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 سر مامانم اومدم ایدن به یوقت! نبود کامم به وقت چیه یزندگ: خالصه

...مرد مانیزا  

!  شدم ینامادر صاحب دمید و شدم داریب خواب از صبح روز کی

!بود بزرگتر من از سال چند که یپسر ، اشتد پسر کی که ینامادر  

 شد فاش ییرازها و افتاد یاتفاقات!  خورد گره بهم روز اون از ما یزندگ

!الیآ ، بودم من فقط شیقربان که شد یانتقام به منجر که  

 

:مقدمه  

راه دنبال به هستم، یا هاله  

ییروشنا و نور از یا کهیبار دنبال به  

راه مزمنِ یکیتار از ییرها یبرا  

ییروشنا به شدن ملحق و شب یکیتار از ییرها  
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!ست یکم ی خواسته  

  ماه به بَرَم پناه که

شوم رها نورش با و  

..زندگی نام به کابوسی از  

..شب یاهیس از  

..هراس از  

..تنهایی از  

:آسمان یسو به دلم اعماق از دهم یم سر به فریادی  

..کن من قسمت را ماه یکبار  

!کن من قسمت را ماه یکبار  

 

1_پارت#  

! ایدن کار نیتر ممکن ریغ بود شده ییرها انگار  

.شبانه دردناک کابوس نیا از ییرها  

.بود دهیفا یب کردن ناله و کردن تالش زدن، پا و دست  
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 شده هک خط به خط و بود مانده ام حافظه در تکرارش با کابوس نیا

 یمغز به آوردند یم فشار تمامشان و بدنم یها سلول تک تک یرو بود

!آمد ینم بر دستش از یکار که  

 که کردمیم تالش وجود تمام با و زدمیم زجه. کرد یم درد افکارم تمام

 اما کابوس نیا در شدن غرق از دهد نجاتم تا برسانم یکس به را میصدا

.دیشن ینم یکس بود، دهیفا یب  

 رآو خفقان ییتنها نیا انیم در کرد، را خودش کار ام خفه غیج باالخره

.ام شبانه کابوس آن شر از داد نجاتم  

 به بود آمده در حدقه از که یچشمان با! آمد یم نظر به گنگ زیچ همه

 کابوس آن فکر! بود غوغا شهیهم مثل افکارم در و بودم رهیخ سقف

 آرامم یها خواب به داد یم درد بد و مغزم یرو بود شده یغیت یلعنت

!نداشتند میایدن در ییجا گرید که  

! کابوس بود شده من یایدن کل که، نبود میاهایرو در کابوس نیا فقط  

«!کابوس»:  شد یم خالصه کلمه کی در زم،یچ همه ام، یزندگ تمام  

 حرکت وجود نیا با بود کرده احاطه را وجودم سر تا سر یسرد سوز

 نیا از بودم خسته و کردم یم حس بدنم یرو را عرق داغ یها قطره

!ماحساسات در تضاد همه  
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 بودند دهیچسب نمناکم یشانیپ و گردن به یآور چندش طرز به میموها

. دمیکش قیعم نفس یپ در یپ و کردم شانیجدا ،  

!را یلعنت افکار نیا کرد منحرف شد ینم  

 نفس نیا چرا! را گونه تیواقع کابوس آن کردم یم حسش هم هنوز

رد؟دا را گذاشتنم تنها قصد هم نفسم نکند! شد؟ ینم منظم یلعنت  

 و بردم یعسل یرو ی کرده عرق پارچ سمت به و دادم تکان را دستم

 انگار دم،یکش سر را پارچ و دمیکش باال را خودم یکم برداشتم را آن

.شد تر منظم قلبم تپش  

 که یکابوس ، بست نقش افکارم در کابوس آن گذاشتم هم یرو پلک

.کرد یم ام یهمراه گام به گام ها سال  

 و داشت ادامه شهیهم و بود شده ام شبانه وابخ هراس که یکابوس

!نداشت یتمام چگاهیه  

 میرو به مبهم کابوس نیا یتر وحشتناک طرز به بار هر! یلعنت! یلعنت

 آشنا میبرا چیه که یا خواره ریش کودک و مرد خواب شد؛ یم انینما

 ینم درکش و احساس من و داشتند ییآشنا از یرد هم دیشا نبودند،

!بودم دهیند یداریب در را آنها کردم یم فکر که هم چقدر ره اما! کردم  
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 چرا گفت؟ یم چه نیب نیا در میها کابوس مرد آن چشمان آشکار غم

 شر از مرا تا زد ینم حرف زبان با چرا! زد؟ یم حرف چشمانش غم با

 سرم از دست چرا ،یلعنت!کند؟ خالص ذهنم ینشدن تمام سواالت نیا

!داشت؟ ینم بر  

 من و گذشت یم بودم، دهید را کابوس نیا که یبار نیاول زا ها سال

 زمان گذر و افتاد یم تنم بر یا رعشه کابوس نیا دنید با هم هنوز

!نداشت احساس نیا رییتغ بر یریتاث  چیه  

! شد یم تر پررنگ فقط زمان گذشت با یلعنت کابوس نیا  

.ودب نشده یعاد میبرا آن از یزیچ چیه هم هنوز! نه بود، نشده  

 ساعت قفل نگاهم و برخواستم جا از بود، مانده تنم در که یخستگ با

.داد یم نشان را صبح ٥:1٦ شد؛ اتاق یوارید  

! دیایب چشمانم به خواب گرید عمرا  

 سرد آب و کردم باز را آب لوله شدم، داخل و افتادم راه توالت سمت به

. دمیپاش ام خسته و دهیپر رنگ صورت به دفعه چند را  

 به رو نهیآ  در خودم به و کردم باز چشم دم،یکش قیعم نفس دچن

. شدم رهیخ میرو  
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 هراس و یخستگ بود، کرده پف رنگم سبز و درشت چشمان ریز یکم

!زدیم داد درونشان  

!بود رنگ سبز لهیت دو آن درون ها داستان  

 چشم آن از را نگاهم صورتم، گرید یاجزا به کردن نگاه با کردم یسع

کنم، منحرف حرو یب یها  

. زد یم ذوق تو یادیز چشمانم یفروغ یب اما  

.داد یم جلوه تر رهیت را براقم چشمان ،یخستگ  

.بود انینما چشمانم در روح، یب و خشک حاالت تمام  

 حوله با برداشتم خودم به کردن نگاه از دست و زدم یلبخند مچهین

.رفتم رونیب و کردم خشک را صورتم و دست  

!باراد اتاق افتاد، ییرو به رو اتاق درب به نگاهم دم،ش خارج اتاق از  

 یب هم دیشا! یداریب یها روز تمام کابوس گفت شد یم بود؟ که باراد

 چون نبود هم شباهت یب اما ،یداریب کابوس میبگو که بود یانصاف

.انداخت یم تنم به رعشه یگاه یلعنت کابوس آن مانند وجودش  

 ناتوان که زدند یم ضربه مغزم به پتک مثل یادیز یها سوال عالمت

! پاسخشان برابر در بودم  
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 هم ؟یداریب کابوس بود؟ چه نقشش بود؟ من یزندگ یکجا باراد اما

 یم نظر به مسخره فکر نیا واقعا زدم، یشخندین ؟!!برادر مثل خانه؟

! ؟یحام و دوست زد شیصدا شود یم! بود؟ یکس چه پس. آمد  

 لحظه در یگاه سستمان، روابط تمام با که یکس بود؟ چگونه فشیتوص

 زیبرانگ تعجب و بود تر رنگ پر یگرید کس هر از وجودش سخت یها

! بود هم باز شیها یبدخلق تمام وجود با! واقعا بود  

!گفتن را نقش نیا نام بود سخت چقدر و  

!!نه؟ ای بود مهم میبرا اصال  

 یرام مغزم که افکار نیا به دهم انیپا تا دادم تکان طرف دو به را سرم

.بود بهتر نکردن فکر! خوردند  

 در را آشپزخانه راه و رفتم نییپا ها پله از و برداشتم یآرام یها قدم

.گرفتم شیپ  

 

2_پارت#  

 مرتب و کرده اتو که ماند ثابت باراد یرو نگاهم شدم که اشپزخانه وارد

. بود خوردن مشغول و بود نشسته صبحانه زیم پشت  
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 به بود تفاوت یب شهیهم مثل و بود کرده حس ار حضورم که دانمیم

! حضور نیا  

. نشستم و دمیکش رونیب را شیرو به رو یصندل شدم، کینزد زیم به  

 نشیسنگ سکوت نیا به باراد نکنم شروع را یبحث من تا دانستم یم

:گفتم و کردم بلند سر پس دهد، یم ادامه  

.ریبخ صبح سالم،+  

 نیا به دینبا مگر! نه!ستین همم کرد، اکتفا سرش دادن تکان به

 بهم رفتارش از اعصابم باز چرا پس باشم؟ کرده عادت شیکارها

!زد؟یریم  

 بار هی یسال که او شرکت؟! رفت؟ یم کجا به صبح وقت نیا اصال

 با. بود بابا ی عهده به شرکت یکارها ی همه و افتاد یم آنجا به گذرش

:دمیپرس آشکارم یکنجکاو  

صبح؟ وقت نیا یر یم ییجا+   

 با و داد شیها لب به یتکان صورتش، یاجزا در یحالت رییتغ بدون

:گفت یخشک و یسرد همان  

!باشه خودت کار تو سرت -  
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!چه تو به فضول گفت محترمانه کردم، یکج دهن  

. زد حرف و کرد سر یا هیثان یحت شد ینم خانه نیا یاعضا با  

.مشد خوردن مشغول و انداختم باال یا شانه الیخیب  

 را نمیسنگ نگاه دیشا بودم، گرفته نظر ریز را حرکاتش تمام یچشم ریز

 نگاه آن و گرفت باال لیم یب را سرش هیثان چند از بعد که کرد حس

 آدم که شد یم قیعم شیها نگاه آنقدر یگاه داد، من به قیعم را نافذ

! باشد خبر با هم درونت از و باشد خوانده را افکارت ته تا دیترس یم

!شهیهم مثل بود کرده ریگ غافل را گاهمن  

 با زد یم حرف یکل خودش نگاه، آن و رنگ یا قهوه ی لهیت دو آن

..! آدم  

 به کردن نگاه خواست یم جرئت. بود سخت نگاهش ینیسنگ تحمل

!شیها چشم  

. گرفت دهیناد شد ینم را چشمانش تهِ غم آن ای خشم ، تنفر  

 خانه نیا انگار! بود پوشانده ار خانواده نیا یاعضا ی همه غم،چشمان

..!خانه نیا یاعضا هم دیشا بود، شده نینفر  

.شدم خوردن مشغول افکارم، در غرق و گرفته چشم لهیت دو آن از  



13 | P a g e  
 

 صدادارش پوزخند نیا با و شکست را نمانیب سکوت که بود پوزخندش

 آن کرد نخواهد و کند ینم نکرده، فراموش هنوز که کرد یم یادآوری

 جمع حواسم هم باز لش،یموبا زنگ آمدن در صدا به با! را لخت اتفاق

 جمع حواسم تمام انگار و سپردم او به یچشم ریز را نگاهم شد، باراد

!  باراد حاالت و حرکات در بود شده  

. کرد اش یگوش صفحه به یطوالن ینگاه و دیکش خوردن از دست

است؟ خط پشت یکس چه یعنی  

 از یخداحافظ بدون و شد بلند شیجا از سرعت با بعد یا هیثان

 در آمدن در صدا به از را نیا شد، خارج خانه از هم بعد و آشپزخانه

.دمیفهم یخروج  

 یحت که شد زده هول انقدر یکس چه تماس با بود، کرده متعجبم

!نداد؟ خود به را کوچک یخداحافظ کی زحمت  

...!ی پسره-  

 طوفان کی ینا. بود وشگ تاسر سر خانه نیا شدم، دادن ادامه الیخ یب

! نداشتم را خانه نیا در گرید  

 خسته ریمس و شدم بلند جا از نداشتم، خوردن صبحانه به یلیم گرید

 را در رنگ ییطال ی رهیدستگ کردم، یط را اتاقم تا آشپزخانه ی کننده
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 شد، یم دهیشن پدرم و مادر اتاق از که یداد یصدا با که فشردم

 شیپ در تعجب با توام یکنجکاو با را اتاقشان راه و شدم منصرف

.گرفتم  

 و غیج ای کردن صحبت بلند به عادت وقت چیه که بود نیا از تعجبم

 که یکار یمخف و یمخف بود شده خانه نیا تمام آخر نداشتند، داد

.بود کرده تیسرا هم من به شانیکارها نیا یحت  

!بود؟ خبر چه یعنی   

 پشت از بابا بلند داد یصدا دم،چسبان در به را گوش و شدم در کینزد

:شد بلند در  

 دونم یم من یاریب من یجلو رو دیجمش اسم گهید بار کی اگه..! سارا-

!تو و  

...تم اون+  

 با شد، شانیها حرف به کردنم گوش مانع ،یگوش امدن در صدا به

 و کردم حرکت میها ییتنها اتاق سمت به و شدم دور آنجا از سرعت

. شدم وارد فورا  

:کردم زمزمه و دوختم چشم یگوش ی صفحه به  
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 بفهمم ینذاشت بود؟ وقتش االن آخه ؟یزد یم زنگ االن دیبا هم تو+

!اه گن، یم یچ  

:دادم جواب و کردم یپوف  

بگو؟+  

 االن عجب چه چخبرا؟ ؟یخوش ؟یخوب ریبخ صبح زم،یعز سالم-

...امروز راستش خوبم، ؟منمیبود خواب!یداریب  

!زد یم حرف یپ در یپ و مدام هم فردا تا گفتم ینم یزیچ اگر  

:شدم جوابگو یبلند یصدا با  

.وقت هی یارین کم نفس بدم، جواب تا بپرس یکی یکی. آروم لدا،ی+   

...بابا یا -  

:دادم ادامه و دمیکش دراز تخت یرو  

کنم؟مزاحم قطع ای یزد زنگ چرا یگ یم+   

:داد ادامه ذوق با بعد و گفت یشیا  
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 از نفر چند با خوانیم و شده التحصل فارغ ؟یاسشنیم که رو تارا -

 دعوت هم مارو شب، فردا نیهم بدن، بیترت جشن هی گشید یدوستا

.بدم بهت خبرشو شبید رفت ادمی کرده،  

.نبود یالک لدای ذوق زدم، یم دیبا را حدسش  

خب؟+   

. بودم پرانده را ذوقش کرد، یمکث  

.نداشت من از را یحرف نیهمچ انتظار انگار  

.گهید میر یم ، نداره خب -  

 تر حوصله یب ،یمهمان و جشن کی خبر دنیشن با و بودم حوصله یب

.شدم  

 نیا یاعضا با زدن کله و سر حوصله من چرا؟ گهید تو زمیعز لدای+ 

!بده اجازه بهم ممکنه ریغ باراد که یدون یم ندارم، رو خونه  

 اون اصن! دبارا همش! باراد یگیم بشه یچ هر! ستین وارد اعتراض -

..خَ  

 با نباریا کرد یسع دم،یشن را حرصش پر نفس یصدا نداد، ادامه

بزند حرف یخونسرد  
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3_پارت#  

 مگه اصال ده،یم اجازه مطمئنم که پدرته یکار اصل جان الیآ نیبب -

؟یباش داشته یکس اجازه به ازین که یکیکوچ بچه  

.نشست میها لب یرو یتلخ لبخند  

 آشنا رفتاراش و اخالق با که تو. باراده یکار اصل اتفاقا! من زیعز+ 

.یشناس یم خوب اونو که تو ،یهست  

:شد پاسخگو یعصب  

 فردا و یکن یم شیراض تو! باشه هست، یکس هر یکار اصل نیبب -

.یکن یم یهمراه رو من شب  

.امینم نکن، اصرار+   

:زد داد  

 هک هم تو کنم، یم حلش و خونتون امیم خودم ،یاین یکن یم غلط -

! الیآ میعاص دستت از که نزن حرفم نه؟ گهید یشناس یم خوب منو

.یبا  
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 به داشت تماسش قطع از خبر که بوق بوق یصدا حرفش، بند پشت

!لجباز نداد، را یخداحافظ کی مهلت یحت د،یرس گوشم  

 غرق افکارم در و زدم زل اتاق دیسف سقف به و گذاشتم کنار را یگوش

.شدم  

 شیاعضا خانه، نیا زیچ چیه از انگار که بود یطور شیها حرف هم لدای

! نداشت خبر اخالقشان و  

 حق و آمد یم کوتاه باراد مقابل در هم باز داد، یم اجازه اگر یحت پدرم

.دهد اجازه شیها یلجباز و لدای خاطر به اگر عمرا! داد یم او به را  

 که بود ذهنم یکیتار مانند شب، نیا یاهیس و یکیتار و بود شده شب

 قلبم انگار شب یاهیس بود، چیپ در چیپ و خورده گره هم در افکار از پر

 یموقع هر از شتریب که غم، یحاو بود یسرنگ مثل و بود کرده احاطه را

 حجم آن تحمل قلبم و کرد یم قیتزر آن به را اتشیمحتو ی همه

 لحظه هر شد یم باعث نیا و شد یم شکافته پس نداشت، را نیسنگ

 من احساسات بعد به اتفاق آن از! شود شتریب ام خسته قلب یها ترک

!بود شده نگونهیا  

! بودم یدیجد یها یبدبخت دنیرس منتظر استرس، با ، در یرو به رو

 افکارم در که "دیشا" نیا و رسد، انیپا به یخوش با زیچ همه هم دیشا
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 من و ستین بشو درست یزیچ چیه یعنی شود؛ دایپ اش کله و سر

! چرا؟ دانم ینم گرفتم، ینم درس مه باز احمق،  

 و باشد کمال و تمام که یخوش کلمه گرید ام، یزندگ دفتر صفحات در

!! نداشت معنا نشود، خراب  

 و بود افتاده جسمم از تر خسته افکار جان به یا خوره چون استرس

 یا تشنه چون و بود دهیچسب یا کنه همچون من یزندگ بر یاهیس

! را میها یخوش ابیکم یها قطره نیهم دیمک یم  

 کدام هر که یا یلجباز باراد، با لدای یلجباز از داشتم هراس! یلعنت

.را آن دیکش یم رخ به یگرید از شتریب  

 فرود من یرو بر دفعه کی و جا کی یلجباز نیا وارید که داشتم هراس

 تر سالم یکم گفت شد یم که مرا ی مانده یباق یها تکه آن و دیآ

.ببرد نیب از هم مانده  

! ته و سر یب جهنم نیا در هم آن داشتم، هراس کردن یزندگ از من

 دوباره و دوباره ، آن بهانه به و شود نیخشمگ بازهم باراد خواستمینم

.کند یادآوری را گذشته  

 یصدا نیا و دهیرس امتیق کردم یم حس آمد، در شدن باز یصدا

 و ترس همه نیا که یمن و داد یم را یزندگ انیپا از خبر که بود پوریش
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 یم که رفتن، یخوش دنبال به از نبودم بردار دست چرا داشتم، واهمه

!زهر؟ همچون کنند یم تلخش میبرا انشیپا دانستم  

 به بودم زده زل! بودم دوخته چشم او به اضطراب با ، شد خانه وارد باراد

:کرد باز دهان و کرد نگاهم  او،  

!؟یکن یم نگام ینطوریا بله؟چرا -  

 رهیخ فقط و دهانش از شد یم خارج که ییها کلمه به نداشتم یتوجه

 ابروانش نیب بود، که من مقابل اوقات، شتریب! ابروانش نیب خم به بودم

 خم آن کردم یم یفیتوص چه و! بایز یلعنت خم نیا کردیم خوش جا

!!افکارم در را ها  

!ترسناک اما بود بایز  

 و یبدشانس غم، هراس، از آلوده یا غهیت با را نافم بند تولدم موقع انگار

 بد و شد یم همراه متضادش با میبرا یخوب زیچ هر که بودند دهیبر... 

!شد یم تمام  

:آمدم حرف به و دمیکش کردن نگاه از دست  

...یچیه ، سالم+  

. گذشت کنارم از شهیهم از تر تفاوت یب  
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 نداد، نتکا هم یسر یحت چ،یه که پاسخ! سالمم یبرا دمینشن یپاسخ

!بودم یراض هم سرش نامحسوس دادن تکان به یحت که من  

 یم ناراحتم ای یعصب و شد یم که چه هر زدم، چنگ میموها به یعصب

.ام یلعنت خود جز دیرس ینم زیچ چیه به زورم مواقع آن در کرد،  

! کردند یم رفتار من با گونه نیا جهنم نیا افراد که نیا از بودم خسته

 بودند؛ نگونهیا هم گرید کی با اوقات شتریب ها آن ،بلکه من با تنها نه

 متحرک ی مرده چند مانند خشک و سرد کامال هم، با آمدند ینم کنار

!!بودند  

 

4_پارت#  

 یزندگ که بود ها سال که، نبود روز دو روز کی ی هیقض نیا خب، اما

 برنده و زیت خنجر درد گرید و گذشت یم روال نیا به خانواده نیا در

 به انقدر اما کردم یم حس هم دیشا کردم، ینم حس را ها رفتار نیا

!خب بودم کرده عادت شوم؛ ینم اشان متوجه که ام اوردهین خود یرو  

!بودم کرده عادت اجبار، به ،یزندگ نیا به من  
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 فخر و ام یناتن مادر یها یمهر یب به پدرم، ناهنگام یها دادیب و داد به

 ظاهر به ی خانه نیا در یجهنم یزندگ هینثا هیثان به ش،یها یفروش

!بودم کرده عادت مجلل  

 که یکس بودم، کرده عادت هم باراد تخم و اخم ،یتفاوت یب به یحت

!نبود سابق آدم آن گرید  

 دارد، قرار ام یزندگ ی نقطه کدام در دانستم ینم هم هنوز که یکس

!ام ردهنک دایپ گذاشت، شیرو بشود که ینقش و نام هم هنوز که یکس  

 یم سفره سر را یزیچ هر شود، پهن افکارم ی سفره بود یکاف فقط

!وارید یرو ترک یحت کنم، فکر آن به تا گذاشتم  

 نیا جواب هم هنوز من ست؟یک مادرم! مادرم سمت دیکش پر افکارم

 یعنی ندارم؛ او از ینشان و نام و یتصور یحت! دانم ینم را سوال

 روز و کرد حمل مرا بار ماه ۹ که یکس! بدانم اند نگذاشته چوقتیه

 نیا در یزندگ دیشا موقع آن بود، زنده کاش یا!! کرد رها مرا تولدم

!شد یم محبت با ختهیآم و باتریز یقدر میبرا یخاک ی کره  

 مثل بود، ام یزندگ در شیها محبت و مادر عنوان به یکس اگر دیشا

! ودنب او حاال اما داشتم؛ نرمال یزندگ کی گرید افراد  
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 جهنم نیا یجا به کوچک بهشت کی ایدن نیا در هم من دیشا بود، اگر

. داشتم درندشت  

!  انمیاطراف یها یتفاوت یب در شد یم خالصه من یزندگ و نبود اما  

 یزیچ هر به که خانواده روح یب و سرد کانون نیا به بودم کرده عادت

! خانواده کی جز داشت شباهت  

!شیانتها نه و بود مشخص آغازش نه که یا خانواده  

..!ها نیا ی همه به کردن عادت جز نداشتم یا چاره شهیهم مثل من و  

! شد یم چیپ در چیپ افکار نیا تمام میبرا یگاه  

 یها رفتار به کردم یم شک یگاه یحت گوناگونم افکار در غرق من

! خودم به نسبت پدرم  

 با ینسبت دیشا کنم یم فکر یگاه یول بود، افکارم نیتر احمقانه جزء

 سر کی دیشا نباشم، خانواده نیا به متعلق دیشا ندارم، خانواده نیا

.ام چارهیب یراه  

 جز که است معلوم خب مسخره، افکار نیا یرو به زنم یم یپوزخند و

! است نگونهیا جَو که ندارم خانواده نیا با یخون نسبت د،یحم بابا  
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 تحت و ها یتوجه یب کرد، یم تمیاذ که یزیچ ،یلعنت جمع نیا در

!بود باراد ناهنگام یها گذاشتن فشار  

 ینم نیا از بهتر ، خب هست ام ینامادر پسر زنم، یم یپوزخند باز

!!شود  

 دارد هیبق به نسبت یبهتر رفتار من با پدرم دیشا خانواده، مثال جمع در

! هستم عشقش ای اول همسر ادگاری که باشد نیا دیشا هم لشیدل و  

.بود مانیخون ی رابطه خاطر به هم دیشا  

 مقابل در که یباراد و بود کرده آزاد جهات تمام از مرا که یپدر

 یبرا را پدرم توجه قابل احترام کردم ینم درک! بود کرده محدودم

!دانم ینم است؟ قائل احترام او یحرفها یبرا انقدر چرا باراد، تیشخص  

 افکارم، یطوالن ی رشته شدن پاره یبرا بود یتلنگر اطیح در یصدا

. فکر همه نیا با شدم یم وانهید نه اگر  

 یها قدم با و شدم بلند جا از بودم، رهیخ جهنم نیا در به هنوز

:خودم با کردم یم زمزمه! رفتم سمتش به نامطمئن  

؟!لداستی یعنی+   

:دادم جواب ام مسخره سوال نیا به خودم و  
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!خودشه آره آره+   

 جهنم نیا به هم یکس مگر لدای جز! دمیپرس یم یسواالت چه هم من

!آمد؟ یم  

 

٦_پارت#  

:گفتم یبلند نسبتا یصدا با شدم یم در کینزد که طور همان  

ه؟یک+   

شد بلند در پشت از لدای یصدا  

.کن باز لدا،ی منم -  

:گفت و کرد بغلم محکم شد، وارد که نیهم لدای و کردم باز را در  

.زمیعز سالم -  

:گفتم و کردم باز دورم از را دستانش  

!یکرد خفم+   

:گفت یتصنع اخم با  

.مید یم خرج به محبت یک واسه باش مارو -  
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 به خودم با و گرفتم را دستش گرفت، ام خنده اش چهره حالت از

.دمشیکش ها پله سمت  

الاایا یهو خب، امیم خودم شد، کنده دستم یوحش -  

 که یشیارا با مرتب سارا، که میبگو یزیچ خواستم کردم، ول را دستش

 نییپا ها پله از که یحال در کرد، یم ییخودنما اش چهره یرو شهیهم

:گفت آمد، یم  

نکن تیاذ جونو لدای ال،یآ -  

:داد ادامه یمکث بعد و  

  زمیعز یاومد خوش جون لدای -

  یمرس -

.کنه ییرایپذ ازت سپارمیم خانوم هیرق به یول برم دیبا دارم کار -  

.شد رد کنارمان از عیسر و  

!داد یم تیاهم من از شتریب هم لدای به یحت او  

.کرد نازک یچشم پشت سرش پشت لدای  

.مینشست هال ی گوشه یها مبل یرو و میبرگشت را راه  
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 احوال و سالم بعد و گذاشت زیم یرو را وهیم و ینیریش هم خانوم هیرق

.رفت یپرس  

:گفت یآرام به لدای بعد یقیدقا  

ال؟یآ گمیم -  

بگو+   

:گفت و کرد زیر را شیها چشم  

نه؟ جشن یایب زارهینم باراد -  

.دادم تکان "آره" یمعنا به را سرم  

:گفت ، کرد یم یباز دستش یها انگشت با که یحال در  

.دارم یفکر هی من خب -  

 یم انگار کرد، نگاه من به منتظر و زد کنار شیشانیپ یرو از را شیموها

! کنم حل معما خواست  

؟ید یم لفتش نقدریا چرا! گهید بگو+   

!جشن میبر قراره میگ ینم باراد به ما -  

.گذردیم چه سرش در ستین معلوم دوختم، او به را نگاهم نگران  
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؟یچ یعنی نیا+   

:داد ادامه و دیکش یقیعم نفس  

 لباساتو هم تو ،یبمون ما خونه شبو هی قراره ک میگیم بهش ما نیبب-

.میرب که میش یم آماده باهم اونجا ایب بردار  

! باال دیپر متعجب میابروها  

! چه؟ بفهمد اگر م؟ییبگو دروغ باراد به یعنی  

 که خواند میها چشم از را مغزم درون یها سوال و احتماالت انگار

:گفت  

 یعاد دیبا فقط بفهمه؟ خوادیم کجا از شه، ینم خبردار اون نترس -

  یکن رفتار

:گفتم یجیگ و ترس با  

.. من..  نیبب لدای+   

 حرف به زودتر که دیبگو یزیچ خواست کرد، نگاهم اخم با و یعصب

 آمدم

!باشه،قبول+  
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 از تر آرام یتن با که بود نگذشته یا قهیدق زد، یا روزمندانهیپ لبخند

:زد میصدا قبل  

!ال؟یآ -  

:گفتم حوصله یب  

ه؟یچ گهید+   

 کنجکاو، و شدم جا جابه یکم کرد، اشاره سرم پشت به شیها چشم با

.آمد یم نییپا ها پله از خانه لباس با باراد. کردم نگاه را سرم پشت  

.دادم لدای به و گرفتم او از را نگاهم  

 یصدا با که دادم تکان "؟یچ" یمعنا به را سرم گفت، لب ریز یزیچ

:گفت بود، سرم پشت به نگاهش که یحال در یبلند بایتقر  

.داشتم باهاتون یکیکوچ کار باراد، آقا -  

 

٥_پارت#  

 به منتظر  و شد متوقف راه انیم ، کردم نگاه باراد به و چرخاندم را سرم

.دوخت چشم لدای  

ما ی خونه ادیب شب فردا قراره الیآ -  
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گفت لب ریز یخب و انداخت باال ییابرو باراد  

فشرد هم یرو بر را چشمانش یعصب لدای  

خب که خب -  

؟یگ یم من به چرا! ادیب:  داد ادامه کالفه باراد  

:شد بلند لدای یعصب یصدا  

!گفتم اطالع محض -  

.داد ادامه راهش به و گرفت لدای از را شیرو یتفاوت یب با باراد  

 یم باراد نثار ییها فحش لب ریز ، دادم سوق لدای سمت به را نگاهم

 لبم یرو یلبخند خوردنش حرص از ، بود اورده در را حرصش. کرد

.نشست  

 

*** 

 

 باراد دمیترس یم. بود افتاده جانم هب یا خوره همچون استرس امروز

 و بود متنفر یکار پنهان از! کند تر اهیس نیا از را روزگارم و ببرد ییبو

.دادم یم انجام را کار همان قایدق من  
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 در اما نداشت ییجا چیه در من پوشش و آمد و رفت با یمشکل چیه بابا

 یم حشتو به مرا نیهم و کردیم رفتار پدرم با متضاد باراد مقابل

!بفهمد که یموقع از امان.  انداخت  

 لیوسا و لباس رفت یم یکیتار به رو هوا. شدم خارج الیخ و فکر از

 دیبا کردم جمع یکوچک ساک درون را جشن به رفتن یبرا ازین مورد

.نشود مشکوک باراد که کردمیم خارج خانه از را ساک نیا یطور  

!نداشتم آرامش هم یرکا نیتر کوچک انجام یبرا و خود ی خانه در  

 اطراف به ینگاه ، کردم باز را در یآرام به و گرفتم دست به را ساک

 قدم با و کردم فوت راحت الیخ با را نفسم. نبود کس چیه ، انداختم

.رساندم نییپا به را خودم بلند یها  

.شد راحت یکم المیخ بود برنگشته هنوز باراد که نیا مثل  

 پارچه با که افتاد آقا یعل به چشمم فتمر نگیپارک سمت به سرعت به

.کرد یم زشیتم و بود افتاده نیماش جان به یکوچک  

.لرزد یم یفیخف طور به دستانم کردم یم احساس استرس از  

زدم شیصدا یبلند نسبتا تن با کردم تر یلب  

آمد کینزد و دیکش نیماش کردن زیتم از دست ، کرد نگاهم  
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!؟یداشت یکار من با دخترم؟ بله -  

 نبود یکس.  کردم چک را اطیح گرید بار کی و زدم یچرخ استرس با

:دادم ادامه آقا یعل به رو عیسر  

 باشه اماده نیماش! لدای خونه رم یم گهید ساعت کی بایتقر من ، بله+ 

دیبرسون منو شما ،  

:گفتم و گرفتم سمتش به را ساک  

.نیبزار نیماش تو االن از نمیا+   

 ، آمد در صدا به اطیح در. افتادم راه خانه سمت به ، گفت یچشم

 باراد نیماش و شد باز در هیثان چند از بعد. دوختم چشم در به کنجکاو

.شد وارد  

 دیبا ، امدم یم رترید قهیدق چند فقط اگر! شد حبس نهیس در نفسم

!بودم یم یاتفاق هر منتظر  

 باز را یکنار در ، شد ادهیپ و کرد پارک اطیح از یا گوشه را نیماش

 نیتر کوچک بدون و اورد رونیب نیماش از شلوار و کت دست کی و کرد

 هم قبلش ، شدم یم آماده زودتر دیبا. شد خانه وارد اطراف به یتوجه
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 به یفرق نگفتنم و گفتن که هرچند دادم یم را رفتنم اطالع بابا به دیبا

!نبود مهم شیبرا اصال یعنی ، نداشت حالش  

 شدم کار به دست عیسر و کردم ارسال بابا یبرا یامکیپ شدم اتاق وارد

 و برداشتم را یکوچک یدست فیک ، کردم تن به یا ساده شلوار و مانتو ،

 شدن باز یصدا که بودم اتاق در  کردن قفل مشغول. شدم خارج اتاق از

!دیرس گوش به باراد اتاق همان ای ییروبرو اتاق در  

 

7_پارت#  

 توانم ینم یا لحظه یبرا کردم حس .بستم استرس با را میها چشم

. بکشم نفس  

 با و انداخت باال ییابرو کرد، برانداز را میپا تا سر برگشتم، سمتش به

:کرد زدن حرف به شروع اخم  

 یم یمطمئن! ؟یبرس خودت به انقد دیبا لدای ی خونه به رفتن واسه-

!؟..ای اونجا یبر یخوا  

 خودم د،بهیگو یم که گونهآن که من یول بفهمد؟ نکند کردم یته قالب

!است همراه هیکنا با شیها حرف! کند یم اغراق بودم، دهینرس  
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:داد ادامه و دید را سکوتم  

!باشه خونه اون تو یا گهید شخص خاطر به هم دیشا -  

 منظورش زد، یم تهمت داشت حایصر زدم، زل چشمانش به تعجب با

 یتند به را جوابش خواست یم دلم. بود کرده ام یعصب. بود لدای برادر

 دعوا و بحث بود ممکن چون گرفتم؛ را خودم یجلو یسخت به اما بدهم

.شود منحل زیچ همه آخر در و کند اعتراض رفتنم ،به میندازیب راه  

.دادم حیترج را سکوت شهیهم مثل  

 شد، تر کینزد یقدم چند. بود کرده اش کالفه سکوتم نکهیا مثل

 از ییها چشم با. آورد باال سمتم به و کرد خارج بشیج از را دستش

 که کردم یم یهمراه را دستش حرکت متعجب و زده رونیب حدقه

!کرد جا به جا سرم یرو را شالم  

. کنند خوش جا ام یشانیپ یرو میموها از یا دسته شد باعث حرکتش

!!شد حبس نفسم رفت، میموها سمت به دستش  

:تگف شمرده شمرده و زد کنار یآرام به را میموها  

 چیه لدای داداش از یدون یم خوب خودت! کن جمع رو حواست -

!؟یاوک! ادینم خوشم  
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 تر یلب شد، ظیغل اخمش. دادم یتکان حرفش دییتا یمعنا به رو سرم

:گفت و کرد  

!دمینشن یزیچ-  

.گفتم آرام یا باشه اجبار به و کردم نگاهش یعصبان و یخور دل با  

.رفت و تگرف فاصله من از یگرید حرف چیه بدون  

.کردم فوت راحت الیخ با را ام شده حبس نفس رفتنش با  

.کردم حرکت ها پله سمت به و کردم نثارش "یشعوریب" لب ریز  

کردم زدن حرف به شروع خودم با  

! چه تو به بگم خودش به شد یم کاش! چه؟ باراد به اصال+   

:گفتم خودم جواب در و زدم یپوزخند  

.بعد واسه زارمیم جوابشو رم،یگ و! رادهبا دست قدرت فعال شه، ینم+   

 و رفتم اطیح سمت به کنم تلف نیا از شیب را وقت خواستم ینم

 به و شدم نیماش سوار بود، ستادهیا منتظر که شد آقا یعل جلب نگاهم

.میکرد حرکت لدای خانه سمت  
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 نیا به شود زده گند خواستم ینم. نکنم فکر زیچ چیه به کردم یسع

!شود فتهگر حالم و جشن  

 مادر با یپرس احوال و سالم از بعد شدم، خانه وارد م،یدیرس بعد یقیدقا

. میکرد ضیتعو جشن لباس با را مانیها لباس و میرفت یاتاق به لدای

.ماندم لدای منتظر و دمیپوش لباسم یرو ینازک بایتقر یمانتو  

.میشد خارج خانه از و شد آماده هم او  

. بود ستادهیا ما منتظر نیماش کنار که افتاد الدی برادر اشار،ی به نگاهم  

:دمیپرس لدای از  

!اد؟یم باهامون هم اشاری+   

 فرصت. شد نیماش سوار و کرد تر بلند را شیها قدم داد، تکان یسر

 سوار ناچارا و دادم یسالم کردم، یپوف. بپرسم یگرید سوال نداد

.دوختم رونیب به چشم. شد پخش یآرام آهنگ. شدم نیماش  

 

8_پارت#  

.میا کرده توقف یبزرگ رنگ یا قهوه در مقابل دمید امدم که خودم به  
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 شد باز در کند، باز مانیبرا را در خواست بود در کنار که یمرد از اشاری

 یکیتار آن در ییها درخت و بود مقابلمان بزرگ یاطیح. میشد وارد و

 که یا گوشه را نشیماش اشاری. بودند کرده ترسناک یکم را فضا که

.میشد ادهیپ کرد، پارک بود آنجا گرید نیماش چند  

 ناگهان شد یم پخش که یکیموز یصدا و بزرگ عمارت آن دنید با

 آن از آزادم امشب نکهیا به کردن فکر با یول نشست، دلم به یترس

. نشست لبم رو یلبخند بانش،باراد، زندان و زندان  

.گذرانمب خوش توانمیم تا دیبا آنها از دور به امشب  

.میرفت یورود سمت به لدای و اشاری همراه قم،یعم لبخند با  

.میشد خانه وارد  

 از کدام هر بودند، شده دعوت یادیز یها ادم کردم، نگاه تیجمع به

 هم دور ها یبعض دند،یرقصیم ها یبعض بودند، یکار مشغول آنها

...و بودند دنیخند و زدن حرف مشغول و نشسته  

 یم تیاذ را چشمانم کردم، نگاه بود یا گوشه در که ینور رقص به

 چشمانم دوباره دادم، فشار محکم و گذاشته هم یرو را میها پلک کرد،

.افتادم سرفه به دود بخاطر که دمیکش یقیعم نفس. کردم باز را  
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:گفتم و آمدم خودم به لدای شگونین با  

!؟یدار مرض+   

 وفتیب راه ،یادستیا نجایا مجسمه مثل که یدار یجنابعال مرضو -

.گهید  

؟یلیالتحص فارغ جشن میاومد یمطمئن گمیم+   

!اعظم خان باراد  ی ننه با بابات یعروس جشن میاومد نه -  

 و گرفت را دستم کرد، ینوچ نوچ یدیام نا با خنده، ریز زدم حرفش با

.کشاند یاتاق سمت به مرا  

 نفر ندچ با زدن حرف مشغول و بود شده جدا ما از تر قبل هم اشاری

.بود  

 م،یداشت تن به که یمهمان یها لباس با و آورده در را شالمان و مانتو

 ما متوجه افتاد، تارا به چشمم که انداختم بر و دور به ینگاه. میبرگشت

.آمد سمتمان به و داد تکان دست مانیبرا شد  

.میگفت کیتبر و میکرد بغلش  

.نیاومد که خوشحالم خوشگال، یمرس: تارا  
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 مخصوص رفتار کنم، نگاهش متعجب شد باعث که دیکش آرام را لپم

.کرد یم برخورد گرم و یمیصم هم همه با و داشت را خودش  

:گفت و دیخند العملم عکس به  

!کنه یم گرد چشاشو چه خدا رو تو کن نگاش -  

.نشست لبم یرو یلبخند  

:گفت و زد لدای یبازو به یمشت  

خبرا؟ چه شعوریب -  

:گفت داد یم ماساژ را شیزوبا که یحال در لدای  

 و نیمت شبو هی نیا نه؟ یکن رفتار آدم مثل یتون ینم مرگت، خبر -

!باش خانوم  

:گفت و کرد اشاره ییجا به د،یخند تارا  

 رفتار خانمانه یکالسا تو امیم بعد دینیبش اونجا دیبر فعال حاال -

.خانوم لدای کنمیم شرکت کردنت  

.رفت یا غره چشم لدای  
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 ما به اشاری قهیدق چند از بعد م،ینشست و میرفت گفت که ییاج سمت به

 شانیها یبعض و بودند زبانیم که گرید پسر و دختر چند. شد ملحق

 به آنها ی همه بش و خوش یکم از بعد و نشستند کنارمان بودند آشنا

.وستندیپ رقصندگان جمع به لدای ی عالوه  

 

۹_پارت#  

 گهگاهی. دوختم چشم ودند،ب شادی و رقص حال در که جمعیتی به

.  نشست می لبم رو لبخندی  

 مهمانی اول همان از که یاشار سنگین نگاه از کالفه بودم، کالفه اما

!میداد آزارم  

 خود از العملی عکس هیچ. کردم نگاهش ریزی اخم با و چرخاندم سر

 رو از مگر ، شد بیشتر اخمم. بودم زده زل من به همچنان و نداد  نشان

؟رفت می  

 از را نگاهم ، شد بلند شیجا از داشت ینم بر چشمانم از را نگاهش

 یعصب! شد ظاهر میجلو که دادم سوق شاد تیجمع سمت به اشاری

:داد ادامه یلبخند با و گرفت طرفم به را دستش ، گرفتم باال را سرم  

ن؟ید یم  رقصو دور هی افتخار -  
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 حد از شیب شیرو. کرد یم یفکر چه  او کردم یم یفکر چه من! جانم؟

 صحنه نیهمچ و بود نجایا باراد اگر. کردم نگاهش کالفه ، بود شده ادیز

!کشت یم را اشاری بعد و من اول شک یب د،ید یم را یا  

 ، داد می شدنشان نزدیک از خبر ،یگرید دختر و تارا ی خنده یصدا

. برد فرو شیموها انیم یکالفگ با و دیکش عقب را دستش اشاری  

:دیپرس مشکوک و چرخاند اشاری و من نیب را گاهشن تارا  

م؟ینشد که مزاحمتون -  

دیباش راحت نه:  اشاری  

.زد یچشمک جوابم در رفتم، یا غره چشم تارا به  

 چشمان اول نگاه در ، شد جلب بود همراهش که یدختر به نگاهم

 تا دور که یچشم خط وجود با! کرد جلب را توجهم خمارش و درشت

 ی لهیت دو آن که یسرد شد ینم هم باز اما ، بود دهیکش آنها دور

 مجعدش یموها به یدست!  نکرد حس را کردند یم منتقل روشن

: گفت اشاری و من به رهیخ و دیکش  

سالم -  

: داد ادامه و میداد جوابش در یسالم  
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؟یکن ینم یمعرف دوستاتو تارا -  

:گفت و کرد اشاره اشاری و من به تارا  

لدای داداش ، اشاری هم شونیا و ستنه الیآ شونیا -  

: گفت و کرد اشاره دختره به  

پدرم همکارِ دخترِ هستن الناز -  

.میکرد یخوشبخت اظهار و میداد دست هم به  

.گرفت فاصله ما از یدیببخش گفتن با و نماند منتظر اشاری  

.باشند داشته یکیعل و سالم جمع هیبق با تا رفتند انجا از هم الناز و تارا  

 نظر به ظاهرش و رفتن راه طرز نیا با.  کردم یم دنبالشان نگاهم با

!بود بایز واقعا ، آمد یم یلوند دختر  

 یم دایپ را لدای دیبا ندازم،یب ینگاه اطراف به رفتم.  گرفتم آنها از  چشم

کجاست؟ یعنی! او جز دمید یم را یکس هر اما.  کردم  

 یالسیگ کنارم زیم یرو زا حوصله یب ، ستادمیا سالن وسط جهینت یب

 یتو بود رفته شده آب هم لدای نیا ، دمییپا را اطراف دوباره و برداشتم

 ینم را یزهرمار نیا که من ، کردم ینگاه دستم یتو السیگ به! نیزم

 که ستادمیا صاف و برگرداندم شیسرجا را آن! برداشتمش؟ چرا خوردم
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 بود نشسته سالن از یکیتار ی گوشه پسر دو کنار! شد الناز جلب نگاهم

!بود آنها از یکی حلق در گفت شود یم و  

 آن از یکی گردن دور را دستانش بود؟ یخی نگاه با بایز دختر همان نیا

 یم اش شانه یرو را سرش و دیخند یم ناز با بود کرده حلقه پسرها

 و زد کنار را او و کرد باز گردنش دور از را الناز دستان پسره. انداخت

 به نگاهش که دمید داشتم او به یبهتر دید حاال. ستادیا شیجا سر

. دادم یگرید طرف به را نگاهم زده خجالت و شدم هول! بود من سمت  

. لیتحل هیتجز به کرد شروع و افتاد کار به تازه مغزم  

! ستادیا زمان  

!دند؟ید یم اشتباه چشمانم دیشا! گرفت شدت قلبم ضربان  

 بزرگ سالن نیا از یا گوشه سمت به که یحال در ها وانهید مثل

.زدم یم حرف خودم با کردم، یم حرکت آنها با مخالف  

 نیا چون..چون.. یدید اشتباه االنم یفکر تو بس از تو الیآ! نه! نه -

!! نداره امکان  

.کنم  قانع را خودم داشتم یسع  
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 قیعم نفس چند و ستادمیا یا گوشه دیچرخ یم سرم دور زیچ همه

.دهیپر رنگم االن که بزنم حدس انستمتویم. دمیکش  

 کینزد من به یبلند یها قدم با پشت از یکس که نیا احساس با نفسم

!شد حبس نهیس در شود، یم  

. دمید میرو به رو را مردانه کفش جفت کی ، برگشتم ترس و رعب با

!نباشد خودش! نباشد او کاش یا ، رمیبگ باال را سرم نداشتم جرئت  

 نگاه با و گرفتم باال را سرم آرام و شدند تر کینزد مردانه یها کفش

.داشت فاصله من با قدم کی که شدم رو به رو یناباور  

 رهیخ یا مجسمه مثل! گرفتند من از را یالعمل عکس هرگونه توان انگار

 آنها داشت خشم کم کم که یمتعجب و رنگ یا قهوه چشمان به شدم

!کرد یم پر را  

 

11_پارت#  

!باراد بود، خودش. بودند دهید درست چشمانم  

 که یپ در یپ یها نفس با اش نهیس ی قفسه بود، سوال از پر نگاهش

.رفت یم نییپا باال د،یکش یم تیعصبان سر از  
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 کرده کنترل را خود یسخت به بود معلوم بود، شده متورم گردنش رگ

.است  

!درآورده؟ نجایا از سر چگونه  

! گذاشت ینم زنده مرا قطعا امشب  

 با و ستادیا باراد کنار آمد، یم سمتمان به داشت که افتاد الناز به اهمنگ

:گفت و انداخت باال ییابرو من دنید  

الیآ عه -  

:گفت باراد به رو و کرد اشاره من به  

.شدم آشنا باهاش امشب السیآ نیا ،یباراد -  

:داد ادامه و کرد من به رو و  

دوستم نیبهتر باراده نمیا -  

.زد یلبخند و انداخت باراد به یخاص نگاه حرفش بند پشت  

.زدم یپوزخند و کردم نگاهش  
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 را میبازو و برداشت سمتم به یقدم آمد، خودش به تازه انگار باراد

 شیعصبانت سر از شده دیکل یها دندان با و فشرد دستش در محکم

:گفت  

!!؟یکن یم یغلط چه نجایا تو -  

نداشتم اعتراض ینا اما آمد یم دردم  

 شده قفل دست به نگاهش که یحال در و آمد کمانینزد تعجب با زالنا

:کرد باز لب بود میبازو دور باراد ی  

د؟؟یشناس یم همو شما.. باراد؟.. وا -  

خونمه هم: گفت تیعصبان با باراد  

!خونه؟؟ هم:گفت یبلند یصدا با و شد شوکه الناز  

مونه یم خواهرم مثل:داد جواب هیکنا با باراد  

:دمیپر بحث وسط و کردم یاخم  

  ستمین خواهرت من+

:گفتم تحکم با و کردم نگاه الناز طرف به  

!ستمین خواهرش من+  
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خبره؟ چه نجایا باراد ؟یچ یعنی: یجیگ با الناز  

.بستم را چشمانم درد از که کرد شتریب را میبازو یرو فشار باراد  

!نیش خفه دوتاتون: زد داد  

.رفت عقب یقدم چند ترس از الناز  

.کرد حرکت در سمت به و دیکش را دستم ارادب  

!لباسام: گفتم همزمان و کنم جدا را دستش کردم تالش  

زد یپوزخند و کرد نگاه میپا سرتا به  

.منتظرم رونیب مفهومه؟ نکشه، طول نیا از شتریب! قهیدق هی فقط -  

 الناز رون،یب رفتم و دمیپوش را شالم و مانتو عیسر و رفتم اتاق سمت به

.بود مانده همانجا واج و هاج  

 صحبت درحال یپسر با که افتاد باراد به چشمم که رفتم رونیب در از

 فرار بداخالق زندانبان نیا دست از که بود وقتش االن دیشا. است کردن

 دمیرس که نیهم رفتم، یخروج در سمت به صدا و سر یب و آرام. کنم

 را سرم. کردم برخورد یسخت جسم به و شده دهیکش عقب به سرعت به

. دییسا یم هم به را شیها دندان! بارادم بغل در دمید و برگرداندم

:گفت و آورد گوشم کینزد را سرش  



48 | P a g e  
 

 نیا از شتریب منو یخوا یم! ؟یکن فرار من دست از یخواست یم -

؟یکن یعصبان  

:گفتم پته تته با و دمیکش عقب را خودم یکم  

 که.. بدم خبر بزنم زنگ اراشی و لدای به خواستم فقط..زهیچ..من..نه+

.رفتم  

 درستش خواستم! گرفتم گاز بودم داده که یبزرگ گاف خاطر به را لبم

 را اشاری اسم چرا آوردم؟ که بود یلیدل چه نیا اخر زدم، گند بدتر کنم

آوردم؟ زبان به  

:گفت و انداخت باال ییابرو  

!یاومد اشاری آقا با پس عه؟ -  

:مبست را چشمانم زد که یداد با  

؟؟یباش کرده پنهون ازم که هست یزیچ گهید -  

 باز را نیماش در. دیکش نشیماش سمت به خود همراه و گرفت را دستم

 هم خودش بست، محکم را در و یصندل یرو کرد پرت بایتقر مرا و کرد

. شد خارج آنجا از سرعت با و شد سوار  



49 | P a g e  
 

 کرد برخورد شهیش به سرم و جلو به شدم پرت ادشیز سرعت خاطر به

.دیچیپ سرم یتو یبد ،درد  

:گفتم و برگشتم طرفش به تیعصبان با  

!یلعنت ید یم کشتنمون به برو تر آروم  

.نکن یخط خط اعصابمو نیا از شتریب و شو خفه: زد داد  

.بستم را کمربندم و داده هیتک یصندل به اخم با  

! ستین خانه راه رود، یم که یراه دمیفهم ، دوختم چشم رونیب به

 جرئت کند؟ ایدن آن ی روانه و ببرد یجهنم کدام به مرا واستخیم

.نداشتم را دنشیپرس  

 را ام یشانیپ درد کردم یسع. بستم را چشمانم و دادم هیتک را سرم

.کنم فراموش  

 باز را چشمانم. ستادیا حرکت از نیماش شدم متوجه قهیدق چند از بعد

 یلیخ باراد که یتییسو همان حتما. بود بایز یآپارتمان مقابلم کردم،

!نجاستیا ماند یم آنجا وقتها  

آمدم خودم به باراد یصدا با  

  شو ادهیپ باش زود -
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!دمیترسیم یلیخ امشب بارادِ از...دمیترس یم. شدم ادهیپ عیسر  

وفتیب راه االی یسادیوا چرا: باراد  

امینم م،یاومد نجایا چرا ینگ تا+   

چرا؟ یدونینم یعنی: تگف یعصب و کرد نگاهم نیخشمگ یها چشم با  

؟؟؟یدونینم: گفت و آمد کترینزد قدم چند  

 به مرا و گرفت محکم را دستم و آمد جلو باز که برداشتم قدم عقب به

.کشاند خودش دنبال آپارتمان داخل  

ه؟یچ کارا نیا ادیم درد دستم+   

؟یزن یم زر نقدیا چرا ایب همرام و شو ساکت -  

.میرفت باال ها پله از و نماند آسانسور منتظر  

 پرت داخل به مرا و کرد باز  را یواحد در م،یدیرس که سوم طبقه به

.کرد قفل را در و شد وارد هم خودش کرد،  

.گفتم لب ریز یا یوحش دادم، یم ماساژ را دستم که نطوریهم  

 سرش. ستادهیا سرم پشت قایدق باراد کردم حس که برگردم خواستمیم

.کرد یم برخورد گردنم به شیها نفس هرم آورد گوشم کینزد را  
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 و آورد گوشم کینزد را لبانش. برسد قدم به تا کرد خم یکم را سرش

چرا؟: گفت آرام  

چرا؟ یچ+  

 یگفت دروغ بهم چرا: زد داد و داد هولم دفعه کی و برد عقب را سرش

 چرااا؟؟

 

11_پارت#  

 که یزندان از یکم خواستم یم که گفتم؟ یم چه! بود گرفته بغضم

 شدن شکسته اصرار بغض چرا دانستم ینم باشم؟ آزاد ساخته میبرا

.ستمیبا صاف کردم یسع دادم، یم نشان فیضع را خودم دینبا. داشت  

.کردم سکوت هم باز و برگشتم سمتش به  

!شد بدتر دید که را سکوتم  

چرا؟؟ گهید بنال -  

!دیلرز یم میصدا مقاومتم، وجود با  

 و حیتفر به و آدمم منم. وندمم زندون اون تو که بس شدم خسته+

!بگم دروغ یکرد مجبورم ؟یفهم یم دارم ازین یخوش  
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: زد یم داد و داد یم تکانم و گرفت محکم را میبازوها و شد کینزد  

 و یشد دراز زبون ؟؟یعوض اشاری اون با اره؟ یداشت ازین حیتفر که -

؟یبافیم مزخرف یالیدل من واسه  

 یسع. دیچیپ میپاها و کمر یرو یبد ردد افتادم، نیزم یرو ک داد هلم

 نییپا را سرم آمد، نییپا چشمم ی گوشه از یاشک قطره. نمیبنش کردم

.گذاشتم میزانو یرو را دستم و انداختم  

 ،یباش خان اشاری دل ور یخوا یم. هیچ دردت دونم یم که من -

!بهونست جشن  

!یکنیم یرو ادهیز یدار گهید+   

!بس و هنیهم لشیدل نه،یهم قتیحق -  

  کن بس+

 پنهون و دروغات با تو! نکن یعنی نکن پنهون ازم ویزیچ گمیم یوقت -

! یچ همه به یزنیم گند اتیکار  

:داد ادامه یبلندتر یصدا ،با یمکث از بعد  

 ؟یچ بخاطر یبود یلعنت اتفاق اون یبان و باعث تو ،یمقصرش تو -

!اتیکار پنهون نیهم بخاطر  
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. ستین خوش حالش بود معلوم. دیکش وسط را اتفاق آن یپا بازهم و

.کرد پشت من به و داد فشار سرش یرو را دستش  

این رونیب و اتاق اون تو برو گمشو، چشام جلو از -  

. گفتم یآخ و دیکش یریت میپا مچ که شوم بلند خواستم  

 را هیقض میپا مچ یرو دستم دنید با کرد، نگاهم و برگشت میصدا با

.دیفهم  

گهید برو زودتر ؟یایم لمیف من اسهو یدار حاال -  

!کردم یم گم گورمو عتریسر هرچه تونستم،یم اگه+   

 نیزم یرو از یناگهان حرکت کی در و شد خم میسو به آمد، کینزد

.کرد بلندم  

.انداختم گردنش دور دیترد با را میها دست  

.رفتیم اتاق یسو به قشیعم اخم با و کرد ینم نگاهم اصال  

 و تخت یرو کرد پرت محکم مرا و شد وارد و کرد ازب شیپا با را در

:گفت  

 ها حاال حاال خودت، حال به کنم یم ولت ینجوریهم نکن الیخ -

.یینجایا  
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.بست سرش پشت محکم را در و رفت رونیب و  

 که یکن فکر یخواهیم! شد بدتر حرکتش نیا با کرد، یم درد کمرم

 یم نقض را افکارت اش یبعد حرکت که کندیم رفتار خوب و شده آرام

!کند  

.کند کار چه خواهد یم ستین معلوم  

 انداختم، یا گوشه و اوردم در را میمانتو یسخت به. بودم کوفته و خسته

.رفتم خواب به یمهمان لباس همان با اجبار به و بستم را چشمانم  

 

*** 

  اغوشش، در یا بچه و بود یمرد

 صیتشخ توانستم ینم کردم یم نگاه چه هر! نبود مشخص اش چهره

.دهم  

  کرد، هیگر به شروع کودک آن کدفعهی

 تر کینزد من به لحظه هر کرد حرکت به شروع مرد! آمد ینم هم بند

...و شد یم  

.زدم یم نفس دم،نفسیپر خواب از  
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!کابوس همان باز خواب، همان هم باز  

 آشنا نا لیوسا دنید با کردم، نگاه برم و دور به بود، شده کوفته بدنم

.هستم کجا آمد دمای  

 

12_پارت#  

 رفته نیب از کمرم درد ، دادم یقوس و کش بدنم به و نشستم میجا سر

 مقابل و شدم جدا تخت از.  کرد یم درد یکم هنوز میپا مچ یول بود

 شبید یها حرف یآور ادی به با.  ستادمیا بود اتاق در که یقد نهیآ

 بود من ریتقص زیچ همه.  کردم حس چشمانم در را اشک جوشش باراد

 سرم ییبال هر دیشا و بودم تلخ اتفاق آن مسبب من گفت یم راست ،

 از بعد ؟ باشد گونه نیا ابد تا دیبا ؟یکِ تا اما! بود حقم آوردند یم

!نبود؟ بس هنوز ها سال گذشت  

 نگاه نهیآ در میپا تا سر به.  بود خسته و روح یب شهیهم مثل ام چهره

!بود تنم یراحت شلوار و بلوز.  شدم میها لباس متوجه تازه ، کردم  

!!بود؟ چه این پس بودم رفته خواب به مهمانی های لباس با که دیشب  

 و گرفت قرار دهانم روی دستم بست نقش ذهنم در که فکری با

!شد گرد چشمانم  
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 بخار هایم گوش از کردم می حس ، بود شده داغ عصبانیت از بدنم تمام

!زند می بیرون گرمی  

!شعور بی شعور بی عورش بی  

 دور خود از را خود بی های فکر تا دادم تکان طرف دو به سری عصبی

.کنم  

 کجا از لباس اما ، شوم آرام کمی تا بگیرم سرد آب دوش کی دیبا

. چرخاندم اتاق در چشم. شد آویزان هایم لب و شده خالی بادم بیاورم؟

 و لباس چند ، کردم بازش و رفتم طرفش به رنگی سفید کمد دیدن با

.تمیز ی حوله چند و بود آنجا مانتویی  

.شدم حمام داخل و برداشتم لباسی و حوله یک  

! باشند دختری کدام مال نیست معلوم ، است آماده اینجا هم چیز همه

.بدانم که نیست مهم برایم اصال  

 و درست دوش یک به چون کنم استفاده آنها از بودم مجبور فقط االن

.اشتمد نیاز حسابی  

 تنم از خستگی ذره ذره بدنم روی آب شدن سرازیر با کردم باز را دوش

.شد می خارج  
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 روی اتیکت ، کنم تن به که برداشتم را ها لباس بود شده تمام کارم

!بودند نو یعنی ، کرد جلب را توجهم ها لباس  

 شده استفاده چه باشند نو چه اصال:  گفتم لب زیر و کردم کج را دهانم

!ستین مهم دختر، هی مالِ  

.پوشیدم را ها لباس و انداختم باال ای شانه  

 اتاق از و شدم خیالشان بی ، نداشتم را موهایم کردن خشک حوصله

.شدم خارج  

 که شااهلل ان و نبود پیدایش باراد ، چرخاندم خانه اطراف در را نگاهم

.نشود پیداش  

 سمت به. اشتمند میل ، بود میز روی پنیر و نان شدم اشپزخانه وارد

 فکر این در. شدم خارج آشپزخانه از و نوشیدم آب کمی و رفتم یخچال

 باز واحد در ، آمد صدایی که کنم فرار دستش از نیامده باراد تا که بودم

 پشت را در و شد داخل زد می حرف گوشی با که حالی در باراد و شد

.کرد قفل سرش  

!که نداشتم شانس  
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 مبل روی ، پاییدمش می چشمی زیر اام ، نکنم نگاهش کردم سعی

سپردم گوش باراد صدای به و نشستم هال در راحتی  

...خان حمید خوبیم ما بهتون که گفتم... بله:  باراد  

.زد می حرف پدرم با داشت پس  

: داد ادامه و انداخت من به کوتاهی نگاه  

 دچن!... ها دادین گیری چه نرفتیم بزرگ مامان پیش نه... پیشمه آره -

.کلبه اومدیم ها بچه با روزی  

 حرف به دیگر کردم  سعی ؟ ای کلبه چه ؟ خوبی چه! دروغ پشتِ دروغ

.ندهم گوش هایش  

.بستم را هایم چشم ، دادم تکیه را سرم  

شنیدم ، شد می نزدیک که را باراد پای صدای لحظه چند از بعد  

 

13_پارت#  

:گفتم و کردم نگاهش مستقیم ، کردم باز را چشمانم  

خوای؟ می چی! بله؟+   
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: گفت و پرید باال ابروهایش  

نباش؟ چشمم جلو نگفتم مگه اتاق تو برو میکنی؟ کار چی اینجا -  

!بود اعصابم روی چقدر  

: گفتم و ایستادم مقابلش و شدم بلند جا از  

!شینم می جا این ، خواد می دلم+   

.اشهب بخواهی دل که نیست جونت بابا خونه اینجا! نشد دیگه نه -  

...عوضی تو مثلِ بابام گی می راست+   

 سیلی من به داشت قصد ، ماند تمام نیمه دستش آمدن باال با حرفم

 دست با و کردم باز را آنها ، نیوفتاد اتفاقی اما بستم را چشمانم بزند؟

!بود شده پشیمان ، آمده پایین که شدم رو به رو اش شده مشت  

: گفتم و زدم پوزخندی  

 و بکنی کارایی همچین بلدی فقط آخه ؟ زنی نمی چرا ، خب بزن -

!نیست هم بعید ازت  

.افتادم راه اتاق سمت به و کردم پشت  
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 سمتش به و شد گرد چشمانم باراد توسط لباسم شدن کشیده با

.برگشتم  

:گفت آرامی لحن با چرخاند می صورتم در را نگاهش  

!کنی امتحان میتونی ، بلدم هم ای دیگه قشنگ کارای -  

 نزدیک را سرش ، بود بینمان کمی فاصله حاال ، کشید بیشتر را لباسم

:داد ادامه بود گردش در خیسم موهای و صورتم بین  نگاهش اورد  

کنیم امتحان ؟ چیه نظرت -  

 مور صورتم یرو شیها نفس هرم برخورد با و شد حبس نهیس در نفسم

 سینه روی را نمدستا دو  میداشت که یتیوضع از یناراض بود، شده مورم

  دادم هلش عقب به و گذاشتم اش

. بردار سرم از دست ، خودت ارزونی کارات+   

 اما گرفتم مشتم درون را دستگیره و رساندم اتاق در به را خودم

 به و بود ایستاده سرجایش هنوز برگشتم باراد سمت به و شدم پشیمان

.بود زده زل من  

: دادم ادامه ، نکردم دریافت جوابی اما زدم صدایش  

خونه برم خوام می+   
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.بیاورد در را حرصم خواست می ، کرد می نگاهم سکوت با همچنان  

برم؟ خودم یا منو بری می+   

.بود مانده آنجا ساکت هم باز  

فشردم هم روی حرص از را هایم دندان  

.رم می خودم ، درک به+   

.پوشیدم را دیشبم شال و مانتو ، شدم اتاق وارد  

 دیشب که آمد یادم و اوردم فشار مغزم به کمی. نبود اما دستیم کیف

. بود مانده هال در  

 را آن کردم پیدا را کیفم ، شدم خارج اتاق از و کشیدم عمیقی نفس

.گشتم باراد دنبال نگاهم با و برداشتم  

.کرد می نگاهم خونسرد  و بود نشسته صندلی روی اشپزخانه در  

خداحافظ رم می دارم من+   

 کشیدم را دستگیره و رفتم در سمت به و نکردم توجهی ، زد یپوزخند

.نداشت فایده اما کردم تکرار را کار این بار چند نشد باز اما  
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 کرده قفل رویم جلو را در آمدن موقع که بود نمانده ذهنم در! عوضی

!بود خونسرد اینقدر چرا بگو پس ، بود  

 باالخره ادم،ایست روبرویش رفتم باراد سمت به و کردم گرد عقب

:گفت کردن مسخره حالت به و آمد در صدایش  

بمونی؟ من پیش خوای می و شدی پشیمون برگشتی؟ چرا شد چی -  

 کردم دراز سمتش به را دستم.  بگیرم نادیده را هایش حرف کردم سعی

:گفتم و  

کلید؟+   

.باشد نشنیده چیزی که انگار ، کرد نگاهم تفاوت بی  

.بود آورده در را حرصم بدجور یشکارها با ، بود شده موفق  

.شدم خارج آشپزخانه از و کردم پوفی  

 بفرستد دنبالم به ای راننده گفتم می و زدم می زنگ بابا به خودم باید

!دهد نجات هلفدونی این از مرا و  

. کردم برقرار بابا با تماسی و آوردم بیرون کیف از را تلفنم سریع  
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 طرف به.  شد خارج دستم از کدفعهی که بردم گوشم سمت به را موبایلم

 بود گرفته دستم از را گوشی که افتاد باراد به نگاهم و چرخیدم مخالف

.کرد می خاموش و  

:گفتم خشم با  

!بردار سرم از دست برم خوام می من کنی؟ می کار چی لعنتی+   

 دوستامون با روزی چند گفتم خان حمید به.  ری نمی جا هیچ تو -

.کلبه رفتیم  

 ، بود فایده بی هایم تالش اما بگیرم دستش از را گوشی کردم سعی

:دادم ادامه و ایستادم صاف  

 تو به باید کارام بابت مگه. نگفتم که نگفتم بهت ، دیگه کن بس+ 

بدم؟ پس جواب  

:گفت و انداخت بازویم به چنگی شد کشیده هم در هایش اخم  

 ، بدی پس بجوا من به باید که معلومه خودت؟ واسه گی می چی -

بینی می که میشه اینجوری تهش چون  

بردار خودخواهانت یرفتارا نیا از دست+   

:گفت و زد یبدجنس لبخند آورد صورتم نزدیک را سرش  
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.باشم داشته باهات یبهتر رفتار تونم یم یبزار تو اگه -  

:داد ادامه یتر آرام تن با و آورد گوشم کنار را دهانش  

!یبخوا خودت هیکاف -  

 

  14_ارتپ#

 را تعادلم کردم یسع ، داد هلم عقب به یکم یناگهان حرکت یک در

.کنم حفظ  

:گفت یبلند یصدا با و شد عوض اش چهره آرام حالت  

 همون قایدق تو ، باشم نداشته کارت به یکار کنم یم یسع که هربار -

 که یکن یم یآور ادی بهم کارات با و یکن یم عوض رو نظرم موقع

!یبد انجام خواست دلت یغلط ره بزارم دینبا  

:گفتم یآرام به و دادم تکان طرف دو به را سرم  

.یبش عوض ستین قرار تو نه+   

 درست میصدا نییپا تن خاطر به هم دیشا و نداد یتیاهم حرفم به

.دینشن  
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 هی بزنه سر ازت که یاشتباه کار هر یبفهم تا یینجایا حاالها حاال تو -

داره یتاوان  

:گفت  و داد تکان واه در را میگوش  

.مونه یم من شیپ نمیا -  

. شوم حبس زندان در بود قرار هم باز شد؟ یم  مگر هم تر بد نیا از

.دمیکوب محکم را در حرص با و شدم اتاق یراه  

 انتقالش رایزاو زندان به یعاد زندان کی از  که داشتم را یکس احساس

 محرومش زیچ همه از و ندیبربا را آرامشش آن در بود قرار و بودند داده

.کنند  

 جا کی از بودم شده خسته.  دمیکش دراز تخت یرو یادیز قیدقا

.نکردن یکار و ماندن  

.بود شده ظهر ، انداختم ینگاه ساعت به  

.  گرفتم مشتم در را رهیدستگ و رفتم در سمت به و شدم بلند میجا از

.  بروم رونیب به ای بمانم خود ییتنها در دانستم ینم بودم شده دل دو

 سرم به محکم و شد باز شدت با در بکنم یگرید حرکت نکهیا از قبل

، کرد برخورد  
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. دادم مالش و دادم قرار سرم یرو را دستم و گفتم یآخ  

 و کردم نگاهش اخم با ، شد وارد متعجبش نگاه با باراد و رفتم کنار

:گفتم  

ه؟یچ  ایباز یوحش نیا+   

.نداشت من از را حرف نیا دنیشن انتظار انگار ، خورد جا  

:گفت سرد و دیکش هم در یاخم  

!نبود یعمد ، نبر باال من  واسه صداتو -  

یگیم راست که تو: گفتم لب ریز  

 مراسم و یکش جنازه حوصله ، یبخور ناهار یایب بگم بهت اومدم -

.ندارم دفنتو کفن  

.شد خارج اتاق از و زد یپوزخند ادامه در  

 یرو نهیس به دست ، خورم ینم ناهار لجش از اصال! بود گرفته حرصم

 یلجباز و لج  اجازه شکمم قور و قار شده بلند یصدا اما ، نشستم تخت

داد ینم را  

 یم گرسنه خودم فقط کار نیا با و نبود مهم اصال که هم باراد یبرا

.ماندم  
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 زیم پشت باراد. رفتم اشپزخانه سمت به اتاق از و انداختم باال یا شانه

.  کرد یم ییخودنما زیم یرو گرید پرس کی و بود خوردن غذا لحا در

 در شیصدا که شدم خوردن مشغول و رساندم زیم به را خودم عیسر

:امد  

!ینش خفه -  

:گفتم و زدم یلبخند پر دهن با  

.شم ینم نباش نگران+   

  و اورد تر کینزد را سرش دیکش خوردن غذا از دست زد یپوزخند

:گفت شمرده شمرده  

 دیبا که خودمم نگران ستمین تو نگران من! رینگ لیتحو خودتو یلیخ -

.شه یم زحمت واسم بدمت مارستانیب لیتحو  

 میابروها نیب یاخم. دمیکش سر یآب پر وانیل و دادم قورت را میغذا

:گفتم یم االن دیبا نشست  

 خودت به چطور شبید پس کنم درست زحمت واست یخوا ینم+ 

... لباسام و اقمات تو یایب یداد اجازه  

!!بود دهید مرا که میبگو راحت انقد دمیکش یم خجالت یلعنت آخ  
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.بود یزیهرچ از یخال نگاهش ، کرد یم نگاه چشمانم به رهیخ  

:دادم ادامه  

بود؟ تنم لباسا اون یچطور و چرا+   

:گفت چشمانش و صورت در یحالت رییتغ نیتر کوچک بدون  

کردم عوضشون من خب -  

 از هم خجالت از هم بودم شده قرمز لبو کی مثل االن کردم حس

!تیعصبان  

:گفتم و خواستم بر جا از یعصب  

... نیهمچ ی اجازه چطور تو! ؟یچ+   

 پوزخند و بود یخی چشمانش ستادیا مقابلم نباریا و شد بلند شیجا از

 نوازش با و گرفت را میموها از یا دسته ، داشت لب به یا مسخره

:داد ادامه شانیرو یآرام  

  کنم ینم کارا نیا از کس هر یبرا من ، نداره برت هوا نیبب -

:گفت و انداخت میپا تا سر به ینگاه د،یکش عقب را دستش  

!الیآ یدار خود یجا گهید که تو -  
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  کرد نکارویا اون و جا نیا ادیم یکار زیتم یبرا زن هی

:داد ادامه یمکث از بعد  

.ندارم وصلهح لونت اون تو برو حاالم نخور حرص -  

 بر چشمانم از نگاه ، کردم یکج دهن و دمیکش یا اسوده نفس

.برگشتم اتاقم به و کردم پشت! داشتینم  

 اهیس دست کی آسمان به حوصله یب و ستادهیا بالکن در بود شده شب

 اتاق وسط باراد ، رفتم اتاق داخل به اتاقم در شدن باز با.  بودم رهیخ

: گفت و انداخت میپا تا سر به ینگاه بود ستادهیا  

.برات نکنم تکرار گهید! بالکن تو یرینم ینطوریا بعد دفعه -  

:داد ادامه حرفش بند پشت عیسر. بود شده گرد چشمانم  

 بهتره ، کنم یم قفل اتاقو نیا در ، کن گوش خوب بگم نویا اومدم -

 بد وگرنه ادین در ازت ییصدا و سر چیه و ینکن تالش کردنش باز یبرا

!ینیب یم  

:گفتم شیشگیهم داتیتهد از کالفه و کردم یپوف  

 گوش یزیچ به ستمین مجبور من و فهمم ینم رو دستوراتت لیدل+ 

!کنم  
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:گفت یبلند یصدا با رفتم تر عقب قدم چند و اومد جلوتر قدم کی  

 ، جات سر یبتمرگ و یبد گوش آدم ی بچه ِ مثل بهتره!  الیآ...الیآ -

 نعفته به پس ادیم بر ازم ییکارا چه یدون یم و یشناس یم منو خودت

!ینش مهمونام و من مزاحم  

 به دوارانهیتهد را انگشتش ، بود شده یعاص سکوتم از ، کردم سکوت

:گفت و گرفت سمتم  

 

1٦_پارت#  

 انجام رو گفتم که ییکارا خالف بهتره برات ، زدم بهت حرفامو من -

.یند  

 یصدا بندش پشت و شد خارج اتاق از یگرید حرف بدون و نکرد صبر

.دیرس گوش به در شدن قفل  

 نیا هم و باراد دست از هم ، بکوبم وارید به را سرم خواست یم دلم

!اند ساخته میبرا که یا مسخره یزندگ  
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 یصدا بعد و آمد در صدا به واحد زنگ یصدا که گذشت قهیدق چند

 و رادتیز صداها نیا لحظه هر که شد بلند شانیها بش و خوش و پچ پچ

.شدند یم تر واضح  

 میفضول حس ، شد ینم اما نشستم تخت یرو آرام یا قهیدق چند

.داد یم قلقلکم بیعج  

.چسباندم در به را گوشم و شدم کینزد اتاق در به ، شدم بلند میجا از  

.بشنوم را صداها تر واضح یلیخ توانستم یم حاال  

 بهم یصدا لحظه چند از بعد و دیرس یم گوش به یدختر ی خنده

!ها وانیل خوردن  

 نجایا مرا بعد گذرانند یم خوش هم دور داد صیتشخ شد یم قشنگ

.گرفته من از را یهرکار انجام حق و کرده حبس  

 باشد شاد و دهد بیترت یمهمان و باشد یکس هر همراه تواندیم خودش

! چرا؟! نه من اما  

 را دستم بستند، نقش ذهنم در کدفعهی که یا ثانهیخب یها فکر با

:گفتم لب ریز و دمیکوب گرمید دست کف یرو و کرده مشت  
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 و نیبش ستم،ین الیآ نکنم خراب امشبتو یمهمون اگه من...باراد...باراد+

.باش منتظر  

 یتالف خواستم یم فقط و کردم ینم فکر کارم عواقب به لحظه آن در

!بود کرده زهر میبرا را جشن که را یشب کنم  

 را توجهم ییآشنا یصدا کنم، یعمل را میها فکر بخواهم نکهیا از قبل

!کرد جلب  

.سپردم گوش خوب  

 امشب مطمئنم نمت،یب یم بازم خوشحالم یلیخ! زمیعز باراد یوا -

.گذره یم خوش یلیخ  

 به. خورد یم بهم حالم بود، همراه ناز با که زدنش حرف طرز آن از

!ستیک صدا نیا صاحب بفهمم تا آوردم فشار مغزم  

.شدم الیخیب پس دم،ینفهم کردم فکر چه هر اما ود،ب آشنا یلیخ  

 همراهم که یزیر و رنگ اهیس ی رهیگ چند از یکی و رفتم فمیک سمت

 کارم به امشب ام گرفته ادی که یزیچ بودم دواریام درآوردم، را بودند

.دیآ  
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 تالش قهیدق کی از بعد کردم، فرو قفل در را رهیگ و رفتم در یسو به

.دش باز در باالخره  

.زدم یخوشحال سر از یپهن لبخند  

 من به یدید. انداختم رونیب به ینگاه در یال از و کردم باز یکم را در

 بود، من به پشتشان که دمید یم را آنها یکم فقط هم من و نداشتند

.بودند آنجا یگرید دختر و پسر باراد، جز  

 باراد به و چرخاند را سرش. بود انداخته باراد گردن دور را دستش دختر

!شناختمش دمید که را رخش مین کرد، نگاه  

!الناز جز نبود یکس به متعلق آشنا، یصدا نیا و آشنا ی صحنه نیا  

 و دمیکش یقیعم نفس. بستم یآرام به را در و کردم یپوف... ی دختره

 یا حلقه نیآست بلوز و یمشک تنگ نیج شلوار رفتم، کمد سمت به

.دمیپوش را بود آنجا که یدیسف  

.زدم شانه را دیرس یم گردنم نییپا تا که ام ختهیر بهم یموها  

 رونیب را بود همراهم شهیهم که رنگم یگلبه رژ و برداشتم را فمیک

زدم، خشکم یها لب به و آوردم  
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 در خودم به و کردم میپا را بودم دهیپوش یمهمان در که را ییها کفش

.زدم یا مارموزانه لبخند کردم، نگاه نهیآ  

.کنم زشانیسورپرا و بروم که دهیرس وقتش حاال ام هشد خوب  

 

1٥_پارت#  

 هرچقدر ، کردم حرکت سمتشان به آهسته یها قدم با کردم باز را در

 یصدا.  داد یم صدا ها کفش نیا ی پاشنه هم باز رفتم یم آهسته هم

 را آنها تک تک یها چشم حاال ، برگردند سمتم به شد باعث میها قدم

!ودب کرده پر تعجب  

!! کردم یم یباز ریش دم با داشتم ، باراد العمل عکس از داشتم استرس

 حدقه از قرمزِ چشمان ، زدم زل باراد چشمان در و دادم جرئت خودم به

!کرد یم تند را قلبم تپش اش، زده رونیب  

 االن دانستم یم خوب اما بترسم ای بخندم دیبا اش افهیق با دانستم ینم

.باراد حال نیا با خصوصا ، نبود دهخن یجا تیموقع نیا در  

 متعجب همه. شدم تر کینزد باراد به و کردم جور و جمع را خودم

!بود شده نیسنگ جو ، زد ینم یحرف چیه یکس و بودند مانده  
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 ، انداختم گردنش دور را دستم و نشستم ، بود یخال باراد راست طرف

 بغل را شآت ی کوره کی کردم یم حس! بود ادیز بیعج بدنش یدما

. شد یم منتقل هم من به شیگرما کم کم و ام کرده  

 ، آمدند خودشان به است خبر چه بودند کرده درک همه تازه انگار

.شد بلند بود نشسته مانیرو روبه که یپسر یصدا  

 ینم  رو و یداشت خونت تو فرشته ؟یکن یمعرف یخوا ینم باراد -

؟یکرد  

 و رسد یم نظر به یمصنوع یلیخ بودم مطمئن که زدم یلبخند ناز با

. کردم پنهان باراد شانه در را سرم  

 داشتم ریش دم با واقعا! کنم؟ یم کار چه دارم بودم، متعجب هم خودم

.امد یم خوشم داشت یباز نیا از خب اما کردم یم یباز  

 هم یرو به حرص از که باراد یها دندان کردن برخورد هم به یصدا

 من یمهمان!! بود حقش خب انداختم باال یا شانه. آمد یم ، فشرد یم

.بود دهیرس خودش نوبت حاال بود کرده خراب را  

 در باراد و من نیب نگاهش تعجب با کرد تر کینزد باراد به را خود الناز

:گفت حسادت با توام تعجب با.  بود گردش حال  
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!؟یخودت ال؟یآ -   

:گفتم و زدم یلبخند عشوه با  

هستم خودم زمیعز بله+   

 و خشم سر تا سر چشمانش که نمیبب توانستم یم و بود کرده هول

:داد ادامه پته تته با ، بود حسادت  

؟یکن یم کار یچ جا نیا اصال تو...  ت -  

 که گشت یم یزیچ دنبال او چشمان در انگار داد باراد به را نگاهش

!گذارم ینم نه اما ، بشنود خواست یم  

 باراد به ینگاه دادنم جواب از قبل! خان باراد بود یتالف زمان قایدق االن

 به خشم از پر و یخی ینگاه با و بود دستش یمشروب کیپ که انداختم

 یم مزه مزه را مشروبش بودم، برداشته اش شانه از را سرم حاال که من

!دیکش یم قتلم یبرا یا نقشه ذهنش در کنم فکر! کرد  

:گفتم و دادم الناز به باراد از را نگاهم  

  نجایا اورده منو شبید باراد بخو+ 
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 دسته کالفه ، داد یم خوردنش حرص از خبر الناز شده قفل یها دندان

 یدرحال و زد کنار را بود ختهیر صورتش یرو به که را شیموها از یا

:گفت اوردین باال را شیصدا تن داشت یسع که  

ن؟یبود جا نیا باهم دوتا شما شبید یعنی! ؟؟یگ یم یچ-  

:گفتم و کردم حلقه تر سفت باراد گردن ردو را دستم  

میبود جا نیا باراد منو شبید ، زمیعز آره+   

 یم دلخواهش جواب دنبال هنوز داد باراد به را نگاهش دیپر شیجا از

:گفت داد با گشت  

 مگه کنه یم یشوخ ه؟؟یچ منظورش! گه؟یم یچ دختره نیا باراد -

باراد بگو یزیچ هی نه؟  

 وارید یرو محکم را مشروبش وانیل بود شده زیلبر هم باراد صبر انگار

 و پسره شدم، دور باراد از ترس با و خوردم جا شد، تکه هزار که دیکوب

:گفت الناز به رو و شد بلند شیجا از. بودند کرده کپ هم الناز  

!!شو خفه االن لطفا -  

 با را شیپا که یحال در نهیس به دست و برگرداند را شیرو قهر با الناز

.نشست داد یم تکان حرص  
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 مبل از ، شد گرفته الناز از نگاهم باراد توسط میبازو شدن دهیکش با

: دیغر یا شده کنترل تن با و کرد بلندم  

!اتاقت تو برو گمشو _  

:گفتم و کردم نگاهش خونسرد  

شه؟ یم یزیچ مگه باشم تونیمهمون تو منم زمیعز+   

:گفت باز شین با و دیشن را حرفم بود ساکت االن تا که جمع پسر  

.میش یم ترم خوشحال تازه ، خانوم نه -  

زدم یینما دندان لبخند جوابش در  

 را سرش و گرفت را میها شانه  شد تر کینزد بود شده تر یجر باراد

:گفت و بشنوم خودم فقط را شیصدا دیشا تا آورد تر کینزد  

 زنمت یم یجور نایا ی همه یجلو ای اتاق تو یریم آدم مثلِ ای نیبب _

!نشناستت باباتم که  

 از پر چشمانش کردم نگاهش نفرت با. اش همیشگی تهدیدات هم باز

 کاری الناز جلوی اگر دهم انجام کاری چه باید دانستم نمی! بود حرف

 نمی را این و شد می زهر من برای مهمانی هم باز چه؟ بدهد دستم

!خواستم  
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. کردم می کاری باید دادم اطراف به را نگاهم کالفه  

 ، افتاد بود شده اویزان مبل ی دسته روی که باراد کت روی بر نگاهم

 باید ، بود گذاشته جلویش جیب در را ام گوشی که بود کتی همان

 به و برگشتم سمتشان به. بردارم را ام گوشی و کنم پرت را باراد حواس

:گفتم و کردم اشاره میز روی خالی مشروب ی شیشه  

 میشه؟ هم مشروب بدون مهمونی مگه ، شده تموم نمشروبتو انگار+ 

.بیارم براتون میرم  

 و کردم خارج چنگش از را خودم دیبگو یگرید زیچ باراد که نیا از قبل

 از مشروب یا شهیش ، رفتم خانه آشپز سمت به یتند یها قدم با

 از و گرفتم دست به را مشروب مخصوص وانیل ، آوردم رونیب نتیکاب

.شد جلب الناز و باراد به نگاهم ، شدم رجخا خانه آشپز  

 

17_پارت#  

 با مثال الناز نیا ، کردند یم پچ پچ هم با بودند نشسته گریکدی کنار

 الناز نگاه و شدند ساکت من دنید با که زدم یپوزخند! بود؟ قهر باراد

.کرد پر تنفر را  
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 حلق در نکهیا از حالم ، ستادمیا باراد و الناز به پشت رفتم سمتشان به

!خورد یم بهم هستند هم  

 اما کنم باز را مشروب درب کردم یسع و گذاشتم زیم یرو را وانیل

 به شد بلند شیجا از جمع پسر همان. نبود من کار ، نداشت یا دهیفا

:گفت و آمد سمتم  

کنم؟ بازش من -  

 چند دادم دستش به را مشروب شهیش. کردم یتشکر و زدم یلبخند 

 عطر یبو ، کردم حس سرم پشت را یکس حضور که رفتم عقب یقدم

 با بود یمساو یول بست یم نقش ذهنم در یطانیش یها فکر! باراد

!بگذرم آنها از شد ینم نه اما خودم دستان با خودم گور کندن  

 گرفتم پسره سمت به و برداشتم را مشروبم وانیل ، زدم یطانیش لبخند

 به ، کرد هیبق یها وانیل کردن پر به شروع بعد و ختیر مشروب میبرا ،

 یرو مشروب وانیل که زدم باراد به محکم را خودم و برگشتم عقب

.شد یخال باراد یها لباس  

 با و نداد را یحرف ی اجازه کردم نگاه چشمانش به و کردم بلند را سرم

:گفت دادم دست از را میها گوش ی پرده کردم یم حس که یداد  

؟؟یکن یم یغلط چه یدار گه؟م یکور هان؟ ؟ یکرد کاریچ تو -  
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: دادم ادامه و کردم نگاهش مظلوم  

یستادیا سرم پشت تو بدونم کجا از من خب+   

: گفت یعصب  

شو خفه ، شو خفه -  

:گفت گوشم در آرام و دیچسب را ام قهی  

 هوا به سر انقد هان؟ ؟یکن یم کوفت ایزهرمار نیا از حاال تا یک از تو+ 

!بودم داده هشدار بهت که نم! الیآ دم یم نشونت.  یشد  

 اتاقش سمت به و کرد پرت مبل سمت به را من و کرد ول را ام قهی

 و کردم کینزد مبل یرو کت به را خودم بود دهیرس وقتش االن. رفت

.برداشت را میگوش بشیج از یواشکی  

 بمیج در را یگوش ، بود من به نگاهشان که انداختم ینگاه هیبق به

.شود خارج اتاق از که بودم ارادب منتظر و قراردادم  

 با. داد یم دستم به یکار امشب قطعا دادم یم تکان را میپا یعصب

 لبخند بود کرده باز  میبرا را مشروب که یپسر همان شدن کینزد

:گفت  و کرد دراز سمتم به را دستش و نشست کنارم ، زدم یزورک  

!د؟یکن یم یفمعر دمیند باراد کنار قبال شمارو ، هستم ساسان من -  
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 و زدم حرص سر از یینما دندان لبخند! بود آورده ریگ وقت هم نیا

:گفتم  

المیآ+   

جان؟ الیآ یدار باراد با ینسبت چه _  

 در دیبا! رفت یم راه اعصابم یرو! شد خاله پسر هم زود چه جان؟ الیآ

 دوستش! دانستم ینم باراد با را نسبتم خودم من م؟یبگو چه جوابش

 ینم خوشم او خواهر ی کلمه از اخواهرش؟ی بودم اش انهخ هم بودم؟

 یبرا من نه بود برادر مثل میبرا او نه م،یداشت یخون رابطه نه چون آمد؛

!!خواهر مثل او  

 و بود من به نگاهش شدم، خارج الیخ و فکر از باراد یپا یصدا با

:گفت  

!اتاقت تو برو شد تموم ترکوندنت الو اگه -  

.ردخو جا بدبخت ساسان  

.رفتم اتاق سمت به و شدم بلند میجا از عیسر ، بود میخدا از  

 امشب وگرنه کردم یم فرار حتما دیبا ، بستم را در و شدم اتاق وارد

 فرار یبرا یفکر دیبا! شد یم من قاتل و بود یحتم باراد دست به مرگم
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 وارد ، شد جلب بالکن به توجهم چرخاندم اتاق در را نگاهم ، کردم یم

 ارتفاع اما میبود سوم طبقه ، انداختم ینگاه ارتفاعش ب و شدم نبالک

 دست به مرگِ تا بود بهتر دنیپر اما ترساند یم مرا نیا و نبود یکم

.باراد  

 به را نگاهم بود نییپا به نگاهم که طور همان دادم یم لفتش دینبا

 ام بالکن ریز قایدق که افتاد دوم طبقه بالکن به چشمم. چرخاندم اطراف

 برگشتم اتاق داخل به ، کند تر راحت را کارم توانست یم و داشت قرار

 نازک دیسف ملحفه جز یزیچ چیه بپرم و بشوم زانیآو یزیچ با دیبا

 کرد جمعش تخت یرو از عیسر.  انداخت ینم راه را کارم تخت یرو

 فرارم اگر بود کرده احاطه را وجود تمام استرس!! نبود یکاف یکی اما

 کمد سمت به!! کنم فکر بعدش به خواستم ینم یحت شد؟ ینم انجام

 را درش دو ، شود یم دایپ یگرید یها ملحفه حتما رفتم اتاق یوارید

 از خورد ها محلفه به چشمم و کردم رو ریز را ها طبقه کردم باز

 ، دمیکش یا خفه غیج و دادم قرار دهانم یرو را دستانم یخوشحال

 گرید کی به محکم و برداشتم یدتعدا عیسر نکردم تلف را وقت

 کردم چک گرید بار کی را ها گره و رفتم بالکن سمت به ، زدم گرهشان

 یم شتریب را من استرس و بود وزش حال در یسرد باد. بودند محکم ،

.بلرزم خود به شد یم باعث و کرد  
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18_پارت#  

:کردم زمزمه خودم با آرام و دمیکش یقیعم نفس  

یوفتینم و سفتن سفت ها گره ،یبترس دینبا تو الیآ باش آروم+   

 مجبور یول میایب بر پسش از نبودم مطمعن دادم، یم یدلدار خودم به

 زندانبان نیا که یزندان بند از را خودم دیبا من. دهم انجامش بودم

 به کردم یم نگاه نانهیخوشب هم چقدر هر اما. دهم نجات ساخته میبرا

 پر مغزم دفتر. کرد یم یخط خط را ذهنم بد افکار بازهم مسئله نیا

! ترس ی کلمه از بود  

 راه یعنی کنم، دور خودم از را استرس و دهم خرج به شجاعت دیبا

!نداشتم یگرید  

 بار چند بالکن ی نرده با و برداشتم را ملحفه و زده پس را مزاحم افکار

 و کنم دایپ نانیاطم تا دمشیکش محکم بار چند و زدم گره محکم

.شود سودهآ المیخ  

.انداختم فمیک در را لیموبا دم،یپوش را میمانتو و شال و برگشتم اتاق به  

.کردم یم چک را رونیب تیوضع اول دیبا  
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دادم قرار در مماس را گوشم و شدم در کینزد  

بمونم شتیپ امشب دارم دوست باراد: الناز  

:گفت و شد بلند ساسان ی خنده یصدا  

 خانوم فرشته هی امشب باراد میکن حمتز رفع دیبا ما جان الناز نه -

داره ششیپ  

!داشتند یافکار چه کردم، یپوف  

 به. کردم یم تمام را کار دیبا نداشتم کردن گوش یبرا یزمان گرید

 یبرا داشت جا یکم دم،یپر ها نرده گرید طرف به و رفتم بالکن سمت

.ستادنمیا  

!ددا یم کشتن به را من اشتباه حرکت کی زد، یم تند قلبم  

 خدا دلم در و بستم را چشمانم گرفتم، محکم و زدم چنگ را ملحفه

.نییپا برسم سالم که کردم یم خدا  

.دمیرس دوم ی طبقه بالکن به تا کردم رها را خودم  

 شیرو از و گرفتم سفت را شیها نرده و بردم سمتش به را خودم عیسر

.کردم فوت صدا با را نفسم و دمیپر بالکن داخل به  

.شد جادیا یبد یصدا بالکن، کف به میها کفش ردبرخو با  
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 کردم؟ یم کار چه دیبا حاال. ستادمیا صاف و کردم جور و جمع را خودم

.دیلرزیم و بود کرده خی بدنم تمام استرس از! بودم نکرده فکر نیا به  

 ملحفه گرید و بود ادیز انداختم، همکف تا دوم طبقه ارتفاع به ینگاه

.نداشت ودوج دنیپر یبرا هم یا  

 دهنم یرو را دستم و برگشتم عقب به بالکن در شدن باز یصدا با

.دمیکش یا خفه غیج و گذاشته  

 را دستم  .شد ظاهر میجلو لخت ی تنه باال و دهیژول یموها با یپسر

.بود زده رونیب کاسه از چشمانم و داده قرار قلبم یرو  

.بود زده زل من به جیگ و تعجب با نداشت، من از یکم دست هم پسره  

.زدم یاسترس پر لبخند و دادم قورت را دهنم آب  

:گفت و آمد خودش به  

 اصال د؟یکن یم کاریچ بنده تراس تو شب وقت نیا ن؟یهست یک شما -

نجا؟یا دیاومد یچجور  

گفتم؟ یم چه بودم، کرده سکوت  

:دیپرس مشکوک و نشست شیابروها انیم یزیر اخم  

؟یدزد یاومد نکنه -  
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:گفتم عیسر و کردم هول  

 نیا از دیکن کمک دیبد نجاتم خدا رو تو. دیکن یم اشتباه بخدا، نه نه+ 

 اونا کردم، فرار باال طبقه از من! لطفا رونیب برم یکوفت ساختمون

... منو... منو خوانیم  

.بود موقع به هم کامال و دیچک چشمم از یاشک قطره  

 بود، ردهک عوض رنگ نگاهش که یحال در کرد حس را میصدا عجز

:داد ادامه  

کنم؟ کار یچ االن من خانوم؟ ایک -  

 اگه بدم حیتوض براتون ندارم وقت شم، خارج نجایا از کن کمکم فقط+ 

.نیبد انجام برام نکارویا االن فقط.. بعدا دیخواست  

:گفت و کرد یکوتاه مکث  

اپارتمانه؟ نیا تو خونتون -  

!نه+   

 یکس شب موقع نیا دیبرگرد دیخوا یم یچجور کجاست؟ پس -

!گردونه برتون ستین  

گرداند؟یم بر مرا یکس چه گفتم؟ یم چه  
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 من کند یم فکر که او! بابا؟ شدم؟ یم دیبا یکس چه دامن به دست

 به دیبا! گرفت ینم هم یخبر و گذرانم یم خوش کلبه در دارم االن

.نداشتم او جز یگرید کس گفتم یم لدای  

:گفتم پسره به رو  

 بلد نجارویا آدرس یول دنبالم انیب بگم بزنم زنگ خوام یم هست، بله+ 

!ستمین  

:دیپرس مشکوکانه و انداخت باال ییابرو  

کنم؟ اعتماد بهت یچجور ؟ییکجا االن یدون ینم تو یعنی -  

 دادم تکان نه یمعن به را سرم اولش سوال جواب در و گرفتم گاز را لبم

:دادم ادامه و  

.نجایا دمومین یدزد یبرا من دیکن باور+   

:گفت خسته و کرد یپوف  

... آپارتمان)..( کوچه)..( ابانیخ انیب بگو -  

 از یادیز حجم با و کردم روشن را میگوش کردم، تشکر و زدم یلبخند

! شدم رو به رو اشاری و لدای تماس و امیپ  

. بپوشد لباس رفت خودش و کرد ییراهنما آپارتمان داخل به مرا پسره  
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 ینم جواب... بوق سه... بوق دو... بوق کی گرفتم، ار لدای شماره عیسر

  کردم؟ یم کار چه دیبا ایخدا! داد

 یگرید راه یعنی د؛ینرس ذهنم به اشاری جز لدای از بعد یگرید کس چیه

.نداشتم هم  

 صفحه، یرو لدای اسم شدن انینما و دستانم انیم یگوش لرزش با

.نشست صورتم یرو یپهن لبخند  

 

1۹_پارت#  

:کردم وصل را ماست عیسر  

لدا؟ی...لدای الو+   

:گفت و آمد یگوش پشت از لدای غیج یصدا  

 یدون یم زد بتیغ کجا یمهمون شب ؟ییکجا تو ؟یخودت الیآ یوا -

!!میبود نگرانت چقد اشاری منو  

:گفت  و دمیپر حرفش انیم! بود آورده ریگ وقت هم لدای  

گم یم  یچ نیبب کن  گوش لحظه هی لدای ، المیآ خودمم،+   

:گفت کرد یکوتاه مکث  
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الیآ شنوم یم بگو -  

 دنبالم ایب زودتر کنم یم خواهش برات، فرستمیم ادرس هی االن من+ 

.ندارم وقت باش زود فقط کشته، منو باراد یکن رید  

!گی؟ می چی ؟ آیال چیه منظورت -  

!نبود جواب و سوال وقت االن بفهمد خواست نمی چرا  

بیا طفق و نپرس نپرس، یلدا+   

اونجام دیگه دقیقه 11 باشه -  

 میرو به رو حاال که دادم پسره به را نگاهم و کردم قطع را گوشی

:گفتم استرس پر. کردم می نگاهم تعجب با و بود ستادهیا  

رونیب برم کن کمکم لطفا+   

ایب دنبالم: گفت و داد تکان یسر  

 بشوم خارج که نیا از قبل کرد بازش و رفت واحدش در سمت به

 حاال دمیکش یقیعم نفس.  نبود یکس ، انداختم بر و دور به ینگاه

:گفتم پسره به رو و شدم خارج در از. بود شده راحت المیخ یکم  

نیکرد کمکم یلیخ ، ممنونم واقعا+   
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  گفت لب ریز یکنم یم خواهش

:شد بلند پشت از پسره یصدا که رفتم آسانسور سمت به و نکردم صبر  

الس؟یآ اسمت -  

:دمیپرس و کردم نگاهش تعجب با و دمیچرخ سمتش به  

!؟یدون یم کجا از شما اما ، بله+   

یگفت یزد یم حرف یگوش با یوقت خودت -  

.کردم یتشکر و گفتم یآهان  

. دیایب دوم طبقه به تا فشردم را آسانسور ی دکمه  

 سمت به و گفتم ینیه ستادهیا سرم پشت یشخص نکهیا احساس با

!دمیچرخ مخالف  

 کی!! شد راحت المیخ پسره همان دنید با! نهادم قلبم یرو را مدست

!!مرگ یعنی نیا و باشد باراد دیشا کرد خطور ذهنم به لحظه  

امیم نییپا تا باهات ، ترسوندمت که دیببخش -  

:داد ادامه و شد آسانسور سوار من از زودتر  

گهید ایب باش زود -  
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.شدم وارد عیسر و آمدم خودم به  

. میشد خارج کف هم طبقه در آسانسور ستادنیا با  

 یم راه را کوچه عرض و طول ادیز استرس از شدم خارج ساختمان از

 نیا از دینبا نه! وفتمیب ریگ دیایب رید نکند لدا؟ی بود کجا پس ، رفتم

.کنم وحشتناک یفکرها  

 که شد باراد واحد تراس جلب نگاهم ، انداختم ینگاه ساختمان به

 لدای کردم یم خدا خدا. بود زانیآو آن از بودم زده هگر که ییها ملحفه

!برسد زودتر  

 ، دادم بود زده زل من به که پسره به و گرفتم ساختمان از را نگاهم

.بود ابروانش انیم یزیر اخم  

.گذاشتم کارش سر کرد یم فکر حتما پسره و بود کرده رید لدای  

 نیماش دنیچیپ با.  بودم گرفته ضرب نیزم یرو میپا با استرس از

. اند داده من به را ایدن کل کردم یم حس کوچه در اشاری  

:گفتم و کردم نگاه پسره سمت به  

.گهید رم یم من دنبالم اومدن ، کمکاتون بخاطر ممنون بازم+   
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 و کرد خارج آن از یکارت و رفتم بشیج سمت به دستش آمد تر کینزد

:گفت و گرفت سمتم به  

 الیآ یکن حساب من یرو یتونیم یاشتد اجیاحت کمک به وقت هر -

 خانم

انداختم فمیک در و گرفتم را کارت  

ست؟ین الیآ اون: الناز  

!!شدم خیم آمد، یم دور از که الناز یصدا دنیشن با  

 سر پشت باراد من نگاه با زمان هم و چرخاندم صدا سمت به را سرم

!شد ظاهر الناز  

 چه االن دیبا دانستم یمن اصال بودم کرده خی ، بودم شده خیم میسرجا

. کردم یم یکار  

 به یبلند یها قدم با و گرفت تعجب رنگ نگاهش من دنید با باراد

 یم که ییگو شد یم تر کند لحظه هر قلبم تپش و کرد حرکت سمتم

!بکشد دست دنیتپ از خواست  

 به و شد چدهیپ میبازو دور یدست و ستادیا میپا یجلو اشاری نیماش

.شدم دهیکش نیماش داخل  
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 انداختم ینگاه اشاری به. اشارمی نیماش سوار دمید امدم، که خودم به

:گفت که  

!دنبالمونه باراد -  

 یم بمونیتعق سرعت با باراد نیماش دمید که کردم نگاه بغل نهییآ به

.کنه  

:گفتم و دمیچرخ اشاری سمت به  

.کنه گممون تا برو، تر عیسر لطفا+  

داد فشار گاز یرو را شیپا یحرف بدون  

.رفتم فرو میشگیهم یها فکر در دوباره من و  

 ینم گرید که یا نقطه به رسد، یم ییجا به یزندگ در انسان یگاه

.شودیم خسته و کند ینم تحمل ، کشد  

《!فرار》کند فکر زیچ کی به فقط انسان دیشا زمان آن  

!ها ادم از ها، یسخت از ، مشکالت از کند فرار دارد دوست  

!کند تحمل و باشد صبور تواند ینم یاهگ گرید است انسان  

.شود آرام یکم تا همه نیا از کند فرار دیبا  
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.آرامش یکم و خواست یم فرار یکم دلم هم من  

 نگاه را نهیآ که یحال در شدم، دهیکش رونیب افکارم از اشاری یصدا با

:گفت کرد، یم  

!هیجد موضوع نکهیا مثل -  

:گفت و انداخت من به ینگاه بعد  

.خودم خونه برمت یم کنه،یم داتیپ باراد چون بابام؛ خونه میر ینم -  

 سکوت خانه به دنیرس تا نداشت وجود یمخالفت یجا کردم، سکوت

!نبود سرمان پشت گرید باراد بعد به ییجا کی از. بود فرما حکم نمانیب  

 ازین استراحت یکم به جانیه و جوش و جنب همه نیا خاطر به

.داشتم  

 در بشیج از یدیکل اشاری. میشد ادهیپ یا خانه کنار قهیدق چند از بعد

 داخل امد سرم پشت هم اشاری شدم، وارد من اول. کرد باز را در و آورد

.بست سرش پشت را در و  

 یکوچک ی باغچه که متوسط اطیح کی کردم، ینگاه اطیح و خانه به

.داد دست من به یبد حس و بود کیتار. بود اش گوشه  
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21_پارت#  

: گفتم و برگشتم اشاری متس به  

!اد؟ینم!کجاست؟ لدای پس+  

 فقط. گفت یچ دمینفهم درست که بود هول انقد شم،یپ اومد لدای -

!کشتش یم باراد وگرنه بده نجات رو الیآ برو گفت و داد آدرس هی بهم  

:گفت یخاص لحن با حرفش ی ادامه  

.جونت از دور البته -  

:فتگ که کردم نگاهش منتظر و کردم یاخم  

 فرستاد ییتنها منو و بود ناخوش مامانم که ومدین نیا واسه لدامی -

.تو دنبال  

 یقیعم نفس کالفه هم من. رفت خونه سمت به و شد رد کنارم از بعد

افتادم راه سرش پشت و دمیکش  

.داخل میرفت و کرد باز را در  

 بود انجا که یمبل سمت به خانه به کردن نگاه بدون که بودم خسته انقد

.انداختم شیرو را خودم و رفتم  
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.گرفت دستانش با را سرش و نشست مبال از یکی یرو هم اشاری  

 نشستم صاف میجا سر. افتادند دردسر به من خاطر به دمیکش خجالت

:گفتم اشاری به رو و  

 مامانتون شیپ خونه نیبر شما. انداختم زحمت به هم شمارو دیببخش+ 

.باشن شتهدا اجیاحت شما به ممکنه لدا،ی و  

.هستن لدای و بابا مامانم، شیپ. نزن حرفشم اصال ال؟یآ کدومه زحمت_  

!نداره تیامن خونه، نیا تو گذاشت تنها که دخترو هی شهینم  

.خوردم جا یکم اشاری زبون از شوندیپ و پسوند بدون اسمم دنیشن از  

. بود نکرده میصدا نگونهیا چوقتیه و مینبود یمیصم آنقدر  

.بود من به نگاهش هم او کردم نگاهش  

 هش نگا و آمد در صدا به اشاری یگوش لحظه همان. بودم معذب یکم

.شد مشغول شیگوش با و گرفت من از را  

 نجات یمعذب از مرا و زد زنگ االن که را یکس هر بدهد رشیخ خدا

.داد  

:گفت و گرفت من سمت را آن ش،یگوش با زدن حرف یکم از بعد  
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.بزنه حرف باهات خوادیم لداس،ی_  

گرفتم دستش از را یگوش و شدم بلند  

لدا؟ی الو+  

خوبه؟؟ حالت االن بودم، نگرانت یلیخ الیآ یوا -  

.االن خوبم که دوتاس شما لطف به+  

!؟یشینم که ناراحت شت،یپ امیب تونمینم امشب من الیآ گمیم! زمیعز_  

 بولق یول برگرده  بهتره گفتم هم اشاری آقا به ه؟یچ ناراحت گلم، نه+

.کنه ینم  

 احتماال بشه بهتر مامانم حال ، یبمون اونجا شهینم که ییتنها گهید نه -

.شتونیپ امیب فردا  

باشه+   

.بگو اشاری ای من به یداشت الزم یزیزم؟چیعز یندار یکار -  

.ممنون باشه+  

 به ینگاه. دادم اشاری به را ی،گوش کردن قطع از بعد و کرد یخداحافظ

:گفت و انداخت من  
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باش راحت نیبش -  

.رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند خودش و  

:گفت و سمتم گرفت را آن و برگشت آب یوانیل با اشاری نشستم،  

.آخه نجایا امینم ادیز کنم، ییرایپذ ازت ستین یا گهید زیچ دیببخش -  

:گفتم و گرفتم دستش از را وانیل  

.ممنون ه،یکاف نیهم+  

بهم، زد زل و میرو روبه نشست  

.بود شده شیزیچ کی شبام  

:گفتم کردنش نگاه از کالفه  

!شده؟ یزیچ+  

:گفت دویکش یقیعم نفس  

 یمهمون تو گهید رقص، شنهادیپ بعد چرا که شده سوال برام -

!هو؟ی افتاد یاتفاق چه وضع، نیا با و االن تا دمتون،یند  

 که کردم نگاهش سکوت در هم من. کردیم نگاهم منتظر کردم، اخم

:گفت و زد یپوزخند  
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!؟یبگ یخواینم -  

؟ینپرس شه یم+   

نداره یاشکال باشه -  

:گفت که کردم کج لب  

!؟یخورد شام -  

:گفتم اما ، بودم گرسنه هم یلیخ و بودم نخورده  

خوردم بله+  

.داد تکان یسر  

!بخوابم؟ کجا من دیببخش+  

  گفت و کرد اشاره خانه از یا گوشه به

.برو یداشت دوست هرکدومو هست اونجا اتاق دوتا -  

. کردم قفل را در نانیاطم یبرا و شدم داخل ، رفتم یاتاق سمت به

 ادیز یخستگ از و انداختم تخت یرو را خودم و دراوردم را شالم و مانتو

.رفتم خواب به لحظه همان  

*** 
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(:باراد)  

 

 همه. کرد شتریب را سرعتش که شدمیم کینزد اشاری نیماش به داشتم

 کردم احساس کدفعهی یول نکنم گمشان که بود آنها به حواسم ی

 کرد، یم جادیا ییصدا جاده یرو و بود شده کمتر نمیماش سرعت

!بود امده شیپ یمشکل  

 چک را زیچ همه و شدم ادهیپ. کردم توقف ابانیخ ی گوشه یعصب

. بود شده پنچر کردم،  

:زدم داد و دمیکوب نیماش به محکم میپا با  

.بودن وقتش االن! یلعنت! یلعنت -  

.دمیکش میموها یتو یدست کالفه  

 و کردیم میعصب شتریب شیکارها با الیآ و بودم یعصب یلیخ روزها نیا

.احمق ی دختره رفت یم رژه مخم یرو  

. بود روقتید کردم، نگاه ساعت به و برداشتم داشبورد یرو از را میگوش

 به یفکر و دیایب تا زدم زنگ ام ساله چند و نیچند دوست انیک به
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 کف را حسابشان و بروم سراغشان بتوانم فردا تا میکن نیماش الح

.بگذارم دستشان  

*** 

 سردرد! یلعنت. شدم داریب شبید یخواب بد از یناش دیشد سردرد با

.کرد یم زهر میبرا را خواب و بود همراهم شهیهم  

 آن بودم دهیخواب ساعت کی فقط ، بود صبح ۹ انداختم ینگاه ساعت به

 دمید یم که را یبیعج یها خواب یمعن وقت چیه! !یخواب چه هم

.نکردم درک  

 احمق یالیآ دنبال و شدم یم بلند میجا از دیبا شدم خواب الیخ یب

.دینرس او به دستم که شبید! کنم شیدایپ اگر آخ. رفتم یم  

 تا دادم قورت و برداشتم یعسل یرو از را مسکن دو شدم بلند میجا از

.رفتم یم انیک دنبال به دیبا شدم مادهآ ، شود بهتر سردردم یکم  

.بود کنارم االن دیشا داد ینم یفرار را الیا او اگر  

.آمد نییپا عیسر هم او انیک با تماسم از بعد یقیدقا و نییپا رفتم  

 اشان خانه سمت به و دادم را لدای ی خانه ادرس میشد نیماش سوار

میکرد حرکت  
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21_پارت#  

.میدیرس سآدر به یقیدقا گذشت از بعد  

. بودم کرده رید دیشا! نبود یخبر اما دیایب رونیب یکس میماند منتظر

!اند داشته نگه یا شده خراب کدام در را الیآ ستین معلوم  

 مغزم خانه در از لدای شدن خارج با که بودم غرق خود مشوش افکار در

کجاست؟ الیآ بود؟ تنها چرا ، دیکش یسوت  

 مسخره سوت آن و بست یم نقش ذهنم در مزخرف جواب کی تنها

 اما کنم فکر نیا به خواستم ینم. کرد یم تیاذ را میها گوش ذهنم

 ، شد مشت دستانم موضوع نیا به کردن فکر با بود اشاری با الیآ قطعا

!یلعنت  

.کن بشیتعق ، دنبالش برو عیسر: گفتم انیک به رو  

 را وتسک اخمم دنید با اما کرد نگاهم حرف از پر چشمان با انیک

 از! کرد؟ یم چه من با احمق دخترِ نیا بود، مشغول فکرم. داد حیترج

.است انداخته یروز چه به را من ، الیآ دست  
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 فکر به که ستییجا قطعا! ؟یکس چه ی خانه در ؟ مانده کجا را شبید

 اگر فقط!! حتما کرده فکر شیجا همه به یعوض اشاری آن. رسد ینم من

. کشم یم را اشاری الیآ لِقب قطعا وفتند،یب من ریگ  

 کی در کنار در دیچیپ یا کوچه کی در لدای یلحظات گذشت از بعد

کرد پارک خانه  

:گفتم انیک به رو  

دار نگه خوبه جا نیهم ، مینر کوچه داخل -  

 ، ستادمیا وارید پشت و شدم ادهیپ عیسر ، کرد توقف و گفت یا باشه

 زنگ و شد ادهیپ نیماش از دادم لدای به را توجهم تمام و دمیکش سرک

.کرد باز را در اشاری هیثان چند از بعد فشرد را در  

!یلعنت!افتاد هم یرو تیعصبان از میها چشم  

 در وارید پشت از عیسر ببندند را در که نیا از قبل ، نکردم تلف را وقت

.کردم باز توانم تمام با را باز مهین در و آمدم  

 ، رفتم اشاری سمت به ، کنم کنترل را خشمم توانستم ینم وجه چیه به

:گفتم داد با و زدم چنگ را اش قهی  
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 ؟یلعنت یآورد شده خراب نیا به خودت همراه الرویآ یحق چه به تو -

 یمهمون اون به نشیبرد گوت دروغ خواهر نیا و تو یک اجازه با! هان؟

!!؟یکوفت  

. رفتم دالی سمت به و کوباندم وارید به را او تیعصبان و خشم تمام با

 پر را فاصله.  رفت عقب به قدم چند و خورد ،جا نداشت را انتظارش

:زدم داد داشت لرزش خشم شدت از که ییصدا با و کردم  

 فرض خر منو ؟ یزرنگ یلیخ یکرد فکر ؟یدیمال رهیش منو سر مثال -

 نیا ارهیم رهیگ یم الرویآ دست تیعوض داداش نیا هم حاال ، یکرد

 جا؟

:دمز داد تر بلند  

!؟ییتنها هم اون -  

:گفتم و دادم گردش اشاری و لدای نیب را نگاهم  

!گذره؟ یم مختون اون تو یچ دونم ینم نیکرد فکر -  

 فاصله من از و بست را شیها چشم اخرم داد با و بود دهیترس لدای

.گرفت  
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 لحظه نیا در شد، ینم اما داشت را کردنم آرام قصد. آمد کمینزد انیک

!بود محاالت از شدنم آرام  

 یالک یدار دیشا شه یم درست یچ همه باش آروم داداش: انیک

!یکن یم قضاوت  

 یول دمیکش یقیعم نفس.  شدم یم هم بدتر چیه شدم ینم که آرام

!نبود جوابگو انگار  

:گفت و شد کمینزد ، داشت لب به یپوزخند اشاری  

 خوش انقد باهاش تو اگه ؟ییالیآ نگران یلیخ یبگ یخوا یم االن -

 بعدش که! خان باراد شد ینم یفرار دستت از که یکرد ینم یرفتار

 خونه تو ، من شیپ ادیب رونیب بزنه یشب نصف تو خونه از باشه مجبور

 نیا ؟یبود که یکوفت یمهمون اون تو هم خودت یول بد ما باشه! من ی

 من ، ادیب نتونست اونم بود زده زنگ لدای به خودش الیآ کنار به هم

!دم یم انجام الیآ یبرا نامیا از تر شیب تازه، ستین یزیچ نیا و اومدم  

:گفت و زد اش نهیس به دستش با  

 یقصدا که همه. کمک قصد به فقط اما! خودم ، جا نیا آوردمش من -

 مخ تو که یزیچ اون نه بود ریخ فقط من تین! خان باراد ندارن شمارو

.توئه  
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 یصدا اما بود، کرده کر ار میها گوش و دیکش یم سوت شدت به مغزم

 حکمش! نبود اصال ، نبود یخوب یشوخ!! اعصابم یرو به بود یغیت اشاری

!بود کم لحظه نیا در او یبرا هم مرگ ، کردم صادر خودم را  

!بود نشده یمعن من لغت فرهنگ در کردن کنترل  

 مشت ، کردم صورتش حواله یمشت توانم تمام با رفتم اشاری سمت به

 نیزم از و ندادم فرصت افتاد نیزم یرو به. آمد فرود انشده در میبعد

 ، داشت کردنمان جدا در یسع انیک و دیکش یغیج لدای. کردم بلندش

 به بار چند محکم را اشاری! نبود زمانش اصال االن چون زدم کنارش

 را او مرگ قصد به بود حقش ، شد جادیا یبد یصدا که کوباندم وارید

!زدم یم کتک  

:فتمگ داد با  

 بندش پشت یخانوم هی ستین بد ؟یانداخت راه الیآ الیآ یک واسه -

 من که نزن حرف ینامرد  و  مرد از هم من یجلو!! خان اشاری یاریب

 ید یم اجازه تو.  شناسم یم خوب رو یکی تو ، خوندم تورو دست

 یم خودت ادیم خوشم! شه باز یکوفت یایمهمون اون به پاش خواهرت

.ستین یحرف اما خرابه چقدر ایهمونم نیا وضع یدون  
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 خون از پر دهانش و افتاد سرفه به که زدم اش نهیس به یمحکم مشت

.بود شده  

:دادم ادامه  

 اون نه  تو نه دم ینم اجازه کن، فرو مخت تو نویا ؟یدیفهم! بارادم من -

 کیشر ییایکار کثافط نیهمچ تو من اطالع بدون رو الیآ خواهرت،

!نیکن  

 

22_پارت#  

:زدم داد و فشردم هم یرو را میها دندان  

هان؟ ؟؟یباش یک خر تو اصال -  

:گفت شیها سرفه انیم و زد یپوزخند اشاری  

!یچیه چکاره،یه باراد؟ یکارشیچ خودت تو -  

!نبود قطعا ، نه بود؟ روا دنشیکش نفس لحظه نیا در  

  و فشردم شیگلو به محکم را دستم دو

 تمامش خواستیم که لدای یها داد و هیگر و دخالتش و انیک یدادها با

.زد یم یکبود به رنگش ، کردم باز گردنش دور از را میها دست کنم،  
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. افتاد نیزم یرو  

.بودم شهیهم ؟یفهم یم! کارش همه ، المیآ ی کاره همه من -  

 که هم انیک کرد، نگاه ما با مخالف یسمت به شیها هیگر انیم لدای

 به داد، یم تکان تاسف سر و بود شگرد در اشاری و من نیب نگاهش

.انداخت یمتعجب نگاه سرم پشت  

!چرا؟ دانم ینم  

 

*** 

 

(:الیآ)  

 مشغول اشاری. رفتم خانه آشپز سمت به و شستم را صورتم و دست

 شکمم زیم یرو مروین دنید با. نشستم زیم پشت ، بود صبحانه خوردن

. بودم گرسنه یلیخ افتاد، قور و قار به  

 بعد. کردم صبحانه خوردن به شروع و  میگفت بهم یریبخ صبح  و سالم

 میها چشم و زدم یصندل به را ام هیتک ام صبحانه کامل کردن تمام از

. بودم نیسنگ نِیسنگ ، دمیکش شکمم به یدست.  بستم را  
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 خجالت. کرد یم نگاهم یلبخند با اشاری ، کردم باز را میها چشم

.انداختم نییپا را سرم و دمیکش  

! دیگو یم چه خودش با الحا  

:گفت  و برخواست شیجا از اشاری اط،یح در یصدا شدن بلند با  

.کنم باز درو رم یم ، لداسی کنم فک -  

.دادم تکان را سرم  

 کرده رید یول بود رفته در کردن باز یبرا اشاری. گذشت یا قهیدق چند

 یساعت ربع. گرفتم ضرب نیزم یرو میپا با یشگیهم عادت سر. بود

 تا رفتم هال در سمت به. نبود یخبر همچنان اما بود رفته که شد یم

 و داد یصدا ییگو ، دمیشن ییصدا که بودم راه انیم.  بروم اطیح به

.نبود واضح! بود دادیب  

 قلبم تپش نیا و دمیشن یم بهتر یکم را صداها حاال شدم تر کینزد

!!تر تند و تر تند ، شد یم بدتر که بود  

! بود آمده باراد. بود خودش یصدا اما دبو سخت باورش  
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 یصدا با! بروم رونیب به ای بمانم دانستم ینم کردم؟ یم کار چه دیبا

 محو ، زدم رونیب در از سرعت به و دیپر سرم از برق لدای داد و غیج

!!بودند ریدرگ هم بد بودند، ریدرگ باراد و اشاری. شدم روبرو ی صحنه  

. کند جدا هم از را آنها داشت یسع که کردم نگاه یپسر به تعجب با

 بالکنش از سر من شبید که بود یپسر همان ، بود شد گرد چشمانم

!بود خودش آره درآوردم،  

 چشمانم.  گرفت کتک باد به را اشاری و زد کنار را پسر نیخشمگ باراد

 کمک من به اشاری ، نمیبب را ها صحنه نیا نداشتم دوست بستم را

.نبود نیا جوابش بود کرده  

   پر دهانش و بود افتاده نیزم یرو که اشاری یرو نگاهم کردم، باز چشم

!ماند ثابت ، بود خون از  

:گفت یبلند یصدا با باراد  

.بودم شهی؟همیفهم یم! کارش همه ، المیآ ی کاره همه من -  

 کی کسِ تمام یروز داشت ادی به هنوز یعنی.  زد خشکم حرفش با

!میبود گرید  
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 ور حمله طرفش به نیخشمگ دوباره باراد ، برخواست شیاج از اشاری

:زدم داد که شد  

!!بسه+   

 به هم اشاری و باراد سر. بودند شده آمدنم متوجه تر شیپ پسر آن و لدای

.برگشت سمتم  

  به ییها چشم با باراد و پوزخند با اشاری ، تعجب با پسره ، ینگران با لدای

.دکردن یم نگاهم نیخشمگ و نشسته خون  

:گفت باراد به رو لبش یرو پوزخند با اشاری  

 اصال که ینگرانش واقعا اگه یول جلوته سالم و حیصح ، الیآ از نمیا -

 برخورد تند باهاش نقدریا ، یکسش همه که یدار ادعا اگه و ادینم بهت

.باشه یفرار ازت که نکن  

:داد ادامه ، شد یم دهید درونشان یدلخور ، کرد نگاه چشمانم به  

.نکن تشیاذ لطفا -  

 همان از باراد ، شد مانعش انیک که برد هجوم اشاری سمت به باز باراد

:زد داد فاصله  

.ببند دهنتو اون نکنم، کار یچ ، کنم کار یچ یبگ تو مونده نیهم -  
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 تپش. کرد حرکت سمتم به بلند یها قدم با و شد خارج انیک چنگ از

.رفتم عقب به یقدم چند و دادم قورت را دهانم آب ، گرفت شدت قلبم  

 قدم چند با ، آمد یم طرفم به و کرد یم زمزمه ییها زیچ کی لب ریز

 اورد صورتم کینزد را دستش ، ستادیا میروبرو و شد کمینزد کامال گرید

.داد قرار صورتش کینزد را سرم و گرفت دستش انیم را ام چانه ،  

!بود نیخون خشم از نگاهش  

: گفت آرام  

 اشاری اون گور گهیم دلم هی کنم؟ کار یچ باهات دیبا وندمم! یلعنت -

 ینم میکس ه؟یچ نظرت! باغچه نیهم تو بکنم جا نیهم تورو با احمقو

!فهمه  

:گفت سرد و انداخت چشمانم به یقیعم نگاه  

احمق و لجباز ی دختره -  

 یب یبازو به کنم فکر. گرفت چنگ به را میبازو و کرد ول را ام چانه

! داشت یدیشد ی قهعال ام چاره  

:گفتم و دادم قرار دستش یرو را دستم  
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 طور نیهم ، موندن جا خونه تو میگوش و شالم ، مانتوم کن صب+ 

...فیک  

 سر به ینگاه. خوردم را حرفم و خورده جا که دیچرخ سمتم به یجور

 یم نشان و خط نگاهش با ، داد تکان یتاسف سر و انداخت میپا تا

!دیکش  

 

23_پارت#  

 یم طرفمان به که یحال در لدای دیبگو یگرید زیچ باراد که نیا از لقب

:گفت و کرد باراد ی حواله یا غره چشم آمد،  

میارمشون من -  

بیار کفشامم پس+   

 بی گاهی باراد. بود داده طولش یکم ، رفت داخل به و گفت ای باشه

. کشید می موهایش بین دستی کالفه گاهی زد، می زل من به حواس  

 و پوشیدم را شالم و مانتو ، گرفت سمتم را وسایلم ، آمد نزدیکمان دایل

:گفت گوشم کنار آرامی به یلدا. شدم هایم کفش پوشیدن مشغول  

.برام کن تعریف ویچ همه بعدم ، بده خبر رسیدی سالم آیال -  
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!بود آورده گیر وقت همیشه مثل هم یلدا  

.گذاشتم هم یرو باشه ی نشانه به را میها چشم  

 پسره به رو و کشاند خود دنبال به را من عیسر و نداد یمهلت گرید باراد

 تنه باراد. شد خارج ما از زودتر پسره. داد تکان را سرش میبر یمعن به

 باز را عقب در میدیرس نیماش به. میشد خارج در از و زد اشاری به یا

. دیکوب هم به محکم را در و کرد پرتم داخل به بایتقر و کرد  

!!گرید بود باراد اما کرد یم مراعات یکم نبود دب  

 در یول دید صورتش از شد یم را تعجب آثار دادم پسره به را نگاهم

 یم شد یم یوحش که یباراد از هم او حتما ، برد یم سر به سکوت

!بود شده یوحش نحس اتفاق آن از بعد باراد البته ، دیترس  

 بسته و باز. گذاشتم هم یرو را چشمانم و چسباندم شهیش به را سرم

.داد یم شدنشان سوار از خبر جلو یها در شدن  

:آمد باراد یصدا  

)...( برو انیک -  



116 | P a g e  
 

 در حداقل بود، شده راحت المیخ خودمان ی خانه آدرس دنیشن با

 هم عمارت نیا اما باشد نداشته کارم به یکار دیشا پدرم، یجلو خانه،

.نبود یجهنم کم  

 به و بود انیک اسمش پس. افتاد پسره به اهمنگ کردم باز را چشمانم

 یا فاصله که بود یطور هم باراد. باشند گرید کی دوستِ آمد یم نظر

 مارا دوستانش گذاشت یم نه داشت، وجود اش خانواده و دوستان انیم

 دهیند را انیک تابحال که بود لیدل نیهم به!  را آنها ما نه بشناسند

!اش یمجرد ی خانه داشت، را جهنم همان دوستانش یبرا خب و بودم  

 قرار در به در او و ام یفرار باراد دست از من دانست یم انیک اگر قطعا

 حساب باراد حتما. داد ینم ام یفرار وقت چیه بگردد من دنبال است

.بود گذاشته دستش کف هم را انیک  

 تا و دادم قرار هم یرو را چشمانم دوباره و شده کردن فکر الیخ یب

.بود نمانیب سکوت خانه به دنیرس  

 یروبرو ، کردم نگاه اطراف به و کردم باز را چشمانم نیماش توقف با

.میبود ستادهیا خانه  

 سرعت نیآخر با و کردم باز را در عیسر شود ادهیپ باراد که نیا از قبل

.رساندم خانه داخل به را  خودم  
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 ور حال در شهیهم مثل و بود داده لم مبل یرو که شدم سارا متوجه

 و او به توجه بدون ، شد من حضور متوجه. بود شیها ناخن با رفتن

 شدم اتاق وارد ، رساندم باال به را خود سرعت به دیپرس یم که یسواالت

.کردم قفلش و بستم محکم را در و  

 فقط االن.  داشتم تیامن احساس حاال ، دمیکش یآسودگ سر از ینفس

 کمد از ، کردم پرت تخت یرو را فمیک. داشتم احیاحت آرامش یاندک

  آهنگ ، کردم آماده را وان. رفتم حمام سمت به و برداشتم را ام حوله

. دمیکش دراز وان در و کرده خارج را میها لباس. کردم یپل یمیمال

 یرو یخستگ رفع یبرا میها چشم. داشتم یدیشد یخستگ احساس

.شدم خبر یب ایدن نیا از بعد یکم و گذاشتم هم  

  

*** 

 و آسمان زدن زجه انیم در. بود گرفته آب را جا همه آمد یم باران

 را شانیصدا فقط و هستند کجا دانستم ینم اصال که یافراد داد و غیج

 بغلش در که یا رخوارهیش کودک با یمرد. بودم کرده ریگ دم،یشن یم

 صیتشخ قابل میبرا صورتش یاجزا نکهیا با. کرد یم توجه جلب بود

 از پر و بود نگران ، بود غم تماما نگاهش اندر که کردم یم حس اام نبود
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 ی چهره ، بچه ی چهره ، شد یم تر کینزد و کینزد سرعت با!! حرف

 در و کردند یم ییخودنما میرو یجلو حرفش پر قرمز چشمان و مرد

.شد هم در غمیج یصدا با که دیرس گوشم به یآهنگ یصدا آخر  

 کردم نگاه اطراف به ، بود گنگ اطرافم در زیچ همه دمیپر خواب از

.حمام وانِ در هم آن بود برده خوابم یک ستین معلوم  

 وان از یعصب! کرد ینم ولم هم حمام در میزندگ یشگیهم کابوس

 دست کی. شدم خارج   حمام از کارم شدن تمام از بعد آمدم رونیب

 ، کردم یم یسبک احساس.  دمیپوش  و کردم انتخاب یسرسر لباس

 آبشان یکم حوله با.  نداشتم میموها کردن خشک به عادت وقت چیه

.گرفتم را  

 تخت یرو را خودم. داد یم نشان را ظهر 1 کردم نگاه ساعت به

 بلند زد یم میصدا ناهار یبرا که سارا یصدا من با همزمان که انداختم

 ییبال واقعا نکند! شوم روبرو باراد با و بروم نییپا به دمیترس یم.  شد

اورد؟یب سرم  

 از ای. کنم یستادگیا توانستم ینم ام یگرسنگ مقابل در خب اما

.باراد دست به ای مردم یم یگرسنگ  

.رفتم خانه آشپز سمت به ، شدم خارج اتاق از و زدم ایدر به را دل  
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 کردم احساس شیرو ی خوشمزه یها غذا دنید با و دمیرس زیم به

 یبو که شدم خم زیم یرو هب ، ام نخورده غذا که است یادیز مدت

.کنم حس کامال را خوشمزه یغذاها  

 خودش سمت به و گرفت پشت از را دستم یکس لحظه نیهم در

.برگرداندم  

 یبرا بود آماده که یا رفته باال دست و دمید را باراد نیخشمگ چشمان

!صورتم یرو آمدن فرود  

 

24_پارت#  

 آمدن فرود منتظر لحظه هر و افتاد گرید کی یرو ترس از میها پلک

.بودم صورتم یرو دستش  

 رونیب حدقه از ، ترس از بار نیا چشمانم زیم به یزیچ برخورد یصدا با

.زد  

!بود آمده  فرود   زیم یرو صورتم یجا به که بود باراد مشت  

 خود به را صورتم و گرفت چنگ به پشت از را گردنم گرشید دست با

. کرد کینزد  
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 درون یلرزش! بود پوشانده نیخون قرمز یها رگه را چشمانش یدیسف

.دمید یم ها آن  

:گفت یم بلند یصدا با داد یم تکانم که یحال در  

 گهید وقت  چیه بزنم کتکت بار هی اگه!! تونم ینم ، تونم ینم یلعنت -

  یِرو تونم ینم من ینیب یم اما! ید ینم انجام من لیم خالف یکار

.کنم بلند دست احمق توئه  

 یم حس را میها گونه یرو شدنشان یجار و چشمانم رد اشک جوشش

شد؟ دایپ شان کله و سر کجا از گرید ها اشک نیا. کردم  

! نداشتم یحرف ؟ گفتم یم چه  

 دوست را نیا من و بود یحس هر از یخال بود، سرد نگاهش نباریا

.نداشتم  

:دیچیپ آشپزخانه در خودش یصدا بندش پشت و سارا یپا یصدا  

؟یزن یم داد چرا شده؟ یچ پسرم باراد -  

 شیعصبان یصدا ، شد ما تیوضع متوجه تازه انگار کرد یکوتاه مکث

:دیچیپ  
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 ازت؟ هیعصبان داداشت که یداد آب به یگل دسته چه باز دختر الیآ -

 دلت ؟یبکن یخوایم گهید غلط چندتا...! ی دختره ؟ینگرفت عبرت هنوز

خواد؟ یم کتک  

:گفتم ادد با و شدم خارج باراد چنگ از  

!ستین داداشم هم باراد ،یستین من مادر تو -  

 باراد و کرد ازدواج سارا با پدرم رفت ایدن از مادرم یوقت! نبودند هم واقعا

!بود سارا یقبل همسرِ پسرِ هم  

:گفت و کرد یاخم بعد یکم ، کرد تعجب حرفم از  

.اتاقت تو برو ، ستین یخبر ناهار از امروز -  

 با شدند، یم یجار صورتم یرو یشتریب تشد با اشک یها قطره

:گفتم. زدمیم پسشان دستم  

!!همتون از ، متنفرم همتون از! درک به -  

 یها اشک دمیدو اتاقم سمت به ندانستم زیجا را کردن صبر گرید

 اما! جهنم به ، کردند کوفتم را ناهار ، ختندیر یم صورتم یرو مزاحم

!بودند کرده کوفت من یبرا هم را یزندگ ها آن چ،یه ناهار  
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 به سرعت به ، بود کننده خفه اتاق یهوا ، دمیکوب بهم محکم را اتاق در

 بود مهم هوا سوز نیا نه! نبود مهم یچیه نبود، مهم. رفتم بالکن سمت

.میموها یسیخ نه  

!زدم یم هق هق فقط من  

.بودند یگنگ یها واژه من یبرا مادر و برادر ، خواهر ی واژه  

 بودند یته از سرشار. نداشتند ییمعنا و جا ام یزندگ در و بودند آشنا نا

 نیا دم؟یکش چه را سال چند نیا من دانست یم چه یکس. ذهنم در

 تحمل را نامهربانم ینامادر چگونه گذشت؟ میبرا چگونه یمادر یب

را؟ اتفاق آن از بعد ریاخ سال چند نیا همه از شتریب و کردم  

 یواقع مادر دست در دست که کنم یم نگاه یکسان به حسرت با یگاه

 دیشا گرچه. اند خوشحال و ندیآ یم بر مشکالتش و یزندگ پس از شان

 در را مادر یول نداشتند من مثل یمرفه ظاهر به یزندگ شانیها یبعض

!نداشتم من که یزیچ داشتند، را عشقش داشتند، کنارشان  

! مامان یبود من شیپ هم تو کاش  

 آرامش و کرد یم پمپاژ خانه نیا قلب در را یخوشبخت عشقت، نیهم

 محض یکیتار نیا در من و یستین اما! افتی یم انیجر شیها رگ در
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 هم دور آرامش کی یبرا انتظار و را خودم ام کرده گم ام، شده گم

!است هودهیب شاد ی خانواده کی بودن  

 تا رمیگ یم را میها گوش. رود یم گذشته از آشنا یا صحنه به ذهنم

 یم مادر آغوش سمت به یشاد با که را یدبستان کودکان یصدا نشنوم

 منتظرم یمادر چیه و امان یشخص راننده سمت به اشک با من اما روند

!ستین  

 که یکس اصال دیشا. باراد ام یزندگ زندانبان سمت گردد یم بر فکرم و

 من از هم را پدرم یها محبت یحت که او باشد، او ربوده را میها یشاد

. دانم ینم چرا؟! اوست یبرا هست پدرم در یخوب یا ذره اگر ،ربوده

 بهانه را کار شهیهم دم،ید یم خانه در را پدر کمتر یحت روزها نیا

.نبود کنارم و کردیم  

 جواب کی تنها سوالم به پاسخ در ست؟یچ یزندگ نیا از من سهم پس

!است "یسهم یب" من سهم دارد، وجود  

 یلرزش بوزد، بود بیعج موقع نیا که ینکخ باد و داشتم که یتیوضع با

. کردم احساس بدنم در  

 که بودم پدر مهر به دلخوش. نبودم مهم یکس یبرا هم من نبود، مهم

.نبود کنارم چوقتیه هم او  
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 شهیهم. بدنم تمام دنبالش به و کرد یم درد سرم. برگشتم اتاق به

 هم میگلو داد، یم دست من به حالت نیا قبلش گرفت یم تبم یوقت

.کردم یا سرفه. نبود بهتر  

.شود یم داغ یا کوره مثل کم کم بدنم تمام کردم احساس بعد یقیدقا  

 را اعصابم ممتدد یها سرفه و بودم داشته نگه باز را چشمانم یسخت به

. دمیکش خود یرو کامل را پتو و دمیکش دراز تخت یرو. بود ختهیر بهم

 نیا که بس روم یم حال زا نخورم دارو اگر نبود، خوش اصال حالم

.ام شده فیضع روزها  

 

2٦_پارت#  

. بخورم ییدارو بروم تا شدم بلند میجا از یسخت به و زده کنار را پتو

.بود داغ بدنم نکهیا وجود با بود سردم یلیخ  

. چرخد یم سرم دور زیچ همه کردم احساس که کردم حرکت قدم چند

.دمیکش قیعم نفس چند و دادم هیتک وارید به  

 و زدم یپوزخند شد، ینم خبردار یکس هم دادم یم جان نجایا من

 در باراد و شد باز در کدفعهی که کنم حرکت در سمت به خواستم

! کرد باز آدم مثل و یآرام به را در بار نیاول یبرا. شد ظاهر در چارچوب
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 من به و بست را در ، آمد داخل. نداشتم هم دنیترس حال و حس

 نگاهش رهیخ او از دیتقل به هم من کرد یم اهمنگ رهیخ. شد کینزد

 بود حالم یایگو چشمانم مطمعنا. یحرف بدون و سکوت در کردم، یم

 نفرت و خشم جز یزیچ عجب چه. بود گرفته تعجب رنگ نگاهش که

 غذا نخوردن خاطر به داشتم ضعف هم. دید توان یم چشمانش در هم

. بود قوز البا و قوز که هم یخون کم بود، باال تبم هم و  

 برود اتاقم از میبگو خواستم و شدم کترینزد نداشتم، را باراد ی حوصله

! بودند گرفته من از انگار را توانش اما رونیب  

 دست از را دنیشن قدرت انگار که ییها گوش و گرفتم جهیسرگ دوباره

 مطلق یاهیس جز که گرفتم باال را سرم. دندیکش یم سوت و دادند یم

.دمیند یزیچ  

*** 

(:باراد)  

 مامان هرچه و بود شده کوفت هم من ناهار رفتم، هال سمت به یعصب

 یحرفا الیخ یب! دختره نیا دست از نزدم غذا به لب کرد اصرار سارا

 سراغ اگر کنم، کنترل را خشمم توانستمینم. رفتم اطیح سمت به سارا

.آوردم یم سرش ییبال رفتم یم الیآ  
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 کنار مکتین یرو و دمیکش قیعم فسن چند و ستادمیا اطیح وسط

 اتاق بالکن سمت به چشمم. انداختم آسمان به ینگاه و نشستم درخت

. بود ستادهیا آنجا سشیخ یموها و نامناسب یلباس با الیآ رفت، الیآ  

 یتو وضع و سر نیا با آدم آخر. اوردیدرب مرا کفر خواست یم واقعا

 با طرف، کی داشتند دید او به ها یبر و دور نکهیا ستد؟یا یم بالکن

 طرف کی شود بد حالش بود ممکن و داشت که یوضع آن و هوا نیا

!گرید  

.رفتم اتاقش سمت به و شدم خانه داخل فورا  

 یم داد سرش داخل بروم االن شدم، مانیپش اما گرفتم را در رهیدستگ

 آرام. کنم حفظ را ام یخونسرد کردم یسع. آورم یم سرش ییبال و زنم

 وارید به که یحال در خراب یروز و حال با را الیآ که کردم ازب را در

 به و گرفت وارید از را اش هیتک هم او شدم کینزد. دمید بود، داده هیتک

 نگاهش تعجب با ست،ین خوش حالش زد یم داد نگاهش. آمد سمتم

 یم ام حواله یراهیب و بد دلش در حتما و من به بود زده زل. کردم یم

.کرد  
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 باالتر را سرش. امدین در او از ییصدا اما خورد تکان لبانش آمد، کترینزد

 وفتدیب نیزم یرو خواست یم و شد بسته چشمانش کدفعهی و گرفت

.گرفتمش بغلم در سقوطش، از قبل که  

. سوخت یم تب در و بود داغ بدنش  

.گذاشتمش تخت یرو و کردم بلندش  

.داشت گرفتن تب در یبد ی سابقه  

!کنم کار چه دیبا دانستم ینم  

 هم ییها موقع نیهمچ یبرا بود روانشناس نکهیا با که افتادم انیک ادی

.بود دهید دوره  

.گرفتم را اش شماره و برداشتم را میگوش پس کند، کمکم توانست یم  

.داد جواب بوق چند از بعد  

انیک الو -  

داداش؟ بله -  

ستین خوب اصال حالش الیآ نجا،یا برسون عیسر خودتو -  

! ؟یچ -  
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ایب عیسر رفته حال از -  

.اومدم االن باشه..باشه-  

:گفتم آرام. بود ایدن نیا از خبر یب انداختم، ینگاه الیآ به. کرد قطع و  

یندازیم دردسر به منو شهیهم -  

.کردم نگاهش و انداختم شیرو را پتو  

.شد یم بدتر الیآ حال و بود کرده رید انیک گذشت، یقیدقا  

. کنم باز شیبرا را در خواست یم که بود انیک د،ش بلند میگوش یصدا

.میآمد الیآ اتاق به باهم ییدوتا و نییپا رفتم عیسر  

نشست، تختش یرو و شد کشینزد انیک  

.وترشیکامپ زیم یصندل یرو هم من  

:گفت و کرد اش نهیمعا  

 گردم یم بر تا هم تو بخرم داروهاشو رمیم من باالس، یلیخ تبش -

.نشه نیا از بدتر حالش تا کن شیپاشو  

.شد خارج اتاق از عیسر که بزنم یحرف خواستم  

...دردسر پشت دردسر. یکن یم مجبور ییکارا چه به آدمو نیبب! پوف -  
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 را دستم کارها؟ نیا به چه را من آوردم، یزیتم ی پارچه و آب رفتم

 سارا مامان دیبا ها موقع نیا. رفتم تختش سمت به و کردم مشت

 سر به تیمامور در باز که خان دیحم ای نبود، چوقتیه که بود ششیپ

کنم؟ کار چه او با من حاال. برد یم  

 لب ریز ییزهایچ کی. شد بلند اش ناله یصدا که نشستم تخت یرو

.شدم ینم متوجه که کرد یم تکرار  

 

2٥_پارت#  

 آرام. دمینفهم شیها ناله از یزیچ بازهم اما کینزد بردم را گوشم

:زدم شیصدا و دادم تکانش  

شو داریب!..ال؟یآ!..ال؟یآ -  

 خواستم و کردم سیخ را پارچه. بود گرید یایدن کی در انگار، نه انگار

 که یحال در و شد بلند شیازجا و زد یغیج که بگذارم شیشانیپ یرو

 انیم. گرفت جا بغلم در و کرد حلقه دورم را شیها دست کرد یم هیگر

:گفت یم ییزهایچ کی شیها هیگر  

..نزار تنهام..ت..توروخدا..ترسمیم من..م..نزار متنها+  
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.بودم بُهت در من و شد یم تر آرام و آرام شیصدا  

.افتاد ام شانه یرو سرش کردم احساس  

!بود دهیپر رنگش خواباندمش، تخت یرو و کردم شیجدا خودم از  

:گفتم لب ریز  

.ندارن یتموم دردسرات!  مایشد یگرفتار عجب -  

 داغ فورا پارچه گذاشتم، اش یشانیپ یرو و کردم سیخ را پارچه دوباره

.شد  

 انجام را کار نیا هم شیپاها و دست یرو کردم، تکرار را کارم بار چند

.دادم  

  کرده؟ رید چرا کجاست؟ انیک نیا پس انداختم، ینگاه ساعت به

 آن به مو تار نیچند و بود سیخ شیشانیپ که دادم الیآ به را نگاهم

.بودند دهیچسب  

 رهیخ رهیخ و زدم کنار را شیموها و بردم کینزد دیترد با را ستمد

.کردم نگاهش  

.کردم باز را در رفتم و شدم خارج اتاق از آورد، خود به مرا در یصدا  
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:گفت و شد وارد ها دارو کیپالست با انیک  

چطوره؟ حالش -  

.نیبب برو خودت حاال شده، بهتر کمی کنم فک -  

 الیا یرو را پتو و شدم وارد انیک از زودتر .میرفت الیا اتاق سمت به

.دمیکش  

:گفت و کرد چک را تشیوضع و شد وارد من از بعد هم انیک  

خونس؟ مامانت باراد نمیبب شده، بهتر ادیم نظر به آره -  

مگه؟ چطور -  

اصال؟ خورده یزیچ ، واسش بپزه یزیچ یسوپ -  

:گفتم و کردم یاخم ظهر یادآوری با  

.باشه یمرخص گمونم هم خانوم هیرق گرده، ینم بر شب تا مامانم! نه -  

؟یبپز سوپ یبلد: گفت و کرد یکج دهن  

: گفتم و شد تر پررنگ اخمم  

 هم یآشپز واسش مونده نیهم ا،ینکن تعارف خدا تورو گه؟ید امر -

.کنم  
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: گفت و کرد یزیر اخم هم او  

.مینیبب مهربون رو تو نشد بار هی! نکن بابا، خوب یلیخ -  

.آورد در داخلش از یسرم و رفت کیپالست سمت به  

؟یچ واسه سرم -  

نهییپا فشارش -  

 سمت به و کرد وصل را سرمش و رفت الیآ سمت به. دادم تکان یسر

.رفت در  

کجا؟ -  

:گفت و انداخت من به ینگاه مین برگشت،  

 آشپزخونه کنم، درست سوپ رم یم شهینم بلند ازت یبخار که تو -

 کجاست؟

 یبرا بود شده ییکدبانو هم انیک. رفت رونیب اتاق از. ادمد را جوابش

.خودش  

 قورت را ام خنده یول گرفت، ام خنده دادم نسبت او به که یزیچ از

.دادم اخم به را شیجا و دادم  
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 به و برداشتم را آن. بود زیم یرو شد، بلند الیا یگوش زنگ یصدا

.کردم نگاه بود، انینما شیرو لدای اسم که اش صفحه  

 داداشش اما نبود یبد دختر. الیآ مثل کرد یم رفتار احمقانه هم او

 را یگوش. آمد ینم خوشم اشاری از چیه من و گذاشت یم ریتاث شیرو

.بزنم انیک به یسر رفتم و برگرداندم زیم یرو  

:گفتم و کردم یا سرفه. دمید مشغول را انیک شدم که آشپزخانه وارد  

؟یاخو گذره یم خوش -  

:گفت و کرد اهمنگ چپ چپ  

ایبکن یکمک هی ستین بد -  

:گفتم و انداختم باال یا شانه الیخ یب  

یبکن رو کارا نیا یستین مجبور -  

 باز را خچالی در. داد ادامه کارش به و داد تکان تاسف ی نشانه به یسر

:گفتم بود مشغول سخت که انیک به رو و برداشتم یبیس و کردم  

.دم یم شوهرت یبد ادامه یطور نیهم -  

 یرو که کرد پرت سمتم به  را قابلمه ی رهیدستگ و گفت ییشو خفه

.گرفتمش هوا  
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 و گذاشت ینیس یتو کرد، پر یا کاسه شد، آماده سوپش یقیدقا از بعد

:گفت  

باشه شده داریب دیبا گهید -  

 را ینیس انیک. بود نشده داریب هم هنوز الیآ. میرفت الیا اتاق به هم با

:گفت و انداخت کاناپه یرو را خودش و گذاشت یعسل یرو  

تو با خانوم الیآ به سوپ اون دادن خستمه، چقدر -  

 ،تکانش الیآ کنار نشستم. تخت سمت رفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 به رو اخم با و برگشتم. نکردم افتیدر یجواب اما زدم شیصدا و دادم

:گفتم انیک  

.گهید کن دارشیب یجور هی ایب ایدکتر مثال شه؟ینم داریب چرا -  

 

27_پارت#  

:گفت و کرد نگاهم حوصله یب  

گهید شه یم داریب االن -  

:داد ادامه یلبخند با  

؟ینگرانش یلیخ -  
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.نشست ابروانم نیب یاخم خودآگاه نا  

!لطفا نگو چرت داره؟ یربط چه ، نه که معلومه -  

 مسخره بحث نیا خواستم ینگفت،نم یزیچ و کرد نگاهم مشکوک

 در یکم زدم، شیصدا دوباره و برگشتم الیآ سمت به. ندک دایپ ادامه

.نشد داریب هم باز اما شد به جا شیجا  

:گفت و شد بلند شیجا از انیک ، شد بلند در زنگ یصدا  

کنم یم باز من -  

 ، بست سرش پشت را در و شد خارج اتاق از انیک ، دادم تکان یسر

 بلند و بردم ششگو کینزد را سرم! شد ینم داریب که هم دختره نیا

:زدم شیصدا  

!یکرد خستم ، گهید شو داریب!  الیآ ، یه -  

 با.  گرفتم فاصله او از ، کرد باز را شیها چشم و خورد تکان عیسر

 چرخاند را سرش آرام. کرد یم نگاه اطراف به آمده در حدقه از یچشما

:گفت آهسته یکوتاه مکث از بعد زد، زل من به و  

...رونیب برو+  

... ی دختره! شد شتریب اخمم  
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:گفتم و کردم بسته و باز را چشمانم یعصب  

یدار تب -  

:گفت ناله با و بست را چشمانش  

کنه یم درد سرم+  

 شد دستش سرم متوجه. ندیبنش شیجا سر کرد یسع و زد کنار را پتو

:گفت و کرد نگاهش تعجب با ،  

!گه؟ید هیچ نیا+  

 یرو را دستم عیسر ، دکن جدا دستش از را آن کرد یسع و کرد یاخم

.کند جدا را آن دادم یم اجازه دینبا گذاشتم، دستش  

:گفتم ، کرد نگاهم منتظر و برگشت من به نگاهش اخم با  

نشده خوب حالت هنوز تو ، شه تموم کن صبر -  

باش خودت نگران تو ، یباش من نگران نکرده الزم+   

:گفتم تند و گرفتم شیجلو را سوپ کاسه  

. بخور سوپتو نیبش ، نزن هم یاضاف ،حرفببند دهنتو -  
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 و انداخت باال ییابرو ، بود گردش در سوپ کاسه و من نیب نگاهش

:گفت  

توئه؟ کار+   

!کرد یم خودش با ییفکرها چه. زدم یپوزخند جوابش در  

 ، بندازم زحمت تو خودمو که ینکرد دایپ ارزش انقدر من شیپ هنوز -

!من نه انهیک کار  

 من از را نگاهش یدلخور با و جیگ یکم و نشست انشابرو انیم یاخم

.کرد مشغول سوپ کاسه با را خود و گرفت  

 سرم ، کرد یسالم لب ریز لدای. شدند وارد لدای و انیک ، شد باز اتاق در

 و نشست الیآ کنار تخت گرید طرف. دادم تکان سالم ی نشانه به را

:گفت  

!یداشت تب دمیشن ؟یخوب زمیعز الیآ یوا -  

زمیعز خوبم +  

 او از را نگاهم حوصله یب ، داد من به را نگاهش الیآ ، زدم یپوزخند

.بود زده زل دخترا به. دادم سوق انیک طرف به و گرفتم  
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. کرد نگاهم جیگ و آمد خودش به ، دادم تکان صورتش یجلو را دستم

:گفتم آهسته  

؟یکن یم ریس کجا -  

 را ها دختر که فهماندم انیک به اشاره با و شدم بلند جا از ، کرد یاخم

.میبگذار تنها  

: گفت و برگشت سمتم به انیک ، میشد خارج اتاق از  

آشناست برام ، دمید ییجا هی رو دختره نیا من -  

شیدید صبح امروز -  

: داد ادامه و کرد ینوچ  

!دمشید انگار قبال ، بابا نه -  

: گفتم و کردم یکج دهن  

 و درست درس هی که نمیا فکر وت من. کن ولش نارویا حاال خب -

.بدم اشاری اون به یحساب  

:گفت و کرد نگاهم جیگ انیک  

خونشون؟ بود برده رو الیا که پسره همون -  
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:گفت کردم، دییتا را حرفش  

!شو الشیخیب گهید یداد درس بهش یکاف اندازه به -  

:داد ادامه و  

 کوه بساط گهید روز چند یبرا ها بچه ، بگم بهت نرفته ادمی تا یراست -

؟یا هیپا ، کردن جور رو  

.هستم -  

 عیسر ، داد حیترج را سکوت و شد مانیپش اما دیبگو یزیچ زد لب

:  گفتم  

  بگو -

و؟یچ -  

.ینگفت یول یبگ یخواست که ینیهم -  

:داد ادامه و کرد یکوتاه مکث  

.ارشیب همرات  کوه میریم ، شده افسرده شما یالیآ نیا -  

:ادد ادامه و کرد یمکث  

ادیب بگو دوستشم به -  
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:گفت که کرد نگاهش چپ چپ  

 یب! زنه یم داد دختره یچشما تو غم گفتم؟ یچ مگه حاال خب - 

 چشماش از شهیم نارویا همه! ییتنها و یخستگ ، یافسردگ ، یحوصلگ

 یکمی داره اجیاحت نظرم به ؟یدینفهم یچطور حاال تا تو موندم ، خوند

.یهست خودتم که االن حداقل ، رونیب ادیب  

بگو بهشون خودت -  

؟یکرد موافقت االن یعنی -  

دادم تکان دییتا ی نشانه به یسر  

:گفت و زد یلبخند  

بگم؟ بهشون االن -  

.گفتم لب ریز یدانمینم و انداختم باال یا شانه  

.میبر ایب ، گم یم االن آره -  

.میبرگشت را رفته راه  

*** 

(:الیآ)  
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 خالصه طور به را بعدش اتفاقات و نجش از رفتن هیقض نکهیا از بعد

:گفت کردم، فیتعر لدای یبرا  

 داشته تسلط روت انقدر یزاریم چرا ها، اورده در شورشو گهید باراد -

 چند نیا چرا آخه ه؟یچ تو با بودنش بد لیدل آخه؟ کنه کنترلت و باشه

هو؟ی شد چش مایبود دوست ییتا سه قبال شده؟ یمدل نیا سالو  

.دیپر میگلو در سوپ شیها سوال دنیشن با  

؟یخوب شد؟ چت الیآ: لدای  

. داد دستم به و کرد اب را یوانیل یعسل یرو از و زد پشتم به بار چند

.آمد باال نفسم تا دمینوش آب یکم  

!خوبم من ،یچیه ،یچیه -  

.ماند نصفه ما بحث باراد، و انیک آمدن با و شد باز اتاق در  

: گفت من به رو یلبخند با انیک  

ن؟یشد بهتر -  

:گفتم و زدم یلبخند مچهین  

ممنون بله+   
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 هم شما کوه، میبر پیاک با قراره بعد روز چند بگم بهتون اومدم -

.شهیم عوض هواتونم و حال د،یایب همرامون  

:گفتم تعجب با  

!من؟+   

:گفت و انداخت لدای به ینگاه انیک  

تاتون دو -  

:گفت و کرد فکر یکم لدای  

امیم منم ادیب الیآ -  

 

28_پارت#  

 باراد که گفتم؟ یم چه. کردم سکوت دوختند، چشم من به منتظر و 

 به دست که انداختم باراد به ینگاه! است مسخره دهد؟ ینم اجازه

.بود دوخته چشم ما به خونسرد و ستادهیا بیج  

:گفت و دیفهم را هیقض انگار گرفت، را نگاهم رد انیک  

  دیایب هم شما خواد یم و هستش بارادم -
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.رفت انیک به یا غره چشم باراد  

. انداخت ینگاه باراد به یکج دهن با و کرد یاخم لدای  

 را من که بود نیا تر جالب ی نکته و کرده قبول که بودم کرده تعجب

!کند همراه بود قرار خودش با هم  

:گفتم بودم، زده زل باراد یها چشم به که یحال در  

امیم -  

:گفت و زد یلبخند انیک  

.کنم یم خبرتون میبر میخواست موقع هر پس -  

*** 

.بود هفته آخر بود، گذشته یروز سه  

.بود شده بهتر شیپ روز چند به نسبت حالم  

 و شدم داریب زود صبح. کوه میبرو امروز است قرار که داد خبر باراد

 حالم گرید تا کردم خشک سشوار با را میموها حمام بعد و کردم حمام

.نشود بد  

 دو را جلو یموها از یا دسته و بستم ییمو کش با را پشتم یموها

.ختمیر صورتم طرف  
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. دمیکش میها چشم یرو یکیبار چشم خط و دمیپوش را میها لباس  

. ختمیر ام کوله در را ام یدست فیک لیوسا  

 یرو و برداشتم زیم یرو از را سردم عطر عیسر آمد، در صدا به اتاقم در

:گفتم و کردم یخال خودم  

اومدم+   

 یپالتو آن در. بود ستادهیا در یرو به رو باراد رفتم، رونیب اتاق از

 نظر به گرید جور کی اش، یشگیهم یرسم پیت آن بدون رنگ، یطوس

.او به بودم زده زل و بودم ستادهیا. دیرس یم  

: گفت و کرد یاخم  

.شد رید میبر ؟یکنیم نگاه یچ به -  

 نییپا سمت به او همراه و آمدم خودم به. افتاد راه حرفش از بعد و

.کردم حرکت  

 در صدا به چندم بار یبرا میگوش که دمیپوش را میها کفش در کنار

 در را یگوش و دادم تماس رد. بود لدای اوردم، در بمیج از را ان. آمد

.گذاشتم فمیک  

.خواندم را پشتش و برداشتمش ، افتاد یکارت به نگاهم  
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 پس! اوه. بود کارت یرو هم بشمط ادرس و شماره ؟یدیسع انیک

 نیا بودم کرده فرار باراد دست از که شب همان! انیک بود روانشناس

!است زندانبان نیا دوست دانستم ینم روز آن. داد من به را کارت  

.رفتم رونیب و انداختم فمیک در را کارت  

.میکرد حرکت و شدم باراد نیماش سوار  

 ادمی کدفعهی. دوختم چشم ونریب به و گرفتم شهیش سمت به را سرم

 را قرمزم رژ فمیک داخل از. رونیب زدم اتاق از زدن رژ بدون که آمد

 یرو را رژ خواستم و کرده میتنظ صورتم یرو را نهیآ و اوردم رونیب

:آمد حرف به باراد که بکشم لبانم  

ه؟یچ واسه گهید زدنت رژ -  

!نداره یچ واسه+   

:گفت بود جلو به حواسش هک یحال در و دیقاپ دستم از را رژ  

نزن -  

 در چنگش از را رژ کردم یم یسع که یحال در و بردم هجوم سمتش به

:گفتم اورمیب  

تو؟ به دخلش زنم،یم خواد یم دلم+   
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ایریم رژه اعصابم رو یدار باز نیبب -  

:گفتم و دمیکش رونیب دستش از زور به را رژم  

باشه مهم برات دینبا که تو اخه+   

 به نارویا و نکن یالک یفکرا پس س،ین بودنت مهم بر لیدل حرفم نیا -

.نگردوندم برت تا لبات به نمال هم اونو! نده ربط هم  

.زدم یلبخند دیرس ذهنم به که یفکر با و کردم نثارش یفحش دلم در  

:گفتم و کردم ظاهر حفظ دوباره  

!نزن داد حاال باشه+   

 ینم من یول بنشاند، یکرس به را خودش حرف خواستیم شهیهم

!بارادخان نیبب حاال گذارم  

 یاهنگ و بردم پخش ستمیس سمت را دستم بود رفته سر ام حوصله

.بستم را چشمانم و دادم هیتک یصندل به کردم، یپل  

.دیچیپ یم نیماش در آهنگ یصدا فقط و میبود ساکت دو هر  

گهید تو قلب یتو که، حاال از"  

ستین ییجا گهید من ادی واسه  
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سیخ یچشا  

دیبر امونمو گهید  

دیرس آخرش به قصه  

ییتنها شده من، سهم  

مونمیم ها بهیغر ،مثل گهید تو قلب یتو که، حاال از  

یشیم عاشق باشه سنگ از یهرچ قلبت ،تو دونمیم یروز هی  

ونمیمد یشیم اون بدون خوبتو یروزا موقع اون  

تنها عاشق قلب هی حاال، از  

احرف تموم بغض ها، غم و هیگر تو گمه  

عشقه یرو از همش دردام  

عشقه مرام ییتنها نوشته، عشق کتاب تو  

داشتنم از یشد خسته دم،یفهم  

داشتنم دوست بود یادیز دونم،یم  

یبش فراموشم بذار ا،ین خوابمم تو گهید  

یباش خوامینم که اون ستین آسون  
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صدامو تو بغض و امیدلتنگ حاال از  

غمامو یدیند و یرفت تو که توام ونیمد  

آهنگ نیا تو گرفته صدام اگه  

چشمامو یِسیخ ینیبب یستین آخه  

تنها عاشق قلب هی حاال از  

حرفا تموم بغضِ ها غم و هیگر تو گمه  

عشقه یرو از همش دردام  

  نوشته عشق کتاب تو

"عشقه مرام ییتنها  

(یزمان وسفی حاال، از)  

.کرد توقف نیماش تا کردم گوش را آهنگ نیا انقدر  

.کردم نگاه رونیب به و مکرد باز را چشمانم  

:شد بلند باراد یصدا  

گهید شو ادهیپ -  

.امیم منم شو ادهیپ تو رفته خواب پام+   
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:گفت و انداخت میپا به ینگاه  

ایب زود -  

 زدم یپهن لبخند دم،یکش لبانم یرو پررنگ و برداشتم را رژم. شد ادهیپ

.شدم ادهیپ آورد، خواهم در را حرصش نکهیا از سرخوش و  

 و لدای باراد، توانستم نشانیب از که افتاد یپسر و دختر پیاک به چشمم

.دهم صیتشخ را انیک  

!بود؟ نجایا چرا گرید او افتاد، اشاری به چشمم شدم که کترینزد  

 که ساسان پسره همان و الناز و دیرس راه از گرید ینیماش لحظه نیهم

.شدند ادهیپ آن از بودمش دهید باراد ی خانه در  

 

2۹_پارت#  

:گفتم بلند. بودند نشده حضورم متوجه هنوز ، کردم حرکت سمتشان به  

سالم+   

. کردند یپرس احوال و سالم به شروع د،یچرخ سمتم به سرها ی همه

 دوختم چشم باراد به و زدم پوزخندی ، گرفت رو من از اما اخم با الناز

 به نگاه یک و قرمزم های لب به نگاه یک نشسته خون به چشمان با که
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 اول گفت می خود با البد من، یرو بود زوم نگاهش که کرد می یاشار

 ، رفتم یلدا سمت به و انداختم باال ای شانه. کنم نیست به سر را کدام

:شد شروع هایش غرغر  

؟یداد تماس رد چرا شعور بی -  

، یزد یم زنگ بهم بود بارت نیصدم+   

 گفته داداشت به یک کن ولش نویا حاال. بدم جواب باز نداشتم حوصله

اد؟یب  

: گفت و انداخت باال یا شانه  

گهید ادیب گفتم من -  

 یم فرو باراد حلق در را خود که دادم الناز به را نگاهم و گفتم یآهان

!دیخند یم عشوه با و کرد  

 او به بود، دیبع او از کارها نیا چهره آن و کلیه نیا با!! لوس ی دختره

!باشد یمغرور آدم خوردیم  

:شد بلند ها پسر از یکی یصدا ، شدم آنها به کردن نگاه الیخیب  

ها شهیم رید م،یوفتیب راه گهید خب -  
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 کردم، جا به جا ام شانه یرو را ام یپشت کوله ، افتادند راه ینفر چند

 پشت از را ام کوله یکس دفعه کی که افتادم راه و کردم مرتب را شالم

 یصدا میبگو یزیچ نکهیا از قبل. شدم دهیکش عقب به هم من و دیکش

:دیچیپ گوشم در باراد یعصب  

  ؟یدیمال رو یکوفت رژ اون چرا -

:داد ادامه ، آمد یم اش شده قفل یها دندان نیب از شیصدا  

 که وقتشه االن اره یگفت خودت با و نه؟ یدید رو یعوض اشاری اون -

...توجه جلب لبام رو بمالم نویا  

: گفتم یخونسرد با و دمیرپ حرفش انیم برگشتم، طرفش به  

 خطاب یعوض اشاروی و ینیبدب یچ همه به چرا ها، رژه هی همش+ 

!دونمینم یکنیم  

 زد لب شد، تر کینزد یقدم. شد مشت دستش شد، دتریشد اخمش

 خود همراه و گرفت چنگ به را دستم. شد کینزد لدای که دیبگو یزیچ

:گفت و دیکش  

.میمون یم جا النا گهید ایب ؟یموند کجا دختر الیآ -  

!کردم یم فرار دیبا ، رفتم لدای همراه خواسته خدا از  
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.گرفت یشیپ ما از تر بلند یها قدم با باراد  

.وستیپ لدای و من به یناز و باحال دختر  

 یم در بامزه یاداها و زدیم حرف راه تمام. کرد یمعرف الله را خودش

.خنداند یم مارا و آورد  

 هم یبلند یپست بود، ادیز بایتقر ارتفاع ،میداشت یبرم قدم دقت با

. میرفت یم باال هم کمک به نطور،یهم  

 شیگوش با و بود سرما پشت انیک فقط و بودند ما از جلوتر جمع هیبق

.رفت یم ور  

 زد یغیج کرد، ریگ ییجا به لدای یپا کدفعهی میرفتیم راه که نطوریهم

 و گرد یچشما با. انیک بغل در افتاد میمستق و شد پرت عقب به و

 مات و بود افتاده شیگوش هم انیک. بودم زده زل آنها به زده وحشت

. بود مانده  

.بود کرده  هنگ و نداشت من از کم هم الله  

.نطوریهم هم انیک کرد، نگاه انیک به زل زل و برگرداند را سرش لدای  

 چشمش یجلو را نشیدورب جانیه با و آمد خودش به الله کدفعهی

:گفت زده ذوق و انداخت آنها از یکسع و گرفت  
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!یکیرمانت ی صحنه چه واو -  

.خنده ریز زدم و آمدم خودم به بودم، هنگ لحظه آن تا که من  

 درونش که ینیریش خلسه آن از الله یصدا دنیشن با هم انیک و لدای

.شدند جدا هم از و آمدند رونیب بودند رفته فرو  

. زد یمصلحت ی سرفه برداشت، نیزم یرو از را شیگوش انیک  

: گفت من به رو اخم با لدای  

؟یخند یم یچ به مرض، -  

 بر ینامحسوس لبخند که افتاد انیک به نگاهم دادم، قورت را ام خنده

.ردیبگ را اش خنده یجلو داشت یسع و داشت لب  

.گرفت من از یشگونین و دیرس ما به لدای  

:گفت و گرفت لدای سمت را نشیدورب الله  

ها لحظه شکار گنیم نیا به ن،ک نگاه -  

:گفت و کرد نیگزیجا را اخمش دوباره اما گرفت اش خنده هم لدای  

مزه یب کوفت، -  

:داد ادامه اوردیدرب الله چنگ از را نیدورب کردیم یسع که یحال در  
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عکسو اون کن پاک -  

نوچ -  

!!الله-  

عمرا -  

.فتادا جلو ما از و زد یچشمک گذاشت، فشیک درون را نشیدورب و  

 به نگفته، انیک به یزیچ آمد ادشی تازه که لدای. دیرس ما به انیک

...که ممنون: گفت یمعذب حالت  

 وفتم؟ین نیکرد بغلم که ممنون گفت؟یم چه. خورد را حرفش ی ادامه

:کرد زدن حرف به شروع دوباره. دمیخند زیر زیر  

...که خوام یم معذرت -  

.خورد را حرفش دوباره و  

.دنیخند به کردم شروع دوباره رم،یبگ را خودم یوجل نتوانستم  

: گفت یپهن لبخند با انیک  

.وفتادین براتون یاتفاق شد خوب! نداره یاشکال -  
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 غره چشم باراد. برگشت سمتمان به ها سر م،یبود شده کینزد هیبق به

.گرفت را میها خنده یجا سکوت و شدم خفه که رفت من به یا  

 لب ریز گرفت، میبازو از یگرید شگونین و کرد نگاهم چپ چپ هم لدای

:گفتم  

شعوریب یریبم+   

.شد مشغول شیگوش با دوباره و انداخت لدای به ینگاه انیک  

. میدیرس بود نظرشان مد که ییجا به باالخره  

.مینشست دورهم و کردند پهن را بساط  

 اوه: گفت لکسیر ساسان که بودند نشسته دختر چند ما از تر دور یکم

.دوستان میبزن مخ میبر ما گاد یما  

. نمیبنش کنارش بروم کرد یم اشاره یه باراد. شد جدا جمع از و  

 مواجه اشاری با که میبگو یزیچ لدای به چرخاندم سر و زدم یپوزخند

.شدم  

.کرد یم اشاره یه چرا که شدم متوجه حاال  

.شدم اشاری با زدن حرف مشغول و نکردم یتوجه باراد به  
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31_پارت#  

 مثل هم الناز و شد بلند شیجا از باراد که شدم متوجه بعد قهیدق ندچ

 ، دادم یم تکان را میپاها یعصب. افتاد راه دنبالش به یاردک جوجه

. بود رفته سر ام حوصله  

 ، بودند زدن حرف مشغول گرید کی با الله و لدای کردم، نگاه اطراف به

 کنارم که هم اراشی. نداشتم را بحثشان در شرکت یبرا یا عالقه

 حرف خودش با که بود نیا مثل اما زد، یم حرف من با و بود نشسته

 یم سر را  ام حوصله تر شیب نیا و نبود او به حواسم اصال چون زند؛یم

. برد  

 دوست. بود باز کامال الناز شین ، دادم باراد و الناز به دوباره را نگاهم

 یرو الناز یها اطوار و ادا چون نم؛یبب را ها آن نیا از تر شیب نداشتم

.بود مخ  

 الله و لدای یرو روبه و ها آن به پشت شدم، بلند میجا از یعصب

.نشستم  

 انجا هنوز ما و بود شب کینزد گذشت، یم انجا در ماندمان از ها ساعت

.میبود  
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 بلند ، بود شده کینزد کامال حاال که الناز یغویج غیج و نازک یصدا

. شد  

 سرگرم یبرا مثال دهیا کی و آمد یم یه! نداشتم آرامش هم جا نیا

.رفت یم و داد یم شدنمان  

!دوستش جا نیا در کرده حرام را آرامش باراد خانه، در  

!!ها بچه: الناز  

:داد ادامه ، دیچرخ الناز سمت به سرها ی همه  

 شه یم شب کم کم گهید هم االن ، کردم یشهرباز هوس جور بد من -

م؟یبر هیچ نظرتون ،  

. پسرها غرغر یصدا بندش پشت و شد بلند دخترها غیج یصدا  

 بهتر یکم حاال ، دادم قرار میها گوش یرو را میها دست ، بودم کالفه

 انگار و رفت یم ها پسر از کدام هر شیپ که بود الناز به نگاهم. شد

 گوش یرو از را میها دست خسته. کند یراض را ها آن داشت یسع

 ، کردم یپل یآهنگ و زدم گوش به را میها هدفون و برداشتم میها

.دادم قرار شانیرو را سرم و کردم بغل را میزانوها  

  کردم من که بود یکار چه"
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شهیر از سوزوندم رو تو  

روزه همون شیآت نیا  

شهیم من ریگ دامن که  

  خودم با بمونم تنها که یرفت

شدم ییتنها شیآت زمیه  

  منم ییتنها همه اون باعث

"شدمیم تنها که دیبا عاقبت  

. کردم قطع را آهنگ عیسر ، دهم گوش توانستم ینم گرید  

 به یپتک مانند جمله نیا و کردم یم حس چشمانم در را   اشک جوشش

!خورد یم سرم  

!(شدم یم تنها دیبا عاقبت منم ییتنها همه اون باعث)   

 به  لمیف کی مثل چشمانم یجلو دوباره گذشته ، سوختند میها چشم

آمد، در حرکت  

 از ییتنها عاقبت و دادم هیهد خانواده نیا به را ییتنها من! بود درست

 هر و رفتم یم ایدن یجا هر ، بس و بودم خودم مقصر. شد خودم آن
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 یم درد هم من یول! بودم زیچ همه مقصر من باز کردم یم هم یکار

.آنها مثل درست دمیکش  

 نگاه لدای به تعجب با مدیپر جا از گرفت قرار ام شانه یرو که یدست با

 سالها نیا در او دیشا. بود زده زل من به نگران یچشمان با که کردم

! دمید یم چشمانش در خودم به نسبت را شینگران که بود یکس تنها  

 را سرش لدای. بود شده دیشد قلبم تپش ، دمیکش چشمانم به یدست

:دیپرس شد، قیدق من به و آورد تر کینزد  

ال؟یآ خوبه حالت -  

:  کردم زمزمه ، بود شده خشک میگلو  

خوام یم آب+   

.دمیکش سر ، داد دستم به و اورد در یکوچک یمعدن آب ام کوله از  

 شهر میرینم یتون ینم  تو اگه ، داره حوصله یلیخ الناز دختره نیا: لدای

.یباز  

 سرم پشت از را ییها قدم یصدا بدهم، لدای به یجواب نکهیا از قبل

:را باراد یصدا بندش تپش و دمیشن  

.میایب شه ینم ، دوستان ستین خوب حالش هم الیآ -  
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 همه خواست یم نداشت حوصله خودش. زد رونیب حدقه از چشمانم

.کند بهانه مرا حال و کند تمام من اسم به را زیچ  

 ام یقربان خانه به دنیرس از قبل قطعا برگردم، خانه به او با نبودم حاضر

:گفتم و شدم بلند جا از عیسر. کرد یم  

!موافقم هم یشهرباز با ، خوبه کامال حالم من+   

.داشتم را یباز شهر ی حوصله نه و بودم خوب نه اما  

:  گفت یخوشحال با و دیپر جا از الناز  

.گهید میبر دیکن جمع پس -  

 حرکت نییپا سمت به. شدند لشانیوسا کردن جمع مشغول همه

.میکرد  

 را آنها و کردم یفوت و دادم قرار دهانم یجلو ار دستانم بود، شده سردم

.نداشت یا دهیفا اما زدم، بهم  

 و دمیچرخ مخالف طرف به تعجب با ام شانه یرو یزیچ گرفتن قرار با

.  کردم خورد بر یشخص به  

 نگاهم به یلبخند. بود انداخته میها شانه یرو را  شیپالتو که بود اشاری

:گفت و زد  
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. باشه شونت رو بزار سردته، انگار تو یول ستین سرد یلیخ هوا -  

.کرد اشاره شیپالتو به و  

.کردم لب ریز یتشکر و گرفتم فاصله او از خجالت با  

 باز بود، گردش در اشاری و من نیب که افتاد باراد نیسنگ نگاه به نگاهم

!داشت را زیآم دیتهد نگاه همان هم  

 چیپ پر و یطوالن راه. گذشتم کنارش از سرعت به و گرفتم نییپا را سرم

.بود گرفته درد میپاها ، بود یبلند یپست از پر و خم و  

.رساندم نییپا به را خود یبدبخت هزار با باالخره   

 که انداختم باراد به ینگاه ، کرد حرکت خود نیماش سمت به کس هر

 و بود ستادهیا کنارش معمول طبق هم الناز و بود زده هیتک نشیماش به

.  بروم آنها با نداشتم دوست ، بود کرده حلقه باراد یبازو ردو را دستش  

 شده پارک باراد نیماش کنار قایدق که دادم اشاری نیماش به را نگاهم

 به سرعت با. کردند یم حرکت نیماش سمت به هم اشاری و لدای ، بود

.افتادم راه سمتشان  

 

31_پارت#  
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:گفتم و شدم لدای کینزد  

امیم شما با من لدای+   

:گفت و زد یلبخند  

بهتر ا،یب -  

:داد ادامه تر واشی و زد یچشمک  

شه یم شاد هم ما داداش نیا دل -  

 باز را عقب در و رساندم نیماش به را خود ، زدم یمصنوع یلبخند

 را آن و نشست در یرو به یدست سرم پشت از که شوم سوار تا کردم

.دمیپر جا از و گفتم ینیه. دیکوب محکم  

 ، دمیچرخ طرفش به. بود ستادهیا سرم پشت ، کردم حس را باراد عطر

. کرد کم را فاصله  

 و انداخت باال ییابرو ، دمیچسب نیماش به که رفتم عقب به یقدم

.آورد صورتم کینزد را سرش و کرد تر کینزد را فاصله  

:گفتم و کردم یاخم  

!زشته کنار برو ؟یروان یکن یم کار یچ+   
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:کرد زمزمه و زد یپوزخند  

 یم خانم به شن یم کینزد هیبق ، زشته شم یم کینزد من ؟ عه -

نه؟ ستین زشت نشه سردش تا رسن  

 مرا نیا  و زد یم هیکنا ، فشردم هم یرو تیعصبان از را  میها دندان

!کرد یم یعصب  

:گفت ، بود شده ما متوجه تازه انگار که یلدا  

گهید شو سوار ال؟یآ خبره چه -  

:شد بلند شیصدا ستادیا صاف باراد میگوب یزیچ که نیا از قبل  

ادیم من با الیآ -  

:شد بلند هم اشاری یصدا  

خواد یم یچ خودش دل نیبب -  

:داد ادامه و زد یپوزخند  

اد؟یب تو با خواد یم دلش یمطمئن -  

:گفت و کرد یکوتاه مکث ، دیخند تمسخر با باراد  

.میکن متحانا میتون یم ، خواد یم همونو هم الیآ بخوام یهرچ من -  
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:گفت و کرد کینزد خود به را من و انداخت گردنم دور را دستش  

؟یبر یک با یدار دوست ، بگو خودت الیآ -  

.  دیکش یم نشان و خط میبرا چشمانش با ، بود چشمانم به نگاهش

 چه وسط نیا من نظر دنیپرس ، دوخت و دیبر خودخواهانه را زیچ همه

 بود؟

.کرد تر تنگ را شدست حلقه دید که را سکوتم  

:گفتم عیسر  

.رم یم باراد با من+   

!بود بیعج میبرا شانیرفتارها  

.گرفت را دستم ، کرد باز گردنم دور از را دستش حلقه  

 و نشاند خود صورت به اشاری چشمان مقابل در یا روزمندانهیپ لبخند

. بود داده هیتک نیماش به یاخم با الناز. میکرد حرکت نیماش سمت به

.نبود یراض وسط نیا وقت چیه که مه او  

 یم رونیب شیها دندان نیب از که ییصدا با و کرد باز را جلو در باراد

.گفت یبتمرگ آمد  

:گفتم عیسر  
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.که شه ینم جا نیا کنه،یم درد پاهام بکشم، دراز خوام یم من+   

:گفت و انداخت باال ییابرو  

 یبود گرفته قرض گمید یپا چهارتا اشاری با رفتن واسه که تو بابا؟ نه -

کنه؟ یم درد پاهات االن  

:داد ادامه یجد یلیخ و  

!شم یم عمل وارد خودم روش به ای ، جات سر نیبش آدم مثل ای -  

 الناز نمیبش که نیا از قبل. دادم فشار هم یرو تیعصبان از را چشمانم

:دیپرس ، بود گردش در جلو یصندل و من نیب نگاهش ، آمد کینزد  

نم؟یبش کجا من پس ، باراد که واقعا -  

:گفت یتند به باراد  

!برو همون با یاومد یهرک با بزارم؟ کجا گهید تورو -  

. شد سوار عیسر و رفت نیماش گرید طرف به باراد ، بود گرفته ام خنده  

 یجلو ، کرد یم نگاه باراد و من به کرده بغض که بود الناز به نگاهم

:گفتم و گرفتم را ام خنده  
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 کرده عادت دیبا یکینزد بهش یلیخ ،یدوستش که تو ؟یشد تناراح -

!رفتاراش نیا به یباش  

 با قبل دفعه مثل تا بستم را کمربندم ، شدم سوار و زدم یشخندین

.نشوم پرت جلو به سرعتش  

 با و فشرد گاز یرو را شیپا و کرد روشن را نیماش نکرد، صبر باراد

.کرد حرکت سرعت  

 به را میموها  و دیوز یم شدت به باد ، بود ذاشتهگ باز آخر تا را ها شهیش

. است یعصب باراد که بود مشخص. بود گرفته یباز  

. ببرد خودش با را من باد بود مانده کم  

:دیچیپ نیماش در باراد داد یصدا ییهوی  

!نگفتم؟ ای گفتم ، نپلک اشارهی اون اطراف بودم نگفته بهت من مگه -  

:زدم داد متقابال من  

 اون ، یخند یم یگ یم یدار دوست یهرک با خودت که هیرچطو+ 

ندارم؟ اجازشو من وقت  

. کردم یم نگاهش تعجب با ، کرد دنیخند به شروع بلند یصدا با  

:داد ادامه! بود یروان واقعا نداشت تعادل  



167 | P a g e  
 

آره؟ شده تیحسود پس -  

 که بود؟ شیجا سر گفت؟مغزش یم چه خودش با. شد تر شیب تعجبم

 توام یا خنده من بار نیا زد؟ یم را ها حرف نیا و دیخند یم نگونهیا

:گفتم و زدم تیعصبان با  

 که کنه الناز اون به ای بشه؟ میحسود تو به من من؟! نگو جوک+ 

نه؟ گهید یکن یم یشوخ ؟یگرد یم باهاش  

: گفت و کرد نگاهم  دار یمعن  

!بپرس خودت از -  

:گفتم عیسر! کرد یم میعصب  

...مربو هم یکس به ، کنم یم بخواد مدل یکار هر من+   

 کمربند اگر ، ماند دهانم در نصفه حرف گرفت نیماش که یترمز با

 یفان دار نجایهم و کردم یم برخورد شهیش به مخ با قطعا بودم نبسته

! گفتم یم وداع را  

 از.  زد نیماش فرمون به محکم مشت چند یعصب ، کردم نگاه باراد به

.  شدم عجم نیماش ی گوشه ترس  

:کرد زدن داد به شروع  
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 هی خود سر بار کی فقط بار کی ، یبکن یغلط هر یندار اجازه تو -

!هست؟ حواست ، یکرد نابود رو همه یزندگ یزد یکرد یغلط  

 

32_پارت#  

 تکان میجلو دیتهد ی نشانه به را اش سبابه انگشت آورد باال را دستش

:گفت و داد  

 انجام رو گم یم که ییکارا خالف اگه ینیب یم بد!  الیآ ینیب یم بد -

 من از ، ینکن فراموش عمر آخر تا که کنم یکار خورم یم قسم! یبد

!ینکن فراموش دوارمیام بود، گفتن  

 ی دهیسف و بود زده رونیب اش یشانیپ یها رگ ، دیکش یقیعم نفس

.زد یم یقرمز به چشمانش  

:داد ادامه  

 چه با! شد دایپ ما جمع تو کلش و سر کجا از اشاری اون فهممینم -

خواد؟ یم دعوا و کتک باز دلش نکنه اومده؟ ییرو  

:گفتم عیسر کرد، نگاه طرفم به  

!گفته لدای نگفتم، بهش من+   
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.دمینفهم که گفت یزیچ لب ریز  

.کرد حرکت به شروع  

 ها حرف آن برابر در که نداشتم یزیچ افتادم، اولش یها حرف ادی

 اتفاق کی فقط اما! گفت یم را قتیحق که یباراد از گرفتم یرو  بزنم،

!بود یلعنت  

 توان گرید من.  ردیبگ یباز به را میگلو یخوب به بود بلد یلعنت بغض

.شد یم پاک ام حافظه شد یم کاش ، نداشتم را گذشته خاطرات مرور  

 نییپا ی اجازه میها اشک به. کنند فراموش هم آنها شد یم کاش

 به رو به یخنث و گرفتم سکوت ی روزه قصدم به دنیرس تا. ندادم آمدن

 یحس چیه ، میدیرس یشهرباز به یقیدقا گذشت از بعد.  زدم زل رو

. بود شده شب. بود یشهرباز در یادیز یصدا و سر.  نداشتم  

 درست را وضعم و سر یکم ، شد ادهیپ نیماش از یحرف بدون باراد

.بودند دهیرس ،همه شدم ادهیپ نیماش از و کردم  

 طبق که الناز و باراد ، انیک ، اشاری سرمان پشت ، رفتم لدای سمت به 

 و آمدند یم ، بود دهیچسب او به و بود رسانده باراد به را خودش معمول

.شدند پراکنده ییجا کی هر ها بچه ی هیبق  
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 قبل لحظه چند باراد که انگار نه انگار بود دهیچسب باراد به یطور الناز

!بود زده حرف او با آنگونه  

 گرفت را دستم ، دیپر یم نییپا  و باال و بود کرده ذوق ها بچه مثل لدای

. کشاند نهیسف سمت به و  

 زده ذوق ، زدند یم غیج جانیه با که ییپسرها دختر و نهیسف دنید با

!بودم عاشقش ، داشتم دوست را جانیه شهیهم. شدم  

.میش سوار میبر ، بگم ها بچه به کن صبر:لدای  

:گفت و برگشت ها چهب سمت به  

د؟یایم شمام ، نهیسف میبر میخوا یم ما -  

.کردند موافقت و بود آمده خوششان انگار همه  

: گفت اشاری  

.بخرم طیبل رم یم من -  

: شد بلند باراد یصدا  

!رم یم خودم -  

.داشتند مشکل گرید کی با هم گرفتن طیبل سر  
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. دیرس ها طیبل با باراد بعد قهیدق چند  

:شد بلند انیک یصدا ، داد انیک دست به را ها طیبل  

کمه؟ طایبل چرا -  

.بگذره خوش نیبر شما ، کنه یم درد سرم امینم من: باراد  

 آن به توجه یب. دیایب باراد که کرد یم اصرار و کرد غرغر به شروع الناز

 ، میشد سوار ها طیبل دادن لیتحو از بعد میرفت نهیسف سمت به ها

 قفسه به محکم قلبم جانیه شدت از ، میکرد فتس را مانیها کمربند

 زدم، یم غیج دلم ته از ، کرد حرکت به شروع. دیکوب یم   ام نهیس

 شوم فارغ! شوم یخال نگونهیا داشتم دوست چون بود؛ یمناسب تیموقع

...یزیهرچ و فکر هر از  

 باز را شانیکمربندها همه ، ستادیا حرکت از نهیسف قهیدق چند از بعد

.نداشتم را کمربندم کردن باز توان من اما کردند،  

 کرد استفاده فرصت از. شد من متوجه انگار بود، نشسته کنارم که اشاری

.نداشتم هم مخالفت حال و حس یحت. شد کمینزد و  

!کنم یم باز براش من کنار برو -  
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 من متوجه کجا از بود؟ آمده یک او ، گرفتم باال را سرم باراد یصدا با

بود؟ شده  

 باز مشغول و کرد خم را خودش ، کینزد یلیخ ، آمد کمینزد باراد

.بود کرده ریگ انگار شد، کمربندم کردن  

 صورتم به داغش یها نفس ، بود صورتم یرو روبه قایدق باراد صورت

.شد یم بدنم یدما رفتن باال باعث شیها نفس یداغ. کرد یم برخورد  

 ، کرد حس را نگاهم ییگو م،کرد نگاه باراد به و آوردم باالتر را سرم

.من به دوخت چشم و آورد باال را سرش  

! بود آرام شهیهم عکس بر بار نیا  

 حقم دمیکش یم چه هر هم االن! خودم ، بودم اش یآرام نا مسبب من

 فرد کی به را او کردم، سلب او از را آرامش نیا قبل ها سال چون ، بود

.کردم لیتبد یعصب  

 ، داشت کمربند کردن باز یبرا کمک واستخ در که یپسر یصدا با

 باز حاال که کردم نگاه یکمربند به. گرفت فاصله من از زده هول باراد

!کالفه یکم و بود جیگ که کردم نگاه باراد به بود، شده  
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 یم سرم دور یشهرباز کل نهیسف چرخش بخاطر ، شدم بلند جا از

 تحمل گرید . ام شده سبک پر کی مانند کردم یم احساس ، دیچرخ

 منتظر و گذاشتم هم یرو پلک ، نداشتم را چشمانم داشتن نگه باز

. کنم برخورد نیزم به که ماندم  

.آمد یم یقلب تپش یصدا که ییجا به ن،یزم به نه اما ، کردم سقوط  

 ، دمید را آشنا فرد آن و گشودم چشم. آمد یم ییآشنا عطر یبو

.  بود کرده حفظ را روانشاب انیم زیر اخم شهیهم مثل ، زدم یلبخند

:گفتم و شدم جدا باراد از و دمیکش یقیعم نفس  

.شد بد حالم کمی نهیسف بخاطر دیببخش+   

.کرد اکتفا سرش دادن تکان به فقط نگفت یزیچ  

 

33_پارت#  

 چه بود مشخص ام دهیپر رنگ صورت از کنم فکر ، میشد دور نهیسف از

 یممنون لب ریز. داد دستم به یآب یبطر ، شد کمینزد لدای. دارم یحال

 شده بهتر حالم ، دمینوش را آب از یکم. شد پاسخگو یلبخند با گفتم،

:دیپرس شک با ، بود شده یزیچ متوجه انگار  هم الناز. بود  
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افتاده؟ یاتفاق -  

شده بد حالش یکمی الیآ: لدای  

:گفت و انداخت میپا تا سر به ینگاه تمسخر با و زد یپوزخند  

 نیکرد لوسش یادیز ، بابا ستین شیچیه ، تره سالم منم از که نیا -

.فقط  

:گفت یعصب باراد  

!ببند دهنتو پس بده حالش که ینیب یم ، نگو پرت و چرت الناز -  

: گفت و کرد قهر مثال ، گرفت خود به یلوس حالت الناز  

!یبا ، رم یم من اصال -  

سالمت به: باراد  

 کندینم یتوجه اون به اصال یکس دید یوقت ، کرد پا آن و پا نیا یکم

 زمزمه ییزایچ کی لب ریز کند، ینم ماندنش ای رفتن یبرا یاصرار و

.رفت و کرد  

.الناز الیخ یب ، انداختم باال یا شانه  

:گفت و نشست یمکتین یرو  به لدای  



175 | P a g e  
 

.دارم جهیسرگ منم بود؟ یچ نهیسف نیا آقا -  

.گرفت یجا لدای کنار هم اشاری ، نشستم کنارش  

:گفت و آمد سمتان به نایک  

ارمیم خرم یم یزیچ هی براتون دینیبش جا نیهم -  

:گفت  و کرد ینگاه باراد به  

تو؟ یایم -  

.رفتند و داد تکان دییتا ی نشانه به یسر باراد  

:شد بلند لدای یصدا  

 دلم ، کنهیم عیضا النازو دختره نیا باراد ادیم خوشم چقدر یعنی اوف -

...ی دختره شه،یم خنک  

 و شد کمانینزد زنان نفس نفس الله. زدم لدای یها حرف به یلبخند

:گفت  

 که کردم امتحان رو زیچ همه رفتم یوا ، نیینجایا که شمام عه -

.رفتم ینم یکاشک  
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 برگشتند پر یدستا با باراد و انیک قهیدق چند از بعد.  میدیخند یهمگ

. 

 سمت به کس هر هم باز. میکرد رفتن عزم همه شام خوردن از بعد

 میشد نیماش سوار باراد با بودم خسته یلیخ کرد، حرکت خود نیماش

.میکرد حرکت خونه سمت به و  

 صبر ، آمد یم خوابم دایشد ، میدیرس خونه به یقیدقا گذشت از بعد

 کندم تن از را رونیب یها لباس. رفتم اتاقم سمت به سرعت به و نکردم

.شدم خبر یب ایدن نیا از و افتادم تخت یرو جسد کی مثل و  

 

*** 

 از چشمانم. دمیپر خواب از آمد یم نییپا از که یادیز یصدا و سر با

.سوخت یم یخستگ فرت  

 در خودم، خانه در. بودند ربوده آدم از هم را راحت خواب کی یلعنت

 تلفنم یجویا و بردم بالشتم زیر را دستم. نداشتم آرامش هم خودم اتاق

 11 ساعت ، چرخیدم ساعت سمت به نشکرد پیدا از امید نا ، شدم

!بود صبح  
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 صبح وقت این ، شد بلند اتاقم در صدای لحظه نیهم. بود پریده خوابم

زد؟ می را اتاقم در کسی چه  

:زدم داد ، نداشتم شدن بلند حال و حس  

کیه؟+   

:شد بلند در پشت از باراد صدای  

.داره کار باهات سارا مامان ، پایین بیا زود شو بیدار -  

دارد؟ من با مهمی کار چه سارا یعنی کند؟ بیدار را من بود آمده باراد  

 را هایم لباس ، زدم صورتم و دست به آبی ، آمدم پایین تخت از غرغر با

 که شد هایی خدمتکار جلب نگاهم. رفتم پایین سمت به و کردم عوض

 مبل روی که افتاد بابا به چشمم. بودند کاری تمیز مشغول سخت

. شد روشن جمالش به مانیها چشم باالخره ود،ب نشسته  

 چقد کردم تعجب ، بنشینم کنارش کرد اشاره و زد لبخندی دیدنم با

 ، گرفتم جای کنارش. میداد سالم هم به! بود شده اخالق خوش امروز

 و چرخیدم سمتش به زده بهت ، کاشت موهایم روی به ای بوسه

:پرسیدم  

خبریه؟ بابا+   
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 که شد بلند سرم پشت از سارا صدای ، بدهد جوابی اباب که این از قبل

 و پهن لبخند با و شد تر نزدیک. چرخیدم سمتش به ، زد می صدایم

:گفت یبشاش ی چهره  

.بیاد خواستگار برات امشب قراره! دختر -  

:  گفتم و دمیخند اش مزه یب یشوخ خاطر به  

خبره؟ چه! گهید باش یجد جون سارا+   

:گفت و کرد یاخم  

  دارم؟ یشوخ باهات من گهم -

:داد ادامه تند تند و  

 ته،یکالس هم داماد آقا خودشون گفتهِ به امشبه یخواستگار قرارِ -

 ، میهست یراض هم بابات منو  ه،یخوب پسره ، هستن یخوب ی خانواده

...شب تا انیب امشب میکرد قبول  

 از !بود ستادهیا زمان ، دمیفهم ینم را شیها حرف از کلمه کی گرید

 چه من یزندگ با داشتند. بودم مانده حالت همان در بت مثل تعجب

بودم؟ ها آن ی چهیباز من واقعا ؟یباز کردند؟  
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 نیا در من ، بودند کرده را خود کار من نظر دنیپرس بدون شهیهم مثل

آخر؟ داشتم یحق چه یکوفت یزندگ  

. بودند گرفته من از را ام ندهیآ یزندگ یبرا انتخاب حق یحت  

 یپوزخند! بود یظاهر هم امروز رفتن صدقه قربان و یمهربان نیا پس

.بودم خورده را ظاهرشان گول هم باز! کرد خوش جا لبم یرو  

!!رفتارشان رییتغ از بودم شده خوشحال چقد بگو را من  

 

34_پارت#  

:گفتم و آمدم خود به ، سارا طرف از اسمم زدن صدا مدام با  

! دیکن دعوتشون امشب که نیا از قبل ن؟ینگفت من به زودتر چرا شما+ 

.نخوام من دیشا  

:گفتم و کردم نگاه پدرم به  

..هنوز ، ندارم ازدواج قصد االن من بابا+   

.دهم ادامه نتوانستم حرفم وسط سارا دنیپر  با  

 یثروتمند  و خوب خانواده نایا! الیآ گهید دهیرس وقتش باالخره: سارا

!ان  
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 هم باز شهیهم مثل! بود گرفته را ها آن مچش پول ، بود نیا هیقض پس

.بودند خود منافع فکر به  

 را  ام ندهیآ داشتند قصد نبود، بس بودند کرده جهنم را حالم و گذشته

.کنند تباه هم  

:آمد در پدرم یصدا  

 تو! دهیرس ازدواجت وقت گهید ، ساراس با کامال حق دخترم الیآ نیبب -

 ، دخترم یکن یم قبول توام انیم بامش خانواده نیا ،یستین بچه گهید

.باهاش یش یم آشنا زمان مرور به  

 عوضش در و شوند خالص من شر از خواستند یم فقط ، زدم یپوزخند

 خواستگار از بهتر یکس چه هدفشان نیا یبرا د،یایب رشانیگ هم یپول

دم؟یجد  

 را چرتشان یحرفا تحمل ، بود بس گرید نه ، زد چنگ را میگلو یبغض

!میبگو یزیچ خودم که نیا توان نه و منداشت  

.کردم گرد عقب اتاقم سمت به و شدم بلند  

.  دمید بُهت یاندک با ختهیآم و الیخ یب یا چهره با را باراد  
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 را رفته یها پله ، زد جرقه سرم در یفکر ، رفتم باال را پله چند

:گفتم و رفتم باراد سمت به و برگشتم  

باراد؟+   

 ادامه. بزن را حرفت که نیا یعنی نیا ، کرد یم همنگا سرد و تفاوت یب

:دادم  

م؟یکن صحبت باهم شه یم+   

.دارم یتر مهم یکارا ، گهید روز هی یبرا بزارش -  

 و کرد نگاهم  برگشت، سمتم به دوباره اما گرفت فاصله یقدم چند

:گفت  

!تهیخواستگار که هم شب یراست -  

:داد ادامه و زد یپوزخند  

!باشه مبارکت -  

!هیگر ریز بزنم زار زار جا همان خواست یم دلم  

:شد بلند سرم پشت از سارا  یصدا که رفتم باال سمت به سرعت با  

!ایکن  یم رفتار درست شب الیآ -  
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 بوق نیسوم با گرفتم را لدای ی شماره ، رفتم اتاقم به او به توجه یب

:گفتم ، آمد گرید طرف از  آرام شیصدا ، کرد وصل را تماس  

خونمون ایب لدای+   

: گفت و کرد یمکث  

!شده؟ یزیچ -  

گمیم بهت لدا،ی ایب+   

: گفت و دیکش یقیعم نفس  

شتمیپ گهید ساعت مین -  

.کردم قطع را یگوش و کردم یتشکر  

 

*** 

.آمد لدای که گذشت یساعت مین  

 نفس ، بود انینما یکنجکاو شیها چشم درون ، بود نشسته کنارم

:گفتم و دمیکش یقیعم  

!امشب نیهم ، میخواستگار انیب قراره لدای+   
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:گفت ذوق با و زد یگشاد لبخند ، زد رونیب حدقه از شیها چشم  

.خوب چه واقعا؟ -  

:گفت و زد ام شانه به یمشت  

طرف؟؟ هست یک حاال -  

: گفتم ینیغمگ حالت با و کردم نگاهش  چپ چپ  

 نیا خوام ینم من گم، یم یچ نیبب کن گوش توام؟ آخه لدای+ 

.بابا یا! رهیبگ سر یخواستگار  

:گفت  و انداخت باال یا شانه  

 شهیم تموم! نه یگیم فوقش انیم ، زمیعز نداره ینگران که نیا خب -

. رهیم  

 لدای که بود راحت قدر نیهم هیقض کاش زدم، ام یشانیپ به دستم با

.گفت یم  

.نداشتم هم را دادن حیتوض حال و حس  

زمیعز یندار خبر که تو+   

؟یچ از:  گفت جیگ  
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 کاره  چیه من و دوختن و دنیبر خودشون ، کنن مجبورم خوان یم+ 

 ینم! هوی شده داشیپ کجا از نه و هیک طرف دونمیم نه وسط، نیا  ام

 اونا اما نه، یبگ یتون یم توئه یزندگ یگ یم االن دونمیم. بدونم خوامم

 ای شهیهم مثل دیبا منم ، رنیگ یم میتصم خودشون هم میزندگ یبرا

!دیبگ شما یچ هر چشم بگم ای کنم سکوت  

:گفت و کرد بغلم و شد تر کینزد ، گرفت اش چهره به یناراحت حالت  

کنه مجبورت تونهینم یکس ، نکن ناراحت رو خودت زمیعز -  

 یم آشنا باهاش کم کم کن قبول گه یم بابام! تونن یم لدای تونن یم+ 

 فعال ، کنم ازدواج خوام ینم کال من ستین نیا که موضوع آخه ، یش

.فهمن ینم نویا ، ندارم قصدشو  

.بود کرده سکوت خودش اما زد، یم حرف چشمانش با کرد نگاه  بهم  

:گفتم و کردم نگاهش یسوال آمدم، رونیب بغلش از  

!گهید بگو ؟یبگ یخوا یم یچ+   

:گفت باالخره و کرد پا آن پا نیا یکم  

 لیم یب بهت اشاری اداشمد که یشد متوجه خودتم تو الیآ نیبب -

... یتون یم ، ستین  
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:گفتم ، کند کامل را حرفش که نیا از قبل  

! کس چیه با ، ندارم قصدشو من که ،گفتم کنم یم خواهش!!  لدای+ 

.یگ یم تو که ستین یاونجور من به هم اشاری نگاه  

.نگفت یزیچ اما کرد نگاهم دلخور  

:گفت  و گرفت خود به یمتفکر حالت  

.کنه عوض اونارو میتصم تونه یم نفر هی کنمیم فک نم خب -  

:گفت که کردم نگاهش زیر یها چشم با  

!باراد -  

 ، بردند یم حساب باراد از دخانیحم پدرم هم سارا هم گفت یم راست

 کمکم مورد نیا در برسد چه نکرد، گوش میها حرف به یحت باراد اما

.کند  

 اما ، بده نجاتم مخمصه نیا از تونه یم باراد کردم یم فکر هم خودم+ 

.دهینم گوش بهم یحت ، ستین مهم براش اون  

:دادم ادامه و  زدم یپوزخند  

.گفت کمیتبر بهم تازه+   



186 | P a g e  
 

 از. زدم صورتم به یآب رفتم و شدم بلند میجا از دمیکش یقیعم نفس

.بماند کنارم را امشب خواستم لدای  

 

3٦_پارت#  

 را دورم تا دور و بود گرفته افر را وجودم تمام یبد حس ، بود شده شب

.بود کرده احاطه  

!باشد پشتم یکی امشب کاش  

 نفر  کی. ستیکاف ، کند درک را تو که باشد نفر  کی آدم همه نیا نیب

 نفر کی ، تیها ناگفته یبرا شود گوش که نفر کی باشد، پشتت که

!برسد ادتیفر به که! بفهمد تورا که باشد  

 به قهیدق به دم سارا. بود نشسته کنارم لدای ، بودم دهیپوش را میها لباس

 از یغلط کار مبادا که کرد یم یادآوری و داد یم تذکر و زد یم سر من

 یم اجازه دینبا. کرد یم  ام یهمراه وقت تمام هم بد حس. بزند سر من

.رندیبگ میتصم شیبرا و رندیبگ چنگ به را ام ندهیآ یزندگ که دادم  

.بودند آمده نحس یها مهمان آن رانگا ، شد ادیز صدا و سر  
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 نبود، مهم میبرا هم اصال است؟ یکس چه طرف دانستم ینم یحت من

.بود ام قاطعانه یمنف جواب بود مهم وسط نیا که یزیچ تنها  

 رونیب اتاق از سرعت به و شدم بلند ، آمد باراد اتاق در شدن باز یصدا

. رفت یم نییپا سمت به و بود زده رونیب اتاق از که دمید را باراد. رفتم

زدم، شیصدا  

 تا سر نگاهش. شد رهیخ چشمانم به سرد ینگاه با و برگشت سمتم به

 ، شد منتقل هم من به نگاهش یسرد کردم یم احساس. بود خی سر

. کرد خی تنم  

 انگار ، بردارم سمتش به یقدم خواستم یم. بود شده کالفه سکوتم با

. بود گرفته من از را رفتن راه وانت و کرد یم ینیسنگ میپاها یرو تنم

. نداشتند یحس بدنم یاعضا ، برداشتم یقدم یکند به  

 به بود ممکن که ییها اتفاق بود، انینما چشمانم یجلو یتلخ ی ندهیآ

 یم مجبورم نکنم یکار اگر دانستم یم. دهند یرو ام یزندگ در اجبار

.دآوردن هجوم مغزم سمت به یمنف افکار! توانند یم کنند،  

 به را یا مزه ترش عیما هجوم. بود بسته ریزنج به را قلبم ، اجبار ترس

 سر دیبا نباریا دادم، قورت را دهانم آب یسخت به. کردم یم حس میگلو
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 گرفتن میتصم روز امروز ، گرفتم یم را اتفاقات نیا یجلو و شدم یم پا

!دنیکش کنار ای دنیترس روز نه بود  

!بزن حرفتو: باراد  

.دارم یمهم کار اتاقم؟ یایب شه یم+   

.تر یطوالن نمانیب سکوت و شد تر رنگ پر اخمش  

 اتاق وارد سرش پشت ، افتاد راه اتاقم سمت به و دیکش یقیعم نفس

 سرش دادن تکان با باراد و داد یسالم لب ریز لدای. بستم را در و شدم

.شد گو پاسخ  

:گفت و کرد نگاه سمتم به  

شنوم؟ یم -  

*** 

 

 را سرم.  بود یاجبار جا آن در حضورم که شدم یجمع وارد استرس با

 به را جوابم کردم، سالم یکس به کردن نگاه بدون و بودم گرفته نییپا

 تنیخجال خانوم عروس " گفتیم که آمد یزن یصدا دادند، یگرم
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 یپوزخند. دمید یم را سارا یعصب یها نگاه چشمم ی گوشه از "انگار

.ودنب مهم میبرا اصال ، زدم  

 کنار و نکردم یتوجه اما ، کردم یم حس خود یرو را ها نگاه ینیسنگ

:گفت آرام و شد خم سمتم به یکم سارا گرفتم، یجا سارا  

کجاست؟ باراد پس -  

:گفتم و انداختم باال یا شانه  

بخوابه رفت کنم فکر+   

 ی واژه از خورد یم بهم حالم ، انداخت راه گوشم کنار یغرغر

 آن با مرا مدام بود آمده یخواستگار به که یپسر مادر که "عروس"

!کرد یم خطاب  

 کالفه و چرت مراسم نیا کل اصال ، بود کننده کالفه شانیها صحبت

.بود کننده  

 یها بحث انیپا یمصلحت ی سرفه با بود پسره پدر انگار که یمرد

:کرد اعالم را یفرع  

مطلب اصل سر میبر -  
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 یزیچ اصال انگار کردم، ینم یتوجه شانیها حرف به زدم یپوزخند

. آوردند هجوم سمتم به مختلف یها حس. دمیشن ینم  

 یاحساس یها تضاد نیا د،یام و آرامش هم دیشا ، ترس و حرص حس

.کردند یم ینیسنگ مغزم یرو بدجور  

:دیکش رونیب افکارم از را من سارا یصدا  

 ، کن ییاراهنم اتاقت به آقارو ریام پاشو کجاست؟ حواست زمیعز الیآ -

.دیبزن حرفاتونو  

 هر با ، شد یم ریسراز وجودم در آرامش حس باال سمت به رفتن با

. کردم یم دایپ یبهتر حس داشتم یم بر اتاقم سمت به که یقدم

.زد یم آشنا ، انداختم پسره به ینگاه  

 پسر نیا گفتند یم هیبق که آمد ادمی. میبود کالس هم مثال بود یعیطب

 اما کند، عالقه ابراز من به داشت قصد گرانید ی لهیسبو و دیپا یم مرا

 ینم نشان شیکارها به هم یالعمل عکس چیه و بودم تفاوت یب من

 به یلبخند ، بود شده نگاهم متوجه! داشت یقصد واقعا پس. دادم

 ی پسره! شد تر رنگ پر لبخندش کردم، نگاهش اخم با ، دیپاش صورتم

!پررو  

.گفتم یدییبفرما و کردم باز را در  
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 میها لب یرو به یلبخند ، شد بسته داخل از محکم در شد که وارد

 به ورودم با رفتم مهمان اتاق سمت به. داشتم استرس یاندک. نشست

 زمزمه چشمانم در رهیخ ، شد بلند جا از نگران یها چشم با لدای اتاق،

:کرد  

!بره شیپ خوب دوارمیام -  

 را میپاها استرس از نشستم، لدای کنار ، نشست شیجا سر دوباره و

 لحظه هر بود ممکن که بودم دوخته در به  چشم ، دادم یم تکان یعصب

!شود باز سمتم به بد ای خوش یخبر با  

.دمیکش سر را آن نفس کی ، شد گرفته سمتم به یآب وانیل  

!شود کاسته استرسم از یکم تا دمیکش بندش پشت یقیعم نفس  

 

3٥_پارت#  

دیکش پر شیپ ساعت چند به فکرم  

.کنم صحبت او با خواستم و زدم صدا را باراد که یزمان  

 مثلِ داشتم استرس ، بود میها حرف دنیشن منتظر ، میبود اتاق در

...شهیهم مثلِ ، االن  
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 به یلیم گفتم زارم،یب یاجبار وصلت نیا از گفتم زدم، را میها حرف

 بهم یبرا مخواست کمک او از ، ندارم امشب مزخرف مراسم شدن برگزار

!مزخرف وصلتِ نیا زدن  

 لحظه آن! داد نشان اخمش کردن رنگ پر با را مخالفتش شهیهم مثلِ

 تنها چون کردم تصور عقد سفره سر آشفته را خود و شد یخال دلم ته

!بود باراد دمیام  

 ، شد تمام لحظه همان در من یزندگ کردم احساس زد که یحرف با

 سرم در کالمش بودن قاطع و حرفش. شد مبدل یدیناام به دمیام تنها

.کرد یم تر تنگ مرا نفس و شد یم اکو  

!ستین مربوط بهم: باراد  

 نیا شده، خراب یزندگ نیا کردم یم احساس! بود شده سست میپاها

 هم به ام معده! شده خراب سرم یرو یشتریب ینیسنگ و شدت با بار

 انگار شد، ینم اما داشت آمدن باال قصد مزه ترش عیما آن و دیچیپ یم

 باال جا کی را ام یزندگ بد احساسات و تلخ اتفاقات تمام خواستم یم

!اورمیب  

 عقب اتاق در سمت به و گرفت من از را نگاهش یخی چشمان با باراد

 و گرفتم را دستش ، کشاند سمتش به مرا میپاها ناخواسته ، کرد گرد
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 دست و من نیب نگاهش ، ستادیا راه انیم ، فشردم دستانم انیم

 در را میحرفها تمام کردم، نگاهش التماس با. بود گردش در مانیها

:دمینال یدیام اندک با ، بودم ختهیر نگاهم  

 ، دم یم انجام برات یبخوا یکار هر ، کنم یم خواهش ازت باراد+ 

.دم یم قول بهت کنم ینم یکار چیه ت اجازه بدون  

 و شرط بدون دانستم یم .برگشت سمتم به کامال د،یپر باال شیابروها

.اندازد ینم راه را کارم شروط  

 در و بود آمده خوشش حرفم از انگار ، بست نقش لبانش بر یپوزخند

!دیکش یم ییها نقشه میبرا مغزش  

  ؟یندار یمشکل کنم استفاده زدنش بهم یبرا یروش هر -

:داد ادامه و کرد کج یکم را سرش  

؟یشینم مونیپش -  

 با کرد اعالم را موافقتش دادم، تکان دییتا ی نشانه به بار چند را سرم

 یطرف از و بود گرفته حرصم ، بودم گذاشته خودم که ییها شرط همان

 جز میبرا یزیچ چیه لحظه آن در چون. بودند داده من به را ایدن انگار

.نبود مهم مسخره یخواستگار خوردن بهم  
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 مراسم به نرفت یبرا گفت یم ، سپردم گوش شیها حرف تک تک به

 یم زدن حرف یبرا را پسره یوقت خواست و بدهم طولش یکم دیبا

.بگذارم تنها را آنها خودم و بفرستمش باراد شیپ آورم،  

 من به کنه همچون استرس اما بودم داده انجام را کار همان قایدق

!!یلعنت ، کرد ینم ولم و بود دهیچسب  

 بود آمده یخواستگار هب که یپسر مورد در و گرفت تماس یکس با باراد

.دارد آشنا و دوست جا همه از بود معلوم ، خواست یاطالعات  

.است خواب میبگو فقط گرفت را سراغش یکس اگر کرد دیتاک و  

.بود رفته شیپ درست که فعال زیچ همه  

 زدن حرف حال در هنوز یعنی نیا و بود امدهین اتاق در یصدا هنوز

.بودند  

 یخواستگار از را او خواست یم چگونه باراد ، بودم جهینت منتظر

 چیه بزند؟ بهم را مسخره وصلت نیا خواست یم چگونه کند؟ منصرف

.دانستم ینم یزیچ  

 زدنشان حرف که زد یم داد ساعت تاک کیت ، بودم خود افکار در غرق

:کردم زمزمه آرام ، شده یطوالن رفت یم انتظار که آنچه از شیب  
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!دیکش طول ادیز+   

. دوخت چشم در به ینگران با و داد تکان دییتا ی نشانه به یسر لدای  

!کرد سقوط نیزم به قلبم شد باعث و شد باز یآرام به در  بعد یلحظات  

.شد بلند هم لدای ، ستادمیا خیس میسرجا  

.بود کرده خی تنم  

 یعنی! بخوانم یزیچ چیه توانستم ینم اش چهره از ، شد داخل باراد

 طاقت یب ، برداشتم جلو به یقدم و کردم زیر را چشمانم بود؟ شده چه

:کردم زمزمه  

نه؟ ای رفت شیپ شد؟خوب یچ+   

 شیپ خوب زیچ همه یعنی نیا. بست "بله" ی نشانه به را چشمانش

 تپش ذوق از بار نیا. بود شده تمام گرید مسخره یخواستگار آن و رفته

.رفت باال قلبم  

 مثل ذوق، از دادم یم تکان صورتم یجلو و کرده مشت را میها دست

! بودم شده ها بچه  
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 گرفتم بغل در را او یناگهان حرکت کی در ، کردم پر باراد با را ام فاصله

 و شدم جدا او از کنم،یم کار چه دانستم ینم فشردم، خود به محکم  و

نوک یرو  

.دمیبوس را اش گونه یناگهان حرکت کی در و ستادمیا میپاها  

! ستادیا زمان ، شد لیتعط مخم. رفتم عقب عیسر کرد تمیاذ ششیر ته

!زد ،خشکم ام کرده یغلط چه دمیفهم تازه  

 ، بود زده زل چشمانم به بُهت با و بود زده خشکش متقابال هم باراد

!میبود زده زل گرید کی به فقط ما و بود رفته دستمان از زمان  

 شکست، یم را انمانیم سکوت که بود ساعت تاک کیت یصدا فقط

.مینداشت هم از را نگاهمان گرفتن قصد کداممان چیه انگار  

.دمیترس یکم ، خورد یتکان باراد ، آمد یم رونیب از یادیز یصدا و سر  

 سرش پشت و بابا اول ، شد  باز شدت با در کدفعهی ، شد قطع صداها

.شدند وارد سارا  

 یزیچ لب ریز و بود زده زل من به یوحشتناک العاده فوق اخم با سارا

:زد داد و کرد تر بلند را شیصدا ، گفت یم  

!یکن یم رو خودت کار آخرش دونستم یم دیسف چشم ی دختره -  
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.رفتم عقب یقدم چند پدرم داد با  

 

37_پارت#  

 که آشفته وضع و سر اون با اونم برگشت تنها که یگفت پسره به یچ -

 ما تا و م؟یبر دیپاش گفت یم فقط هم بعدش! باشه اومده جنگ از انگار

!بودن رفته اونا میایب خودمون به  

:زد داد تر بلند  

 افکنده سر محترم خانواده اون یجلو یخواست یم ؟یکرد کاریچ -

!!هان؟ م؟یبش  

 دیبع من از که یخونسرد با بودم، آرام بار نیا شیپ قهیدق چند برعکس

:گفتم بود  

!نکردم یکار من+   

 بود پدرم وخت،س یاتش در ییگو صورتم طرف کی حرفم شدن تمام با

.شد بلند لدای غیج یصدا بندش پشت.  زد یلیس من به که  
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 یم دلم. گذاشتم ام گونه یرو را دستم شد، بسته درد از چشمانم

 یلیس نیا! نبود نه بود؟ حقم نیا شوم، یخال تا بزنم هق هق خواست

!نبود من حق  

 و میبود بچه که یزمان. آورد ادمی به را دور یها گذشته یلیس نیا

 روزها آن دارد، فرق باهم باراد و من یلیفام اسمِ که میشد متوجه

 من یواقع پدر دیحم نکهیا گفتن به فقط! بود سرم در یادیز یچراها

 اکتفا من ینامادر و است باراد یواقع مادر سارا باراد، یناپدر و است

.بودند کرده  

 شد، یم تر کنجکاو ذهنمان شد، تر کامل که عقلمان میشد که بزرگتر

 فقط بودند؟ کجا االن بوده؟ که باراد یبابا بوده؟ یکس چه مادرم

 یعنی رفتن خدا شیپ دمیفهم بعدها و اند رفته خدا شیپ گفتندیم

. مردن  

!یپدر باراد و نداشتم یمادر من  

 من به یحساب و درست جواب چوقتیه اما کردم، یم سوال آنها از مدام

 سوال یبعض دادن جواب از هم دمبو شده بزرگ که االن تا و دادند ینم

 باعث ادمیز یکنجکاو ها وقت یبعض! چرا دانمینم رفتند، یم طفره ها

 شدم متوجه که بود روزها آن. شد یم سارا طرف از ییها یلیس خوردن
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 نه و بود نمانیب یحس نه م،یا خانواده کی میکن یم تظاهر فقط ما که

!انیجر در یمحبت  

 جز آمد ینم رمیگ یزیچ اما داشتم گذشته دنیفهم در یسع شهیهم

 کم جز کوچک، یها محبت همان شدن کمرنگ جز ،یلیس پشت یلیس

!یشگیهم خراش گوش یها دادیب و داد و خانواده یاعضا یها یمحل  

 یم مادرش یها یلیس مقابل در شهیهم بود، پشتم یبچگ از باراد اما

 کرد یم هیرگ من یها هیگر با یگاه نکنند، برخورد من به که ستادیا

!دادم دست از هم را او ها بعد اما  

 یم وفق را خودم دیبا ساختم یم ام یزندگ یها خالء نیهم با دیبا من

.دادم  

 یانتظار گرید هیبق از ، شکست یم را غرورم همه یجلو پدرم یوقت

.نداشتم  

 گذشته قبر نبش چون ؛یکنجکاو از بردارم دست دیبا دمیفهم من

 کمرنگ و کمرنگ را ام نداشته گاهیجا و کرد یم بدتر را خودم تیوضع

!تر  

 وفتمیب نیزم یرو شد باعث یبعد یلیس بازگشتم، حال زمان به دوباره

 یم بدتر را خان دیحم سکوتم انگار! زد ینم رونیب من از ییصدا اما ،
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 باراد یصدا او یسو از یگرید حرکت هر از قبل اما شد من کینزد کرد

:شد بلند  

 یوقت نیبود شما مقصر ، نداره یریتقص الیآ ، گهید هبس! دیکن بس -

.نیکرد یم نجاشویا فکر دیبا خوام ینم گفت  

 نیزم یرو از داشت یسع. کرد ینم نگاه چشمانم در ، آمد کمینزد

.کند بلندم  

. داشت را کردنم خفه قصد و بود زده چنبره میگلو در یوحشتناک بغض

 مثل دیبا نبود، میها اشک شدن یجار و بغض شکستن وقت االن یول

!خوبم کردم یم تظاهر و ماندم یم مقاوم شهیهم  

 از یاشک قطره. کردم یم سکوت دینبا پس بود من با حق بار نیا

 پاکش دستم پشت با عیسر خورد، سر ام گونه یرو آرام و دیچک چشمم

 بود نییپا سمت به هنوز نگاهم ، شدم بلند میجا از باراد کمک با. کردم

. لبم یرو یپوزخند و  

:گفت ییباال تن با باراد  

!دیکن بلند دست دختر نیا رو نیندار حق گهید -  

!بود شده یقبل باراد مثل نشست، لبم یرو یجان یب لبخند  
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.بود ادیفر وقت االن ، دوختم خان دیحم به را چشمم  

:کردم زدن حرف به شروع صدام ی شده کنترل لرزش با  

 زدن حرف فرصت منم به کمی ، اباب نکردم یاشتباه کار چیه من+ 

 در کردم یصبور ساله 23 ، سالمه 23 من د،یکن نگاه من به!نیبد

 که بود نیا یبرا کردم میغلط هر اگه من. نداد جواب اما کاراتون مقابل

.کنم کینزد هم به رو خانواده نیا  

آخه؟ باشم داشته آرامش با یزندگ هی منم که شه یم  یک  

 صبور تونمیم چقدر آدمم هی منم ندارم لتحم گهید کشم ینم گهید

 من رم،یبگ میتصم خودم یبرا دارم حق خودم من نزنم؟؟ دم و باشم

 عاشق دارم حق باشم خوشحال دارم حق شدم، بزرگ ستم،ین بچه گهید

 بدون و یاجبار یزندگ هی باز خوام ینم! کنم ازدواج عشق با و بشم

 کس چیه با ازدواج صدق من گفتم بهتون بار کی. کنم تجربه رو عشق

 درکم خدا یرضا محض.  نیکرد یم درک دیبا شمام ندارم رو

!گهید بسمه!دیکن  

 حرف دیشا ، بود نمانده میبرا یحس ، دهم ادامه توانستم ینم گرید

 جمع خاطر به ، داشتم بودن سبک حس یول بودم نگفته کامل را میها

 جمع را توانم تمام ، بود شده تار دمید یجلو چشمانم در اشک شدن
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 اجیاحت همه از دور ییتنها به فقط االن. دمیدو اتاقم سمت به و کردم

 گفتم یا خفه یصدا با که دیایب  همراهم خواست یم لدای. داشتم

"باشم تنها خوامیم"  

 

  38_پارت#

 را آن دست با و گذاشت در انیم را شیپا باراد که ببندم را در خواستم

.ستب را در و شد وارد داد، هول  

:گفتم و دمیکش یدست میها چشم یرو ، دادم قورت را بغضم  

!بزار تنهام لطفا+   

.نداره یا دهیفا چون نکنم کاریچ کنم کاریچ نگو من به -  

بدهم، یجواب که بودم آن از تر خسته  

:داد ادامه  

 خان دیحم یکارا واسه خوردن غصه و کردن فک یجا به بهتره االن -

.یباش میگذاشت باهم که یوطشر و شرط نگران مامان، و  

:گفت مرموز یحالت با و کرد مکث یکم  

زدم؟ بهم ویخواستگار نیا یچجور یبدون یخوا ینم -  



203 | P a g e  
 

:دمیپرس نهیس به دست  

!؟یچطور خب+   

:داد ادامه و دیکش لبش گوشه به یدست  

!بود الزمش یگوشمال کمی ، میشد قهی به دست -  

:زدم داد یبلند یصدا با  

!؟یچ+   

:داد ادامه الیخ یب بود، یحس هر از ارغف چشمانش  

.زدم بهمش شدن زیگالو با که ستین یمعن نیا به نیا اما -  

 معما شیبرا حالم نیا با داشت انتظار ، بودم دوخته چشم او به منتظر

کنم؟ حل  

 که یحال در کرد، یخال صدا با را نفسش ، دیکش شیموها انیم یدست

:گفت بود گرفته چشمانم از را نگاهش  

!کنه ازدواج باهات قراره که ام یکس من گفتم بهش -  

 گفته چه ، بودم دوخته چشم او به زده بُهت حالت و گرد چشمان با

!بود؟  
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 چه دیشن یم را حرف نیا و بود نجایا سارا اگر کردم تصور یا لحظه

 آن قطعا برسد، سارا گوش به حرفش نیا که یروز آن از یوا! شد؟ یم

 یم صادر را مرگم حکم کسرهی و دانست ینم زسا کار را کتک لحظه

!کرد  

:گفت و داد من به را نگاهش دوباره  

!داره ینم بر سرت از دست مینکن کارو نیا اگه -  

 شک بود؟ سالم میها دم؟گوشیشن یم درست ، بود کرده هنگ مغزم

:گفتم و دمیخند کیستریه! داشتم  

.ستین یشوخ واسه یمناسب تیموقع اصال االن+   

:گفت و کرد یظیلغ اخم  

کنم؟ یم یشوخ من -  

 شیعصب نگاه شد، ظاهر کمر به دست سارا ، شد باز شدت با اتاق در

 خود دنبال به و گرفت را باراد دست ، بود گردش در باراد و من نیب

:گفت و کشاند  

 تموم باهاش هنوز کارم من رونیب برو دختره؟ نیا با یدار یحرف چه -

!نشده  
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 عیسر شود وارد یگرید کس ای سارا که نیا از قبل شدند خارج اتاق از

.انداختم تخت یرو را خودم و کردم قفل را در  

 ی مزه شدند، یجار صورتم یرو گونه لیس میها اشک و شکست بغضم

 در و دادم یم نشان یقو را خود هیبق یجلو. دیرس لبم به اشک شور

.فتگر یم را شیجا ضعف و رفت یم نیب از قوتم تمام خود خلوت  

 من اما د،یرس گوش به سارا داد یصدا و شد زده اتاق در یبار چند

گذاشتند؟ ینم راحتم چرا بودم، کرده سکوت  

. رفتم در کینزد و شدم بلند میجا از شد، قطع ها صدا بعد هیثان چند

 ینم یزندگ خانه نیا در یکس انگار که یا گونه به آمد ینم ییصدا

! کرد  

. نشستم نیزم یرو و خوردم سر بودم، ادهد هیتک در به که طور همان

 ی دنباله خان دیحم کاش. بستم را چشمانم و گرفتم بغل را میزانوها

! ردینگ را ماجرا  

 آورد، زبان به را یا مسخره حرف نیچن چگونه افتادم، باراد حرف ادی

. رمیبگ اش یجد وجه چیه به توانستم ینم! دیگنج ینم ذهنم در

 حرف راحت آنطور یمهم نیا به یموضوع مورد در توانستیم چطور

 چاله از انگار! بودن باراد با تا بود تر باور قابل میبرا بودن ریام با. بزند
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! کرد فشیتوص شد یم گونه نیهم چاه، در یوفتیب و یباش کرده فرار

 جا از. شوند دور بیعج و مزخرف یها فکر نیا تا دادم تکان را سرم

 و دمیکش خود یرو را میپتو گرفتم، یجا تخت یرو دوباره و شدم بلند

 هر شد، انینما چشمانم یجلو ام یشگیهم کابوس. بستم را چشمانم

 من بر را خواب کابوس نیا آمد، یم سراغم یناراحت و استرس وقت

.کرد یم حرام  

 میبرا تماما کابوس نیا! رخوارهیش ی بچه همان و مرد همان هم باز

 مرد نیا. نداشت یتمام یلعنت کابوس نیا چرا. بود کننده جیگ و مبهم

 یبرا کابوس نیا کردن بازگو از چرا است؟ یکس چه کودک آن ست؟یک

.یداریب و خواب در بودم شده داشتم؟گم دل در یترس گرانید  

 هر از میبرا تیواقع در که یکس دم،یشن یم خواب در را پدرم یصدا

 یا دهیفا اما م،نشنو تا رمیگ یم را میها گوش. بود تر بهیغر یا بهیغر

 به وادار مرا که ییصداها دهد، یم عذاب مرا درون از ییزهایچ ندارد،

.کند یم مبهم ی گذشته گشتن  

!بود گرفته فرا را وجودم تمام ترس  

 پوزخند ییتنها ، کنم یم حس را چشمم از اشک ی چشمه جوشش

!کشد یم رخ به را خودش ، زند یم یپررنگ  
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 ، شوم یم قدم هم میاهایرو با ، افکند یم سرم بر را اهشیس ی هیسا

 ریغ یاهایرو از شوم یم خسته. ردیگ یم فرا را اطرافم تر شیب ییتنها

!افتد یم شماره به نفسم ، یاجبار یزندگ از ،ییتنها از ، ممکن  

. است خشک و سرد ام یزندگ یجا همه ، نگرم یم را اطراف ستمیا یم

 چشم دو تابش یول ، است سرد بآفتا تابش که ام افتاده ریگ یابانیب در

 شوم یم تر قیدق. شود یم دلم در یسوز باعث بان زندان خشونت پر

 میها خاطره همه در که نمیب یم را یمرد ی چهره ، زندانبانم رخسار بر

.است من با  

 

3۹_پارت#  

 

 سراب انگار ، روم یم سمتش به و نمیب یم یآب ی چشمه گرمید طرف

 به من که یا ندهیآ ، شد یم تر رنگ کم نمشد تر کینزد با چون! بود

 ، نبود شیب یسراب که بود یآب ی چشمه نیا همانند بودم دواریام آن

 در یول بودند همه! هستم تنها چقدر ، کند یم چکه ام یشانیپ از عرق

!!نبود یکس چیه حال نیع  

*** 
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 یمرخص امروز دیآ یم ادمی و پرم یم خواب از لمیموبا زنگ  یصدا با

. زدم یپوزخند! شد یم تمام بود گرفته دانشگاه از میبرا خان دیحم که

 ، بود گرفته یمرخص میبرا و بود داده زحمت خودش به خان دیحم

!داشت نفوذ جا همه  

 یآور ادی شدم،با بلند میجا از ادیز یکوفتگ بدن و یخستگ احساس با

 ردنک باز سر وقت االن دادم قورتش ، زد چنبره میگلو در یبعض شبید

 یمشک مقنعه اخر در و شد تمام کارم. شدم یم آماده دیبا ، نبود بغض

 بلند باراد یصدا بندش پشت و خورد در به یا تقه ، کردم سر را رنگم

:شد  

؟یداریب -  

:گفتم و کردم باز را در  

ریبخ صبح سالم+   

.داد تکان را سرش  

 چه باز بود آمده ؟ بود آمده یکار چه یبرا ، کردم نگاهش منتظر

کند؟ یآور ادی را یزیچ  

:شد بلند شیصدا  
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 برسونمت گفت قبلش کار سر رفت خان دیحم ؟یکن یم نگاه ویچ -

!دانشگاه  

 سارا داشت؟ سر بر یا نقشه چه باز خان دیحم کردم، نگاهش تعجب با

 یکار چه خواستند یم دوباره جا، نیا بود خبر چه داد؟ یم اجازه ایآ

 کنند؟

:گفت و کرد وتف را نفسش کالفه باراد  

 ، بده یحرکت هی پاهات اون به یایب یخوا یم ، ندارم حوصله! تواما با -

...هم یخوا ینم  

:گفتم عیسر ، کند کامل را حرفش ندادم اجازه  

امیم...یم+   

 زده که یحرف مورد در خواست ینم دلم بود، نمانیب سکوت راه تمام

! است یجد که بشنوم و بپرسم بود  

 یجواب افتیدر بدون کردم، تشکر باراد از لب ریز ، میدیرس دانشگاه به

. شدم ادهیپ نیماش از باراد طرف از  
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 بعد بود یعیطب ، بود من به اشنا یها نگاه از یلیخ شدم، دانشگاه وارد

 رد ها نگاه کنار از تفاوت یب. بودم آمده دانشگاه به دوباره ها مدت از

.شدم وارد ، رفتم کالس سمت به ، شدم  

 فیرد که افتاد لدای به چشمم ، بودند نشسته کالس در ها بچه از یبعض

 یحرف بدون ، کرد یم رو و ریز را زشیم یرو جزوه و بود نشسته اول

.کرد نگاهم تعجب با ، دیپر جا از. گرفتم یجا کنارش در  

:گفت و آمد خود به هیثان چند از بعد  

.یایب امروز کردم ینم فکر ؟...تو الیآ -  

:گفتم و دمز یپوزخند  

داره؟ شبید هیقض به یربط فکرت نیا+   

:گفت و گرفت را نگاهش خجالت با  

.یومدینم کاش ، نبود خوب حالت شبید آخه خب -  

 یقیعم نفس. گفتم لب ریز "یستین مهم" و انداختم باال یا شانه

:دادم ادامه و دمیکش  

!که وفتادهین یاتفاق ، یلیخ خوبه حالم من+   
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 به بود یغیت زشیآم ترحم نگاه نیا و کرد یم گاهمن یناراحت با لدای

!اعصابم یرو  

!را شبید هیقض یآور ادی نه داشتم دوست را نگاهش نه  

 آن ی دنباله گرید یکس چیه دوارمیام و بود گذشته گرید بود هرچه

!ردینگ را یلعنت هیقض  

 ، شدند کالس وارد دانشجوها ، دادم یصندل به را ام هیتک الیخ یب

 بچه به ینگاه و نشست شیسرجا و شد کالس وارد استاد انسرش پشت

 ، داد تکان یسر محسوس نا ، شد من حضور متوجه انگار. انداخت ها

:گفت ییآشنا یصدا سرم پشت از. زدم یمصنوع لبخند  

!صدر خانم آورده، فیتشر یک دینیبب به به -  

.برگشت سمتم به ها نگاه اکثر که بود بلند یا اندازه به شیصدا  

 نگاه با نگاهم که کنم دایپ را صدا صاحب که کردم نگاه سرم پشت به

.خورد گره ریام  

 یاخم. گذاشتم هم یرو یا لحظه یبرا تیعصبان شدت از را چشمانم

.گرفتم را میرو و کردم  
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 یم زمزمه گوشم کنار بار نیا که را شیصدا دوباره نبود، بردار دست اما

:دمیشن کرد  

؟ید یم نخ استاد به یهست که الحا! صدر خانوم ینبود -  

:گفتم و فشردم گرید کی یرو به را میها دندان  

!کنم یم کاریچ من نداره یربط شما به+   

:گفت بلند استاد  

.کنم شروع رو درس خوام یم ساکت لطفا -  

.نکردم یتوجه ریام مزخرف یها حرف به و نشستم صاف میسرجا  

 

*** 

. گذاشتم فمیک در را بودم تهنوش که یا جزوه ، بود شده تمام کالس  

 و زد دوش به را اش کوله یلدا ، شدند خارج کالس از یکی یکی ها بچه

:گفت  

بیرون؟ بریم -  

:گفتم حوصله بی ، بودم ناخوش اندکی نداشتم حوصله  
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میام گهید کمی ، برو تو+   

. شد خارج کالس از یلدا  

 ظهلح هر کردم می احساس گذاشتم، صندلی ی دسته روی را سرم

 دوش بر را ام کوله ، ندانستم جایز را ماندن. بروم خواب به است ممکن

:گفت و شد راهم سد امیر که کردم باز را کالس در ، زدم  

 اخم انقدر پس ؟یش یم خوشگلتر یلیخ یخند یم یوقت یدون یم -

!خانوم خوشگل نکن  

! دیکش ینم هم خجالت بتشیه و کلیه نیا با ، شد تر دیشد اخمم

 به را راهم میبگو یزیچ نکهیا بدون و کردم فوت حرص با ار نفسم

:دمیشن سرم پشت از را شیصدا ، کردم کج یگرید سمت  

.یخانوم نکن فرار -  

 ریام و کالس از. کرد ینم را ها کار نیا میمستق و حیصر نقدریا قبال

 پس! نداشتم آرامش هم دانشگاه در بعد به نیا از انگار ، شدم دور

 با. ندارد بر سرم از دست و کند یپافشار او نکند بود؟ کجا من آرامش

.شد شروع دردم سر یمنف یها افکار نیا  
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41_پارت#  

 گوشه در که افتاد لدای به چشمم ، دمیچرخ یم اطیح در حوصله یب

 هم را ها آن ی حوصله ، بود نشسته ها بچه از نفر چند با اطیح از یا

!بود زده گند امروز به ریام ، نداشتم  

 جا از که دمید را لدای ، دمیچرخ ها بچه طرف به دوباره لدای یصدا با

:گفت و شد کمینزد آمد یم سمتم به و شده بلند  

 یول ادیم دیجد استاد گنیم وقته چند ، شهینم لیتشک یبعد کالس -

.ستین یخبر  

.نداشتم را یگرید کالس ی حوصله اصال ، گفتم دل در یخداروشکر  

 به که اشاری سمت به نگاهم ، میرفت دانشگاه یوجخر سمت به لدای  با

 به دنبالش به و اشاری به ینگاه لدای ، شد دهیکش بود زده هیتک نشیماش

:گفت و انداخت من   

 ناراحت یاین ، رسونه یم هم تورو راه سر اشاری ، میبر باهم ایب زمیعز -

.شهیم  

:گفتم و زدم یمصنوع لبخند  

مدنبال انیب گمیم ، ممنون نه+   
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.گهید ایب باهم، میندار تعارف که تو و من!! الیا -  

 آغاز و بروم اشاری با خواستم ینم ، اصرار همه نیا از بودم شده کالفه

!واقع در نداشتم را تحملش ، باشم گرید جنگ کی گر  

:گفتم کالفه  

.دنبالم ادیم ، هست باراد برو تو ندارم تعارف که من لدای+   

.شد دور من از و کرد یخداحافظ و گفت یا باشه  

.شدم دور انجا از و زدم قدم یکم و شدم خارج دانشگاه از  

 به را آن و کردم لمس را باراد شماره و کردم خارج فیک از را تلفنم

.کردم کینزد گوشم سمت  

 پخش و افتاد دستم از یگوش و شد وارد بهم یا تنه ، خورد بوق کی

 شدم رهیخ لمیموبا جسد به مانده هوا در دست و باز دهان با. شد نیزم

 با و شده خارج حالت ان از ، بود شده زیلبر صبرم گرید امروز ،

:زدم داد تیعصبان  

مگه؟ یکور+   

!یلعنت رِیام! دیرس گوشم به داد یم ییآشنا از خبر که یا خنده یصدا  
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 ، زدم زل اش مسخره ی خنده آن به خشم با و آوردم باال را سرم

:زدم ادد ، شد شتریب تمیعصبان  

 تو یکاف اندازه به من ، نیبردار سرم از دست کنم یم خواهش+ 

 دیکن تمومش! دینش اضاف بهشون گهید شما دارم، مشکل میزندگ

د؟یخوا یم جونم از یچ گهید دیگرفت جوابتونو که شما گه،ید  

 چند با و شد تر شیب ریام درآور حرص  ی  خنده حرفم شدن تمام با

 چنگ به با ، رفتم تر عقب یقدم چند ترس از ، شد کمینزد بلند قدم

.شد مانعم میبازو زدن  

:گفتم زده بهت  

.یعوض نزن دست من به+   

 حرکت کی در. شد بسته چشمانم درد از ، داد فشار تر محکم را میبازو

 داده هل و شد جدا میبازو از ریام دست ، شدم دهیکش عقب به یناگهان

!کردم یم اهنگ رو روبه ی صحنه به تعجب با ، شد  

 جفت کی با و آوردم باال را سرم ، بود افتاده نیزم یرو که یریام به

! شدم رو روبه یوحش قرمزِ چشم  

!آشنا یا قهوه چشم دو  
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 را یمنج کی نقش ام یزندگ تلخ یها سانحه تمام در که یچشم دو

!داد یم رییتغ عذابم ی فرشته به را نقشش یمنج همان یگاه و داشت  

 یوحشتناک اخم با.  بود زده رونیب بودنش یعصب شدت از گردنش رگ

 یرو از و گرفت را اش قهی ، رفت ریام سراغ و گرفت من از را نگاهش

 با کوباند، وارید به را او محکم و کشاندش یطرف به و کرد بلندش نیزم

 ، بود زده رونیب حرصش از شده قفل یها دندان نیب از که ییصدا

:گفت  

 مزخرف یخواستگار اون نمت؟توینب الیآ بر و دور نگفتم بهت مگه -

!نکن نگاه گهید سرتم پشت کن، گم گورتو و بردار خانوادتو نگفتم مگه  

:زد داد بلندتر  

!نگفتم؟ ای گفتم -  

 بار چند ، آورد فرود ریام صورت یرو را محکمش مشت حرفش ادامه

 کاش رفتم، سمتشان به و دمیکش یا خفه یغیج. کرد تکرار را کار نیا

:دمینال بغض با بودند، امدن نییپا اماده میها  

!کن بس خدا تورو بسه، باراد+   

:گفت داد با و برگشت من سمت به یعصب  



218 | P a g e  
 

!!نزن حرف الیآ -  

. رفتم عقب ترس از یقدم چند و بستم را چشمانم دادش با  

 از باراد ، زد باراد شکم به یمحکم مشت و کرد استفاده تیموقع از ریام

 بار نیا آمد خودش به ، شد پرت عقب به یقدم چند و شد خم درد

 ، چاندیپ مخالف جهت به محکم و گرفت را ریام دست  قبل از تر یعصب

.شد بلند ریام داد  

 اش سبابه انگشت ، شد نیزم پخش ریام و زد شکمش به را یبعد لگد

:گفت و گرفت طرفش به دیتهد حالت به را  

 ی همه یبپلک الیآ بر و دور اگه دادم هشدار ، بودم داده هشدار بهت -

 یم یگه چه یدار شن خبر با همه تا! کنم یم رو اتویکار کثافط

 یآرزو بار صد یروز که دم یم بهت ام یحساب درست درس هی! یخور

. یکن مرگ  

 به را من و دیکش محکم را دستم و آمد طرفم به زد، ریام به یگرید لگد

.کشاند نیماش سمت به خود دنبال  

 پاک را بود شده یجار لبش کنار که یخون انگشتش با که یحال در ریام

:گفت کرد یم  
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!شهیم یعمل ادیم زبونت به یچ هر و یزرنگ یلیخ نکن فکر -  

 شیجلو زحمت و زور هزار به که برگردد دوباره خواست یم یعصب باراد

 و کرد باز را نیماش در زد یم نفس نفس خشم از که یحال در. گرفتم را

.بست محکم را در و کرد پرتم لداخ به  

 شده مانیپش انگار اما کرد باز را در ، رفت نیماش گرید طرف به خودش

.کرد حرکت ریام سمت به و بست دوباره را در ، بود  

!بود یکاف واقعا امروز یبرا ، نمیبب یگرید زیچ چیه خواستم ینم  

 

41_پارت#  

 یصدا یقیدقا ذشتگ از بعد ، دادم هیتک یصندل به و بستم را چشمانم

 حس را یصندل یرو باراد نشستن آمد، نیماش در شدن بسته و باز

.کردم  

 جدا یها تکه به ، کردم باز را چشمانم طرفم به یا یش شدن پرت با

.اوردیب را ها آن بود رفته پس ، کردم نگاه میگوش ی شده  

 به شروع سرعت با و فشرد گاز پدال یرو را شیپا و نکرد صبر گرید

.کرد تحرک  
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 آدم کی مثل شد ینم چرا ، بود امروز و شبید اتفاقات ریدرگ فکرم

!ماجرا بدون روز کی کنم؟ یزندگ یعاد  

 کجا از کهوی باراد ، کردم نگاه رونیب ب و برگشتم شهیش طرف به

!شد؟ شیدایپ  

 

*** 

 

(:باراد)  

 ، کردم یم امضا را قرداد کی دیبا بودم ساسان منتظر ، بود شلوغ سرم

!دیکش یم سوت میها گوش و کرد یم درد شدت به سرم  

.شود بهتر یکم دیشا فشردم دستانم انیم را آن  

.گفتم یدییبفرما ، شد بلند در یصدا  

اشاری سرش پشت و شد وارد ساسان   

!آمد ینم خوشم او از چیه! شد قیعم اخمم اشاری دنید با  

 حاال و کند یم یهمکار ساسان با که دیرس خبرش شیپ وقت چند

.بودند آمده من با بستن قرارداد یبرا شانیهردو  
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.گذاشت مقابلم زیم یرو را مدارک و داد یسالم ساسان  

 اما بود، خوب زیچ همه خواندم بار چند را قرداد ، دادم تکان یسر

 داشته برخورد اشاری  با بودم مجبور رفتنشیپذ با ییجورا کی نکهیا

!نداشتم دوست را باشم  

 تکان سمتم به یلبخند مچهین با را سرش ، داختمان اشاری به ینگاه

.داد  

:داد جواب و گفت یدیببخش ، شد بلند لشیموبا زنگ یصدا  

لدا؟ی بله: اشاری  

 ، رفت ساعتم سمت به نگاهم ، شدم گوش پا تا سر لدای اسم دنیشن با

 یم تمام کالسشان گرید ساعت دو بایتقر! باشند سرکالسشان دیبا االن

.شد  

.بود اشاری به حواسم تمام واقع در یول کردم مشغول کاغذها با را خودم  

.تونمینم ام؟یب االن: اشاری  

.دادم اشاری به را نگاهم عیسر  

 و کرد قطع را تلفنش ، زد زل من به و گرفت باال را سرش متعجب

:گفت  
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.برم مجبورم اومده، شیپ یفور کار هی دوستان -  

 گفتن با و نداد مهلت اراشی اما دیبگو یزیچ کرد باز دهان ساسان

 خواست یم! شد مشت خود به خود دستم. شد خارج اتاق از یدیببخش

.بودم مطمئن برود، الیآ و لدای دنبال به  

:گفتم ساسان به رو  

.ارنیب یزیچ بگم رمیم نیبش -  

 با که کردم نگاه اشاری به و چرخاندم چشم ، شدم خارج اتاق از عیسر

.رفت یم نییپا ها پله از سرعت نیآخر  

.نشد اسانسور آمدن منتظر که داشت عجله الیآ دنید یبرا انقدر  

!!خان اشاری یخوند کور -  

:گفتم ساسان به رو و برداشتم را کتم شدم اتاق وارد دوباره  

.برم دیبا اومده شیپ برام یمهم کار هی -  

نجا؟یا چخبره ؟یچ -  

.شدم خارج اتاق از شمیها سوال به دادن جواب بدون  

.کردم کم را سرعتم پله راه در شیصدا دنیشن با  
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.رسونم یم خودمو االن بره نزار دار نگهش آره: اشاری  

:.....لدای  

.اونجام گهید قهیدق چند من: اشاری  

 نیا حاال نبود، یکاف سردردم.  داد ادامه را راهش و کرد قطع را تلفن

 درس شیبرا روز آن یها کتک انگار بود، مخ یرو بیعج هم اشاری

!بردارد؟ الیآ سر از دست خواست ینم چرا. بود شدهن  

!بودند دهیکش الیآ یبرا یا نقشه چه خواهر و برادر ستین معلوم  

! رفتند یم رژه سرم در یمنف افکار  

 بود داده من به شبید که یقول ریز و باشد داشته خبر هم الیآ اگر فقط

...بزند  

 سمت به و شدم نیماش سوار رساندم نگیپارک به را خودم سرعت با

 حرکت حال در من از جلوتر یکم اشاری نیماش ، کردم حرکت دانشگاه

.نشست لبم یرو یپوزخند! شد یم ختم دانشگاه به رشیمس قایدق بود  

 پارک دورتر یکم را نیماش. میدیرس دانشگاه به مانیهردو باالخره

!نه ای است من زدن دور قصدشان دانستم یم دیبا کردم،  

...!!نکند من با یکار نیهمچ الیآ دوارمیام  
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 به و شد ادهیپ نیماش از ، بود کرده پارک یورود یرو روبه قایدق اشاری

 بود یکس چه آن و گشت یم یکس دنبال چشمانش با و زد هیتک آن

!ال؟یآ جز  

 قدم چند و دید را یکس انگار بود، دانشگاه یورود به نگاهش اشاری

 که یحال در الیآ و لدای کردم، هنگا دانشگاه یورود به. رفت تر کینزد

 ییها زیچ الیآ به رو لدای شدند،یم خارج دانشگاه از زدندیم حرف باهم

 چه نکرد، شیهمراه الیآ و نداد یجواب شیها اصرار انگار یول گفت، یم

 و لدای! کرد عمل آن طبق و کرد گوش من حرف به الیآ بار کی عجب

 الیآ به نگاهم! خورد سنگ به اشاری ریت هه. رفتند و شدند سوار اشاری

 رونیب را شیگوش فشیک داخل از شد، دور دانشگاه از زنان قدم که بود

 میگوش به ینگاه آمد، در صدا به لمیموبا زنگ یصدا همزمان و اورد

 به ونگاهم بود دستم یگوش شد، انینما شیرو الیآ اسم که انداختم

 افتاد دستش از شیوشگ زد،  او به یا تنه و شد کشینزد نفر کی ال،یآ

 یتو رفت میها اخم. شد قطع ام یگوش زنگ یصدا شد، نیزم پخش و

 شد، مشت خود به خود دستانم! بود ریام شدم، قیدق پسره به. هم

 را چشمانم یجلو خون گرفت، را شیبازو و رفت الیآ سمت به دستش

مرساند آنها به را خودم بلند یها قدم با و شدم ادهیپ نیماش از. گرفت  
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*** 

! اشاری گرید طرف از و ریام طرف کی از گذشت، یم یقیدقا مانیدعوا از

 یم آنها به یحساب و درست درس دیبا نبودند، الیآ دور یخوب یها آدم

!حرف با نه شدم یم وارد عمل با دیبا دادم،  

 

42_پارت#  

 رونیب افکارم از مرا شد پخش نیماش یفضا در که یاهنگ یصدا

 لم و بسته را چشمانش راحت الیخ با که انداختم یگاهن الیآ به. کشاند

:زدم داد خت،یر بهم اعصابم. یصندل یرو بود داده  

کنم؟ خفت ای یکن یم خفش -  

 به چشم و کرد قطع را اهنگ عیسر و انداخت من به ینگاه د،یپر جا از

:گفت و سمتم برگشت تعجب با کدفعهی. دوخت ابانیخ  

!ادیم خون داره تینیب از -  

.نزند حرف نیا از شتریب تا کردم تر پررنگ را اخمم حرفش به توجه یب  

 در را نمیماش. گرفتم شیپ در را آپارتمان راه و خانه رساندمش

 یب و کرده باز را در رفتم، تمیسو سمت به و کردم پارک نگیپارک
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 پنج از بعد رفتم، آشپزخانه سمت به و انداختم مبل یرو را کتم حوصله

 بلکه تا خوردم و کردم دایپ یمسکن باالخره شدن، کالفه و گشتن قهیدق

 کی مسببش که یسردرد کند، خالص یلعنت سردرد نیا شر از مرا

 قهیشق دستم با و انداختم مبل یرو را خود و برگشتم! بود الیآ ییجورا

.دادم ماساژ را میها  

 کالفه. شد بلند در یصدا که بستم را چشمانم و دادم هیتک را سرم

:دمیپرس بلند و کردم لب ریز یغر غر و کردم باز را نمچشما  

!ه؟یک -  

.کن باز ان،یک منم -  

 کنارش میپا با ن،یزم یرو افتاد کتم که شدم بلند میجا از حوصله یب

.میسرجا برگشتم یا کلمه گفتن بدون و کردم باز را در رفتم و زدم  

 پنا یرو را دستش کیپالست انداختم، انیک به ینگاه یچشم ریز

 حالت با گرفت، تعجب رنگ نگاهش دید مرا تا آمد، سمتم به و گذاشت

:گفتم یا حوصله یب  

!ه؟یچ هوم؟ -  

! ه؟یخون چرا تینیب خوبه؟ حالت -  
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 یخون انگشتانم گرفتم، چشمانم یجلو و بردم مینیب سمت را دستم

 دنبال رفتن از بعد بود، یعوض ریام با امروزم یریدرگ خاطر به! بود شده

. میبود شده ریدرگ هم باز الیا یگوش  

:گفتم آرام و دادم هیتک مبل به را سرم الیخیب  

.بکن میلعنت سردرد واسه یفکر فعال گم،یم بهت حاال مفصله شیقض -  

؟یخورد مسکن -  

: گفتم حوصله یب  

خوردم االن -  

:گفت و کرد یزیر اخم  

.یش خوب تا کن استراحت کمی پس خب -  

.اتاقم سمت داد لمه زور به و دیکش را دستم  

:گفتم و دمیکش رونیب به یسرک بعد هیثان چند ، شدم داخل  

.دارم کارت ام،یم گهید ربع هی اینر -  

 یآب شدم، توالت وارد. بستم را در و برده داخل را سرم داد، تکان یسر

 صورتم. کردم پاک را ام ینیب کنار ی شده خشک خون و زدم صورتم به
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 یرو را دستم. دمیکش دراز تخت یرو گشته،بر اتاق وبه کرده خشک را

.شدم رهیخ سقف به و گذاشته ام یشانیپ  

 خواب در که ییصدا شد، اکو سرم در صدا همان باز بستم، را چشمانم

! شد یم خارج آن از که یریت یصدا! تفنگ یصدا دم،یشن یم میها  

 یصدا و دمیشن یم یادیز یصدا و سر بودم، تنها کیتار اتاق کی در

 شده وحشتناک یصدا آن یقاط که یا ساله چهار ، سه ی بچه ی هیگر

.بود  

 شد یم باعث نیا رفتم، یم خواب دینبا کردم، باز عیسر را چشمانم

 فکر یزیچ چیه به کردم یسع. شود هست که ینیا از بدتر سردردم

. نکنم  

.داشتم یبهتر حس حاال ماندم، حالت آن در قهیدق چند  

.زدم رونیب اتاق از بود، رفته سر ام حوصله  

 کترینزد. بود رفته فرو یفکر در و نشسته مبل یرو که دمید را انیک

 دادم تکان صورتش یجلو را دستم. نشد حضورم متوجه هم باز اما رفتم

:گفت و آمد خودش به که  

؟یاومد عه -  
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:گفت حرفش ی ادامه و شد بلند  

.ارمیب یچا برات نیبش -  

؟یچا -  

یچا اره -  

ره؟یبگ رو تو که هیک اما شم، کار به دست دیبا واقعا نکهیا مثل نه -  

:گفت و زد میبازو به یمشت کرد، یاخم  

! مسخره -  

 از بعد و گرفت شیپ در را آشپزخانه راه هم او نشستم، و زدم یلبخند

. برگشت یچا استکان دو با قهیدق چند  

:گفت و گرفت یجا یمبل یرو گذاشت، زیم یرو را ینیس  

!افتاده؟ یاتفاق چه شده؟ یچ نمیبب بگو خب -  

 گرمم کردم حس کردم، شتریب را کلر ی درجه و برداشتم را کنترل

 به کردم رو و دادم یفشار سبابه و شست انگشت با را چشمانم شده،

.فیتعر به کردم شروع و انیک  
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 الیآ واسه قراره که داد خبر بهمون ییهوی خان دیحم شبید راستش -

 بودن، کرده رو کارا همه و قیتحق ظاهر به ونخودش اد،یب خواستگار

! الیا و من به یحرف گفتن بدون بودن، دهیپسند هم یچ همه  

 شهیهم بود، سپرده گوش میها حرف به رتیح هم یکم و دقت با انیک

 و بود دوستم نیتر اعتماد قابل. زدم یم حرف یمسائل هر مورد در او با

!بود هم بامرام  

.کند سکوت کجا بپرسد سوال کجا دانست یم خوب  

:دادم ادامه  

 ینم هم یطرف از اما شدم یعصبان موضوع نیا از من راستش -

! مخالفه الیآ دمیفهم تا کنم، دخالت خواستم  

!بود لبسوز کردم، اش مزه مزه برداشتم، را یچا فنجان  

 نیا به تن اجبار به خواد ینم گفت بهم نبود، موافق اونا برعکس الیآ -

.خواست کمک ازم بده، ازدواج  

 با بتونم تا ارمیب ریگ پسره از ییآتو ای ضعف نقطه که دیرس فکرم به منم

 یم گرفتم، تماس یمرتض با بزنم، بهم ویخواستگار اون ازش استفاده

 طرفو کیپ و کیج سوته سه و ماهره کارا نجوریا تو اون که؟ شیشناس
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 لشیتحو لیفام و اسم هی هیکاف داره، ادیز که هم ینفوذ اره،یدرم برات

.دادم یمرتض به که بود یاسم یبهادر ریام! یبد  

 

43_پارت#  

:دیپرس یکنجکاو با  

شد؟یچ بعدش خب -  

 همون اگه یبهادر ریام که گفت و گرفت تماس باهام بعد ساعت مین -

!بودن یقاچاقچ به مظنونه که هیفرد ، کننیم فکر اونا که باشه یکس  

:گفت یبلند یصدا با انیک  

!!؟یچ -  

 یسرسر میتصم از بودم یعصب شدم،یم وونهید داشتم لحظه اون -

.بود گرفته حرصم خودمم از مامان، و دخانیحم  

 شدم مطمئن ر،یام دنید و فرستاد برام بعدا یمرتض که یعکس با

!مشکوکن بهش که هیهمون  

:دادم ادامه یمکث از بعد  

!ستین نیهم فقط هیقض اما -  
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 میموها به یدست بودم، کالفه دم،یکش یقیعم نفس کرد، نگاهم منتظر

. دمیکش  

:گفتم گرفت، ینگران رنگ چشمانش  

! شکه همون حد در م،یستین مطمئن حرفا نیا از هنوز انیک نیبب -

.مبهمه و گنگ کمی ریام به راجع اطالعات اون گفت یمرتض  

؟یچ یعنی ؟یاطالعات چه -  

!خطره در الیآ جون باشه درست اطالعات اون اگه یعنی -  

 دست شد، شتریب موضوع نیا به چندباره کردن فکر با میلعنت سردرد

:گفتم دادم، ماساژ آرام و گذاشته میها قهیشق یرو را میها  

 قاچاق کارش گفت و زد زنگ بهم یمرتض دوباره امروز!! دختر قاچاق -

!دختره  

 بود درست. آمد سراغم به بد حس آن باز یمرتض یها حرف یادآوری با

 دوستانه حس  مقابل در اما داشتم نفرت الیآ از رها هیقض رخاط به که

 یبرا خواستم ینم و دیجنگ یم نفرتم حس با میداشت درگذشته که یا

.وفتدیب یاتفاق الیآ  
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 با شدم، رو به رو انیک ناباور و گرد یها چشم با و گرفته باال را سرم

:گفت بهت  

کنه؟ یم قاچاق..دختر -  

 مانیبرا هیقض نیا هضم بود، سکوت نمانیب هیثان چند دادم، تکان یسر

:دادم ادامه بود، دشوار  

 یم...  و ده یم بشونیفر کنه، یم غهیص دخترا با نکهیا مثل -

 عهیسر و درست یلیخ کارشون افرادش و یمرتض آب، اونور فرستتشون

 زنن یم حدس ستن،ین مطمئن باند نیا قیدق یکارا از کامال هنوز یول

 یدخترا اونم کنن رد مرز از و کنن جمع رو دخترا قراره هم یزود به

!یچجور و یک ستین معلوم یول ، خوشگلو  

:دادم ادامه شد، مشت دستم  

!گرفته فویکث آدم اون چشم الیآ یخوشگل نکهیا مثل و -  

:دادم ادامه و دمیکوب مبل یرو را مشتم  

.دم ینم اجازه من یول -  

:گفت و اشتگذ ام شانه یرو را دستش شد، کمینزد انیک  

کنن یکار تونن ینم باش، آروم -  
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 فورا باشد، آمده ادشی یزیچ انگار که شد یا گونه به حالتش کدفعهی

:دیپرس  

!؟یبود یشکل اون چرا اومدم یوقت -  

 تیاذ رو الیآ داشت یسع یعوض اون دانشگاه، الیآ دنبال رفتم امروز -

 مثل اما مبود داده هشدار بهش شبید من. میشد ریدرگ هم با کنه،

!برداره دست ستین قرار نکهیا  

:گفتم و دادم رونیب را نفسم کالفه  

.شه ییآدما نیهمچ فیکث یباز وارد خوام ینم! المیآ نگران -  

:گفت و داد رونیب صدا با را نفسش هم او  

.وفتهیب یاتفاق میزار ینم پسر، باهاتم من -  

 هر یها شمچ در د،ید شدیم را یناباور و بهت چشمانش در هم هنوز

. مانیدو  

.میکرد یم یکار دیبا  

:گفت و دیپر افکارم انیم انیک  

 نیا قایدق میش مطمئن میکن یم قیتحق باهم روزو چند نیا باراد، -

 مدت نیا تو و میآورد ریگ یزیچ یمدرک دیشا کارس،یچ یبهادر ریام
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 نجا،یا اریب اونو ای بمون، خونتون برو تو ای باشه، کنارت الیآ بهتره

.تره راحت التمیخ ینجوریا  

 

44_پارت#  

:گفتم و دادم تکان یسر بود، یخوب شنهادیپ  

 تا موضوعو نیا تونم ینم نجا،یا ارمیب الرویآ دیبا آره، ه،یخوب فکر -

 هم اونا بگم، مامان و خان دیحم به نکردم دایپ نانیاطم ازش یوقت

.تره امن باشه نجایا الیآ خونه، تا روننیب اوقات شتریب  

:گفت و انداخت ینگاه ساعتش به انیک  

 دادن کار شنهادیپ بهم هم گهید یجا هی مطب، برم دیبا گهید من -

.کنم فکر روش دیبا  

 و برگشت سمتم به رفت، در سمت به. زدم شیرو به یجان یب لبخند

:گفت  

گه؟ید یینجایهم شب -  

اره -  

اد؟یب تونهیم امشب یمرتض -  
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دم یم خبر بهش اد،یب کنم فکر -  

میکن یبررس موضوعو امیم منم پس -  

.رفت و کرد یخداحافظ دادم، تکان یسر  

 یرو از را کتم. باشد شب زدم امیپ یمرتض به و برداشتم را میگوش

. رفتم اتاقم به و برداشته نیزم  

. کردم پرت اتاق گوشه ی کاناپه یرو کت همراه و درآورده را راهنمیپ

 که یآهنگ کردم، یپل یهنگآ میگوش داخل از و دمیکش دراز تخت یرو

 آهنگ ستیل از. شدم غرق رها خاطرات در باز. زد یم را دلم یها حرف

 عکس از یکی یرو گشتم، رها عکس دنبال میگالر در و شده خارج ها

.زدم زل معصومش یها چشم به و کرده زوم شیها  

.هست هم هنوز بود، زیعز میبرا یلیخ  

 عکس ،یبعد عکس زدم. ندک پر میبرا را شیجا توانست ینم چکسیه

.مان نفره دو  

 از اشک ختنیر برابر در کرد، یم درد و شد یم فشرده قلبم دنشید با

.کردم یم مقاومت چشمانم  

یستین که تو"  
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عکسات منو  

میداریب شب تموم  

یدون ینم  

سخته چقد  

"میندار یحرف یوقت  

 کالم هم او با و نمیبب میرو به رو را او توانستم ینم که بود سخت چقدر

 گرفته یجا بغلم در رها بود، الیآ و رها و من عکس یبعد عکس! شوم

 یتصنع اخم با بود، شده دردم مسبب که یکس همان ال،یا و بود

.کرد یم نگاهمان  

  شم ینم آروم"

شمیپ ینباش  

شم یم وونهید خاطراتت با  

وونهید منِ مثل یچکیه  

"مونهینم تو یپا  

. شدم یم وانهید شیادآوری با دم،یکش یم درد داشتم  
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تنهام و یرفت"  

دردام ادهیز  

ایدن دار از  

خوام ینم یزیچ  

  ینباش یوقت

آدما همه نیا ونیم  

"!! تنهام  

(رضوان محمد_شم ینم آروم)  

*** 

.رفت ها لیفا از یکی داخل و کرد باز را تاپش لپ یمرتض  

 چهره همه و بودند یمختلف نیسن از  بود، آنجا یادیز دختران عکس

 زدم یم حدس! بودند خواهانش باند آن که یزیچ داشتند، ییبایز یها

.باشند ریام یها نهیگز آنها از یبعض و یقربان یا عده  

:داد حیتوض و کرد زوم دختر چند عکس یرو یمرتض  
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 بشونیعج شدن گم متوجه یتازگ به سیپل د،ینیبیم رو تا 3 نیا -

! افتاده اتفاق هم به هیشب سه هر یدیناپد شده،  

:گفت و کرد یمکث  

 خودمون نیب دیبا کامال حرفا نیا گفتم بهتون هم قبال که همونطور -

!! ییجا چیه کنم،یم دیتاک نکنه، دایپ درز ییجا چیه به و بمونه  

 انهیمخف خوان یم اونا و کنمیم کار انهیمخف چون منه، دست پرونده نیا

 یانهمخف عملیات این مورد در دارم اگه! بهتره چون م؛یبد انجامش

 کردن انتخاب دختر شما ی خانواده از اینبار که اینه بخاطر میگم بهتون

!کنه کمک هم ما به تونهیم نیا و  

 داره، وجود شبهه و شک عده هی فقط و مینکرد دایپ یقیدق مدرک هنوز

!زارنینم جا یمدرک  

 

4٦_پارت#  

 او به م،یشد بحث وارد یمرتض با و کرده نگاه را ها عکس انیک و من

 که یسواالت. ماند خواهد خودمان نیب زیچ همه که میداد نانیماط

. دمیپرس بود کرده مشغول را ذهنم  
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:داد حیتوض دوباره یمرتض  

 نذاشتن جا یرد دادن انجام که یخالف کار هر ای ییربا آدم تو حاال تا -

 که کیکوچ یزایچ یسر هی جز م،یکن دایپ مکانشونو میبتون که

 با میتونینم یول کرده مشکوک ریام به نسبت مارو و شده رمونیدستگ

 م،یکن ثابت کاراشونو از چکدومیه مینتونست فعال م،یکن رشونیدستگ اونا

!میکینزد یلیخ االن یول  

:گفتم بود انینما ام چهره در هنوز که یتعجب با  

 با ارمیب ریگ پسره اون از ییآتو خوام یم یوقت کردم ینم فکر -

!شهینم باورم هنوزم شم، رو به رو یزیچ نیهمچ  

:دیپرس یمرتض به رو و داد تکان یسر انیک  

!م؟یکن کاریچ بگم بهتره ای د؟یکن کاریچ دیخوا یم حاال -  

 هم نقشه هی م،یدار نظرش ریز و میمشکوک یلیخ بهش ما: یمرتض

 میفرستاد ینفوذ تا چند بده، جواب دوارمیام میریبگ ردشونو تا میدیکش

! کنن جمع یاطالعات هی انهیمخف که میفرست یم بازم هنوز، برنگشتن

.کجاس و یک شونیبعد کار شهیم معلوم برگردن اگه  

:داد ادامه و کرد یمکث  
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 نهیگز از یکی چون د؛یباش خانوم الیآ مواظب یلیخ دیبا نکهیا فقط -

. باشن مواظبش میبزار نفرو چند بهتره اوناس، یها  

 و یمرتض ، میخورد هم دور را شام م،یزد حرف باهم مفصل نکهیا از بعد

.کردند رفتن قصد هم انیک  

 رفتن بند پشتِ ، ندانستم زیجا را کردن صبر اما بودم خسته یلیخ

. شدم خارج آپارتمان از و برداشتم را نیماش چیسو ، یمرتض و انیک  

 یحساب فکرم و ذهن رفت، یمختلف یجاها به فکرم خانه به دنیرس تا

.بود رشدهیدرگ  

 یکس اگر درندشت عمارت آن در! ببرم خود آپارتمان به را الیآ دیبا

 نه خورد، ینم تکان هم آب از آب د،یبربا ای و ببرد خود با را الیآ دیایب

! دخانیحم نه و شود یم متوجه سارا  

! کرد؟ یم خود جذب را دردسر رفت یم راست و چپ دختر نیا چرا  

!دانستم ینم  

 یا گوشه را نیماش ، شدم وارد و زدم را در موتیر ، دمیرس که خانه به

 به هم دزد اگر واقعا ، کردم یط خانه یورود تا را ریمس و کردم پارک

.شد ینم دار خبر یکس چیه آمد یم خانه نیا  
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 سردِ. بود رفته فرو یکیتار در خانه ، شدم خانه وارد و انداختم دیکل

 یگزند ییآدمها آن در که نداشت یا خانه به شباهت چیه ، بود سرد

!کنند یم  

!ما میداشت ییبایز یزندگ چه  

 سکوت را جا همه ، رفتم باال عیسر را ها پله ، بودند خواب همه مطمئناً

 یم را نیسنگ سکوت نیا که بود میها قدم یصدا فقط بود، گرفته فرا

.شکست  

 خواب یصدا باالخره تا زدم یطوالن بار چند را در ، دمیرس الیآ اتاق به

:شد بلند آن پشت از الیآ آلود  

ه؟یک+   

منم ، کن باز -  

. بشنوم توانستم یم را شد یم کینزد در به که شیها قدم یصدا  

 یگشاد یها لباس و ختهیر بهم و دهیژول یموها با الیآ و شد باز در

.شد انینما در پشت  

 نیا در اصال او. دادم تکان یتاسف سر و انداختم ینگاه شیپا تا سر به

!!بودم او فکر به درنقیا من و نبود ایدن  
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:گفتم و دمیکش میموها نیب یدست کالفه  

.میبر دیبا شو آماده -  

:گفت و دیکش یا ازهیخم ، کرد باز یاندک را چشمانش از یکی  

هان؟ -  

:گفتم شمرده شمرده ، شدم کینزد یقدم چند یعصب  

.میبر دیبا ، شو آماده گم یم -  

 اریهش و کرد باز املک را شیها چشم بود، آمده خودش به تازه انگار

:دیپرس زده بهت ، شد  

  کجا؟ االن؟ ؟ یچ+ 

:داد ادامه و کرد یکوتاه مکث  

؟یاومد یکِ تو اصال -  

!کرد یم خورد را اعصابم د؟یپرس یم سوال هم پشت چرا  

 فقط ندارم حوصله اصال! چشم  بگو کردن سوال بدون شده بارم کی -

.آپارتمانم میر یم شو، آماده برو  
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 و خورد تکان شیجا در یاندک ، کرد یم حل ییمعما سرش رد انگار

:دیپرس  

چرا؟ شب موقع نیا تو آپارتمان+   

کرد؟ یم یعصب مرا انقدر دختر نیا چرا  

 لب ، زدم چنگ را شیبازوها ، شدم کشینزد کامال کوتاه قدم کی با

:کردم زمزمه آرام و بردم گوشش کینزد را میها  

 آماده خوب دختر هی مثلِ برو ، ستین نکرد چیپ سوال وقت االن الیآ -

!نپرس سوال هم انقد میبر تا شو  

 یها قدم با و گرفت رو ، کرد خارج چنگم از را خودش یحرف بدون

.رفت توالت سمت به نامنظم  

.شود آماده تا ستادمیا در پشت منتظر و بستم را اتاق در  

 حرکت ها پله سمت به  شد، خارج اتاق از آماده الیآ بعد قهیدق چند

 یم و داد یم قلقلکش یکنجکاو بود معلوم الیآ ی چهره از م،یکرد

. گرفت یم را خودش یجلو اما بپرسد یزیچ خواست  

.میستادیا راه انیم دیحم و سارا مشترک اتاقِ درِ شدن باز با  
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 ، بود الیآ و من به یجیگ با نگاهش ، آمد رونیب اتاق از خان دیحم

 دیبگو یزیچ نکهیا از قبل! کنم تلف را وقت که بودم آن از تر خسته

:گفتم عیسر  

.بمونه من با یروز چند آپارتمان ادیم الیآ ، سالم -  

 مطمئن البته نکرد، یمخالفت ، بود نیسنگ سر الیآ با هنوز خان دیحم

!کند ینم یمخالفت که بودم  

 خارج خانه از الیآ با. کرد ینم یفرق شانیبرا خانه نیا در الیآ نبود و بود

.میکرد حرکت آپارتمان سمت به شدن، سوار از بعد. میشد  

 خودش مواظب شتریب تا گفتم یم الیآ به امشب نیهم را موضوع دیبا

.باشد  

!بکشم دوش به را بارش دیبا من و است من یبرا شیدردسرها ی همه  

 

4٥_پارت#  

(:الیآ)  

 من و گذشت یم بود زده ریام درباره باراد که ییها حرف از روز کی

 من به یا کنه چون ترس کنم، هضم را موضوع نیا توانستم ینم هنوز
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 فقط حس کی نیا کرد، یم بیتخر ذره ذره را آرامشم و بود دهیچسب

 گاردیباد میبرا! شد اضاف ریام لطف به که بود کم بدم احساسات انیم

. بود سخت میبرا تحملشان و بودند گذاشته  

!نداشتم را یزیچ نیچن انتظار اصال  

.بودم کردن فکر در غرق اما من بود، باز میجلو ام وهجز  

 شد باز در گفتم، "یدییبفرما" و گرفتم باال را سرم خورد، در به یا تقه

. شد ظاهر در چارچوب در باراد و  

 نیآست که یرنگ یآب راهنیپ آن در کردم، نگاهش یمحو لبخند با

 شد محو لبخندم! دیرس یم نظر به جذاب بود، زده باال آرنج تا را شیها

 کردم، یم ییها فکر چه داشتم دادم، تکان طرف دو به را سرم یکم و

 دیترد با گرفت، تعجب رنگ یکم صورتش باراد!! شده؟ مرگت چه الیآ

:گفت و بست را در آمد، داخل  

؟یکن یم کاریچ -  

:گفتم و کردم یا اشاره جزوه به  

.کردم مشغول خوندن با خودمو+   

  گذاشت؟ یم ختهیر بهم افکار نیا مگر ؟یخواندن چه اما
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:گفتم و ستادمیا آمدم، نییپا تخت از  

؟یداشت یکار -  

 که نطوریهم و کرد قفل هم در را شیها دست آمد، جلوتر یکم بازهم

:گفت دیچرخ یم اطراف در نگاهش  

.ستین امن اتاق نیا -  

:داد ادامه شمرده شمرده  

!بدتر گهید یبمون نجایا.. تنها.. تو نکهیا -  

 و کرده کج را سرم یکم گرفتم، میها دندان انیم را شستم ناخن

!د؟یبگو خواستیم چه دوختم، چشم او به منتظر  

:گفت و ستادیا ام یقدم کی در و کرد باز هم از را شیها دست  

.تره راحت المیخ ینجوریا! من شیپ من، اتاق ایب -  

 یم حد از شتدا گرید! من؟ اتاق ایب که چه یعنی بود، مانده باز دهانم

.گذشت  

:گفتم اخم با و نهیس به دست  

.هست امنم راحتم، نجایا من+   
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 باال قلبم تپش م،یکن برخورد بهم که بود کینزد و آمد کترینزد یقدم

 و برداشت سمتم به یقدم هم باز برداشتم، عقب به یقدم و رفت

:گفت همزمان  

!یایب دیبا یعنی ایب گمیم یوقت -  

 یبرا کردم، برخورد تخت ی گوشه به که رداشتمب عقب به یقدم دوباره

 بهم هم او تعادل انداختم، باراد لباس به یچنگ افتادنم از یریجلوگ

 بسته را چشمانم! من یرو باراد بعد و افتادم تخت یرو من اول خورد،

. بزند رونیب ام نهیس از خواست یم و دیتپ یم شدت به قلبم و بودم

 کنار که را سرش. انداخت یم شماره به را نفسم باراد جسم ینیسنگ

 یها چشم با. بود هم مقابل مانیها صورت حاال و آورد باال بود صورتم

 حس توانستم ینم که ییها چشم با هم او بودم، زده زل او به گرد

 دیشا بودند، آرام انگار شیچشمها. کرد یم نگاهم بفهمم را درونشان

 هر! ناشناخته یها حس از پر هم دیشا بودند، روح یب انگار ،یطوفان هم

 مانده حالت همان در قهیدق کی به کینزد! بفهمم توانستم ینم بود چه

 یرو را دستم آورد، کترینزد و کینزد را صورتش باراد کدفعهی که میبود

 نفس بزنم، کنار را او کردم یسع گرمید دست با و گذاشته دهانم

 یلیخ یصدا با و زد یلبخند مچهین! بود شده سخت میبرا دنیکش

:گفت یآرام  
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.ندارم تیکار! نترس -  

! شوم سرخ خجالت از و رود باال بدنم یدما تا بود یکاف جمله نیهم و  

 نفس هم من. دیکش شیها لباس به یدست ستاد،یا و شد بلند باالخره

:گفتم بود نییپا سرم که یحال در نشستم، تخت یرو و دمیکش یقیعم  

.مونم یم نجایهم... من+   

 شتریب نیا و کردم یم حس خودم یرو کامال را نگاهش ینیسنگ

 و کرد فوت صدا با که دمیشن را نفسش یصدا. کرد یم ام زده خجالت

:گفت آن از بعد  

.بگم بهت دیبا هم گهید زیچ هی -  

.بگم یزیچ هی خوام یم منم+   

بگو تو اول پس -  

:گفتم دیترد با کردم، یم یباز دستم یها انگشت با که یحال در  

!ازدواج؟ هیقض اون+   

:گفت عیسر  

.بزنم حرف موضوع نیهم مورد در خواستم یم منم اتفاقا -  
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:داد ادامه کردم، نگاهش و گرفتم باال تعجب با را سرم  

یباش نگران سین الزم -  

:گفت و زد یمحو پوزخند  

!کنم تتیاذ کمی خواستم یم بود، کلک هی فقط چون -  

 خارج اتاق از و گرفت را شیرو نداد، را دهم نشان یواکنش نکهیا فرصت

.شد  

 

47_پارت#  

 حضورش با چون نم؛یبب هم خواستینم دلم و دمیند را باراد گرید

. کردم یم بودن معذب احساس  

 و رساند دانشگاه به مرا ها کلفت گردن آن از یکی بعد روز صبح

. بود من به حواسشان دورادور میها گاردیباد  

 یسع و بود شده حالم متوجه انگار نشستم، الدی کنار و شده کالس وارد

کند، جادیا یرییتغ آن در داشت  

 لب به یمصنوع یلبخند تنها شیها یباز مسخره و یشوخ برابر در اما

.آوردم یم  



251 | P a g e  
 

 تنم به را مو و شد یم اکو سرم در مدام ریام درباره باراد یها حرف

 دیتشد سح نیا هستم او با کالس کی در نکهیا فکر با و کرد یم خیس

!شد یم  

 لبخند نیهم دهم انجام توانستم یم که یکار تنها ، بود گرفته را حالم

.بود یمصنوع  

 جرقه مغزم در یهشدار حس کی ، کردم یم حس دورم را خطر مدام

.کرد یم تر شیب را ترسم و زد یم  

 باعث بودن نظر ریز حس و مشکوک یها نگاه حس ، یاعتماد یب حس

!ندک خی بدنم تمام شد یم  

! ندارم اعتماد کس چیه به ام یزندگ از لحظه نیا در کردم یم حس  

.بودم آشفته رونیب و درون از  

.دادند یم صدا و شده روشن مغزم در خطر قرمزِ یها ریآژ  

 سرم ییبال و ندهند دق مرا تا اطرافم تلخ یها دردسر و اتفاقات ییگو

! ندارند یتمام ، اورندین  

 چه من نبود باراد اگر ، دادم ینم صیتشخ ار غلط و درست و بودم جیگ

ببرم؟ یپ موضوع نیا به توانستم یم چگونه و کردم؟ یم  
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 یم دار یمعن باراد با فقط من یزندگ ، دمیرس یم جواب کی به تنها

!شد  

 با! بود آشنا میبرا حد از شیب صدا نیا ، آمدم خودم به استاد یصدا با

 رو روبه به رهیخ و بود برده اتشم که دادم سمتش به را نگاهم لدای لگد

 روبرو یآشنا شخصِ آن به دمیرس و گرفتم را نگاهش رد ، کرد یم نگاه

.باراد دوست! انیک ؛  

 لدای که یکس همان ، کردم سقوط بالکنش به شب آن که یکس همان

. بود آمده فرود بغلش در  

!بود ستادهیا استاد گاهیجا در حاال  

 ابیغ در ترم نیا که یاستاد یجا که نیا گفتن و خود یمعرف از بعد

. کرد ابیغ و حضور به شروع ، میبده ادامه او با است قرار و آمده است  

 انگار ، افتاد لدای و من به نگاهش و کرد باال سر ، دیرس که من اسم به

.گرفت تعجب رنگ نگاهش و بود شده ما حضور متوجه تازه  

.اندخو را ستیل ادامه و داد تکان یسر نامحسوس  

 ها دختر یبعض یها زدن حرف یگوش در و رهیخ نگاه و چرخاندم سر

.دمید انیک به اشاره با را  
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 اصال که بود رفته فرو خود ی خانمانه جلد در یزیر اخم با هم لدای

 آورد یم در یباز مسخره که شیپ قهیدق چند دختر به یشباهت

.نداشت  

.زدم لدای به یدار یمعن لبخند  

 ی همه. شد تمام باالخره مین و ساعت کی تگذش از بعد کالس

 که بود دانشگاه کالسِ نیآخر بایتقر و رفتند یم کم کم ها دانشجو

!!بمانم تنها دمیترس یم گرید ، شد یم برگزار  

 به لدای همراه و زدم دوش به را ام کوله ، بود شده یخال بایتقر کالس

 کرد کوب خیم مانیسرجا را ما انیک یصدا که میکرد حرکت در سمت

:میبرگشت سمتش به ،  

.دارم کارتون دیبمون ، یمحمد خانم و صدر خانم -  

 سالم از بعد و شد کمانینزد  استادانه ژستِ با و دست به فیک انیک

:گفت یمجدد  

.دیخون یم درس دانشگاه نیا تو هم شما دونستم ینم -  

:آمد حرف به فورا یلدا  

ن؟یدونست یم باید مگه اصال ن؟یدونست می باید کجا از خب -  
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:گفت و زد یجذاب لبخند انیک  

.درسته کامال شما حرف ، نه -  

:داد ادامه و کرد تر رنگ پر را زشیر اخم لدای  

؟ ما با نیداشت یکار -  

 تعجب لدای برخورد از ، بود چرخش حال در لدای و انیک نیب نگاهم

.بود گرفته ام خنده و بودم کرده  

:گفت و دکر حفظ را جذابش لبخند انیک  

برسونمتون؟ دیلیما اگه البته و بپرسم یحال خواستم -  

:گفت عیسر حرفش بند پشت لدای  

 با ، منتظرن رونیب داداشم ، نیوفتیب زحمت به ستین الزم! ممنون نه -

.میر یم شونیا  

 آزادش دست انیک ، ببرد خود با تا دیکش را دستم حرفش بند پشت و

:فتگ خونسرد  و داد قرار بیج در را  

 شما که باشه داشته دوست باراد کنم ینم فکر خانم الیآ ، دیکن صبر -

!خونه نیبرگرد خانم لدای داداش با  
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:گفت بود، انینما یدلخور نگاهش در برگشت، انیک سمت به لدای  

!باشه داشته یربط خان باراد به کنم ینم فکر -  

: گفت خشک یحالت با انیک  

!کنن یم یزندگ انخ باراد با خانم الیآ که فعال -  

.چرخاند ما نیب را نگاهش اخم با لدای  

:گفت و داد من به را نگاهش انیک  

.دم یم خبر بهش ، باراد شیپ رمیم دارم خودمم ، الیآ رسونمت یم -  

.گذشت کنارمان از و داد تکان لدای سمت به را سرش  

 ی محوطه از ، رساندم انیک به را خودم و کردم یخداحافظ لدای از

 سمت به و میشد نیماش سوار یحرف بدون. میشد خارج شگاهدان

.میافتاد راه باراد آپارتمان  

 

48_پارت#  

 

* بعد روز دو*   
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(:باراد)  

:گفتم یمرتض به رو  

 باند از اکثرا که دهیم لیتشک یمهمون بعد ی هفته خودش یعنی نیا -

 و انیب که کنه یم دعوت یجور هی هم شده انتخاب یدخترا و خودشن

 کننیم دور محدوده از رو یانتخاب یدخترا یا رکانهیز و یناگهان طور به

!تمام و  

: گفت و داد تکان یسر یمرتض  

 با رو دخترا ی همه که نیا و! ستین نیهم فقط حتما خب اما ، بله -

 مختلف یها روش به که میداشت مورد. کنه ینم ستین به سر روش هی

...مثال کردن دیناپد رو دخترا  

 گوش یمرتض یها حرف به دقت با به و گرفتم خود به یفکرمت حالت

!!کرد یم یعصب را من یبهادر ریام بودن ماهر ، کردم یم  

 دور را گرد زیم ، شدم بلند جا از و گفتم یدیببخش آمد، در صدا به در

.کردم باز را واحد در ، شدم خارج اتاق از و زدم  

 بدون شهیهم عکس رب ، شد وارد که نیا محض به. بود در پشت انیک

:دیپرس عیسر و گذراند نظر از را خانه کل یپرس احوال و سالم  
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!کجاست؟ الیآ ، باراد -  

: گفتم و کردم یاخم  

 خونه رو روز کل منم ادیب نتونست امروز ، احواله ضیمر ، اتاقه تو -

.بودم  

:گفت و داد رونیب راحت الیخ با را نفسش  

 بزنم زنگ بود خاموش هم صبالم یگوش ، ستین دمید شدم نگران -

.بپرسم  

 کوتاه یپرس احوال سالم از بعد ، میشد اتاق وارد باهم و زد یلبخند

.میشد مشغول دوباره و مینشست هم دور ، یمرتض با انیک  

 الیآ از ریغ یگرید کس خورد، در به تقه چند که میبود صحبت گرم

 بازش ، فتمر در سمت به و شدم بلند جا از عیسر ، باشد توانست ینم

.کردم  

 بندش پشت و داد یسالم گرفته یصدا و حال یب یچشمان با الیآ

:گفت  

 یم بر زود ، دارم یمهم کار رونیب برم عیسر یلیخ دیبا من باراد -

.گردم  
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.بستم سرم پشت را در و شدم خارج اتاق از  

.کنم یم حلش ، بگو من به یدار یکار هر -  

 لبش و فشرد هم یرو به محکم را چشمانش ، کرد پا آن و پا نیا یکم

 دیترد آوردنش زبان به یبرا و برد یم رنج یزیچ چه از ، گرفت گاز را

  داشت؟

.شه ینم یزیچ همرام، هستن مراقبا ، رم یم خودم: الیآ  

کردم؟ یم کار چه دیبا ، دمیکش میموها نیب یدست کالفه  

!امیم باهات -  

:گفت استرس با و آمد حرف به عیسر  

.گردمیبرم یا قهیدق پنج!  الطف نه+   

 دادم تکان سر کرد، اصرار دوباره الیآ! شد ینم یراض دلم ، کردم یمکث

:گفتم و  

.الیآ نشو دور ادیز گاردایباد از برگرد، زودم ، باش خودت مراقب -  

.رفت در سمت به و گفت یا باشه یسرسر  

  

*** 
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(:الیآ)  

 با هم باراد. نداشتم را هدانشگا به رفتن توان و بود شده بد حالم صبح از

.بودند ریام مورد در قیتحق مشغول دوستانش  

 شده حرام میبرا هم خواب بدم حال بخاطر و بود رفته سر ام حوصله

!بود  

 میجا از عیسر ، کردم حس میگلو یانتها تا را یا مزه ترش عیما هجوم

.آوردم باال را ام معده اتیمحتو تمام و شدم توالت وارد و شدم بلند  

 فمیک سمت به و شدم خارج توالت از.  رفت یم جیگ شدت به سرم

.دادم قورتش آب وانیل کی با کردم خارج فیک از یمسکن قرص ، رفتم  

.کرد یم درد دایشد دلم افتادم، تخت یرو یجسد مثل  

بود؟ وقتش هم االن آخر  

. بود آمده موعود از زودتر ام انهیماه عادت دیشد استرس و ینگران بخاطر  

.توانستم ینم گفتم؟ یم باراد به چگونه کردم؟ یم چه دیاب  

.رفتم یم داروخانه به خودم و کردم یم یراض را او شده جور هر دیبا  

!کرد یم بد را حالم و بود کرده رخنه بدنم کل در درد  
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 که گفتمیم یکس چه به دیبا من ، بودند گذاشته کار هم مراقب میبرا

 سر به دست را همه یا گونه به دیبا ؟دارم اجیاحت یبهداشت پد به من

!کردم یم  

 اتاق سمت به و دمیپوش یشال و مانتو یسرسر ، شدم بلند یجا از فورا

.کردم حرکت در سمت به و کردم یراض را او اصرار با رفتم، باراد  

 راه سرم پشت یکم ی  فاصله با هرکول نفر دو خروجم محض به

.افتادند  

. دمیرس بعد یقیدقا ، میگرفت شیپ در را داروخانه نیتر کینزد راه  

 وارد عیسر و بروم داخل به تنها که کردم یراض زحمت به را نفر دو آن

.شدم  

 به دنیرس تا شد ینم ، دادم قرار فمیک درون و دمیخر یبهداشت پد

.شد خواهند فیکث میها لباس تمام قطعا کنم صبر خانه  

:دمیپرس خجالت با ، شدم خانوم کارکنان از یکی کینزد  

برم؟ من هست ییدستشو نجایا دیببخش+   

 به و کردم یتشکر. کرد اشاره یدر به و زد میرو به یمهربان لبخند

.رفتم در سمت  
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 سمت به عیسر و کردم نگاه تابلوها به ، بود آنجا گرید یخروج کی

.دادم انجام را کارم عیسر. کردم حرکت خواهران توالت  

 کوچک در همان سمت به و شدم رجخا توالت از و دمیکش یقیعم نفس

 قبل شود، یم کینزد من به پشت از یکس کردم احساس که رفتم یم

 و شد گرفته ام ینیب یرو به یدستمال برگردم طرفش به نکهیا از

...دمینفهم یزیچ گرید و شدم گم مطلق یاهیس در بعد یلحظات  

 

4۹_پارت#  

(:باراد)  

 باند در که سیپل طرف از ییها جاسوس کمک با را حمل زمان باالخره

 را زمان دیشا بود، یماهر باندِ البته ، میکرد دایپ بودند گرفته یجا

 از و رفت یم رژه مخم یرو نیا و گرید زیچ هر ای دادند یم رییتغ

 یب دختر یادیز تعداد جان بشود دیشا که بودم خوشحال هم یطرف

!داد نجات مخمصه نیا از را الیآ هم و داد نجات را گناه  

. رفتم آشپزخانه سمت به و گفتم یمرتض و انیک به یدینباش خسته

 اتاق سمت به و ینیس یتو گذاشتم و کردم پر را یچا یها فنجان

.کردم گرد عقب  
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 یها پرونده به و برود تا گذاشت مانیتنها یچا خوردن از بعد یمرتض

.برسد گرشید  

 ، دادم ماساژ یکم را میها قهیشق دستم با بودم شده خسته یلیخ

.رفتم تخت سمت به و دمیکش سر را یچا فنجان  

 یم نظر به خسته هم انیک. دمیکش دراز و کرده باز را لباسم یها دکمه

 دیبا الیآ انداختم ساعتم به ینگاه. دیکش دراز یراحت کاناپه یرو آمد،

 خواب یایدن در که دوختم چشم سقف به منتظر ، شود شیدایپ کم کم

.شدم گم ایرو و  

 

----- 

 

 بلند یها دنیکش نفس یصدا ، بود گرفته فرا محض یِکیتار را جا همه

. کرد یم تمیاذ یا بچه خراش گوش ی هیگر یصدا! آمد یم قیعم و

 طیمح گرید مرد چند داد یصدا!! ترساند یم مرا یمرد ی زجه یصدا

 هم یزن التماس یصدا ، صداها یال البه در و بود کرده تر وحشتناک را

.آمد یم  

...!افتی انیپا گلوله چند کیشل یصدا با صداها ی همه و  
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 قهیشق و دیکوبیم ام نهیس ی قفسه به شدت به قلبم ، دمیپر خواب از

!!دندیکش یم ریت میها  

 جا از و انداختم ساعت به ینگاه ، آمد یم رونیب از یادیز یصدا و سر

 و سر همه نیا! بود؟ برده خوابم یکِ بودم الیآ منتظر که من ، دمیپر

 هم انیک یعنی نیا کردم، نگاه انیک یخال یجا به بود؟ چه یبرا صدا

.نبود اتاق در  

.آوردند هجوم مغزم سمت به یمنف یها افکار تمام  

 به استرس و سرعت با و شدم لباسم باز یها دکمه بستن الیخ یب

.کردم حرکت اتاق رونیب یصدا و سر سمت  

 و بودند انداخته نییپا را انسرش که افتاد الیآ گاردیباد دو به چشمم

 آنها با گفت شود یم ای زد یم حرف ها آن با یبلند یصدا با انیک

 ینم انگار نداشتم، انیک یحرفا به یتوجه ، بود انداخته راه ییدعوا

 که یزیچ تنها بود، کرده جلب الیآ نبودِ را توجهم فقط! دمیشن

 راه اتاقش سمت به عیسر. ستین آنها همراه الیآ که بود نیا دمیفهمیم

.کردم بازش محکم و افتادم  

!زد یم میرو به یپوزخند اش یخال نامرتبِ تخت  
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 ، برگردد زود بود داده قول! باشد خانه در دیبا الیآ ، زدم شیصدا آرام

!باشد زده بشیغ دینبا بگذارد، تنها را من توانست ینم  

 کردم باز را تتوال در ، باشد آنجا دیبا حتما رفتم توالتش سمت به عیسر

.شدم رو روبه بودن یخال از یمیعظ حجم با  

 فشار با خون و فشرد یم دستش دو با را قلبم یکس کردم یم حس

 را ذهنم یمنف افکار نداشتم دوست! شدیم پمپاژ میها رگ در یادیز

.کنم باور  

:زدم دادم یبلند یصدا با  

!؟یلعنت ییکجا! ال؟یآ -  

 و شده خارج اتاق از. نشد نرشایدستگ یزیچ سکوت جز میها گوش

:زدم داد یبلند یصدا با و رفتم گاردیباد دو سمت به یزخم ریش مانند  

خبره؟؟ چه جا نیا!! کجاست؟ الیآ بگه من به یکی -  

 یخوب ی نشانه که نگران سرتاسر چشمان با و برگشت سمتم به انیک

:گفت نداشت وجود درونشان  

!باراد باش آروم -  

:زدم داد  
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 خفه چرا بگه یکی یلعنت دِ کجاست؟ الیباشم؟آ آروم تونم یم چطور -

ن؟؟یگرفت خون  

 الیآ االن داشتن اگه ، باشن الیآ مواظب نداشتن عرضه دوتا نیا -

!بود همراشون  

 ، دمیخند کیستریه! نبود یجالب یشوخ اصال کردند یم یشوخ اگر

:گفتم و شدم آرام کدفعهی بود، کرده پر را فضا ام یعصب یها خنده  

  کجاست؟ الیآ ؟یگ یم یچ نمیبب بزن حرف درست انیک -

:زدم داد دوباره  

کنن؟ محافظت ازش نداشتن فهیوظ نایا مگه -  

 کردن کامل با را یخالص ریت و دیکش شیموها نیب یدست کالفه انیک

!!زد اش جمله  

! برنگشته گهید هم بعدش و داروخانه بره تنها خواسته نایا گفته به -

.دبارا زده شیغ  

 فشرده و شد تر شیب میها گوش سوت و زدم زل انیک به زده بهت

!تر کامل قلبم شدن  

  بود؟ گذاشته تنها را من الیآ
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!رندیبگ من از را او دینبا ، بگذارد تنها را من دینبا گرید الیآ  

 ی حواله یمشت ، شدم ور حمله مصرف یب گاردیباد دو آن سمت به

:زدم داد و کردم شانیدو هر صورت  

؟یچ یعنی ؟ زده بشیغ یچ یعنی -  

  هیقی بود، گرفته را چشمانم یجلو خون اما کند آرامم داشت یسع انیک

:زدم داد و کوباندمش وارید به و زدم چنگ را ها آن از یکی ی  

 مگه!! ن؟یباش الیآ مواظب که نیریگینم پول مصرف یب دوتا شما مگه -

 بر یچ پس از ده؟ز بشیغ که یچ یعنی ن؟؟ینبود همراهش دوتا شما

!نیکرد گنده کلیه فقط هان؟! شما؟ نیایم  

 میجلو و بود تلخ قتیحق اما کنم باور نداشتم دوست را انیک یحرفها

!!گرفت یم من از را یزیعز شهیهم قتیحق! انینما  

 چگونه بار نیا! دادم دست از را رها و گفتند من به را یقتیحق بار کی

!بود قبل زا تر سخت میبرا انگار کنم؟ باور  

 و زدم کنار را دستش ، داشت کردنم جدا در یسع ، آمد کمینزد انیک

:زدم داد  

برگشتن؟ الیآ بدون که یچ یعنی -  
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 چطور! کردم یم تکرار را میها جمله هم پشت یه و بودم شده وانهید

!برود؟ تنها دادم اجازه  

 

٦1_پارت#  

(:الیآ)  

 ینم که بودند کرده زانیآو میها پلک از ینیسنگ وزنه کردم یم حس

 زمان و مکان. گشودم چشم زحمت و زور هزار با! کنم باز را ها آن شد

 به. بود رفته فرو یخوفناک یکیتار و سکوت در جا همه ، بود گنگ میبرا

 کجا جا نیا افتاد، لرزه به دلم انداختم، ینگاه بود آشنا نا که اطرافم

بودم؟ کجا من بود؟  

 آنها، به داشتم عادت و بود شده نیعج من با ییتنها و سکوت شهیهم

!!دیدر یم را قلبم ییتنها و سکوت نیا اما ، بودم شده بزرگ آنها با من  

 میها پلک و شد یم تار دمید ، آمد یم خوابم و دیکش یم ریت سرم

 چرا بودم؟ دهینخواب که بود چقدر مگر افتند، یب هم یرو داشتند یسع

بودم؟ آلود خواب انقدر  

.آوردم فشار مغزم به و فشردم گرید کی یرو را چشمانم  
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.کرد گذر چشمانم یجلو از لمیف کی مانند زیچ همه  

 بد یلیخ حالم چون رفتم؛ داروخانه به بودم، شده ماهانه ، داشتم درد

 دادم، انجام بود داروخانه گرید طرف که ییدستشو در را کارم. بود

! داشت ارقر آنجا ییدستشو که داشت یگرید یخروج داروخانه  

 یجلو یزیچ هم بعدش زدم رونیب ییدستشو از شد تمام که کارم

!!شد اهیس زیچ همه ادامه در و شد گرفته قرار ام ینیب  

 نیزم یرو. کرد یم درد دلم. دانستم یم را ام یآلودگ خواب لیدل حاال

!بود شده کوفته بدنم تمام و بودم دهیخواب  

 ینور ی کهیبار ، بود کیتار بایقرت جا همه ، چرخاندم اتاق دور را نگاهم

 نجایا یکِ از یعنی. بود کرده روشن را اتاق یکم آمد یم در ریز از که

 بودم؟

 نگاهم که یکوچک ی پنجره و بود پهن اتاق از یا گوشه در یموکت تکه

. کرد جلب را  

.شد تار دمید و رفت جیگ شدت به سرم ، شدم بلند یجا از یسخت به  

 قیعم نفس چند ، زد یم شدت به قلبم ، دادم رواید به را ام هیتک

 تخته با و کردم بازش ، رفتم پنجره سمت به وارید کمک با و دمیکش
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. شدم مواجه بود گرفته را دید یجلو و بودند زده پشتش که یمحکم

 لمیف یتو فقط ها اتفاق نیا کردم یم فکر! هیگر ریز بزنم داشتم دوست

!دیآ ینم شیپ من یبرا چوقتیه و افتد یم ها  

 به. بود گرفته فرا را وجودم ترس کردم؟ یم یکار چه دیبا حاال یلعنت

 ییصدا چیه چسباندم، آن به را گوشم ، رساندم در به را خودم یسخت

!ترسناک و بیعج ، بود بیعج زیچ همه! آمد ینم گرید طرف از  

 باراد شیپ کاش کردم اعتراف دلم در ، نشست میگلو در ینیسنگ بغض

! ؟ییکجا باراد!! داشتم را بودن او کنار تیامن حس االن کاش !بودم

.رفتم ینم رونیب و سپردم یم باراد به را کارم کاش  

 من نبود متوجه باراد االن تا یعنی ، است چند ساعت دانستم ینم

 شده؟

!انگار نه انگار یول بار سه دوبار بار کی ، دمیکوب در به توانم نیآخر با  

:زدم داد یبلند یصدا با  

!کمک ست؟ین اونجا یکس+   
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 به سرعت نیآخر با و گرفتم فاصله در از آخر بار یبرا ، شدم کالفه

 صورتم در در ییهوی شدن باز و همانا در به دنمیرس ، رفتم در سمت

!همانا  

 هم نیا بود کم میها درد ، کردم حس سرم به را در محکم برخورد

.شد اضافه  

 یشانیپ یرو را یظیغل و گرم عیما رکتح ، افتادم نیزم یرو به درد از

 یکم توان همان. کردم حس بودند یشانیپ یرو که ییموها نیب و ام

!بود رفته نیب از حاال داشتم که هم  

:شد جلب او به توجهم یمرد یصدا با  

احمق؟ ی دختره یشب نصف یخوا یم یچ -  

:دمینال  

!رمیم یم دارم دیکن کمکم خدا تورو+   

:زد ددا تیعصبان با مرد  

؟یخوا یم یچ گهید بنال... چته؟ خب -  

 به دیبا دهیبر را امانم انهیماه درد گفتمیم او؟ به گفتم یم چه

 بودم نزده یحرف باراد به من دارم؟ ازین قرص به ای بروم ییدستشو
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 تا یبدبخت ایخدا. میبگو توانستم ینم االن هم او به شد، نیا وضعم

!کجا؟  

.نیاریب بآ برام لطفا ، خوام یم آب+   

 پشت شد خارج اتاق از و کرد نگاهم یوحشتناک العاده فوق اخم با مرد

.شد بلند در شدن قفل یصدا بندش  

.نشستم میجا در و دادم هیتک ، رساندم وارید به را خود یسخت به  

، دمیکش ام یشانیپ زخم به یدست  

 اما نبود قیعم یلیخ فشردم، گرید کی یرو محکم را چشمانم درد از

.آمد یم خون  

.دیایب بند خونش دیشا تا بستم سرم دور و کردم خارج سر از را شالم  

.بستم را چشمانم و دادم هیتک وارید به را سرم  

 از را تحمل همه نیا من و ، دیکش یم ریت درد از بدنم کل و دلم ، سرم

بودم؟ آورده کجا  

 کار چه من با است قرار شود؟ یم چه یعنی ، دمیکش یقیعم نفس

 و د؟یآ یم من نجات یبرا یکس د؟یایب سرم ییبال چه است قرار د؟کنن

.لرزاند یم را وجودم ها نیا به کردن فکر  
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 هیگر با دینبا شد، ینم اما داشت شدن شکسته اصرار میگلو در بغض

!هستم فیضع که دهم نشان  

 یاندام درشت زن به و کردم باز را چشمانم ، آمد در شدن باز یصدا

 شلوارک و تاپ ، شد وارد غذا ظرف و آب وانیل کی اب که کردم نگاه

 کرده جمع سرش یباال را رنگش ییطال یموها و بود تنش یکوتاه

.بود  

 به را آب وانیل و شد کمینزد ، بود گردش در میپا تا سر از نگاهش

.دمیکش سر را وانیل تمام ، گرفت سمتم  

 بود ظرف ی گوشه ریپن و خشک نان یا تکه ، دادم دستم را غذا ظرف

 خارج قصد و رفت در سمت به زن. بود تر نیسنگ خوردم ینم اگر که

:گفتم فورا ، داشت شدن  

.دیببخش+   

 

٦1_پارت#  

:گفتم ملتمسانه کرد، نگاهم منتظر و برگشت سمتم به   

.ییدستشو برم دیبا -  
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:گفت و دیکش یقیعم نفس ، کرد نگاهم یطوالن  

 مثال یبخوا نزنه سرت به ، هدینم جواب من رو کلکا نیا یول ،یاوک -

 اونوقته ؟یلینگیف ی دختره مفهومه چاک به یبزن یبمال رهیش منو سر

!یبشناس خودتو ینتون ارمیب صورتت و خودت سر ییبال که  

 یسع و گرفت محکم را دستانم ، آمد کمینزد کردم، نگاهش ترس با

:گفتم تعجب با ببندد، را آنها کرد  

؟یبند یم دستامو چرا+   

!ببندم باس یکار محکم اسهو -  

:گفتم زن به رو میشو خارج اتاق از که نیا از قبل  

خوام یم فمویک+   

:گفت و انداخت باال را شیابروها  

؟یچ واسه اونوقت -  

فمهیک تو دارم الزم پد+   

 در ، رفت رونیب به و شد بلند شیجا از ، زد یم غر لب ریز کرد، یاخم

.کرد قفل سرش پشت هم را  
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 فیک داخل از را پد ، شد اتاق وارد فمیک با قهیدق چند ذشتگ از بعد

.میشد خارج اتاق از هم با و کرد بلندم جا از و گرفت را دستم. برداشتم  

 یادیز یدرها که میبود تنگ یراهرو کی در ، انداختم ینگاه اطراف به

 اتاقک آن ی همه که انگار بود، گرفته فرا را جا همه سکوت اما بود، آنجا

! باشند یا زنده موجود از یخال ها  

.بود نجایا توالت حتما ، کرد باز را میها دست و ستادیا یدر یجلو  

 خون تا زدم صورتم و سر به یآب کارم شدن تمام از بعد ، شدم وارد

.میبرگشت اتاقک به دوباره ، شوند پاک شده خشک یها  

.نشستم وارید ی گوشه من و کرد باز را میها دست زن  

 ، برگشت سمتم به و ستادیا راه انیم لحظه کی یول رفت در سمت به

!بودم زده گند یلعنت بود، گردش حال در باز پنجره و من نیب نگاهش  

 نگاهم ، بستش محکم ، رفت پنجره سمت به و انداخت یدار معنا نگاه

:گفت و کرد  

؟یکن فرار یخواست یم -  

:گفتم زده هول  

  نه+ 
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:گفت یبلند یصدا با و زد یزشت خندِ شین  

!وانیک...  وانیک -  

.شد اتاقک وارد زنان نفس نفس مرد همان هیثان چند از بعد  

؟یزن یم داد چرا ؟ نورا شده یچ ه؟یچ -  

:گفت و کرد اشاره من به نوراست اسمش بودم دهیفهم حاال که یزن  

 الشیخ به کرده باز رو پنجره ، شاسگول ی دختره کنه فرار کرده تین -

!کنه دایپ یفرار راه  

:داد ادامه یکوتاه مکث از بعد  

 بزرگت کهیت کنه فرار دختره نیا اگه کن فرو پوکت ی کله تو نویا -

! گوشته  

:گفت نورا به رو انداخت سمتم به ینیخشمگ نگاه وانیک  

. میکن سیر و راس ویچ همه گردم یم بر االن باش مواظبش تو -  

:گفت یوحشتناک لحن با و زد زل چشمانم به  

!کنم کار یچ باهاش دونم یم -  

. شد خارج اتاق از سرعت با و  
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!بال پشتِ بال ، دادم قورت صدا با را دهنم آب  

!بگذران ریخ به خودت ایخدا اورد؟یب سرم به بود قرار ییبال چه  

، شد اتاق وارد یا پارچه تکه و طناب چند با وانیک قهیدق چند از بعد  

.شدم بلند میجا از و گرفتم گاز را لبم  

:گفت و شد کینزد من به و گرفت وانیک از را طناب نورا   

پشت ببر دستاتو -  

 نیا در شدن یزندان ، رفتم عقب یقدم چند و نکردم یتوجه حرفش به

 چرا! ببندند؟ را من پارچه و طناب با خواستند یم حاال نبود بس النه

!دیرس ینم من داد به هم خدا  

 با و کرد قفلش و برد هجوم در سمت به سرعت به وانیک حرکتم نیا با

!یندار یفرار راه گرید یعنی زد؛ زل من به اش مسخره نگاه  

 به حرکت کی در و محکم و زد چنگ را میها دست و شد کمینزد نورا

 شد باعث که زد میپا به یمحکم لگد. بست را آنها و برد سرم پشت

.شوم نیزم پخش  

!اند شده وردخ بدنم یها استخوان کل یکوفتگ از کردم یم حس  
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 ایخدا. بست محکم آنهارا یگرید طناب با و رفت میپاها سراغ به

؟یکِ تا یبدبخت  

 یادا بود بس دگر ، بودم آورده کم ، زد چنبره میگلو در ینیسنگ بغضِ

!آوردن در را ها یقو  

:زدم داد بلند  

 یم گند بدبخت من یزندگ به داره طرف کی از یک هر ، دیکن ولم -

.ندارم تحمل گهید!! بسمه مآورد کم!! زنه  

.بودم آورده کم ، زدم هق هق  

 ، دشمن چه دوست چه آشنا چه بهیغر چه دیرس یم راه از یکس هر

!کرد یم تیاذ مرا یا گونه به کس هر و زد یم یا ضربه  

:شد بلند نورا یصدا ، بود گرفته میها اشک لیس را صورتم تمام  

 و ایب ادا و بنداز راه لیس یتونیم تا! یزن یم زر یدار یلیخ گهید -

!نداره اثر من رو کن، یینما مظلوم  

 و دیکش رونیب دستش از را بود مانده وانیک دست در که یا پارچه

.بست را دهانم و آمد کمینزد  

!!متنفرم ها آدم ی همه از کردم زمزمه دلم در  
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*** 

(:باراد)  

 به یلگد ، افتاد نیزم یرو به و کرد برخورد وارید به محکم دادم، هلش

:گفتم و زدم شیپهلو  

نشیبرد یکوفت ی داروخونه کدوم -  

 یم که انیک به توجه بدون بود، ها یکینزد نیهم داد، را آدرسش

.شدم خارج خانه از کنم، صبر خواست  

 نیآخر با.  رفتم نییپا دو به یکی را ها پله و نماندم آسانسور منتظر

.دمرسان نظر مورد ی داروخانه به را خود سرعت  

 دور من از را الیآ ییکذا داروخانه نیهم ، بودند شده مشت میها دست

!!بود کرده  

 ، رفتم بود نشسته زیم پشت که یمرد سمت به ، شدم داروخانه وارد

: زدم داد و دمیکوب زیم یرو را دستم محکم  

هان؟ دن؟؟یدزد جا نیا از یچطور رو الیآ -  
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 انیک میبگو یگرید زیچ هک نیا از قبل کرد، یم نگاهم تعجب با مرد

:گفت و دیرس  

 میبر ایب کنن یم نگاهمون دارن همه کارو نیا نکن داداش باراد -

.رونیب  

 

٦2_پارت#  

:زدم دادم فقط ها نگاه به توجه بدون  

 گهید ست،ین اتاقش تو گهید ، ندارم رو الیآ گهید ، شده گم الیآ -

ان؟یک یفهم یم کنم، ینم حس خونه تو رو وجودش  

 هنگ مغزم ، کشاند رونیب داروخانه از مرا زحمت و زور هزار با انیک

!بود کرده  

.گرفتم را یمرتض شماره  

:گفتم بود، شده مشت تیعصبان فرت از دستانم که یحال در لب ریز  

 یم جونتو دستام نیهم با ، کشمت یم کنم یم داتیپ بخدا ریام -

!رمیگ  

گرفتم را اش شماره دوباره داد، ینم جواب هم یمرتض  



280 | P a g e  
 

!یلعنت بده جواب -  

:دیچیپ یگوش در یمرتض ی خسته یصدا باالخره  

بله؟ -  

!زده بشیغ الیآ ؟ییکجا یمرتض -  

:گفت و شد یجد شیصدا  

  ؟یمطمئن ؟یچ یعنی -

!اره -  

:داد ادامه و کرد یمکث  

  ؟!یچطور آخه -

:داد ادامه و دیکش یقیعم نفس  

.شدهیچ نمیبب)...(  آدرسِ به ایب فورا -  

 یم سرم پشت هم انیک ، رساندم آپارتمان به را خودم بلند یها قدم با

.آمد  
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 یکنار یصندل در و رساند را خودش انیک ، شد نمیماش سوار عیسر

 نظر مورد آدرس سمت به و فشردم گاز پدال یرو را میپا.  گرفت یجا

.کردم حرکت  

 را الیآ ی شماره و برداشته را ام یگوش عیسر ، افتاد ادمی یزیچ کهوی

. کردم لمس تماس یبرا  

 تلفن در " باشد یم خاموش نظر مورد مشترک " مزخرف یِصدا

.دیچیپ  

.کردم تکرار را کار نیا بار چند  

 داد و کردم پرت عقب به تیعصبان با را میگوش!! بود خاموش یلعنت

:زدم  

!یلعنت ِ ریام بزنن گندت -  

باراد باش آروم: انیک  

!باشم؟ آروم تونم یم یچطور من تسین الیآ باشم؟ آروم یچطور -  

 ماهره، کارش تو یمرتض یدونیم خودتم! شه یم درست یچ همه -

.بره در دستش از یکس ستین ممکن  
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 و زد یم نبض سرم ، گشت بر یوحشتناک طرز به بار نیا یلعنت سردرد

.دندیکش یم ریت میها قهیشق  

 توقف مانآپارت یجلو. میدیرس بود داده یمرتض که یآدرس به باالخره

 را آن و رفتم 214 واحد زنگ سمت به فورا و شدم ادهیپ ، میکرد

 را ها پله ، رساندم ها پله به را خودم. شد باز یکیت یصدا با در ، فشردم

 کرده جادیا ساختمان سکوتِ در یبد یصدا که رفتم یم باال دوتا یکی

.بود  

.زدم یم پا و دست یسردرگم در و بود ریدرگ فکرم  

.آمد یم سرم پشت هم انیک  

 یمرتض ، کردم ینم هم شیرها فشردم، را در زنگ و میدیرس واحد به

.کرد باز را در  

:گفتم مقدمه یب و شدم داخل فورا  

.میکن داشیپ دیبا ، کن دایپ الرویآ -  

:گفت رفت، یم رژه اعصابم یرو که یخونسرد با  

افتاده یاتفاق چه قایدق بگو آرامش با و نیبش ایب -  

!خاموشه هم شیگوش. ستین ، زده بشیغ الیآ -  



283 | P a g e  
 

زده؟ بشیغ یچطور ؟ شده یچ بگو اتیجزئ با فهمم یم نویا -  

 و برداشت را بود زیم یرو که یسرد آب وانیل رفت، خانه از یسمت به

:گفت و داد دستم به  

.بگو رو زیچ همه دقت با کن، حفظ تویخونسرد و نیبش -  

 گرفت، دستانش انیم را سرش و انداخت را خودش مبل یرو انیک

.افتاده الیآ یبرا که یاتفاق ای باشد من حال نگران دانست ینم چارهیب  

!موقع یب یسردردها از امان  

.نشستم انیک کنار و دمیکش یقیعم نفس ، دمینوش را آب  

!ینگران با ، کرد نگاهم و گرفت باال را سرش انیک  

 یادآوری نم به داشتم، یمرتض و انیک نگران یها نگاه به یبد حس

!ستین واقعا الیآ که شد یم  

 نگاه بود نشسته مانیروبرو منتظر ک یمرتض به و گرفتم انیک از چشم

.کردم  

 یمرتض! افتاده اتفاق نیا چگونه و شده چه که میکرد فیتعر انیک با

 عیسر ها حرف شدن تمام از بعد. کرد یم گوش مانیها حرف به متفکر

:گفت و شد بلند یجا از  
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.داروخانه میبر فورا دیبا د،یش بلند دیشبا زود -  

 از نفر چند به راه نیب ، میکرد حرکت داروخانه ریمس سمت به

. سپرد ها آن به را ییها کار و داد ها آن به یحاتیتوض و زد همکارانش

 یحرفا به و بودم گرفته شیپ در را داروخانه ریمس سرعت نیآخر با

 یتوجه " برون آرومتر " ندکرد یم تکرار هم شتیپ که یمرتض و انیک

.کردم ینم  

. میرفت داخل به و میشد ادهیپ عیسر ، میدیرس نظر مورد داروخانه به

 را خودش گرفت، داروخانه صاحب سمت به و اورد در را کارتش یمرتض

:گفت و کرد یمعرف  

.بپرسم ازتون سوال چندتا دیبا -  

:گفت ای زده تعجب و گنگ حالت با زن  

کنم؟ کمکتون تونمیم افتاده؟ اتفاقی -  

.نیبد جواب سوال چندتا به دیبا فقط شما:  یمرتض  

:گفت بود انینما شیصدا در که ینگران با  

.دیبفرما حتما بله -  
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 با و کردند یم نگاه زیر چشمان با داشتند حضور آنجا در که ینفر چند

.شدند خارج پچ پچ  

.بست را در شدبا آنجا کارمندان از آمد یم بنظر که ییها دختر از یکی  

وفتاده؟ین اطراف نیا یمشکوک ای بیعج اتفاق امروز: یمرتض  

:گفت یجیگ با و گرفت خود به یمتفکر حالت یکم  

.نه -  

:داد ادامه او به رو یمرتض  

.بده نشونش ت؟یگوش  تو یدار رو خانم الیآ عکس باراد -  

 بندش پشتِ ، گرفتم زن یجلو و کردم دایپ یگوش از را الیآ عکس

:دمیپرس  

درسته؟ جا نیا اومده خانم نیا امروز -  

:گفت و انداخت عکس به ینگاه زن  

 عوض هم ها فتیش ، رنیم و نجایا انیم یادیز یآدما ، دونم ینم -

 و نیشد نجایا وارد ییهوی شما که بودم اومده یوقت من.  یگاه شه یم

ه؟یچ ها ییبازجو نیا لیدل. نیدیپرسیم یبیعج سواالت  
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 آنها از یکی یصدا باالخره ، دادم نشان هیبق به را کسع و شدم بلند

:شد بلند  

 

٦3_پارت#  

 خانم نیا شیپ ساعت چند کنمیم فک نم؟یبب دوباره رو عکس شهیم-

.نجایا بود اومده  

دادم، نشان دختره به را عکس عایسر دوباره  

:داد ادامه دختره  

 نورایا ییدستشو  دیپرس ، سین خوش حالش بود معلوم! خودشه آره،

 نجایا ییدستشو از یتون یم گفتم سوخت براش دلم منم ، سین

.دمشیند گهید بعدشم ،یکن استفاده  

:گفت و ستادیا دختره یرو روبه یمرتض  

د؟یگ یم رو ییدستشو کدوم -  

 رفت در سمت به عایسر یمرتض ، کرد اشاره وارید ی گوشه در به دختر

 با انقدر یزیچ چه به داشت. شد وارد کامال و دیکش یسرک کرد، بازش

کرد؟ یم نگاه دقت  



287 | P a g e  
 

:گفت برگشت داخل به یقیدقا گذشت از بعد  

 و جداست داروخانه ی محوطه از کال ییدستشو ،یلعنت بزنن گندش -

!داره یا جداگانه یورود  

:گفت انداخت باال یا شانه زن  

 یم استفاده ازش یگاه هم ما که هیبغل رستوران مال ییدستشو خب -

.میکن  

.خونش برگشته راه همون از دختره اون کردمیم کف منم  

:دیپرس یجیگ با داشت را داروخانه صاحب نقش که یزن  

خبره؟ چه جا نیا بده حیتوض خواد ینم یکس -  

:داد ادامه دختره به رو او به توجه بدون یمرتض  

 نکرد؟ جلب شمارو توجه یمشکوک زیچ ییدستشو رفت دختره یوقت -

ن؟یدیند لحظه اون رو باشه مشکوک که یکس ای  

:گفت و پرداخت یکوتاه تفکر به دختر  

.نداشتم یتوجه ، بود شلوغ سرم من خب -  

:گفت داشت حضور جا آن در که دخترها از گرید یکی  
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 دیشا دیکن چک رو داخل و یورود یتیامن یها نیدورب نیتون یم -

.شد رتونیدستگ یزیچ  

.نیایب فردا دنشونکر چک یبرا نیتون یم ستن،ین مسئولش االن اما  

:زدم داد  

!؟..کنم صبر فردا تا یچطور اخه -  

:گفت و دیپر حرفم انیم یمرتض  

!یکن برخورد موضوع نیا با یخونسرد با بهتره -  

 و بود ریدرگ هنوز یمرتض ، گذاشتم هم یرو را چشمانم یدیام نا با

 سر تحملم گرید ، شد یم تر ریگ نفس میبرا لحظه هر داروخانه یهوا

 تا دمیکش قیعم نفس چند ، شدم خارج آنجا از و نکردم صبر بود هآمد

 یمرتض.  شدند خارج هم انیک و یمرتض بعد قهیدق چند. شوم آرام بلکه

:گفت و آمد کمینزد من دنید با  

 بعدو به نجایا از کنم یم چک نارویدورب امیم ییتنها خودم فردا من -

 ، شن یم ریدستگ شنبا نگران شهیم حل یچ همه.  ما به نشیبسپار

.کنم یم یدگیرس ممکن حالت نیعتریسر در زیچ همه به خودم  

.برو گهید کردم خستت ، هات کمک همه بخاطر ممنونم -  
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:گفت و زد ام شانه به دستش با  

.داداش فستیوظ -  

:داد ادامه دوباره  

 زیچ رمیم گهید ، نینباش نگران کنم یم یدگیرس زیچ همه به خودم -

.کنمیم خبرت دمیفهم یزیچ منم ، دیکن خبرم نیدید هم یمشکوک  

.میرفت آپارتمان سمت به و میکرد یخداحافظ یمرتض از انیک با  

 در یدختر. رفتم آسانسور سمت به ناچار ، نداشتم را ها پله ی حوصله

 برگشت، سمتمان به و شد ما متوجه انگار ، بود ستادهیا آسانسور کنار

.کرد زمزمه یسالم آرام لب ریز  

 کج را راهم لدای و انیک به توجه بدون ، شد او با پرسی احوال گرم انیک

:شد بلند شیصدا که کردم  

.نمیبب الرویآ اومدم -  

 به یکی را ها پله و فشردم گرید کی یرو تیعصبان فرط از را چشمانم

 ، شد باز آسانسور در من با همزمان دمیرس واحد در به. رفتم باال دو

 سرم پشت ، شدم وارد و کردم باز را در کالفه. دندش خارج لدای و انیک

.شدند وارد لدای و انیک  
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 سر نفس کی را اپن یرو یمعدن آب یقوط ، رفتم اشپزخانه سمت به

.انداختم لدای و انیک به ینگاه یچشم ریز. دمیکش  

 و من نیب که انیک نگران نگاه و بود خانه اطراف به لدای کنجکاو نگاه

!!رفت یم رژه اعصابم یرو یحساب بود گردش در لدای  

 سمت به و شدم خارج آشپزخانه از و دمیکوب اپن یرو را یقوط یعصب

.رفتم حمام سمت به و برداشتم را ام حوله ، کردم حرکت اتاق  

 

*** 

 الیآ که ییکذا روز آن بعدِ روز! گذشت یم الیآ شدن دیناپد از روز دو

 را ها نیدورب و بود رفته داروخانه به ییتنها به یمرتض بود، شده گم

 که یگرد دوره زنِ!! بودند کرده دایپ را یمشکوک فرد و بود کرده چک

 اهیس زن! بود نشده خارج داروخانه از گرید و بود شده وارد الیآ همراه

!یگرد  دوره پوش  

 من ریگ زن آن اگر آخ ، شد مشت میها دست او به کردن فکر با

.آورم یم در روزگارش از دمار!! وفتدیب  

 روزِ روز آن قطعا ، کنم دایپ را او که یروز از بترسد دیبا ، ریام اما و

!اوست  مرگ  
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 اما. بود شده مشکوک الیآ نبود به که بود دخانیحم گرید طرف کی

 یم همه به موقعش به. نزدم ها آن به الیآ شدن گم از یحرف چیه

 هند در را دخترش خودش یها  دست با که دانست یم دیبا. گفتم

.بود انداخته یدردسر چه به را من و! بود فرستاده ریش  

 سارا و دخانیحم مقصرش فقط و فقط ستین جا نیا االن الیآ اگر

 و خانه به یفیکث آدم نیهمچ یپا دادند یم اجازه دینبا ، هستند

 بغل غم یزانو بود، شده دار خبر یوقت از هم لدای. شود باز مانیزندگ

.بود گرفته  

 چنگشان از را الیآ ای فردا! بود فردا ، بود شده خصمش حمل زمان

...!ای آورم یم رونیب  

 طاقت گرید ، کنم یم دایپ را الیآ من ، کنم فکر یگرید مورد به دینبا نه

 یحال چه در االن الیآ نکهیا به کردن فکر! ندارم را یزیعز دادن دست از

.کنم دور مذهن از را یمنف افکار کردم یسع! کرد یم ام وانهید است  

.بودند نکرده دایپ را قیدق مکان اما  

 

٦4_پارت#  
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 به کارانش هم و یمرتض ، اداره در ای م،یبود آپارتمان در ای روز و شب

!!بودند ریام از یرد دنبال به یسخت  

 ممنوع ، باشم داشته حضور دینبا من که دادند یم یادیز یها هشدار

 چه در الیآ دانستم یم دیبا ، شد ینم میحال ها حرف نیا اما. است

.است یوضع  

 شدم اداره وارد ، داد یم نشان را شب هشت انداختم ساعت به ینگاه

 کرده ریدستگ را یکس که نیا مثل ، گرفتم شیپ در را یمرتض اتاق راه

 ببندد شبه کی را ساله چند ی پرونده نیا توانست یم که یکس بودند،

!برساند من به را الیآ اما و دهد نجات را دختر هزاران جان و  

 دنبال به در به در که یهنگام بود انداخته رشیگ ها افسر از یکی

 ریام یها نهیگز از یکی و داشته نظر ریز را او سیپل که بوده یدختر

.بوده  

!پوش اهیس گردِ دوره زنِ کی ، بودند دهیرس زن آن به حاال و  

!!شد یم مشت خود به خود میها دست او به کردن فکر با  

(: الیآ)   
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 خراب نیا در که بود روز سه گذشت، یم روز سه امدم بهوش یوقت از

!بسته پا و دست ، بودم یزندان شده  

 یترک و دادم یم دست از شتریب گذشته روز به نسبت را دمیام روز هر

 فراموش گرید که داشتم را یکس حس! شد یم اضافه قلبم یها ترک به

 نیا از یکس چرا! مانده تنها یاتنه و دهیرس خط ته به گرید ، شده

داد؟ ینم نجاتم شده خراب  

 از دهند، انتقال یگرید یجا به را ما بود قرار انگار شب کِینزد فردا

 ریغ یادیز دختران شدم، هیقض نیا متوجه زد یم نورا که ییها حرف

 یا ندهیآ با و دیام نا بودند، جهنم نیا در بسته پا و دست نجایا من

 ایدن نیا یجا هر! دانستم ینم بردند؟یم کجا را ما! ممبه و نامعلوم

.بود ممکن  

 نبود؟ رباها آدم برابر در من از محافظت قصدش مگر بود؟ کجا پس باراد

 یخال دلم ته لحظه هر! بود گذشته روز سه داد؟ ینم نجاتم چرا پس

 کردم یم الیخ و فکر هزار و افتاد یم جانم به استرس و ترس و شدیم

!شد؟ خواهد چه تهش که  



294 | P a g e  
 

 یلعنت یها اشک نیا مگر اما کردم حس چشمانم در را اشک جوشش

 خفه تا بمانند گلو در یبغض فقط خواستند یم انگار آمدند؟ یم نییپا

!کنند ام  

 فردا بود نیا ی دهنده نشان که آمد یم یادیز یصدا و سر رونیب از

.باشد ستین قرار جا نیا در یگرید زیچ چیه  

 به یتکان ، بودند شده بسته سفت یمحکم طناب اب هنوز میها دست

 چیه اما شود تر شل یکم طناب دیشا تا دادم جانم یب یها دست

 شدن یجار و کردم یم حس یسوزش که نیا جز نداشت یا جهینت

.دستم برداشتن خراش و میها دست یرو به یگرم عیما  

 یم مادر یک دلم! نبودند چیه قلبم سوزش برابر در ها آن سوزش

 گم از اصال دیشا که داشتم یپدر! شد یم نگرانم که یکس خواست

!نداشت هم خبر شدنم  

 االن هم باراد! شد تر نیسنگ میگلو بغض و نشست لبم یرو یپوزخند

 چه یکس داشت، را من دست از شدن خالص یبرا فرصت نیبهتر

 که نیا دیام به را شب هر! سپرده یفراموش به مرا اوهم دیشا داند؟یم

 انگار اما کردم، یم سر کنم یم دایپ نجات ای شوم ینم داریب ای فردا

!!نبود کدام چیه از یخبر  
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 یم یکس چه ، کرد یم باز را قفلش یکس که شد جلب در به توجهم

 را نیا اما است، چند ساعت دانستم ینم شب؟ موقع نیا باشد توانست

.است شده کیتار هوا و شده شب که است یادیز زمان که دانستم یم  

 در کنار و شد وارد یکلیه مرد کی ، شد باز یادیز یصدا و سر با در

.  ستادیا  

 به و دادم قورت ترس با را دهنم آب دم،یکش عقب به یکم را خودم

 حبس نهیس در نفسم اتاق، به یگرید شخص ورود با اما. زدم زل مرد

. نشست بدنم یرو یسرد عرق! وفتدیب کار از خواست یم قلبم و شد

 رونیب قصد انگار و دیکوب یم ام نهیس قفسه به را خودش محکم بمقل

 فیخف یلرزش به شروع و زدن خی میپاها و دست ، داشت را آمدن

 از انگار ، کرد یم نگاهم براق چشمان به و شد وارد کامل. کردند

 را زشیانگ نفرت شخندین همان چون بود؛ آمده خوشش اریبس تمیوضع

 آن با برنزه، پوست و ییطال بلند یموها آن با مرد نیا. داشت لب به

 به زیانگ نفرت و ترسناک واقعا بزرگش کلیه آن و خورده گره یابروها

 نیا از من!! بود بدنم کل یرو چرخش حال در نگاهش! آمد یم نظر

 به بودم دهیشن اش درباره که ییزهایچ آن با ت،یوضع نیا در مرد،

. شدم جمع خود دم،دریترس یم شدت  
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 بود شده وارد اول که یمرد به بود، من به رهیخ نگاهش که نطورهما

:گفت  

.بزار تنهامون -  

:گفت و برگشت یکلیه مرد سمت به دوباره ، آمد کمینزد یقدم چند  

.بده من به درو دیکل -  

 تمام در یبد حس. شد خارج اتاق از و داد دستش به را دیکل مرد

 دور به را اضطراب و ترس جنس از یا پارچه انگار! کرد رخنه وجودم

 تنها اتاق کی در او با نداشتم دوست! لحظه آن در بودند دهیچیپ تنم

!لرزاند یم را وجودم بند بند اش دهیدر نگاه با که حاال باشم،  

 یها سلول تک تک که یترس حس و ، طرف کی از تنفر و انزجار حس

 و کرد قفلش ، رفت در سمت به.  گرید طرف بود گرفته فرا را بدنم

 سمتم به ، شد تر شیب بدنم لرزش.  گذاشت بشیج درون را دیکل

 یا یطانیش خنده ، شدم جمع خود در تر شیب ، شد کمینزد و دیچرخ

:گفت و زد  

 تو که یدختر! صدر الیآ ،یا لقمه چه نجاست،یا یک نیبب! به به -

.کرد ینم نگاهم یکس به شیعسل و سبز یچشما اون با دانشگاه  
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٦٦_پارت#  

 چشمانم ترس از ، شد اکو مغزم در که داد سر یچندش و بلند ی خنده

.خورد سر ام گونه رو یمزاحم اشک قطره. بستم را  

:داد ادامه  

! یوضع چه با اونم!منه چنگ تو منه، شِیپ ؟یچ االن اما -  

:گفت و کرد مکث یکم  

.کنم فیتعر قصه هی برات خوامیم -  

 یم دلم ، زد یم قدم میجلو و داد قرار بشیج در را شیها دست

 گرفته من از انگار را توانش اما کنم، هیگر بلند بلند و بزنم داد خواست

. بودند  

:گفت چشمانم به رهیخ  

 که زدن یم حرف یدختر از ایلیخ دانشگاه یبود اومده که اول ترم  -

 حال نیع در! یرنگ یها چشم و بلوند یموها ه،ییاروپا یگرایباز هیشب

!یخجالت بگم هبهتر ای مغرور  

 ذره ذره را زمیانگ غم انیپا کردم، یم حسش گفتیم که یا کلمه هر با

.کردم یم حس  
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:داد ادامه  

 هم گنیم که یزیچ اون از دمیفهم و دمتید یروز هی که نیا تا -

.یتر خوشگل  

.انداخت میپا سرتا به چندش ینگاه و  

:داد ادامه دوباره و  

 چشم به یحت. کرد یم سخت رو کارم کمی ات مسخره غرور اون فقط -

!صدر الیآ یکرد ینم نگاه هام  

 از زیچ همه از تر شیب قلبم. شد روشن یآتش قلبم در و دمیلرز خود به

...یگرفتار از! سوخت یم ییتنها  

 او کنم فکر که ییخدا ، میخدا جز نداشتم را کس چیه لحظه آن من و

 اتاقک کی در یطانیش با حاال و بود کرده فراموش لحظه نیا در مرا هم

!بودند گذاشته میتنها او با همه! بودم تنها  

:گفت خشک ، دیکش قیعم نفس چند  

 یدخترا من نه؟ یینجایا چرا یدون یم و یبرد یپ کارم به حتما االن -

!ادیم رمیگ پول یکل عوض در و آب اونور برم یم رو یرانیا خوشگل  
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 نقدریا که ییها زن به توانست یم چطور بود، یروان کی او شک یب

 و افکار نیا با قطعا او کند؟ نگاه کاال کی چشم به بودند  ارزشمند

 نیزم یرو میرو روبه و آمد کمینزد به! نبود شیب یا وانهید شیکارها

 یها قطره حاال و خورد سر ام گونه یرو یبعد اشک قطره. نشست

 یم باز را راهشان آمدن نییپا یبرا گرید کی با و هم پشت اشک

...دندکر  

:داد ادامه ریام  

 ه؟یچ یدون یم یول م،یانتخاب نهیگز یشد ، یبود خوشگل که توام -

.یداد ینم محل بهم رهینم ادمی  

:گفت و زد یپوزخند  

 بارم هی یول کردم، قاچاق بار ها ده ، گذشت یم هم پشت ها ماه -

 نجایا از سر و بزنه بتیغ ییهوی و ببرم یمهمون به تورو نتونستم

!یهست االن که یاریدرب  

 تو ؟یدون یم! بود اومده خوشم ازت خودمم نکهیا تا گذشت، و گذشت

 یم االنم البته و!!! غرق ،یکن غرق پول تو منو یتونست یم تیخوشگل با

!یتون  

:گفت و اورد در گردش به صورتم و بدنم یرو را نگاهش  
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!خودم شون یکی ادن؟یز داراتیخر یدون یم -  

 دلم ، دیچرخ سرم دور ایدن و داد سر را زشیانگ نفرت ی خنده آن باز و

 نیا از خواست یم دلم! را بد یها حس تمام اورم،یب باال خواست یم

: داد ادامه! شوم داریب ترسناک خواب  

 کی برام ، دادم نشون عکستو  و گفتم لتویفام و اسم باندم به قبال -

 جشینت و ثروتمند شخص ها صد یبرا! یهست و یبود یعال ی نهیگز

!قلمبه پول هی هم  

 هیبق از شونیکی اما دنت؟یپسند ایلیخ دنید عکستو یوقت یدون یم

 اما بخره، رو همه پولش با تونست یم که بهتر، یلیخ بود، بهتر وضعش

 و یداد ینم پا جوره چیه که توام ،یبود گرفته چشمشو بدجور تو

.بزارم شیپ پا یخواستگار با شدم مجبور  

 ینم شد،ینم باورم نداشتم، را یحرکت چیه وانت و بود زده خشکم

!کنم هضم را اتفاقات نیا و را شیها حرف توانستم  

 

٦٥_پارت#  
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 نفرت ، داد رییتغ را چشمانش حالت ، کرد سکوت دیرس که جا نیا به

 دندان خوردن هم به ، دمیلرز خود به.  گرفت فرا را چشمانش سر تا سر

.کردم یم حس گرید کی یرو به را میها  

:آمد رونیب اش شده قفل یها دندان نیب از شیصدا  

...شب اون از بعد یول ومدینم بدم ازت! یزد دورم بد شب اون الیآ -  

 ، بود زده رونیب شیها رگ که یطور ، کرد مشت محکم را دستش

:داد ادامه  

 مصمم فروختنت و دنیدزد یبرا ممیتصم یرو کردم، دایپ نفرت ازت -

.شدم تر  

.دییسا یم گرید کی یرو ار شیها دندان  

 یلعنت بغض ، بود کرده تار را دمید و فراگرفته را چشمانم یجلو اشک 

 یکم نشست، کنارم و خواست بر شیجا از! داشت شدن شکسته اصرار

 و داد هیتک وارید به ، شوم دور او از کردمیم یسع و دادم تکان را خودم

:گفت رو به رو به رهیخ  

 دهیفهم من از زایچ یلیخ چون کردم؛ دایپ نفرت شب اون هم باراد از -

 دیتهد که هشدار جور هی بودم انتقام هی دنبال بود، دهید رو  افمیق و بود
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 شه، یم تموم گرون واسش ترسهینم یچیه از که من مثل یآدم کردن

 دارم جلو کس چیه بکنم بخوام یکار اگه و عملم اهل من بفهمه دیبا

!چکسیه س،ین  

:کرد زمزمه آرام ، کردم حس خود یرو را نشیسنگ نگاه  

..زنمیم نشون دو ریت کی با ؟ تو فروختن از بهتر یانتقام چه و -  

 چه ، شد نامنظم قلبم تپش ، افتاد گرید کی یرو میها پلک د،یخند و

 یحت دارد؟ بر دست دنیتپ از قلبم لحظه نیهم در و جا نیهم شد یم

 میبرا مرگ. بگذارد تنها مرا نفسم ییتنها همه نیا انیم در بودم یراض

...دمید یم چشمانم یجلو را مرگ هم االن من البته! بود تر راحت  

:گفت و کرد نگاه ساعتش به  

  سه ساعت االن ، میکن یم حرکت صبح پنج ، شده عوض حمل زمان -

:گفت یطانیش لحن با  

میدار وقت ساعت دو -  

 بدنم یرو را گاهشن لذت با ، گرفت قرار میرو روبه ، شد بلند یجا از

:گفت و داد حرکت  

چطوره؟ هوم؟.  باراد آقا از کیکوچ انتقام هی یبرا میدار وقت هنوز -  
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 ییجا قلبم گرید. شد یجار میها اشک لیس و کردم نگاهش التماس با

!بود شده یمتالش و شده تکه تکه! نداشت خوردن ترک یبرا  

 یبلند یصدا با ، کرد زبا را در و درآورد بشیج از را دیکل ، دیخند بلند

:زد داد  

!! نورا ، نورا -  

 نفس که یحال در افتضاح وضع و سر همان با ، شد وارد عجله با نورا

:گفت عشوه با بود عرق سیخ و زد یم نفس  

ر؟یام آقا بله -  

.کن آماده عیسر برام رو دار تخت یها اتاق از یکی  

:داد ادامه و دیچرخ من سمت به نگاهش و  

. شم حال سر کنم استراحت کمی خوام یم ، میدار وقت پنج ساعت تا -

.دارم ازین یانرژ به  

.رخانیام چشم یرو به -  

 ترس با و شدم بلند میجا از. شد خارج در از نورا و داد تکان یسر ریام

.رفتم یم عقب عقب لرز و  
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 کنار را خودم ، کرد دراز طرفم به را دستش ، آمد سمتم به ریام

:گفت و زد یپوزخند ، شد مشت راه نایم دستش. دمیکش  

!زمیعز میکن استراحت میخوا یم -  

!من مرگ ی نقشه یعنی نیا و زد یلبخند زیانگ نفرت و  

 سرم به است ممکن ییبال چه که نیا تصور از نبود؟ بس میبالها ایخدا

 نییپا میها گونه از  صدا یب میها اشک کنم، سکته بود کینزد دیایب

 اسم دلم ته از خواست یم دلم ، بود افتاده شماره به نفسم و آمدند یم

!بزنم زجه خواست یم دلم بزنم، ادیفر را خدا  

 مانند ها نیا ی همه کاش ، وفتدیب اتفاق یا معجزه االن نیهم کاش

 ی همه نمیبب و شوم داریب خواب از کهوی و باشند وحشتناکم کابوس آن

!نبوده شیب یکابوس نهایا  

!کن خالصم لحظه نیهم در ای بده نجاتم ای ایخدا  

:گفت لب ریز  

!یناز نکن هیگر -  

:نورا یصدا بندش پشت و آمد اتاق در یصدا  

س آماده شما یبرا پنج اتاق آقا -  
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:ریام  

داخل ایب نورا -  

.دوخت چشم ریام به یسوال و کرد باز کامال را در نورا  

کن باز رو دهنش و پاها -  

گفت "ییچرا" تعجب با نورا  

!نزن هم حرف ، بده انجام گم یم یکار هر -  

 باز به شروع و آمد کمینزد حرف بدون و گرفت دندان به را لبش نورا

:گفت قهیدق چند از بعد ، کرد دهانم دور پارچه و پا کردن  

.شد تموم ، کردم باز آقا -  

 انداخت من به ینگاه ریام. شد خارج اتاق از نورا و داد تکان یسر ریام

:گفت و  

!فتویب راه -  

 سرنوشتی چه ،! خواستم ینم نداشتم، حرکت جرئت کردم نگاهش فقط

!نه ایخدا! د؟یکش می را انتظارم لعنتی اتاق آن در  

:گفت بلند و شد تر نزدیک  
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.گهید وفتیب راه ستم؟ین تو با مگه یهو -  

:گفتم بود انینما درونش یلرزش بغض از که ییصدا با  

.خوامینم.. امینم..  ن+   

 به محکم را ام کوفته بدن و گرفت را مانتوام ی قهی ، شد کمینزد یعصب

.گرفتم دندان به را لبم درد از. شد بلند آخم ، کوباند وارید  

:گفت شده دیکل یها دندان با  

 قهیدق دو ،یزن یم حرف من حرف رو بارته نیآخر! کنم یم آدمت -

.نمیب یم کردنتو التماس بعد  

:دمینال و زدم پسش  

.امینم جا چیه تو با من ،یلعنت کن ولم+   

!همانا صورتم طرف کی سوختن ، همانا حرفم شدن تمام  

.کردم حس دهانم در را خون ی مزه  

.گرفتند شدت میها اشک! بزند قلبم به را یخالص ریت داشت قصد انگار  

 محکم سرم ، کردم برخورد نیزم به و نداشتم تعادل کرد، رها را ام قهی

.کرد سرباز شیپ وزر چند زخم و خورد نیزم به  
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٦7_پارت#  

:زد داد ریام  

 جا نیهم رو کارم تونم یم بخوام! میندار وقت شو بلند باش زود -

.یایب خودت نفعته به بکنم،  

 بلند توان. ندارد وجود بدنم در یسالم استخوان چیه کردم یم حس

 را جسمم کردن رها قصد روحم ییگو. نداشتم را ستادنیا سرپا و شدن

...کرد یم رها زودتر هرچه کاش! داشت  

:گفتم ناله با شدم، نیزم پخشِ دوباره اما دادم خودم به یتکان  

.شم بلند تونم ینم+   

:گفت و زد یپوزخند  

نه؟ یتون ینم که -  

 حرکت کی با و برداشت را بود افتاده گردنم یرو حاال که را شالم

. اند ندهافک یآتش سرم در کردم احساس ، کرد بلندم و گرفت را میموها

.دمیکش یغیج دل ته از  
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 یم یشد دست به دست شب هر یوقت ال،یآ اولشه هنوز! شو خفه -

!یچ یعنی ریام زدن دور یدون  

 در که یجهنم به خود دنبال به را من و گرفت چنگ به را دستم

..کشاند بود انتظارم  

 ، بود نمانده یباق میبرا یحال و حس ، کنم مقاومت توانستم ینم گرید

.کرد یم درد شدت به و بود شده کوفته بدنم کل  

 یادیز ترک از گرید که یقلب! بود قلبم درد و سوزش ، همه از تر شیب

...بود رفته نیب از کردم یم حس بود برداشته که  

 ریخم و خورد جا کی را بدنم یها استخوان تمام کردم یم احساس

 یها پلک شتندا نگه توان یحت چون نبود؛ اطراف به حواسم ، اند کرده

 باز یصدا ، شدم یم دهیکش ریام دنبال به فقط. نداشتم را ام خسته

 کنار که ریام یصدا و شدنش دهیکوب محکم سپس و آمد یدر شدن

:کرد یم زمزمه گوشم  

.میدیرس خب -  

 به ینگاه ، شد جمع اطراف به حواسم نرم یجا کی به آمدنم فرود با

 مرا وجود دیسف آرامبخشِ رنگ بار نیا انداختم، دیسف سر تا سر اتاق

 ها یدیسف ی همه نداشت، همراه به آرامش من یبرا چون لرزاند؛ یم
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 ریگ میها کابوس از یکی در فقط من کردم یم حس!  دمید یم کفنم را

 تا گرفتم میبازو از یشگونین! شوم داریب بود ممکن لحظه هر و ام افتاده

 ینم اما!  ابمی ییرها و ار خودم کنم داریب یلعنت کابوس نیا از دیشا

.بود یواه دیام کی فقط شد، ینم که شد  

 آور درد کابوس کی فقط نیا! نترس! نه کردم یم تکرار دل در مدام

 یم یشو یم بلند االن! یشو یم خالص آن از یبزود و است  یطوالن

 در تو و هست مواظبت او ، یباراد کنار ، یباراد ی خانه در ینیب

!یآرامش  

!دادم یم دست از را عقلم داشتم شدم؟ یم ووانهید داشتم  

 یم ، بودم یتخت یرو. بودند گرفته بر در را صورتم تمام میها اشک

!وفتدیب یاتفاق چیه دادم ینم اجازه و مردم  

 نیهم در ام یزندگ کردم یم حس ، شد کمینزد و کرد قفل را در ریام

 نیتر دور به و دمش بلند یجا از عیسر بود، افتهی انیپا نقطه نیا و جا

 ایخدا. بردم پناه کرد یم ادیز ریام با را ام فاصله که تخت ی گوشه

کجا؟ تا یکس یب و ییتنها  
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 بهم یصدا ، بود کرده خی بدنم تمام و دمیلرز یم شوک و ترس از

 زدم، یم صدا را خدا دل در مدام ، بود شده بلند میها دندان خوردن

!دمیطلب یم یا معجزه  

 از دختر چند ستین معلوم گذاشتند، یم مرگ اتاق دیبا را اتاق نیا اسم

.اند شده خارج یا کشته روحِ با اتاق نیا  

 شیها دست! کردم؟ یم چه دیبا من ،  شد کمینزد آمد، طرفم به ریام

 نییپا را سرم ، ختندیر یم وارانه لیس میها اشک ، شد دراز سمتم به

 گرفتم باال سر شیصدا شدن دبلن با. زدم ادیفر را خدا دل در و انداختم

.زدم زل زشیانگ نفرت چشمان به و  

.کنم بازشون بده دستاتو: ریام  

 اگر دیشا. نداشتم هم مخالفت جرئت یحت من کردم؟ یم چه دیبا

 یم دیشا بکنم، یکمک خود به توانستم یم کرد یم باز را میها دست

 از. بدهم ستد از را خود دیام دینبا دهم، نجات را خودم خودم، توانستم

 از ریام. ستادمیا ریام به پشت یدودل و شک با و شدم بلند تخت یرو

 اما بزنم غیج دل ته از خواست یم دلم ، شد یم کینزد من به پشت

 ادیز ترس از قلبم ، نداشتم را یکار چیه توان و بودم شده الل که ییگو

 که ییاه زخم ، میها دست کردن باز به کرد شروع. بود رفته باال تپشش
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 بودند تازه هنوز بودند زده میها دست به میضخ و محکم یها طناب آن

.بودند کرده باز سر ها آن از یبعض کردم یم حس و  

 از قبل برگشتم، ریام طرف به عیسر میها دست شدن آزاد احساس با

 ، میپهلو دور به شیها دست نشستن احساس با بشوم دور او از که نیا

 او از یقدم چند و کرده جدا فورا او از را دخو و دمیکش یبلند غیج

.خوردم تخت به که گرفتم فاصله  

.شد بلند ریام یها قهقه یصدا  

 نجاتت که ستین نجایا یکس چیه! بزن ادیفر ، خوشگلم بزن غیج -

.بده  

 پر را اتاق یفضا اش یطانیش و زیانگ نفرت یها قهقه یصدا دوباره و

 به محکم. دیکش یم اهیس یها خط اتاق یها یدیسف یرو و کرده

 میاشکها ، افتادم تخت یرو به و دادم دست از را تعادلم که زد ام نهیس

 یها دکمه کردن باز به کرد شروع ریام ، بودند کرده تار را دمید یجلو

.کردم یم یکار دیبا! نه! نه ، لباسش  

 از چون و بود وارید طرف دو بزرگ پنجره دو ، انداختم ینگاه اطراف به

 در کی و دارند یادیز ارتفاع یلیخ داد یم نشان میبود امده باال ها هپل

.بود شیرو دیکل اما بود، شده قفل که  
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 یم نگاهم لذت با و بود آورده در را راهنشیپ که انداختم ریام به ینگاه

.شد چندشم او به کردن نگاه از.  کرد  

 

٦8_پارت#  

 مغزم یمنف افکار و دبو انفجار حال در بد یها حس تمام وجود از قلبم

.دندیجو یم ذره ذره را  

 و بستم را میها چشم ، رفت شلوارش کمربند سمت به شیها دست

 گرید طرف به و شدم بلند یجا از عیسر دهد انجام یکار نکهیا از قبل

!بود دهیفا یب اما رفتم، تخت  

 به را میپاها و کرد استفاده فرصت از شد، منصرف کمبندش کردن باز از

 تخت از بود کینزد ، دیکش خودش طرف به محکم و گرفت چنگ

 از تا زدم چنگ یتخت رو به. بودم گرفته قرار دهیخواب حالت به ، وفتمیب

. زدم شکمش به یلگد و دادم میپاها به یتکان کنم، یریجلوگ افتادنم

 چنگش از کردم یم یسع و زدم یم پا و دست و انداختم راه داد و غیج

.کنم فرار  

:گفت دهیبر دهیبر و رفت عقب به یقدم چند  

.شد اضافه اهتیس کارنامه به نمیا! ید یم پس کارتم نیا تقاص الیآ -  
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:گفت و کرد اشاره ییجا به داد، شیابروها به یخم  

 فرستم یم اول ره،یبگ لمیف ازمون کردم نصب نیدورب اتاق نیا تو -

!هیبق هم بعدش ، باراد واسه  

 پر را اتاق یفضا تمام میها هق هق ارشک تصور با.  دیخند یطانیش و

 جسم و گرفت را میپاها آمد، سمتم به یناگهان حرکت کی در. کرد

 حالم و داشتم یدیشد یخفگ احساس. انداخت میرو به را نشیسنگ

 آمدن رونیب یبرا را میگلو ته مزه ترش عیما هجوم خورد،یم بهم داشت

:گفتم و زدم پا و دست م،یهقا هق انیم در غیج با! کردم یم حس  

!!!متنفرم ازت بردار، سرم از دست کنار برو! یعوض کن ولم -  

 سر پشت غیج چند. شد هم تر کینزد ، چیه که نداد خودش به یتکان

 دهانم یرو را فشیکث دست.  کردم کمک یتقاضا و دمیکش هم

.شد زدنم غیج مانع و گذاشت  

 با ریام و بود زده رونیب حدقه از چشمانم ، آوردم یم کم نفس داشتم

:آمد حرف به کرد، یم نگاهم لذت  

 تیوضع نیا تو رو مغرور یالیآ که یونی یها بچه کجان ، یوا یوا -

!ننیبب  
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 زحمت و زور هزار با. برد گوشم کینزد را سرش ، سرداد بلند یا قهقه

 نیآخر با را اش ییطال بلند یموها آن و بردم باال را میها دست از یکی

 تیعصبان با و شد بلند دردش از پر دادِ یصدا. دمیشک عقب به توانم

:گفت  

!!ستمین بهادر ریام نکنم آدمت تورو اگه من! یوحش ی دختره -  

 دمید لحظه چند یبرا و دیپر سرم از برق که زد فکم به یمحکم مشت

.شده جا به جا و شکسته فکم کردم یم احساس. شد اهیس  

.ادافت کنارم و شد سست شیموها یرو از دستم  

!نداشتم او با مقابله یبرا یجان گرید  

 محکم و گرفت چنگ به را میها دست ، کرد استفاده تیموقع از ریام

.داشت نگه را آنها سرم یباال  

...رفت ستادنیا به رو قلبم تپش و شد حبس نفسم  

:کرد زمزمه آرام  

 رحم چقد نیبب یول! یچ یعنی ریام زدن دور دم یم نشونت االن -

.بگذره خوش هردومون به کنم یکار امخو یم دلم؟  
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 چقدر انسان کی. کرد پر را اتاق تمام زشیانگ نفرت ی خنده هم باز و

 ذات چقدر باشد؟ ظالم توانست یم چقدر باشد؟ پست توانست یم

 یضیمر ذهن و اهیس قلب توانست یم چقدر و باشد؟ داشته یفیکث

 بزند؟ یتینسانا از دور و زشت یها کار نیچن به دست که باشد داشته

!گذاشت انسان دینبا را یموجودات نیچن اسم البته  

 

٦۹_پارت#  

:گفت و کرد کمینزد را خودش  

 یم! یبزن غیج اگه حالت به یوا ، دارم یم بر دهنت رو از دستمو -

شد؟ میتفه ، کشمت یم بخدا کشمت  

:گفت و داد بهم یتکان. نداشتم هم کردن مخالفت ای کردن اطاعت توان  

میندار وقت گهید بنال -  

 خود یزندگ در چرا من دمینفهم وقت چیه واقعا سوخت، یم قلبم

 یعنی کرد؟ ینم تالش جانم نجات یبرا یکس چرا بودم؟ بدبخت نقدریا

 ینم درد من یبرا یکس قلب نبودم؟ مهم هم نفر کی یبرا ایدن نیا در

؟!بودم تنها انقدر چرا گرفت؟ ینم ای کرد  
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 دهانم یرو از یدودل با و آهسته را دستش ، دادم تکان آرام را سرم

 صورتم به را صورتش و گذاشت ام نهیس قفسه یرو را آن و برداشت

 و گرفت دستش با را میگلو که دمیکش یغیج ترس از کرد، کینزد

 را ام چانه و برداشت را دستش. آوردم یم کم نفس داشتم داد، یفشار

 انگشت! آمد ینم در هم میاصد گرید اما بود گرفته دردم فشرد، و گرفت

:گفت و داد تکان میجلو دیتهد حالت به را اش سبابه  

...گهید باری فقط ، یبزن غیج گهید بار هی اگه بخدا الیآ -  

 نیزم از یا گوشه به حاال و بود بسته را میها دست آن با که یطناب به

:گفت و کرد اشاره بود افتاده  

 نعفته به پس کنم، یم ارموک و تخت به بندمت یم طناب نیهم با -

!یکن میهمراه که  

 ، گرفتم یم تهوع حالت داشتم، ترس کار نیا به کردن فکر از یحت من

 لیتعط مخم و دیلرز یم تنم تمام آن به کردن فکر از. شد یم چندشم

...که نیا به برسد چه! کشته روحم و شد یم خورد غرورم شد، یم  

 در و شد حبس نفسم گذاشت، میمانتو دکمه نیاول یرو را دستش ریام

.زدم یم ادیفر را خدا نام دلم  
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 کی از یداریب کی ، خواست یم دل ته از ادیفر کی دلم کرد، بازش

.خواست یم را بد کابوس  

 کرد ینم تالش جانم نجات یبرا یکس که حاال ، شد ینم ینطوریا نه

!بدهم نجات را خودم خودم دیبا  

 به یبخور بدرد زیچ چیه ، کردم نگاه اطراف به و چرخاندم را سرم

 درد از مخالف طرف به فکم شدن دنیکش با. خورد ینم چشمم

!یلعنت فشردم، گرید کی یرو به را چشمانم  

:شد بلند ریام یصدا ، گشودم درد با را چشمانم  

 دوست ینطوریا ، کن میهمراه گم یم ؟یکن یم نگاه کجارو یدار -

؟یاوک ، ندارم  

 را چشمانش تمام ، زدم زل او به و دادم ورتق ترس با را دهانم آب

 یم داد چشمانش! دمیترس یم چشمانش از من ، بود کرده پر هوس

 یزندگ توانست یم ها چشم  نیا صاحب! هستند روحم قاتل که زدند

!ردیبگ من از را من  

 تماسش از ، داشت تن بر را شلوارش فقط ، کردم نگاه لختش بدن به

 یوحشتناک بغض! شد یم چندشم او و خودم زا و خورد یم هم به حالم

 خالص او از اما ختمیر یم اشک هرچقد که بود زده چنبره میگلو در



318 | P a g e  
 

 تواند یم ام یزندگ انیپا جا نیا که بود دهیفهم انگار هم او!! شدم ینم

.باشد  

! دمیرس یم یوانگید مرز به داشتم و بود ادیفر از پر و حرف از پر مخم

است؟ نیا من سرنوشت ایخدا  

.آمدم خود به ریام یصدا با  

اومده؟ خوشت ؟یکن یم نگاهم یطور نیا یدار چرا: ریام  

.دمیکش باالتر را خودم یکم ، نگفتم یزیچ  

:گفت و کرد یاخم ریام  

.نخور تکون انقد ؟یکن یم کار یچ یدار -  

!ادیم بند داره نفسم+   

:گفت و انداخت باال را شیابرو  

.یاریب در گلوت از یا گهید یصدا یدبل هم زدن غیج جز پس ، عه _  

:گفت و داد سر یبلند ی خنده  

.ریبگ نفس یحساب پس! رهیبگ نفست که نکردم یکار که هنوز گلم -  

:گفت آرام و کرد کینزد گوشم به را سرش  
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!یبزن نفس نفس قراره چون -  

.دتریشد میها اشک لیس و شد تر نیسنگ میگلو نیسنگ بغض  

 مخالف طرف به ، گفت لب ریز یلعنت کالفه گرفت فاصله من از ریام

 ینم بردارد، نیزم یرو از را راهنشیپ که کرد دراز دست و دیچرخ

! چرا دانستم  

 یبررس را بر و دور یکم و شدم بلند میجا از ، کردم استفاده تیموقع از

.کردم یم نگاه ریام به یگاه از هر ، کردم  

 نگاه میرو روبه به ، کرد یم نوازش را میها گونه هنوز اشک یسیخ

 ینم بود، دستش راهنشیپ و بود ستادهیا من به پشت کامال ریام ، کردم

 یم هم فرار از یحت و بود شده لیتعط مخم ، کرد یم کار چه دانستم

!دمیترس  

 یها دست. بکنم نیا از تر خراب را زیچ همه فرار قصد با دمیترس یم

 که یچرم یا  اسحله اج دنید با ، رفت شلوارش کمربند سمت به ریام

!شد حبس نهیس در نفسم بود بسته کمربندش به  

 یم قتل به اتاق نیهم در را ریام قطعا آوردم یم ریگ را اسلحه آن اگر

.رساندم  



320 | P a g e  
 

 طرفم به ریام ، شوم آرام یکم تا دمیکش هم سر پشت قیعم نفس چند

:گفت و کرد نگاهم مشکوک و برگشت  

؟یزنیم نفس نفس یدار چرا مرگته؟ چه -  

 و شدم جا به جا تخت یرو که شد کمینزد یقدم چند ، ندادم یجواب

:گفت و زد یشخندین ، رفتم تر عقب  

!یکن یم ینطوریا و نکردم یکار چیه هنوز خوبه -  

 

٥1_پارت#  

 بهم را حالم و دیخند یم هم پشت! بود خوشحال چقدر... دیخند بلند و

 خوانده کور اما! برد یم لذت و بود شاد من یبدبخت از چقدر زد، یم

!ببرد گور به خود با دیبا را کردنم نابود یخوشحال! گذارم ینم هرگز  

 و کرده پاک را میها اشک دم،یکش دراز تخت یرو یناگهان فکر کی با

 و نشاندم لب بر یمصنوع لبخند ، زدم زل ریام هوس پر چشمان به

 شکسته قصد میگلو بغض. میمانتو یها دکمه کردن باز به کردم شروع

.کردم مقاومت اما داشت، شدن  

...نداشتم یگرید راه! پدرم از ، خدا از کردم بخشش طلب دلم در  
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.شدم یم خالص دستش از دیبا  

 ، آمد خودش به! شد ینم باورش انگار ، کرد یم نگاه من به مات ریام

 یم تر دیشد هوس یها شعله چشمانش در که بود آمده خوشش انگار

:کرد زمزمه ، شدند  

!یا کاره نیا دونستم ینم -  

 را نشیسنگ جسم دوباره و کرد شل را شلوارش کمربند حرکت کی با

 باورش انگار هم او و! بودم کرده یرو ادهیز کنم فکر ، انداخت میرو به

 و غیج که بود منتظر دیشا و بود زده زل چشمانم در فقط و شد ینم

.باز کنم داد  

 بدن با میها دست تماس از کردم، حلقه بدنش دور را میها دست

 باال شیرو خواست یم دلم خورد، یم بهم حالم ، شد چندشم لختش

.کنم اش خفه و اورمیب  

 یم یکار هر شدنم خورد از یریجلوگ و میدخترانگ نجات یبرا من اما

! شد یم تمام ریام قتل با سرانجام اگر یحت! کردم  

.روحم و یگدختران قاتل او تا بود بهتر شدم یم ریام قاتل من  
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 ، بست را چشمانش لذت با ، دادم حرکت کمرش یرو را میها دست

 ممکن حالت نیتر زیانگ نفرت نیا و برد فرو گردنم یگود در را سرش

!!بود  

 بسته کمر به که یا اسلحه به و ، بردم فرو گردنش یگود در را سرم

. شدم رهیخ بود  

 را دختر هزاران و خود یزندگ بردارم، را اسلحه آن بشود اگر که یوا

.شد یم تمام جا نیهم در ام یزندگ که نه هم اگر! داد خواهم نجات  

 با و بردم اسلحه کینزد و دادم تکان را دستم و گفتم... ا بسم دلم در

 را میپاها ، خورد یتکان ریام ، برداشتم شیجا از را اسلحه حرکت کی

. کردم جمع  

 همه از غافل که بود هرفت فرو حس در و خودش یایدن در چنان ریام

 کرده تمرکز هدفش یرو فقط ، نشد اسلحه برداشتن متوجه و بود زیچ

.بود  

 نداشتن لیدل به. زدم شیپاها انیم میزانو با و کرده جمع را توانم

.دیچیپ خود به درد از و افتاد نییپا تخت از تعادل  
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 نیا ترس از دمیپر تخت گرید طرف به و شده بلند تخت یرو از عایسر

 شماره به میها نفس. کردم پنهان سرم پشت را اسلحه بفهمد مبادا که

.دیلرز یم ترس و جانیه از میها دست و بود افتاده  

 شد یم اش چهره از و نداشت تعادل و زد یم لنگ که یحال در ریام

 و گرفت محکم را آزادم دست یبازو ، آمد سمتم به دارد درد که دیفهم

 تمام با کردم یسع و زدم یبلند غیج ، دیکش خودش سمت به را من

 من برابر چند ریام زورِ اما بکشم، مخالف جهت به زور به را خود توان

.نبود کنم ول و بود  

 

٥1_پارت#  

 ، گرفتم گاز را چندشش دست آن توانم نیآخر با و برده نییپا را سرم

:شد بلند دادش یصدا  

 یم برخورد رستد باهات االن تا!  بخدا کشمت یم! یوحش ی دختره -

 منو یخواستیم که ،ینیب یم مویوحش یرو اون هم تو االن ، کردم

؟یبد بیفر  
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 جدا دستش از را میها دندان ، کرده حس دهانم در را خون ی مزه

 عقب یقدم چند خودم و دادم هول یگرید طرف به را ریام و کردم

.رفتم  

 ، آورد هجوم متمس به دوباره ، نبود یکاف ریام یبرا هم گاز آن انگار اما

.زد یم خون به تیعصبان فرط از چشمانش رنگ  

 از را اسلحه حرکت کی با ، دادم قورت را دهانم آب و شد گرد چشمانم

:گفتم و گرفتم طرفش به را آن و اورده رونیب سرم پشت  

!!ندارم یشوخ بخدا ، زنمت یم کینزد یایب ریام+   

 یم نگاه دستم ی اسلحه به تعجب با بود، زده رونیب حدقه از چشمانش

 و کرد چک را شلوارش ی شده شل کمربند و آمد خود به عیسر ، کرد

. شد رو به رو اش اسلحه یخال یجا با  

.زدم شیرو به یپوزخند  

 یبرا یحرف گفت؟ یم چه شد، مشت تیعصبان خاطر به دستانش

!کنم خالص ریت کی با را او توانستم یم االن! نداشت گفتن  

:گفت و داد سر را وارش وانهید ی قهقهه ، کرد پاک را لبش ی گوشه  

خنگ؟ ی دختره یبلد باهاشو کار اصال کوچولو، یندار جرئتشو -  
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 که یحال در ، دمیرس در به ، رفتم یم عقب عقب و بود دستم اسلحه

 را گرمید دست بودم، گرفته نشانه را او دستم کی با و بود ریام به نگاهم

.کنم دایپ را دیکل تا دادم حرکت در یرو  

 چرخاندم یم را آن چقد هر اما شد، روشن دلم در یچراغ دیکل لمس با

!داشت لرزش دستانم کنم، باز را یلعنت در نیا توانستم ینم  

 و کینزد کج یلبخند با ریام. بود افتاده جانم به خوره مانند استرس

. شد یم شتریب و شتریب من استرس و آمد یم کترینزد  

 یمتالش را آن و کنم کیشل مغزش در قایدق گلوله کی خواست یم دلم

!شوم راحت و کرده  

 و شد یم کینزد که بود یریام به چشمم کی و در به چشمم کی

!!نداشت را ماشه دنیکش جرئت که یدست  

 آمد در جا از دیکل  دم،یپر جا از و شدم هول پشت از در شدن دهیکوب با

.افتاد نیزم یرو به و  

 جا همه و جوره همه یشانس بد ایخدا بست، نقش میگلو در یبغض

!!بود گرفته را بانمیگر  
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 شد بلند در پشت از وانیک یصدا ، دیکوب یم ام نهیس به منظم نا قلبم

:گفت یم داد با که  

 کردن، محاصره رو جا همه و کردن حمله سایپل ، شده حمله! آقا! آقا -

 رونیب بوسامون ینیم! میکن فرار دیبا م،یبر دیبا رونیب نیایب زودتر

.محاصرست تحت خونه! آقا میافتاد ریگ ، منتظرن  

 االن کردم احساس ، بودند داده من به جا کی را ایدن کل انگار لحظه آن

 فرا را وجودم یناشدن وصف زنند،احساس یم برق یخوشحال از چشمانم

 نیا قلبم کردند، پر را صورتم میها اشک ذوق سر از بار نیا. بود گرفته

 قفسه به محکم کردن دایپ نجات فکر و یخوشحال از بلکه ترس از نه بار

 کرده جادیا همزمانم یها اشک و لبخند که یتضاد زد، یم ام نهیس

!یخوشحال ته یعنی بودند  

 سرم از برق بود داشته نگه را اسلحه که دستم یرو یدست نشستن با

 دانم ینم دم،یکش را ماشه عیسر و خودگاه نا و آمدم خودم به ، دمیپر

 دادم، انجام را کار نیا باالخره کردم، را کار نیا من اما افتاد اتفاق چطور

 بندش پشت یغیج و شد بسته ترس از چشمانم گلوله کیشل یصدا با

.شد هم در گلوله یصدا با که دمیکش  

چگونه؟ و بودم کرده کیشل کجا به بودم، کرده کار چه دانستم ینم  
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!انگار بودم داده دست از یا لحظه یبرا را ارمیاخت  

 به میها دست! آمد نیزم به ینیسنگ جسم برخورد و ریام آخ یصدا

 شیب در شدن دهیکوب یصدا ، افتاد دستم از اسلحه ، دندیلرز یم شدت

.بلندتر در پشتِ افراد یصدا و شد تر  

 مخم و بود افتاده اتفاق هم با یچ همه ، رونیب یانداز ریت یصدا

.بودم شوک در و ستادهیا یبت ونچ و بود شده لیتعط  

 و شد شل زانوانم ن،یزم یرو ریام جسم دنید با و کردم باز را چشمانم

 قاتل من ایخدا فشردم، و گرفتم دستانم نیب محکم را سرم نشستم،

بودم؟ شده  

 زده خشکم هنوز اما من خورد، یتکان نیزم یرو ریام ی افتاده جسم

!!است زنده ریام که دمیفهم و آمدم خودم به کدفعهی بود،  

 شدم رهیخ نیزم به ، کردم یم یکار دیبا شود بلند ریام که نیا از قبل

 تا کردم پاکشان عیسر ، بودند گرفته را دمید یجلو میها اشک یول

 و برداشتم نیزم یرو از عیسر ، کردم دایپ را دیکل ، نمیبب بتوانم بهتر

:شد بلند ریام یصدا که کردم فرو در قفلِ در  

 یوقت تا ، گفتم یکِ نیبب! زارم یم کثافط باراد اون دل به داغتو الیآ - 

!یلعنت زارم ینم ام زنده  
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٥2_پارت#  

 را ریام جان یب یها قدم یصدا ، نکردم نگاهش  و برنگشته سمتش به

 عیسر را دیکل. دمیشن یم پشت از دیکش یم طرفم به بایتقر را خود که

 من مال ایدن تمام ییگو لحظه آن ، شد باز در ، چرخاندم در قفل یرو

. شدم خارج و نکردم صبر گرید. بود  

 جلو به یقدم چند هنوز کنم؟ کار چه دیبا دانستم ینم یخوشحال از

. کردم برخورد نیزم به و کردم برخورد یمحکم جسم به که  بودم نرفته

!یلعنت ، گرفت درد میزانوها  

 به و شدم بلند یجا زا عیسر و فشردم گرید کی یرو محکم را چشمانم

!بود وانیک ، کردم نگاه بودم کرده برخورد آن به که یشخص  

 و ییرها به و بودم خوشحال در کردن باز از انقدر ز،یچ همه به لعنت

 مانند در پشت یوانیک نبود حواسم که کردم یم فکر نجایا از فرارم

.باشد یم انتظارم در مرگ ی فرشته  

 گردش در اتاق در و من نیب مشکوکش هنگا آمد، کمینزد یقدم وانیک

 بود آمده اتاق از که یریت یصدا که کند درک توانست ینم انگار. بود

 زخم اگر البته بودم، ستادهیا شیجلو سالم و نداشته یبرخورد من به
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 فاکتور را ام چانه درد جمله از ها درد گرید و روزه چهار سه ودیپر و سر

!میریبگ  

 سرم پشت به یکوتاه نگاه و رفتم عقب وانیک مخالف یقدم چند

 خارج اتاق از زد یم لنگ که یحال در دست به اسلحه ریام که انداختم

.بود شده جمع درد از صورتش ، شد  

 رمیگ بانیگر یدیام نا  و ترس و رعب حس  و یمنف افکار تمام دوباره

!شد  

 که نیا بدون اگر! بودم افتاده ریگ و بودم برگشته اول ی خانه به باز

 را دهانم آب! چه؟ کنند خارج شده خراب نیا از را من بفهمند ها سیپل

 یصدا ، کرد یم نگاهم شخندین با که کردم نگاه وانیک به و دادم قورت

:شد بلند سرم پشت از ریام  

.کنه فرار نزار رشیبگ وانیک -  

 ریام ی خورده ریت یپا متوجه تازه انگار انداخت، ریام به ینگاه وانیک

:گفت گرد چشمان با ، شد  

!خوبه؟ حالتون! پاتون آقا -  

:گفت زد یم رونیب اش شده قفل یها دندان نیب از که ییصدا با ریام  
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.نکنه فرار احمق نیا باش مواظب تو خوبم من -  

 وانیک ، نداشتم یفرار راه چیه! بود وانیک میرو جلو و ریام سرم پشت

:گفت آمد یم حرف به که یحال در  

 بوسا ینیم ، میکن فرار یپشت در از دیبا میندار یادیز وقت آقا -

.دنیرس  

 طرفش به و دمیپر جا از ، دمیشن سرم پشت از قایدق را ریام یصدا

 زل چشمانم در نفرت با ، گذاشت  ام قهیشق یرو را اسلحه ، برگشتم

:گفت و زد  

 ینیم ادیب دیبگ هم ماین ، باشه الیآ و من یبرا جدا بوس ینیم هی -

 باعثش که یکس یبرا هم! بکنه پام نیا حال به یفکر هی دیبا ما بوسِ

!!شده  

 یمنظم نا تمیر قلبم کرد، نگاهم نشسته بخون یها چشم و نفرت با و

 آن به را میپا ،اگر نکنم دایپ نجات که نیا از دمیترس یم. نواخت یم را

 حساب شده تمام را زیچ همه دیبا گرید قطعا گذاشتم یم بوس ینیم

.دمکر یم  

 یزندگ روز نیبدتر امروز ، افتاد رها یبرا اتفاق آن که یروز از بعد دیشا

!باشد من  
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.بودند تالطم در همه ، آمد یم اطیح از یادیز یصداها  

.گفت یچشم وانیک  

:داد ادامه دوباره ریام   

شدند؟ سوار ؟ کجان هیبق -  

 طنایح تو هم  عده هی ، شمان منتظر فقط شدن سوار هیبق آره: وانیک

.میبر تر عیسر چه هر دیبا آقا ، برنیم رو مونده یباق یدخترا دارن  

 شانه به یمشت ، بود او به پشتم حاال ، گرداند برم و گرفت را میبازو ریام

:گفت و زد ام  

.گهید وفتیب راه... کن حرکت االی -  

. میرفت نییپا به و دیکش یم خود با را من ریام  

:آمد وانیک یصدا  

.میرس یم نیزم ریز به که میبر در اون از  -  

چرا؟: گفت تعجب با ریام  

:گفت باالخره و کرد پا آن و پا نیا یکم وانیک  

.شده دایپ اطیح تو گاردایباد از چندتا جسد -  
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:گفت تعجب از پر ییصدا با ریام  

 اومدن؟ اطمیح داخل تا سایپل که یگیم من به یدار تازه ؟یچ...  چ -

داده؟ باد هی شبه کی یاحمق کدوم رو حمتمز سال سه! یلعنت ، یلعنت  

:داد ادامه عیسر و کرد سکوت  

.داره راه نیزم ریز به که یدر سمت به میبر نیباش زود -  

 هم پشت و قیعم یها نفس شدت به ریام ، کرد تمیهدا نییپا به عیسر

. است خراب حالش شیپا بودن یزخم بخاطر بود مشخص ، دیکش یم

. کنم دایپ فرار یبرا یراه توانستم یم دیشا نبود جا نیا وانیک اگر

 زده شوک واقعا لحظه آن اما ، انداختم ینم نیزم یرو را اسلحه کاش

 من یزندگ در ها کاش یا نیا. نبود یاریاخت من از یحرکت چیه و بودم

 کاش یا! بودند زده گند ام یزندگ به که ییها کاش یا ، بودند ادیز

...دماندن یم کاش یا فقط که ییها  

. نداشتم را ها آن رییتغ توان من و  

چرا؟ دانستم ینم ، میبود ستادهیا خانه وسط  
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 دیکش وارید یرو را دستش ، رفت خانه طرف کی وارید سمت به وانیک

! ها لمیف ِ مثل درست یمخف راه کی مانند شد باز وارید ، داد فشار و

!بود مانده باز تعجب از دهانم  

 

٥3_پارت#  

 نیهمچ یباند نیچن از چون کرد تعجب دینبا البته! ندداشت یمخف درِ

 ، میرفت داخل کوچک در از و نکردند تلف را وقت! نبود دیبع ییزهایچ

 مشخص ، آمد کینزد از اسلحه چند کیشل یصدا ، بست را در وانیک

 لیوسا و در شکستن یصدا بودند، کرده حمله خانه به ها سیپل که بود

.خانه داخل به ها سیپل هجوم یصدا و آمد یم خانه  

 قهیدق کی کاش بودند، خبر یب آن از که بود نمانیب وارید کی فقط

 که یا شده خراب و نیاطیش نیا دست از مرا و آمدند یم زودتر

.دادندیم نجات میهست داخلش  

 ، داد هولم جلو به ییهوی و محکم ریام ، بود کیتار یلیخ نیزم ریز

 نیا در که میها کفش از یکی کردم، برخورد نیزم به و نداشتم تعادل

 یجا کی گرید ایخدا. آمد رونیب میپا از بود باخته رو و رنگ روز چند

!بود نمانده صورتم و بدن یرو هم سالم  



334 | P a g e  
 

 یزندگ نیا در جا یب مقاومت از گرید فقط نبودم یچلفت پا و دست من

 یم هم من انگار بودند، برده ادی از مرا همه ، بودم شده خسته یکوفت

.ببرم ادی از را خودم خواستم  

! ابد؟ی امیالت سرم زخم گذاشتندیم مگر د،یچیپ یبد اریبس درد سرم در

!!بود داده هولم عمدا یلعنت ریام  

 کردم یم حس ام یشانیپ یرو یموها نیب را یگرم عیما حرکت هم باز

 را چشمانم خورد میپهلو به که یلگد با.  شد بسته درد از چشمانم و

 مانده زنده درد و زخم همه نیا با حاال تا چگونه من ، شودمگ کدفعهی

بود؟ ینشدن تمام یبدبخت نیا چرا ، بودم  

 به را باراد اسم گفت؟ یم چه وسط نیا بود دلم در که یکوچک دیام نیا

 نیا و آمد ینم گرید هم او اما را؟ بودنش کینزد حس آورد، یم زبان

!دهد ام یدلدار استخو یم که بود مغزم التیتخ و توهمات ها  

:شد بلند ریام خشم از پر یصدا  

 یوقت کنم، پارت کهیت نجایهم نکن یکار ، احمق ی دختره پاشو -

.یاریدرب یباز لوس و اطوار ادا یبخوا که نمونده برامون  

 یم راحت ایدن کی و کردم یم یخال مخش در یریت لحظه همان کاش

.شدند  



335 | P a g e  
 

:گفت خشم با وانیک به رو  

.کن عجله برسن، سایپل نکهیا از قبل ، زود کن جمع رو نیا وانیک -  

 رفت یم جیگ سرم ، کرد بلندم نیزم یرو از و گرفت را میبازو وانیک

 مردم یم جا نیهم اگر من! نبود یمهم زیچ کس چیه یبرا خب اما

 خواستم. داشت خود یجا دگر که جهیسرگ د،یگزینم یکس کک هم

 طرف به لنگه کی با نطوریهم و شتنگذا وانیک اما کنم میپا را کفشم

.دمیکش یم جلو  

 به و کرده ریاس آباد ناکجا کدام در را من ، بود رونیب تا یطوالن راه انگار

!داند یم خدا بردند؟یم یجهنم کدام  

:شد بلند ریام یصدا  

داده؟ خبر سایپل به یک وانیک -  

:گفت یآرام یصدا با وانیک  

.انداختن رشیگ ، بدزده رو ترادخ از یکی خواسته ، گرفتن حنارو -  

:گفت خشم با د،یساب یم گرید کی یرو را ها آن که ییها دندان با امیر  
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 یم بربادمون احمقه، نابلده، کاره، تازه گفتم! یلعنت ی کهیزن یلعنت -

 از ییبال آب اونور برسم بزار. نیزد رو خودتون حرف باز! نه نیگفت ده،

!هیک دست ایدن بفهمه ارمیب خانوادش و خودش سر همونجا  

.انداخت نییپا به شرمنده را سرش وانیک  

 دایپ نجات ها فطرت پست نیا دست از که را دختر آن شد یم قطعا

.دینام دختر نیتر شانس خوش کرده  

!بودند کرده ریدستگ را زن آن پس  

 وارید در کوچک یمخف در کی هم باز ، میستادیا رفتن راه یکم از بعد

 اطیح به چندان یشباهت که یاطیح وارد و کردند باز را در ، بود

!میشد نداشت  

 

*** 

(:باراد)  

 به یبرا را مختلف روش کی بار هر ها سیپل ، ماندم منتظر اتاق در

.بردند یم کار به  زنِ آن آوردن حرف  
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 یول بود، کرده یعاص را همه سکوتش نیا و بود داده حیترج را سکوت

!درو شیپ نگونهیا خواست یم یک تا  

 زن! شود یم منفجر لحظه هر مغزم کردم یم احساس ، بودم کالفه

 مانیعصب انداخت، یم شک به را همه تر شیب نیا و کرد یم بیتکذ

.بود کرده  

 افسرها از یکی! بود مانده جهینت یب کارها هنوز ، بود شب 11 ساعت

 آن داشتن  نگه توان نیا از تر شیب برود شیپ گونه نیا اگر گفت یم

.کرد یم ام وانهید بدتر نیا و داشت مینخواه ار زن  

 سمت به ، دیکش یم پر خانه دارو و الیآ شدن گم سمت به فکرم مدام

 و آمده؟ سرش ییبال چه ست؟یحال چه در ؟ کجاست االن الیآ که نیا

 بلکه تا بزنم مشت ها وارید به یپ در یپ خواستیم دلم ها فکر نیا با

!شد یمن نجایا که فیح اما شوم یخال  

.بودند کرده رشیدستگ تازه که یزن سمت به گشت یم بر باز فکرم  

. بود گردش در هیقض دو نیا نیب فکرم  

.نبودند ربط یب گرید کی به قطعا هیقض دو نیا ، داشتم یبیعج حس  
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٥4_پارت#  

.شد پاره افکارم ی رشته اتاق در شدن بسته و باز یصدا با  

 یرو ، شد اتاق وارد بود دستش یا پرونده که یحال در کالفه یمرتض

.دیکش یقیعم آه و انداخت را خودش دار چرخ یصندل  

:آوردم زبان به را فکرم و فشردم انگشت چند با را میها قهیشق  

 حس ییجورا هی! ربطه؟ یب الیآ دنیدزد به زن نیا بنظرت یمرتض -

!دهیدزد رو الیآ که هیهمون کنم یم  

 و گذاشت زیم یرو را شیها ستد ، دیچرخ طرفم به یصندل با عیسر

:گفت و شد خم جلو به یکم  

 اگه که ستن،ین ربط یب منم نظر به ؟یکن یم فکر نیهم به توام -

.کنه انکار تونهینم گهید باشه نطوریا  

:گفت و کرد مکث یکم  

 همون مثل دنشیپوش لباس نوع بیعج میکرد ریدستگ که یزن نیا -

 مطمئن شهینم اما بودن، گرفته رو لمشیف یتیامن یها نیدورب که هیزن

!پوششه تشابه فقط دیشا بود،  
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 که بودم ها حرف نیا از تر کالفه! ستیچ غلط و درست دانستم ینم

.بدانم  

 که رو روز اون یتیامن یها نیدورب یلمایف نظرم به ،یمرتض نیبب -

 رتونیدستگ یزیچ دیشا نیبنداز بهش ینگاه دوباره ، نیکرد ضبط

.نه ای زنه همون گرد دوره زنِ نیا میبفهم دیبا. شد  

:گفت و کرد نگاهم متفکر  

 رشیدستگ که یزن با و میکن شیبررس یشتریب دقت با دیبا اره -

.میکن سشیمقا میکرد  

 رونیب یدیکل دسته ، برد فرو بشیج در را دستش و شد بلند شیجا از

.رفت یاتاق در سمت و آورد  

:گفتم و شدم بلند یجا از  

؟یضمرت یریم کجا -  

:گفت و برگشت سمتم به  

.گهید میکن یبررس همکارا با لمارویف که رمیم -  

:گفت و داد یتکان هوا در را ها دیکل  

.کنم یم خبرت گردم یم بر ، جا نیهم نیبش تو! هیمخف یجا هی -  
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 را سرم نشستم، میجا سر و دمیکش یقیعم نفس ، دادم تکان را سرم

.کردند مغزم دنیجو به شروع بد افکار هم باز و فشردم میها دست انیم  

 مو تار کی که نیا فکر! باشند اوردهین سرش ییبال کجاست؟ الیآ یعنی

.زد یم چنگ دلم به یبد حس! داد یم عذابم شود، کم الیآ سر از  

. کنم دور خود از را یمنف و بد افکار نیا تا دادم تکان را سرم یعصب

:کردم یم تکرار دل در مدام را یزیچ کی فقط  

!بگذارد تنها دینبا! بگذارد تنها مرا تواند ینم الیآ  

 چهار نیا در نیا از تر شیب توانستم ینم شدم، بلند یجا از کالفه

. شدم خارج اتاق از عیسر! بمانم منتظر کننده خفه یوارید  

 یزیچ پوش اهیس زنِ آن بود؟ کجا یمرتض ، بودم ستادهیا اداره وسط

بود؟ شده شانریدستگ یزیچ لمیف از بود؟ گفته  

 سمتش به بلند قدم چند درها از یکی از یمرتض شدن خارج با

:گفت و آمد سمتم به عیسر من دنید با برداشتم،  

.گم یم بهت امیم بمون اتاق تو گفتم ؟ باراد یکن یم کاریچ جا نیا -  

شد؟؟یچ ؟یمرتض شدیچ -  

:گفت و آورد نییپا را شیصدا تن  
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 اصال نهیقوان خالفه ، میبزن حرف شه ینم همه یرو جلو که جا نیا -

!بگم بهت بخوام  

:دمیپرس عیسر. میشد وارد هم با ، کرد اشاره اتاقش سمت به  

!شد؟ رتونیدستگ یزیچ -  

:گفت و کرد تر یلب ، گرفت یجا شیصندل یرو  

 الیآ که روشنه کامال هم االن! زنه همون نیا ، بود درست حدسمون -

 جانب از یول کردن ییبازجو هم الیآ یگاردایباد از دهیدزد زن نیهم رو

 یلیخ تونهیم لمیف نیا نباش نگران یول نشد، رمونیدستگ یزیچ اونا

.کنه کمک بهمون  

:داد ادامه و کرد یکوتاه مکث  

 مدرک با کرد انکار اگه بار نیا و میکن ییبازجو ازش دوباره قراره حاال -

 خودش اگه میبگ بهش دیبا البته و ، نمونه یباق براش یراه تا میبر جلو

 شه یم یچ مینیبب دیبا گهید. بشه تر سبک جرمش دیشا کنه اعتراف

! بشه حل دم یم قول باش صبور ، باراد  

:گفت شمرده و زد زل چشمانم به  
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 برو هم االن! خودمون نیب فقط باشه، خودمون نیب دیبا ها حرف نیا -

 جا نیا ، ذارمتیم انیجر در ، کشه یم طول کار جا نیا کمی خونت

.کنه ینم حل ویزیچ موندنت منتظر  

! کرد یم هم ترش خراب یحت کرد ینم حل را یزیچ نجایا ماندنم

 جا نیا اگر دارم، ذهن در یا نقشه چه که کرد یم شک دینبا یمرتض

 دهم، نجات خود یها دست با را الیآ خودم توانستم ینم ماندم یم

.برساند من به را خبرها بودم دواریام فقط  

 رو کنم، حفظ را میخونسرد کردم یسع ، دمیکش لبم گوشه به یتدس

:گفتم و یمرتض به کردم  

 نکارویا اگه که یبد خبرم یبزن زنگ دیبا یول خونه رم یم من باشه -

.رمینم گهید امیم باز خودم ینکن  

: گفت و داد قرار اش نهیس یرو را دستش کف شد بلند شیجا از  

.گهید برو کنم، خبرت دم یم قول -  

 و شده خارج اتاق از یکوتاه یخداحافظ از بعد ، شد راحت المیخ یکم

.کردم حرکت خانه سمت به  
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٥٦_پارت#  

 راه انیم کدفعهی اما کردم یم حرکت اتاقم سمت به ، دمیرس خانه به

.دادم ریمس رییتغ الیآ اتاق سمت به و ستادمیا  

 ، گرید بود الیآ به متعلق نظرم از اپارتمانم در که شدم یاتاق وارد

!باز یِدرها با یکمد و ختهیر بهم تخت همان بود، مانده همانطور  

. فشرد یم و بود گرفته یدست دو را قلبم یکس کردم یم حس  

 الیآ ، یلعنت اتاق نیا بود روح یب و سرد ، رفتم جلوتر و بستم را اتاق در

.داشت کم را  

!میداشت کم را الیآ من، و اتاق نیا ، خانه نیا  

 را خودم و دمیکش اش یتخت رو یرو به یدست نشستم، تختش یرو

. شدم رهیخ سقف به و انداختم تخت یرو جسد کی مانند  

...شدم غرق خواب یایدن در بعد یلحظات  

 

*** 

 تخت یرو عیسر. شدم جدا خواب یایدن از یگوش زنگ یصدا با

 را سرم کردم؟ یم چه الیآ اتاق در من کردم، نگاه اطرافم به و نشستم
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 و تماس منتظر من! آمدم خودم به زده بهت بعد و گرفتم دستانم نیب

:گفتم لب ریز بود، برده خوابم یک بودم، یمرتض طرف از یخبر  

!!موقعم بد خواب نیا به لعنت -  

 "یلعنت" ، بود شده قطع تماس دمید که زدم چنگ ام یگوش به عیسر

.گفتم لب ریز  

 بودند دهیدزد را الیآ که یروز از. داشتم یمرتض از پاسخ یب تماس سه

 نیا به تماس دمیخواب را امروز کی ، بود شده حرام من چشمان بر خواب

.دادم دست از را یمهم  

 عیسر بوق دو از بعد گرفتم، را یمرتض شماره و شدم بلند یجا از عیسر

:داد پاسخ  

.یدینم جواب زنم یم زنگ چرا -  

:گفتم و فشردم انگشتانم با را چشمانم  

 کجاست؟ الیآ کرد؟ اعتراف زنِه بگو بهم کن ول نارویا ، بودم خواب -

دنبالش؟ میبر یک  

:دیپر حرفم انیم  
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 اعتراف زنه که بدم خبرو نیهم بهت زدم زنگ آره! باراد باش آروم -

 ینفر نیدوم الیآ ، شده باند نیا وارد یتازگ به که گفت بهمون ، کرده

 یم کمکش هم مرد تا سه و نبوده تنها نکهیا و دتشیدزد که بوده

 ما تا نبود نصب اونجا ینیدورب که بوده جداگانه که یورود از کردن

.مشونینیبب  

:گفتم زد،یم ام نهیس به تند تند قلبم  

 که بگو بهم شه؟یم درست یچ همه ینی م؟یکنیم دایپ رو الیآ یعنی -

.یمرتض شهیم تموم داره کابوس نیا  

 بیترت یمهمون هی امشب  گفت و گرفت اونارم اسم زنه! دوارمیام -

 حمل خیتار بعدش روز و بدزدن رو گهید دختر دو قراره و دادن

... و کردنشونه  

 به کردم، یم فکر زیچ کی به تنها من و گفت یم هم پشت یمرتض

:گفتم کالفه و دمیکش میموها انیم یدست! الیآ نجات  

!شهیم رید فردا تا میبد نجات رو الیآ میبر خب -  

:شد بلند یمرتض یصبع یصدا  
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 فکر با و میریبگ نظر در زویچ همه و میکن آماده رو ممونیت دیبا ما -

.میبر جلو  

:داد ادامه و کرد یمکث  

 ما با که یندار یا اجازه نیهمچ اما یقمیرف درسته باراد که نیا و -

.قانونه خالف! یایب  

 حفظ را میخونسرد کردم یسع ، شد مشت تیعصبان شدت از دستم

.کنم  

 یکوتاه صبحت از بعد و گفتم یا باشه لب ریز و دمیکش یقیعم نفس

. کردم قطع را تماس  

 ای شد یم میدعوا یمرتض با ای قطعا زدم یم حرف نیا از تر شیب اگر

.دادم یم لو را بود ذهنم در که یافکار  

 قیتزر من به را یفراوان آرامش نیا و بود کرده اعتراف زیچ همه به زن

. بودم شده تر کینزد الیآ به قدم کی یعنی نیا ، کرد یم  

 سال سه که یشخص! یبهادر ریام جز نبود یکس بالها نیا همه آغازگر

 ریگ را او توانست ینم کس چیه و زد یم یخالف کار هر بر دست بود



347 | P a g e  
 

 فرد ، فروخت یم غربت به را وطن یها دختر که یدیپل فردِ ندازد،یب

!داشتند ریت حکم نداختنشا ریگ یبرا ها سیپل حاال که یفیکث  

 به توانستم ینم ، برسم الیآ به من و شود تمام زیچ همه بود قرار فردا

 تحمل ، نروم الیآ نجات یبرا ها آن همراه و کنم گوش یمرتض حرف

 الیآ خودم دیبا! بود بسم گرید یدور نیا! بود بس گرید یصبور و کردن

.دادم یم نجات فیکث سگِ آن چنگ از را  

 

٥٥_پارت#  

 یم ام وانهید و بود افتاده جانم به یا خوره همچون استرس بعد روز

 یم را وجودم یمنف احتماالت و شده برهم درهم افکارم تمام و کرد

.لرزاندند  

 تا اگر ای! باشند؟ آورده سرش ییبال اگر ببرند؟ را الیآ اگر م؟یبرو رید اگر

!!چه نباشد زنده االن  

 خواست یم تنفسم و رفت یم ستادنیا به رو قلبم تپش کردم یم حس

 دیبا وفتدیب من ریگ اگر ،یبهادر ریام حال به یوا. دهد انیپا کارش به

!کند التماس هم مردنش یبرا  
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 در که بودم دهیفهم داشتم یمرتض با شیپ قهیدق چند که یتماس با

 یگرید شخص اما بودند، داده نجات را شانس خوش دختر دو یمهمان

.بودند نکرده ریدستگ فعال نشود مشکوک یکس که نیا یبرا را  

! کنند حمله ریام گاهیمخف به بود قرار که یروز! بود روز نیآخر امروز و

 یمرتض ی گفته از اما کنند، حرکت آنها یسو به بود قرار شب 1 ساعت

 ینگاه ساعت به ، کنم صبر نیا از شتریب توانستم ینم و نبودم مطمئن

 و رفتم نیماش سراغ به و نکردم صبر ، داد یم نشان را دوازده انداختم

 یا گوشه را نمیماش دمیرس یوقت. کردم حرکت سیپل اداره سمت به

 شرکت نیماش از یکار محکم یبرا. نباشد دید در که کردم پارک

 نیزم یرو میپا با. کند ام ییشناسا یمرتض مبادا تا کردم یم استفاده

 را ساعت نبود، آنها از یخبر و بودم شده کالفه و خسته گرفتم، ضرب

 فرمان به یمشت یعصب. داد یم نشان را مین و دوازده که کردم چک

 زودتر نکند شد؟ینم پشیاک و یمرتض از یخبر چرا پس ، زدم نیماش

.بزنند گندش!! نکنم بشانیتعق من تا باشند رفته  

 پشت و یمرتض نیماش بعد قهیدق ده حدود ، دوختم یکالنتر به چشم

 دنبال به و شده خارج نگیپارک از سیپل گرِید نیماش نیچند بندش

.کردند حرکت گرید کی  
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 فرمان من به قلبم یول ستیچ نقطه نیا در غلط و درست دانستم ینم

!کنم دایپ را الیآ و باشم آنجا دیبا که داد یم  

 دانستم ینم و بود کی ساعت! افتادم راه دنبالشان به ادیز ی فاصله با

 به دیکش یم پر کامال فکرم ، میباش راه در ستا ممکن چقدر بایتقر

 بود؟ کرده سر یوضع چه با را روز چند نیا نبود معلوم که ییالیآ سمت

 که ییالیآ بود؟ شده متحمل را ییها عذاب چه بود؟ آمده سرش به چه

 شده تر فیضع یلیخ رها از بعد! بود شده فیضع اریبس اواخر نیا

 ردش که بود یزخم رها. شد شردهف رها یآور ادی با قلبم!! میبود

!اول روز یتازگ به ماند، یم یباق قلبم یرو شهیهم  

 اما میکرد یم یرانندگ ها ابانیخ در که بود مین و ساعت کی از شیب

 شده خراب کدام در را الیآ یلعنت ریام! مینداشت یمقصد که انگار

!بود؟ کرده یزندان  

 را سرعتم ، یفرع رد دنیچیپ و سیپل یها نیماش سرعت شدن کم با

 از بعد ، دادم ادامه کردنشان بیتعق به فاصله حفظ با و کرده کم اریبس

 مقابل یا خانه  باالخره درخت، یانبوه انیم در ساعت کی حدود

 یم نظر به خوفناک که بزرگ و یمیقد ی خانه کی! شد ظاهر دمانید
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 گرید کی یرو میها دندان و شد مشت خود به خود میها دست! آمد

!قفل  

 از. درخت چند پشت ، کردند توقف خانه یکینزد در سیپل یها نیماش

 متوجه دینبا ، شدم کشانینزد آرام یها قدم با و شدم ادهیپ نیماش

 که کردم نگاه ساعت به ، بودند شده ادهیپ همه! شدند یم من حضور

 را خانه دور تا دور ها سیپل ، داد یم نشان را قهیدق چهل و سه

.ندکرد محاصره  

 دست با و بروم داخل به زودتر چه هر خواستم یم فقط و بودم یعصب

 پاک روزگار ی صفحه از را یبهادر ریام پست و فیکث وجود خودم یها

. کنم  

 فقط شد، یم رمیگ بانیگر شدم یم یعصب که یمواقع یلعنت سردرد

 یها زدن زنگ و بود ختهیر بهم دایشد اعصابم. داشتم کم را نیهم

 در و کرده خاموش را ام یگوش ، کرد یم ام یعصب شتریب ازالن ممتدد

 شده مرگش چه گرید او تیوضع نیا در شب موقع نیا کردم، فرو بمیج

 موفق آنها از ینفر چند که ییگو دادم، سیپل افراد به را توجهم بود؟

 کیشل و یریدرگ یصدا شوند، وارد و بپرند وارید یرو از که بودند شده

.  آمد یم  
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 بزرگ درِ آن تا بودم دوخته چشم ، دادم ماساژ را میها قهیشق تمدس با

!شده که یمتیق هر به ، شوم وارد و کنند باز را  

 به یادیز یها سیپل و شد باز در قهیدق چند گذشت از بعد و باالخره

 دادند یم کیکش خانه اطراف و در یجلو یافراد و بردند هجوم داخل

!کردند یم سخت را کارم که  

 

٥7_رتپا#  

.رفتمیم جلو دیبا شد، ینم نگونهیا  

 جلب من به ینفر چند توجه ، شدم کینزد و زدم ایدر به دل باالخره

 آنها از یکی و گرفتند طرفم به را شانیها اسلحه. آمدند میسو به و شد

:گفت  

؟یدار کار یچ جا نیا ؟یهست یک گهید تو -  

:گفتم و کردم تر یلب  

.داخل برم دیبا! اومدم یخسرو یمرتض دنبال -  

 نیا از ، میندار یا اجازه نیهمچ ضمن در م؟یبفهم دیبا کجا از -

.واسمون نکن درست دردسر و شو خارج محدوده  
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 تمام و اورمیب فرود دهانش یرو را ام شده مشت دست خواست یم دلم

.کنم خورد را شیها دندان  

 میپا تا سر به ینگاه ، "چخبره؟"دیپرس و شد کینزد یگرید فرد

:گفت  و انداخت  

 نیا تو دونم یم!  دمید ادیز یمرتض همراه سیپل ی اداره تو شمارو -

ن؟یکنیم کاریچ نجایا یول ن،یکرد کمک ما به یلیخ پرونده  

.هست انیدرجر یمرتض داخل، برم دیبا -  

:داد ادامه مشکوک  

 ، داخل نیبر که ده یم یا اجازه نیهمچ یمرتض که نیمطمئن -

!نیشیم ریدستگ باشه نیا از ریغ اگه!  قانونه خالف  

:گفتم و کردم فوت را نفسم کالفه  

 دیبا ندارم وقت االن ، دیبپرس یمرتض از دیتونیم ستین نیا از ریغ -

 دست به دیبا فقط که دارم دستم تو یمهم مدارک ، داخل برم عیسر

.برسونم یمرتض خودِ  

 سفتا حالت به را سرش ست،ین یزیچ نیهمچ که دانست یم انگار

.داد تکان  
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 ییها سیپل ،ییادهایفر و داد یصدا و آمد کیشل یصدا لحظه نیهم

 از شدند، یم پراکنده کم کم و افتاده جنبش به بودند اطرافم در که

 و داد به و رساندم داخل به عیسر را خودم و کرده استفاده فرصت

. نکرد یتوجه شد یم بلند سرم پشت از که شانیها هشدار  

 یها آدم از داد یم نشان که ییها جسد و بودند یادیز افراد اطیح در

 و بودند برده را ها دختر نکند! نبود یدختر از یاثر چیه و! هستند ریام

 کیشل یصدا نیح نیهم در و رفتم جلوتر یکم. میبود دهیرس رید

 به خانه ییباال ییها طبقه از کرد حس شد یم و خانه داخل از یتفنگ

 به وادار را قلبم که یدختر غیج یداص بندش پشت و دیرس گوش

!کرد یم ستادنیا  

! دارد من یالیآ یصدا به یادیز شباهت کردم یم حس که ییصدا

 کردم حرکت خانه یورود طرف به عیسر ، شد حبس نهیس در نفسم

. بود دهید مرا یلعنت دم،یشن پشت از را یمرتض یصدا که  

 ها سیپل یعنی!! بود قفل که یدر رساندم، در به را خودم و نکردم صبر

! بردند یم خود با الرایآ ها آن و بودند دهینرس خانه داخل به هنوز

.حالتم فیتوص یبرا بود کم هم نقطه نیا در شدن ووانهید  
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 به شدنم دهیکوب محکم و ام قهی زدن چنگ و پشت از شدنم دهیکش با

 یم چشمانش از خشم که شد جلب او به نگاهم ،یمرتض توسط وارید

. دیبار  

:دیغر شده قفل یها دندان با  

!!باراد؟ یکن یم یغلط چه جا نیا تو -  

 و دادم قرار ام قهی یرو اش شده قفل یها دست یرو را میها دست

.نبود یشدن اما کنم جدا خود از را او کردم یسع  

 جا نیا به که کردم تالش همه نیا من! یمرتض امین تونستم ینم -

!!بفهم امین تونستم ینم برسم،  

:زد داد یعصب  

 ،یبش ریدستگ ممکنه یفهم ینم چرا ،یحساب مردِ قانونه خالف -

 که ییما یبرا یکاف ی اندازه به اتیعمل نیا اد،یب سرت ییبال ممکنه

 یفهم ینم چرا! تو به برسه چه هست خطرناک میدار زاتیتجه نقدیا

کنه؟؟ یم تر خراب ویچ همه فقط نجایا تو وجود  

 ستین مهم برم، و رمیبگ پس الرویآ اومدم فقط من ست،ین مهم برام -

! ادین اون سر ییبال خوام یم فقط اد،یب سرم ییبال که  
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:گفت و دیکش سیموها نیب یدست ، کرد ول را ام قهی یعصب  

 جا نیهم خودم وگرنه باراد میندار وقت فیح! یشد وونهید پاک -

! زدم یم دستت به دستبند  

 خانه یورود شده قفل در به کردن کیشل دستور یگرید حرف بدون و

.داد را  

 یبزرگ ی خانه.  میشد وارد یمرتض همراه ، نماندم منتظر ، شد باز در

. برد یم هجوم یسمت به کس هر ، بود  

 دیبا دانستم ینم ، دمینگر یم اطراف به درندشت خانه وسط سرگردان

!م؟کن دایپ خانه نیا یها نقطه از کی کدام در را الیآ کنم؟ کار چه  

. گشتند یم را جا همه و رفتند یم ها اتاق ی همه به ها سیپل  

 نیا و گرفتم ینم یجواب اما زدم، یم صدا را الیآ اسم خود به خود

!کرد یم اصابت قلبم به که بود یریت مانند سکوت  

:گفت و آمد کمینزد یمرتض  

.میکن یم رشونیدستگ ، باش آروم یهع-  

:گفت و کرد نگاه یسمت به  

.نیاریب رو زنه -  
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 دست به که را یزن نفر دو کردم، نگاه زد یم صدا که ییجا سمت به

 نیا در وجودش و زن آن دنید با. آوردند یم بودند زده دستبند شیها

 به که بود گرد دوره زن همان نیا آمد، در صدا به یزنگ مغزم در خانه

 فلق گرید کی یرو میها دندان!! بدزدد را الیآ بود داده جرئت خودش

:گفت و زد چنگ را میبازو ، دیفهم را حالم یمرتض که ییگو شدند،  

!ندارم یشوخ ببرنت دمیم وگرنه باراد کن کنترل رو خودت -  

 شیجا که فیح ، فشردم هم یرو را چشمانم و دمیکش یقیعم نفس

! آوردم یم در زن نیا روزگار از دمار وگرنه نبود  

 هم او و است اطراف و دور نیهم در ، است کمینزد الیآ کردم یم حس

!است خراب حالش من مثل هم او است، من منتظر  

 رونیب یاتاق از بود دستش یرنگ یشمی شال که یحال در افراد از یکی

 یم نهیس به محکم قلبم و افتاد شماره به میها نفس آن دنید با آمد،

.دیکوب  

 

٥8_پارت#  

 یم را آن صاحب ، شناختم یم را شال نیا من دم،یدو طرفش به

!شناختم  
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 از بدنم یدما و شد فشرده قلبم! بود الیآ سر یآخر روز که یشال

.رفت یم باالتر لحظه هر تیعصبان  

.سپردم گوش او به افراد از یکی یصدا با  

 نیا ها اتاق از یکی تو یول ، قربان ستین یکس میگشت جارو همه -

 یتو شه،یم دهید  نیزم یرو که یخون یها لکه و میکرد دایپ رو شال

 حدس که پارچه و طناب یها تکه وضعه، نیهم هم گهید اتاق چند

.بودن بسته باهاشون رو دخترا میزنیم  

: یمرتض  

ن؟یگشت رو اونجا ،یچ ییباال یاتاقا -  

 نفس نفس آنها از یکی و امدند نییپا ها پله از نفر چند نیح نیهم در

:گفت زنان  

 یتو و بودند کرده نصب نیوربد باال دار تخت یاتاقا از یکی تو قربان -

 خون به آغشته طناب کی و بود شده ختهیر یادیز خون هم اتاق همون

 که ختهیر بهم یتخت و انیم تازه نظر به خونا رد نیا بود، اونجا هم

.شدن یخال هم ها اتاق هیبق و! شده استفاده یتازگ به ازش معلومه  

:گفت و فتگر طرفم به ، گرفت اول مرد دست از را شال یمرتض  
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 سرش یرنگ یشمی شال بار نیاخر یگفت قبال درسته؟ الستیآ مال -

!بوده  

 و بزنم یحرف گرید داشتم دوست نه ، دادم تکان دییتا ی نشانه به یسر

 با یاتاق به سر آخر و فکرکنم و کنم فکر نداشتم دوست! کنم یفکر نه

! بوده نهات اتاق در الیآ با دیشا که یفیکث سگِ آن به ، برسم تخت کی

!زدیم حرف یزندگ و مرگ از که یادیز یها خون به ای  

.شد منقبض فکم و دیکش یبد ریت سرم  

 الیآ یصدا به یادیز شباهت که یدختر داد یصدا ، اسلحه یصدا

 تعلق الیآ به که یشال و تخت کی ، یخون طناب ، خون حاال و داشت

! نبود یخوب یها نشانه ، داشت  

 دست از شهیهم یبرا را رها دمیفهم که داشتم را ییها روز همان حس

!بود تر تلخ و تر نیسنگ یکم میبرا نباریا اما ام، داده  

:گفت یعصب یمرتض  

 میکن نگاهش میندار رو وقتش هیکن گم رد ها نیدورب نصب دیشا -

 افرادش و ریام کردن دایپ رو تمرکزتونو فعال ، شهیم یدگیرس بهش بعدا

.انیکیدنز نیهم احتماال د،یبزار  
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 را ها لمیف آن به کردن نگاه وقت کس چیه االن بود یمنطق حرفش

!افتاده یلعنت اتاق آن در یاتفاق چه میبدان که نداشت  

 ستین به سر قصد که یدختر هزاران و بود ریام کردن دایپ مهم االن

.داشت را کردنشان  

:گفت و رفت گرد دوره زن سمت به یمرتض  

.یزد وندورم نکنه نا؟یا پس کجان -  

:گفت اشک با همراه ترس با زن  

بودن جا نیهم مطمئنم بخدا نه -  

:گفت و کرد یکوتاه مکث  

.رفتن یمخف یها راه از حتما -  

!شد هم در باهم یمرتض و من گفتن " یچ " یصدا  

:گفت بهت با یمرتض  

کجاست؟؟ ؟یمخف راه کدوم ؟یگ یم یچ -  

: گفت و کرد اشاره یوارید سمت به دستش با زن  

.اونجا نیببر منو -  
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 دست کرد درخواست و شد کینزد وارید به زن ، رفتند وارید سمت به

. کردند را کار نیا دیترد با کنند، باز را شیها  

 وارید یا تکه کرد، وارد آن به یفشار و زد دست وارید از یقسمت به زن

 و شده باز وارید به متعجب همه! شد جدا ترک کی مانند شد، باز هم از

 راه کی حاال و بود رفته کنار وارید! کردند یم نگاه وارید درون یِمخف درِ

. نبود معلوم شیانتها یکیتار از که یراه. بود مانیرو جلو ینیرزمیز

.ما سرش پشت و شد وارد یمرتض ابتدا م،ینکرد تلف را وقت  

 همه به تا کردند روشن را خود مخصوص و  بزرگ یها قوه چراغ یهمگ

. میباش داشته دید جا  

:شد بلند افراد از یکی یصدا میرفت راه یکم نکهیا از بعد  

.قربان ختهیر خون یکمی هم نجایا -  

:گفت و کرد یکوتاه مکث  

.نجاستیا هم زنانه کفش لنگ هی -  

 یا تازه یها خون و کفش لنگه آن دنید با ، میشد کینزد سمتش به

.شدم تر مصمم امیر قتل برای تصمیم روی بود شده ختهیر که  

:گفتم یمرتض به رو  
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.الستیآ مال هم کفش -  

 من! خواستم ینم را زیآم ترحم ینگاها نیا ، کرد نگاهم یناراحت با

!خواستم یم را الیآ ی زنده وجود فقط  

: گفت و زد ام شانه به یدست  

.میکینزد یلیخ م،یکن یم داشیپ حتما -  

 افراد از رنف چند و گرد دوره زن همان حنا سمت به یگرید حرف بدون

. افتادم راه دنبالشان به ، کردند یم حرکت یوارید سمت به که رفت

 راه کی هم باز و ، فشرد را آن باره کی به و دیکش وارید به یدست حنا

 ی محدوده از فاصله یکم با و اطیح به که یا یمخف راه نباریا ،یمخف

 بدون دادند یم یفرار را ها دختر گونه نیا پس! شد یم ختم خانه آن

. ندازدیب رشانیگ ای ببرد ییبو یکس که نیا  

. بود مانده خورده خاک وارید یرو یدست رد  

 پشت و یمرتض ، شدم خارج یخروج از همه از زودتر و نکردم صبر

.شدند خارج هم افرادش بندش  
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 که یدر بود، آنجا یکوچک در ، دمیکش یقیعم نفس و بستم را چشمانم

 و اهیس یها بوس ینیم و بود باز که یدر ، دبو شده پنهان ها بوته انیم

.بودند مشخص دور از یدیسف  

 

٥۹_پارت#  

 هم یمرتض گروه ، داشتند حرکت قصد ییگو که ییها بوس ینیم

 و ها ادیفر و داد اد،یز یصداها و سر کردند، یانداز ریت به شروع و دیرس

 به اما من بود، آمده بوجود یا آشفته وضع و بودند شده یقاط ها اخطار

 ینیم سمت به سرعت با و توانم تمام با و کردم ینم توجه یزیچ چیه

. رفتم ها بوس  

 یبرا قلبم شد یم دهیکش دنبالشان به که یدختر و مرد دو دنید با

 یآتش کرد، یم فوران  قلبم یانتها از یبیعج حس ، ستادیا یا لحظه

 بودند هشد گرد چشمانم ، کند یمتالش را ام نهیس داشت قصد سوزناک

 حرکت قصد که بودند ییها بوس ینیم اطرافشان. بود آمده بند زبانم و

 به را او و شد یم دهیکش یبوس ینیم سمت به که یدختر و داشتند

.انداختند آن داخل به یا انهیوحش شکل  

:زدم داد آگاه ناخود اهو،یه آن انیم  
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!الااااایآ -   

. دیچرخ تمسم به شانیسرها ، برگشتند سمتم به نفر سه هر  

 یعسل سبز چشمان و آلود خون و آشفته وضعِ و سر با یدختر دنید با

!دیلرز دلم ، دمید یم درونشان را اشک درخشش همانجا از که اش  

:زد میصدا وارانه التماس لرزانش یصدا با  

!باراااد+   

 یخون ی کهیبار شیشانیپ از ، بود شانیپر ، میبود کینزد هم به یلیخ

 رد صورتش طرف کی ، بود گرفته را صورتش از یمین و بود یجار

 دختر مات! بود شده پاره که یلب ی گوشه و دید شد یم را انگشت

 یا اسلحه و بود شده رهیخ من به ملتمسانه که بودم رو روبه یکوچولو

.بودند نهاده سرش یرو که  

 از و داد هل توانش نیآخر با را بود کنارش که یریام ، گرفت رو من از

. شد ادهیپ سرعت به بوس ینیم  

 هشدار و شد یم کیشل که ییها ریت به توجه بدون ، دمیدو سمتش به

 که ریام به توجه بدون د،یدو یم دیام هزار با سمتم به ، ها سیپل یها

.شود بلند نیزم یرو از پر یا اسلحه با بود ممکن لحظه هر  
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 الیآ دنبال زد یم لنگ که ییپا با و شد بلند شیجا از زده شوک ریام

. رساند من به را خودش الیآ ، برسد او به که نیا از قبل آمد، یم  

 زدم زل چشمانش در و کردم باز گرفتنش آغوش قصد به را میها دست

 و انداخت بغلم در را خودش بود نمانده یباق نمانیب یا فاصله گرید ،

. دیلرز یم شدت به ، کرد یم هق هق آغوشم در د،یچسب من به سفت  

 یها زخم از پر شیها دست ، بود خون از پر شیموها کردم گاهشن

 لنگه کی فقط که ییپا و بود باز شیها دکمه که ییمانتو و بود تازه

.کردم حلقه دورش محکم را میها دست داشت، کفش  

 بود شده سیخ ام نهیس یرو ، آورد یم درد به را آسمان دل هقش هق

 هق هق از شد یم د،یفهم بدنش لرزش از را ترس حس شد یم ،

! شده متحمل را ییها عذاب چه روز چند نیا که خواند شیها  

 خودم از جمله از گرفتم، یم ایدن تمام از را حقش توانستم یم اگر یوا

!ام بوده بد او با نقدریا که  

 یم تر تنگ را دستانش حلقه و داد یم فشار من به محکم را خودش

 دایپ نجات و ستین خواب کی نیا که کند باور خواست یم انگار ، کرد

 خودآگاه نا ، بود شده گم آغوشم در فشردم، خود به تر شیب را او! کرده

!دیلرز فیخف دلم ، زدم شیموها یرو یکوتاه ی بوسه  
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 هم با همه ، الیآ هق هق و هیگر یصدا ، ریت یصدا ، داد و غیج یصدا

 او به ریت که آشنا یمرد بلندِ یصدا بندش پشت و بود شده یقاط

!بود کرده اصابت  

!مردانه رتیغ از فارغ و گناه جنس از یمرد  

 بود افتاده نیزم یرو که خون در غرق را یبهادر ریام و چرخاندم چشم

 و دیکش یم را آخرش یها نفس و دیچیپ یم خود به درد از ، دمید

 نگاهم دوباره. بود فرار حال در یبوس ینیم سمت به که یگرید مرد

 بود افتاده کنارش که یا اسلحه سمت به را دستش که شد ریام جلب

 لرزش با ، بود ما یقدم چند در ، گرفت چنگ به را آن ، کرد دراز

 گرفت، الیآ سمت به را اسلحه بود انینما شیها دست در که یفیخف

!شد گرد میها چشم  

...یریت خراشِ گوش یصدا و شد دهیکش که یا ماشه  

 با میجا ، دمیچرخ یناگهان حرکت کی در ، شد گنگ میبرا زیچ همه

 در که ییسرما و فیتوص قابل ریغ یدرد بندش پشت و شد عوض الیآ

 یم جوالن پوستم یرو که یخون یگرم دنبالش به و کرد رخنه جسمم

 با همراه و دادم دست از را تعادلم ، رفت جیگ سرم و شد تار دمید! داد

 هر که یدرد و تادماف نیزم یرو محکم بود آغوشم در سفت که ییالیآ
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 صدا را اسمم که دمیشن را یمرتض داد یصدا! شد یم تر شیب لحظه

:زد یم  

!!!باراد -  

 بندش پشت و شود خارج آغوشم از داشت یسع که الیآ از یحرکت و

!مطلق یاهیس  

 

71_پارت#  

(:الیآ)  

 بندش پشت و افتادم همراهش هم من زمین روی به باراد سقوط با

 یسع و خوردم یتکان ، زد یم صدا را باراد ماس که کسی داد صدای

بود؟ افتاده یاتفاق چه ، شوم جدا او از کردم  

 ی روزه چند زخم ، بود کرده تار را دمید که داشتم یدیشد سردرد

 بار چند و کردم باز زحمت و زور با را چشمانم! سوخت یم بد هم سرم

 ما از یکم ی فاصله با که ریام جسم دنید با. نمیبب بهتر تا زدم پلک

 باال قصد ام معده اتیمحتو بود، خون در غرق و بود افتاده نیزم یرو

.داشت را آمدن  
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 یریام گرید حاال شد ینم باورم بود، دستش یلعنت اسلحه آن هم هنوز

!ندارد وجود  

 زده را یخالص ریت ها سیپل. بود شده روزم چند نیا کابوس که یریام

 ایدن نیا از شهیهم یبرا فشیکث ذات نبود، ایدن نیا در گرید و بودند

.بود شده پاک  

 یمرتض دوختم، او به چشم کنارم نشستنش و یشخص شدن کینزد با

.کرد یم نگاه من کنار ییجا به یاشک یها چشم با که بود  

 بودم باراد بغل در من کنم، مرور را اتفاقات کردم یسع شد، قفل مغزم

 به یمرتض یاشک نگاه االح ، میکرد سقوط نیزم به باهم کدفعهی که

 یرو که کردم نگاه باراد به و برداشته چشم او از باورانه نا بود، نییپا

 بود؟ دهیخواب چرا! بود خواب آسوده که یباراد ، بودم افتاده جسمش

 باراد جسم یرو از و زدم نیزم به را میها دست بود؟ افتاده یاتفاق چه

 به عیسر میها دست شدن سیخ حس با.  نشستم کنارش و شدم بلند

 ، دیچک یم خون میها انگشت یال به ال از ، انداختم ینگاه ها آن

 ها خون نیا ، کردم پاک میمانتو با را آنها و دمیکش یغیج زده وحشت

بود؟ یکس چه مال گرید  
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 ، بود زده زل باراد به یاشک یها چشم با هنوز که کردم نگاه یمرتض به

 نیزم یرو از را باراد جسم اشتد یسع و دیکش شیها چشم به یدست

.کند بلند  

!خب کنند داریب را او ، است یکار چه کردنش بلند  

 دهیکش و زد یم صدا را اسمش مدادم و داد یم تکان را باراد یمرتض

 کرد یم ریس یگرید یایدن در ییگو باراد اما! زد یم صورتش به ییها

.نداشت شدن بلند قصد و  

. کردم یم حس را خون حرکت و دیکش یم ریت سرم  

 صدا را اسمش و دادم تکانش محکم و زدم باراد ی شانه به را دستم

.زدم  

!لطفا! خونه میبر شو بلند باراد، باراد،+   

 را میها دست ، شدم دهیکش نیزم سمت به دوباره و رفت جیگ سرم

.کنم یریجلوگ آن به کردنم اصابت از تا دادم قرار نیزم یرو  

 پاک لباسم با را آن عیسر و شد چندشم دستم ی دوباره شدن سیخ با

 ختهیر یکس چه خون نیزم یرو مگر شد؟ یم یخون دستم چرا.  کردم

بود؟ آمده هم نجایا تا خونش یعنی داشت فاصله ما از که ریام بود؟  
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 منبعش که یخون یایدر به کردم نگاه تر قیدق!  بود کرده هنگ مغزم

بود؟ دهیخواب یسک چه خون یِرو باراد ، بود باراد ریز  

!دادم یم دست از را عقلم داشتم بود؟ خبر چه  

 که ییمرتضا ، میکرد سقوط نیزم یرو که یباراد و من مرور، هم باز و

 آن یرو باراد که یخون یایدر و کرد یم نگاه باراد به یاشک چشمان با

!بود دهیخواب  

 ام یاری نفسم! آمدند رونیب حدقه از زد سرم به که یفکر با چشمانم

!!کرد ینم  

 ی قفسه به محکم و تند تند قلبم باشد؟ باراد از خون نکند...  نکند

 را تعجبم از شده گشاد چشمان عیسر کرد، دنیکوب به شروع ام نهیس

 ینگاه لباسش به ، بود یمرتض یپاها یرو حاال که دوختم یباراد به

.دندیکش یم ریت سرم و قلبم! بود شده قرمز خون از که کردم  

 افتاده باراد یبرا یاتفاق چه مگر! کرد ینم ام یاری دنیتپ یبرا مقلب

 ریام یآر کابوس؟ کی ای است؟ مسخره یشوخ کی اش همه نکند! بود؟

 یها نفس و بودم کرده ریگ کابوس کی در االن من و بود کشته را من

.دمیکش یم را آخرم  

!بود ریام کابوس از تر وحشتناک مراتب به کابوس نیا  
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 شوم داریب یکابوس چیه از نبود قرار ییگو و بود یواقع زیچ همه !نه یول

:کردم زمزمه یمرتض به رو ،  

چشه؟ باراد+   

 دهیبر دهیبر ، داشت بغضش بردن فرو در یسع که یحال در یمرتض

:گفت  

!خورد باراد به ریت و دیچرخ باراد ، کرد کیشل تو طرف به ریام -  

 قایدق کردند، اصابت لبمق به یریت کردم حس حرفش شدن تمام با

!!نبود یا مزه با یشوخ اصال کرد یم یشوخ اگر ، همانجا  

 و بود میرو جلو که کردم نگاه باراد به و گرفتم یمرتض از را نگاهم عیسر

 کردم نگاه ینیزم به ، کند قرمز را شیها لباس تمام داشت قصد خون

!نبود خون یایدر به شباهت یب که  

 دوست را یسرد نیا! بود سرد سردِ ، گرفتم را روحش یب دست

. نداشتم  

 دیبا ، کردم فوت و بردم دهانم کینزد را دستش ، بود شده سردش باراد

!بخورد سرما مبادا کردم یم گرمش  

.  کردم ول را دستش عیسر ، نداشت یا دهیفا اما  
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 تمیاذ یکم ششیر ته ، دمیکش اش دهیپر رنگ صورت یرو را دستم

:دمینال و دادم تکانش. کرد  

!خدا تورو گهید شو بلند باراد+   

 شیبازوها یرو را دستانم. شدند یجار صورتم یرو داغم یها اشک

:گفتم و دادم تکانش تر محکم و داده قرار  

.شده تموم زیچ همه نیبب ، شو داریب خدا رو تو باراد+   

دادم ادامه میصدا نییپا تن و هق هق با و بود گرفته نفسم  

...نمتیبب ینطوریا ندارم دوست -  

:کردم زمزمه و بردم گوشش کینزد را سرم  

!ندارم دوستت ینطوریا! باراد کنمیم خواهش...  شو داریب+   

 

71_پارت#  

 زده خواب به را خودش و بود کرده قهر که ییگو! خورد ینم تکان اما

.بود  

 به ، بود شهیهم از تر روح یب بود، شهیهم از تر دهیپر رنگ صورتش

:دمیپرس خسته و انداختم ینگاه یمرتض  
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!شه؟؟ینم داریب چرا... شه؟ینم داریب چرا باراد+   

 نییپا را سرش ، داد تکان تاسف ی نشانه به را سرش ، کرد نگاهم

. دیلرز مردانه شیها شانه و انداخت  

چرا؟ کرد؟ یم هیگر  

 و بود شده تمام پرونده که نیا یبرا ختیر یم شوق اشک هم دیشا

!بودند سالم و حیصح همه حاال  

 را خودش و بود کرده قهر فقط بود، سالم ، بود زنده که هم باراد باراد؟

.بود زده خواب به  

!شدند یجار میها گونه یرو یشتریب شدت با داغم یها اشک  

:زد داد یمرتض  

کجان؟ یلعنت یها آمبوالنس نیا پس -  

:داد ادامه باراد به رو لب ریز و  

 ، ادیم سرت ییبال گفتم ، ستین ستدر اومدنت گفتم ، این گفتم -

 هی آخرش و یلعنت یکرد خودتو کار شهیهم مثل اما ام،ینم باشه یگفت

!دینبا ،یلعنت دادم یم اجازشو دینبا! اومد سرت ییبال  
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 داد یمرتض به رو هق هق با. بود یخت،عصبیر یم اشک بندش پشت

:زدم  

 ما ست؟ین خوب حالمون ما یبگ یدار اصرار چرا چرا؟ آمبوالنس+ 

 ، خونه میر یم شه یم بلند االن هم باراد م؟؟یخوب ینیب ینم م،یخوب

!ستین گهید هم ریام  

:گفتم داد با و دمیکش را باراد دست  

.نکن تمیاذ گه،ید شو بلند توام+   

 یشوخ کی ای کابوس کی ها آن ی همه دانستمیم ، شد ینم باورم

 دست مرا یجمع دست دیشا ای بود، ممکن ریغ نیا! است مزخرف

.بودند انداخته  

 صورتم یرو داغم یها اشک و دمیخند بلند اشان مسخره یشوخ به

 اوج نیا و دمیخند یم هم ختمیریم اشک هم! کردند دایپ انیجر

!بود یوانگید  

!  رنگش یآب و قرمز ریآژ به دوختم چشم ، آمد آمبوالنس ریآژ یصدا

 ادهیپ نیماش از یاردبرانک با مرد چند ، دیکش ریت باز و رفت جیگ سرم

:زدم داد ، کردند بلند را باراد و شدند  
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.خونه میبر میخوا یم ما نش؟یبر یم کجا+   

:گفتم غیج با و گرفتم را میها گوش ، آمد سمتم به ها مرد از یکی  

.کنار برو! نشو کینزد من به+   

. زدم هق هق دل ته از و برداشتم را میها دست  

:گفت که شد بلند یمرتض یصدا  

.دیببر آقارو فعال شما ، ارمشیم من -  

:آمد کردند یم حمل را باراد که ییها مرد از یکی یصدا  

خورده؟ کجاش به ریت -  

 کیستریه ، دمیخند شدت با میها هق هق انیم ریت ی کلمه گفتن با

!دمیخند یم  

:شد بلند یمرتض ی گرفته یصدا  

. کمرش پشتش، به -  

:داد ادامه تر آرام  

 تنش که فهمم یم حاال یول بدن گلوله ضد قهیجل بهش بودم گفته -

.نبوده  
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 لب ریز هم باز. شد متورم گردنش رگ و کرد مشت را شیها دست

 را شکست همه نیا توان گرید ، دمیشن ینم اما زد یم ییها حرف

. نداشتم  

 نفس چند با رو بغضش ، توانست ینم و بزند یحرف خواست یم انگار

:گفت آنها از یکی ، شد بلند مرد دو یصدا ، برد فرو قیعم  

!برسه مارستانیب به وقت سر میدواریام ، داده دست از یادیز خون -  

 دتریشد بار نیا ، کرد باز راه اشکم ی چشمه ، شد نامنظم تمشیر قلبم

 دینبا! نه. افتاد جانم به خوره مانند دادنش دست از ترس ، شهیهم از

 تمام ، مردم یم قطعا دادم یم دست از را باراد اگر! وفتدیب اتفاق نیا

 مدام ، شد ینم باورم هم باز من! شد یم یمعن او وجود با من یزندگ

 ادیفر و داد ، زدم یم هق هق ، ستین باراد نیا ، دادم یم تکان را سرم

!بود من یپاسخگو سکوت فقط اما زدم یم شیصدا ، زدم یم  

 ، شد کمینزد یمرتض ، شده تنگ دنمیکش نفس راه کردم یم احساس

 یبو! دیکش یم ریت شدت به سرم ، دیچرخ یم سرم دور زیچ همه

 ییگو حاال و گرفت را رها ییبو نیچن بار کی ، کرد یم تمیاذ خون

 سوت میها گوش و بودم شده سست! داد یم مرگ یبو ، بود باراد نوبت
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 نکردم حس یزیچ گرید و افتادند یم کار از داشتند ییگو و دندیکشیم

!نیزم به محکمم بتاصا جز  

 برانکارد یرو روح یب و سرد که بود یباراد به رهیخ بازم مهین چشمان

 به ییلویک صد وزنه کی کردم یم حس! بود آمبوالنس به حمل حال در

.بود نیسنگ یلیخ اند، بسته سرم  

؟یریبگ من از آغوشتو یخوا یم "  

دارم شیتشو ها وونهید مثل  

هرشب تو یب نویا دونم یم آخه  

دارم شیپ در یبد یروزا هچ  

شه گم دستام نزار  

شم تر وونهید نزار  

بمونه جا من دل  

شم سفر غرق خودم  

رمیس دلشوره از پر ، سختو یروزا نیا از  

"رمیم دست از دارم ، زمیعز کن یکار هی  
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:کردم زمزمه لب ریز شد، آرام میها نفس و ستادیا حرکت از ییگو قلبم  

.رم یم دست زا دارم ، زمیعز کن یکار هی+   

...مطلق یاهیس و شد نیسنگ میها پلک کم کم  

 

72_پارت#  

 و یدخترک یها التماس یصدا ، زجه و ادیفر یصدا ، ریت یصدا

!یفیکث مردِ خوفناکِ قهقهه یصداها  

 ، خون یبو ، گلوله کیشل یصدا هم باز و کرد رخنه بدنم کل در یدرد

 پشت و شدن ریاس دوباره ، فیکث مردِ دست از فرار ، دخترک وحشت

!تلخ یدیام نا حسِ کی بندش  

 ی فرشته آمدن بعد و داد یم را ستادنیا هشدار که قلب ادیز تپش

 یسرد عرق ، خوب حس و آرامش از پر یآغوش در رفتن فرو و نجات

 ی فرشته! شد محو نجات ی فرشته ریتصو ، کرد احاطه را بدنم کل که

!کرد یم پرواز ها آسمان به خون در غرق نجاتم  

 حدقه از چشمانم بندش پشت و آمد رونیب نهیس از ام شده حبس نفس

:زدم زجه ، دمیپر جا از و آمد در  
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!باراد+   

 قلبم ، افتادند گرید کی یرو نداشتند را بودن باز تحمل که ییها پلک

.زد یم نامنظم  

 حرف اطراف و دور یافراد کردم یم حس ، شدند یم کینزد ییصداها

 یا فاصله در یزن نینفر یصدا و آمد یم آشنا یمرد یصدا ، زنند یم

 دهیفا یب ییگو اما کنم باز را نمیسنگ یها پلک داشتم یسع! تر دور

 به دست دوباره و کردم یم حس دستم یرو را یسوزش همزمان ، بود

 دیسف نور اما شدم، موفق باالخره ، زدم ها پلک کردن باز یبرا تالش

 میها چشم تا زدم پلک یآرام به بار ندچ ، کرد تیاذ را چشمم اطراف

.کرد عادت نور به  

.آمد یم زنِ همان نینفر بندش پشت و داد و هیگر یصدا  

.بود دیسف رنگ به زیچ همه دم،یکاو را اطراف  

 متصل آن به یُم سِر که کردم نگاه دستم به ، شدم تیموقع متوجه تازه

 یچیپ باند ، دمیشک دست دیکش یم ریت که سَرم به آزادم دست با ، بود

. بود شده  

 درک را لشیدل اما بودم مارستانیب تخت یرو ، بود شده کوفته بدنم

.کردم ینم  
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 ، داد یم تکان را تختم هم سر پشت و شدت به و شد کمینزد یکس

.زدند رونیب حدقه از اش ییهوی کار از ترس و تعجب از چشمانم  

!کرد یم یبازگردان را ام حافظه شیها حرف و زن یصدا  

 یبلد فقط! نحس ی دختره رهیم یم تو بخاطر باراد! کنه لعنتت خدا -

...و یبد کشتن به رو همه  

 ادیفر را باراد نام دل ته از و دادم قرار میها گوش یرو را میها دست

 زدم

!!نههه!!! ... باراد!!! ... باراد -  

 و درفتن سارا سمت به یا عده آوردند، هجوم اتاق به یادیز یها پرستار

 قصد و آمدند من سمت به یا عده ، کنند دور من از را او داشتند یسع

 دم؟ید یم را آرامش رنگ باراد بدون من مگر ، داشتند را کردنم آرام

 او اصال بود؟ یتیوضع چه در بود؟ کجا باراد. کردم یم ادیفر و داد مدام

 داد یم خراش زیت یغیت با را قلبم یکس ییگو ماند؟ یم زنده بود؟ زنده

.کرد یم تکه تکه بعد و  

کجاست؟ باراد!! ده ینم جوابمو یکس چرا -  



380 | P a g e  
 

 ترحم یها نگاه فقط ، گرفتم ینم یجواب چیه اما گرفتم یم را سراغش

!کردم یم افتیدر را پرستارها زیآم  

 لحظه ، شد تار دمید یجلو کم کم ، گفتم یآخ دستم سوزش حس با

!شدم یاهیس یایدن رد غرق باز و دمید را پدرم ی چهره آخر ی  

 

*** 

 

 سال چند ی اندازه به که یقیدقا ، بودم شده داریب که شد یم یقیدقا

. گذشت یم میبرا  

 را آغوش نیا آرامش بود یسال چند که بودم گرفته آرام یمرد بغل در

 شیب را خود من و دیکش یم دست میموها یرو ، بود کرده غیدر من از

 ختندیر یم صورتم یرو داغم یها اشک کردم، یم فرو آغوشش در تر

 اشک که بس شوم، آرام ختنیر اشک با دیشا کردم یم فکر من و

!دهم یم دست از دارم را چشمانم یسو کردم یم حس بودم ختهیر  

 را باراد نبودِ یسخت انگار اما ، بود تیامن و آرامش از سرشار پدرم آغوش

.کرد ینم کم گونه چیه  

.کردم یم فیتعر و زدم یم هق  
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 نوازش با و آغوشش با ش،یها حرف با پدری نقش در داشت سعی هم او

.کند آرامم میموها  

 ها گرفته برق مانند کهوی ، دمیرس کردم یم فیتعر که ییماجرا آخر به

 یلرزش با ، آمدم رونیب پدرم آغوش از گرد چشمان با ، دمیپر یجا از

:زدم داد بود میصدا در که  

!  بابا کنم یم خواهش خوبه؟ حالش بگو بابا ؟کجاست باراد بگو تو بابا -

  

!لطفا بابا!  خوبه اونم حال بگو ، شده تموم بد یکابوسا ی همه که بگو  

 یوضع با ، شد ظاهر در چارچوب در سارا و شد باز یبد یصدا با در

!آشفته  

:گفت بود شیصدا در که یسوز و داد با  

 جون از یچ! ییتو ادبار خراب حال مقصر ، توعه سر ریز نایا ی همه -

 ینم و ینداشت بر سرش از دست چرا ؟یخواست یم دونم یکی پسر

 چشم ی  دختره کنه لعنتت خدا اونه؟ واسه دردسرات تموم چرا ؟یدار

! دیسف  

:گفت یم هق هق با ، کردند دنیبار به شروع چشمانش از شیها اشک  
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 ، هتوع ریتقص مارستانیب تخت یرو افتاد گلم دست مثل پسر اگه -

 یخوایم یک پس! توئه نحس وجود بخاطر میکش یم که ییعذابا همه

 از خانوادمو یکرد قصد نحس ی دختره ؟یبردار اتیفکر یب از دست

؟یریبگ من  

کند آرامش کرد یسع و رفت او سمت به پدرم  

!باش آروم کن بس سارا، -  

: زدیم داد وار وانهید و زد کنار هم را او سارا اما  

 داغ یخوا یم گهید باره چند! باشم آروم تونم ینم! کنم ینم بس -

 یندار چشم چرا شه؟ یم خنک دلت یک ؟؟یبزار دلمون رو زیعز

 باراد به نسبت مارو یمحبتا یندار چشم چرا ؟ینیبب مارو یخوشبخت

 یرفت ، ینداشت هم رو امرزیخداب اون به محبت دنید چشم ؟ینیبب

 یم خودت دنبال به رو ینحس همش چرا!! پسرمه؟ نوبت حاال شیکشت

؟یکشون  

 

73_پارت#  

:گفت و دیکوب سرش به را شیها دست  
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!!!پسرم بارادم، -  

 به و بودم شیها حرف مات من و گفت یم و گفت یم زد، یم هق سارا

.بود یخنث ام چهره حالت اما بود، شده روانه اشک صورتم یپهنا  

 دانستند یمن چرا! بودم شده من ها زیچ تمام مقصر شهیهم مثل هم باز

 دم؟یکش یم درد آنها مثل هم من و نداشتم را یگرید زخم تحمل من

.بودم پر پره  

 اشک ها غصه فقط! بود نمانده شکستن یبرا یقلب من ی نهیس در گرید

.ختندیر یم رونیب چشمانم از و شدند یم  

 االن کنند، خارج اتاق از را سارا کردند یم یسع و آمدند یافراد هم باز

!بود ختهیر میرو را کالمش زهر که او ؟چرا گرید  

 مارستانیب رنگ دیسف ی محلفه ریز آرام ، نکردم نگاه یزیچ به گرید

!شکست که یبغض باز و دمیخز  

 یبمان خودت ییتنها در که بود بهتر همان کرد ینم درکت یکس یوقت

.یکن هیتک خودت به و یکن هیگر خودت یبرا و  

 شده یخال ، کردم یسبک احساس تا کردم هیگر ریز آن قهیدق چند

. بودم  
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 یهوا دنیکش با دادم، رونیب صدا با را نفسم و آمدم رونیب ملحفه ریز از

 بدش یبو و مارستانیب یفضا از شهیهم شد، بد حالم میها هیر به آنجا

 روز شبانه بودم حاضر باراد بخاطر اما زد، یم بهم را حالم و بودم متنفر

!بمانم جا نیا  

 یزندگ شدن تمام با یمساو باراد نبود ، بدهم دستش از متوانست ینم

. بود ام  

 آتش ی کوره چشمانم ، کردم پاک میها گونه از را داغم یها اشک رد

.سوخت یم دایشد ، بود  

 یخون به توجه یب ، دمیکش رونیب را بود شده وصل دستم به که یسِرُم

. رفتم اتاق در سمت به یا آشفته وضع و سر با آمد  که  

.نبود مهم میبرا باراد جز یزیچ چیه یزندگ از نقطه نیا در  

 خارج اتاق از. نبود یکس ، دمیکش راهرو به یسرک ، کردم باز را در

 حرکت به شروع نامنظم یها قدم با و انداختم نییپا را سرم شدم،

 وانهید باراد از یدور حسِ ، داشتم ها ووانهید به یادیز شباهت. کردم

! داشت هم شدن  

:شد بلند نازکش یصدا ، شد جمع حواسم یشخص به برخورد با  
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...ی دختره مگه یکور -  

 از خشم و زدیم یرگیت به که یآب چشم جفت کی با ، گرفتم باال را سرم

!الناز ، بود خودش ، شدم چشم در چشم کرد یم فوران درونشان  

:گفت و زد یشخندین ، کردم نگاهش خشک  

 رو بارادم ، نهیا بارادم وضع که نحسته دخو ریتقص همش...  ی دختره -

...کنه یم نرم پنجه  و دست مرگ با داره مارستانیب تخت  

:داد ادامه و انداخت میپا تا سر به ینگاه  

 تحمل تورو یچطور باراد موندم! افشویق و شکل ، نگاه وضعشو و سر -

 تو آدم ، گذاشته هیما جونش از تو مثل یآدم خاطر به یچجور کنه،یم

!!رهیگ یم عوقش نهیب یم ور  

:زد حرفش ادامه با را یخالص ریت  

!یانداخت ینم وضع نیا تو عشقمو و یمرد یم ،یمرد یم تو کاش -  

 وجود شکستن یبرا یقلب گرید ، سرد سردِ بود، تفاوت یب نگاهم

:گفتم نداشت،  

 منو باراد! هست که نهیهم افمیق شد؟ تموم زدنات زبون زخم+ 

 رو که یشیآرا لویک دو اون با ؟یچ رو تو یول کنه یم تحمل ینطوریا



386 | P a g e  
 

 بوجود که یتیوضع نیا تو اونم رهیگیم عوقش تر شیب آدم صورتته

 پرم یکاف اندازه به کنار برو حاالم اصال؟ حرفاس نیا وقت االن! اومده

.ندارم رو یکی تو حوصله  

 زدم یا تنه حال یب. بود شده مشت حرص از دستش! نچسب ی دختره

 به توجه یب آمد، یم سرم پشت از شیصدا. شدم رد نارشک از و

. دادم ادامه راهم به مزخرفش یحرفا و خودش  

 گرفته جهیسرگ شد یم خارج دستم از که خونی و سرم دنیکش با

 ، کنم یریجلوگ  نیزم به برخوردم از تا گرفتم وارید به را دستم بودم،

و اندمرس بود وارید کنار که یصندل به را خودم زحمت به  

 با بعد هیثان چند. بستم را چشمانم و دادم هیتک وارید به را سرم. نشستم

 لدای دنید با ، گشودم ترس با را چشمانم کنارم یفرد نشستن احساس

 که هرچند دمیپاش شانیرو به یمصنوع لبخند. شد راحت المیخ اشاری و

 با لدای. نداشتم باراد جز به را یبشر یبن چیه حوصله حاضر حال در

 از یاشک قطره و گرفت دستانش انیم را دستم ، کردیم نگاهم ینگران

.بود ساکت اما چشمانش، بود حرف از پر د،یچک چشمش ی گوشه  
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 که یکیپالست و شد کینزد ما به ، بود ستادهیا ما از یکم فاصله با اشاری

 بود یخون که ییجا دستم، به ، گذاشت یصندل یرو را بود دستش در

:گفت و انداخت ننگرا ینگاه  

 اتاق تو دیبا نشده، خوب حالت هنوز تو ؟یکرد کارو نیا خودت با چرا -

.یکرد یم استراحت و یموند یم  

:گفتم ناله با لدای به رو ، گرفتم او از حوصله یب را نگاهم  

!نمیبب بارادو خوام یم+   

 

74_پارت#  

 را ام ینخو دست ، اورد رونیب ان از یدستمال ، کرد باز را فشیک لدای

:گفت داد، قرار شیرو فشار با یکم را دستمال و گرفت  

 تحمل رو عذاب انقدر که برات رمیبم ش؟ینیبب یتون یم خوبه؟ حالت -

! بودم نگرانت چقدر یدونینم ،یکرد  

 هم ، بود خوب من حال هم نداشتم، دوست هارا حرف نیا گرفت، غمم

:گفتم یخشک حالت با نبود؟ نطوریا مگر ، باراد  

!شده تموم زیچ همه دوتامون، م،یخوب ما+   
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 سرم ، رفتم رشیپذ سمت به و شدم بلند یجا از یگرید حرف بدون

!نبود مهم اما رفت یم جیگ یکم  

 ، رفتم رشیپذ سمت به. دمیشن یم سرم پشت را شانیها قدم یصدا

 میمر)اسمش ، شد کارتش جلب نگاهم بود نشسته آنجا در یخانم

. بود شده هنوشت کارت یرو( شاهد  

:گفتم و زدم یکوتاه ی سرفه  

  د؟یببخش+ 

:گفت و کرد نگاهم یمهربان لبخند با و آورد باال را سرش  

.زمیعز دییبفرما -  

.نمشیبب خوام یم چطوره؟ حالش چنده؟ شماره اتاقش افریآر باراد+   

.کنم چک دیبمون منتظر لحظه هی -  

:گفت یکوتاه مکث از بعد و انداخت شیرو روبه وتریکامپ به ینگاه  

 هم مالقاتشون و هستن ژهیو یها مراقبت بخش تو شونیا زمیعز -

 اطالعات دکترشون از دیتون یم حالشون یبهبود مورد در ، ممنوعه

.دیهست اقوامشون از اگر دیریبگ کامل  

:گفتم و کردم تر یلب  
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هست؟ یک دکترشون+   

.یقیصد نیافش دکتر -  

کنم؟ داشونیپ یچطور هستن؟ االن+   

 صبور یکم اگه بزنه سر ضاشونیمر به رفته تازه شونیا ، زمیعز بله -

 زنم یم زنگ بهشون من. دیکن مالقاتشون جا نیهم دیتونیم دیباش

.دم یم اطالع  

 انگشتش با و گرفت یا شماره. ستادمیا همانجا منتظر و کردم یتشکر

.گرفت ضرب زیم یرو  

.چرخاندم اطراف در را نگاهم کالفه  

 یصدا با زن ، داد جواب تلفن پشت شخص انتظار قهیدق دچن از بعد

. شد تمام ها آن ی مکالمه بعد یقیدقا ، کرد زدن حرف به شروع یآرام  

 به شروع زن ، کردم نگاهش منتظر و دادم قورت استرس با را دهانم آب

:کرد دادن حیتوض  

.انیم االن گفتن دکتر یآقا دینیبش نجایهم زمیعز -  

 یا یصندل یرو ، گرفتم فاصله یکم رشیپذ از و دمکر یتشکر لب ریز

.گذاشتم گرید کی یرو را ام خسته یها پلک و نشستم  
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 داشت غم چشمانش یگاه ، شد انینما میجلو رنگش اهیس چشمان

!نیخشمگ یگاه  و بود، خی ی،گاه  

 یجلو از بود غرق خود خون دریای در باراد که یدردآور ی صحنه آن

..!خودش اما دهد نجات را من بود آمده ، رفت ینم کنار چشمانم  

.افتاد ینم باراد یبرا یاتفاق چیه و مردم یم من کاش بود، الناز با حق  

 هیگر دینبا من! نه ، کردم حس چشمانم در را اشک ی چشمه جوشش

. شود بد حالش بود ممکن دید یم وضع نیا در مرا باراد اگر ، کردم یم  

.ندیاین نییپا مزاحم یکااش آن تا دمیکش چشمانم به یدست  

 که لدای دنید با ، گشودم چشم شد یم کینزد که ییها قدم یصدا با

 دندیفهم ینم چرا ، کردم زمزمه یا "خدا یا " دل در شد یم کمینزد

!بگذارند میتنها خودم حال به یکم است بهتر  

:رفت یم راه مخم یرو لدای نگران یصدا  

؟یخوب الیآ -  

 خوبم یمعنا به یسر دادن تکان به ، نداشتم عادت ها ینگران نیا به

!نبودم اما ، کردم اکتفا  
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 از پوش کیش یدکتر شد، باز بود چپ سمت که یآسانسور درِ

بود؟ باراد دکتر یعنی ، رفت رشیپذ سمت به و شد خارج آسانسور  

 او از یکم ی فاصله با و شدم بلند میجا از ، دیرس رشیپذ قسمت به

.ستادمیا  

:دیپرس خانم همان به رو دکتر  

 داره؟ کار من با هام ضیمر از یکی اقوام نی،گفت شاهد خانوم سالم -

.اتاقم ادیب بعدا دیبگ ستشین االن اگه  

:گفت و کرد اشاره من سمت به شاهد خانم  

. هستن شونیا دکتر یآقا -  

 حرف به عیسر دیبگو یزیچ که نیا از قبل برگشت طرفم به دکتر

:آمدم  

.نمیبب رو افریآر باراد خوام یم سالم،+   

د؟یهست اقوامشون از نیگفت ، سالم -  

:شد دکتر یپاسخگو که شد بلند سرم پشت از اشاری ی مردانه یصدا  

.هستن برادرشون ماریب  -  
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 شد؟ شیدایپ کجا از ، کردم نگاهش یوحشتناک اخم با و برگرداندم رو

. زد یپوزخند نگاهم به  

.رفتمگ اشاری از را میرو دکتر یصدا با  

 دیتونیم بخش به میداد انتقالشون یوقت متاسفانه، شه ینم فعال - 

.دیکن مالقاتشون  

 

7٦_پارت#  

:گفتم و کردم نگاهش ملتمسانه  

.دکتر یآقا کنمیم خواهش+   

:گفت و انداخت میپا تا سر به ینگاه  

 اجازه با نداره یفیتعر یلیخ خودتونم حال ن؟یاتاق کدوم ضیمر شما -

نجا؟یا نیاومد نیشد بلند دکترتون  

 را باراد تا داشتم ازین فقط من  لحظه نیا در نبود، یحرف چیه یجا االن

 از اجازه یب و اجازه با ای ست،ین ای است خوب حالم که نبود مهم نمیبب

.ام امده رونیب اتاقم  

.نمیبب بارادو خوامیم فقط ، خوبم واقعا خوبه، حالم من+   
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خوبه حالش دینباش نگران -  

...کی طفق -  

!بماند تمام مهین حرفم شد باعث و دیپر حرفم انیم لدای  

 ، مارستانهیب نیهم ضیمر دوستم ، کنم یم خواهش دکتر یآقا: لدای

!لحظه کی فقط نگرانه،  

 کوتاهش مکث بعد ، بود کرده ریگ یراه دو در ، بود کرده سکوت دکتر

:گفت  

 به شیسالمت عوض تا باشه نداشته یمالقات فعال بهتره ضیمر یبرا -

...یول شه، منتقل بخش به نانیاطم با و بشه چک کامل طور  

:گفتم عیسر  

؟یول+   

.دیکن مالقاتشون اتاقش ی  شهیش پشت از دیتونیم -  

 چشمانم با فقط دور، از دنشید بود یکاف ، بود یکاف میبرا هم نیهم

!نگذاشته میتنها که نمیبب  

 نفس! است زنده فقط او نمیبب بود یکاف ، هست که بدانم فقط بود یکاف

!خواستم یم که بود یزیچ تمام من یبرا دنشیکش  
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.هیکاف نمشیبب فقط دکتر باشه+   

:گفت و افتاد راه یسمت به دکتر  

طرف نیا از دییبفرما پس -  

 یاتاق به و ستادیا دکتر قهیدق چند از بعد ، افتادم راه دکتر سر پشت

:گفت و کرد اشاره  

 طول هم ادیز ، دشینیبب شهیش پشت از نیتون یم ، اتاقه نیا تو -

!بده خودتونم حال واسه نکشه  

.رفت دکتر ، کردم یتشکر لب ریز  

 به آرام بعد و دمیکش یقیعم نفس و گذاشتم هم یرو را چشمانم

. شدم کینزد شهیش  

! ربودند یم من از آرام آرام را نفسم که ییگو رو روبه ی صحنه دنید با  

 تیوضع نیا در محکم و قدرت پر باراد دنید باور ، شد ینم باورم

 با مارستانیب تخت یرو ، نمشیبب گونه نیا نداشتم دوست! بود سخت

 وصل او به که یژنیاکس و ییها دستگاه ریز و دهیپر رنگ و الغر یصورت

!بود  
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 هشدار و خشم از پر اگر یحت نم،یبب را بازش چشمان داشتم دوست

! باشد  

 او و کردم یم هیتک او  به مشکالت در که تمخواس یم را یباراد همان

.داشت را میهوا یواشکی هم  

 هر ای بزند کتک ، بزند داد سرم اگر یحت ، باشد سرپا خواستم یم فقط

!زیچ  

 دست با و زدم پسش عیسر ، دیچک چشمم ی گوشه از یاشک قطره

 دمیکش یدست سرم به ، ندیبب گونه نیا را من دینبا باراد کردم، پاکش

 دوست بودم، شده ختیر بد یلیخ حتما ، بود شده یچیپ باند که

.ندیبب گونه نیا مرا نداشتم  

:کردم زمزمه لب ریز آرام ، گذاشتم باراد یرو شهیش پشت از را دستم  

 داریب ، خوبه حالم که توعه خاطر به فقط ؟ینیب یم! الیآ منم ، باراد+ 

!شو داریب خدا تورو گه،ید  شو  

 بودند کرده باز را راهشان ، شوم ها اشک لیس مانع توانستم ینم گرید

 خسته گرید هم خودم کردند، یم حرکت به شروع یگرید پشت یکی و

.ضعفم و اشک نیا از بودم  
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 گهید یبزار تنهام تو اگه ، ندارم کسو چیه تو جز من ، شو داریب باراد+ 

!شه یم تموم منم یزندگ مونه؟ یم برام یک  

 ، کردم برخورد پشت وارید به ، رفتم عقب عقب ، نداشتم ستادنیا ینا

.افتادم نیزم به و خوردم سُر ، زدم درون از یهق هق  

 به نه. زدم یم زار دل ته از و دادم قرار صورتم یرو را میها دست

 با. بود مهم میبرا مردم یها نگاه نه و کردم یم گوش لدای یها التماس

 به دوباره و شدم بلند یجا از کردم، پاک را چشمانم نمیآست ی گوشه

 یرو! نداشتم دوست را یسرد نیا و بود سرد ، رفتم شهیش سمت

 شهیهم از تر آرام که دوختم چشم باراد به و دمیکش دست شهیش

:کردم زدن حرف به شروع لب ریز و آرام دوباره! بود دهیخواب  

 حاال و باراد بودم تو دردسر باعث فقط من گفت، یم راست سارا+ 

 دم یم قول ،یبش خوب دوباره اگه یوا ، بودم انداخته خطر هب جونتو

!خاطرم به ینینب بیآس گهید تا نشم کتینزد  

 وزنه انگار که احساس نیا و میگلو نیسنگ بغض از ، آمد ینم باال نفسم

 یم سخت میبرا را دنیکش نفس بود، شده وصل قلبم به ییلویک صد ی

.کرد  
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 میبرا مارستانیب طیمح ، شد یم تر شیب لحظه به لحظه ام جهیسرگ

 من در را یخفگ احساس بود تنم که یمارستانیب لباس ، بود نیسنگ

.کرد یم تر شیب  

 یآشغال سطل سمت به میگلو به یا مزه ترش عیما هجوم احساس با

 تر حال یب ، آوردم باال را نبود و بود هرچه ، رفتم بود وارید ی گوشه که

.بودم شهیهم از  

 تا ماندمیم باراد شیپ دیبا رفتم یم شهیش سمت به سست یها قدم با

 یم تر سست بدنم داشتم یم بر که یقدم هر با ، دیایب بهوش یوقت

. شد  

 پشت جا نیهم! تنهاست کند فکر دینبا شود یم داریب یوقت باراد

.کند باز چشم تا مانم یم شهیش نیهم  

 یرو راه انیم. ندارند دادن ادامه یبرا  یرمق گرید میپاها کردم یم حس

 ام یلعنت دِید یجلو هم باز. کردم سقوط مارستانیب سرد و سفت نیزم

 دیبا شوم، خوب دیبا فشردم، گرید کی یرو محکم را چشمانم ، شد تار

.بمانم باراد شیپ  

:کردم ناله سرم یباال یپوش دیسف زن دنید با  
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 ییاتنه تنهاست، نهیب یم شه یم داریب ، لطفا باراد شیپ نیببر منو+ 

.ها شترهیب دردش  

 

7٥_پارت#  

:دادم ادامه تر آرام  

 به و کنهیم فیضع آدمو یگاه کنه،ینم یقو آدمو شهیهم ییتنها+ 

!باشه تنها دینبا اون کشونه، یم مرگ سمت  

.کردند بلندم نیزم  یرو از  

!باراد شیپ نیببر منو ستمین شما با مگه+   

.کرد ینم توجه یکس اما کردم یم التماس  

.خوبه حالم من بمونم، باراد با خوام یم بگو  بهشون تو! لدای ،لدای+   

.بودم خواب آن در تر قبل که کردند تمیهدا یاتاق سمت به دوباره  

 قیتزر را یلعنت بخش آرام باز خواندم، را زیچ همه دستم سوزش با

 تر نیسنگ و نیسنگ داغم یها پلک ، زدم زل سقف به ، بودند کرده

...افتاد گرید کی یرو و شد  
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 یزیچ بود، خوشحال و شاد داشت، بغل در را ینوزاد که دمید را یمرد

!بودم نکرده حسش ها سال من که  

 چشمانش از خون ، اشک یجا به مرد ، شد جدا او از نوزاد کدفعهی

 فرا را آنها که یخون و آمد یم نوزاد ی هیگر یصدا. بود شده جاری

 که یا چهره معمول طبق و آمد یم یمرد بلند یها قدم یصدا گرفت،

 کینزد و کینزد ، شد یم کینزد من به ، نبود صیتشخ قابل من یبرا

...تر  

 بار نیا ، کردم بسته و باز محکم را چشمانم ، دمیکش یبلند عیج

.نبود کس چیه از یخبر  

 و دمیکش یم یبلند یها نفس ، بود دیسف جا همه کابوسم خالف بر

 بود کم ام یداریب یها کابوس. بود هکرد احاطه را بدنم کل یسرد عرق

! کرد ینم ولم هم تیوضع نیا و خواب در یشگیهم کابوس حاال  

 از ، کردم نگاه شد اتاق وارد که لدای به و چرخاندم سر در یصدا با

 تنها بود، کرده حفظ را لبخندش اما زد یم داد یخستگ اش چهره

 تنها باراد و او ،بود او گذاشت ینم میتنها و بود حالم نگران که یکس

!بودند من ارزش با یها داشته  
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 نگاهش تعجب با ، گرفت را دستم ، شد کمینزد بازم یها چشم دنید با

 گوشه از یاشک قطره ، آمد یم رونیب از یافراد داد و غیج یصدا. کردم

.گرفت راه انیم را آن زده هول که دیچک لدای چشم  

 مشکوک زیچ همه ، ندک پنهان را اش یخستگ و یناراحت داشت یسع

! بود  

:گفتم استرس با  

 هیچ دادا و غیج یصدا نیا ؟یکن یم هیگر یدار چرا لدا،ی خبره چه+ 

اد؟یم رونیب از که  

:گفت میها چشم در کردن نگاه بدون  

.ببندم درو رفت ادمی بود ریدرگ فکرم انقدر دیببخش شدم، یاحساسات -  

 و کردم نشستنش به وادار و زدم چنگ را دستش ، شد بلند یجا از

:گفتم  

 منو ه؟یچ بخاطر اشکا نیا خبره؟ چه بزن حرف ، کن ول درو لدای -

.نترسون  

:گفت و کرد نگاهم نیغمگ چشمان با  
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 حرف شد بهتر حالت ، ستین یمهم یلیخ موضوع نکن فکر بهش تو -

! کن استراحت االن زم،یعز میزنیم  

 تخت یرو را سرش ، شدند یجار چشمانش از دوباره شیها اشک و

.شوم شیها اشک دنید مانع تا گذاشت  

! رفت یم رژه مغزم  یرو رونیب داد و غیج یصدا و لدای ی هیگر  

.دیایب حرف به لدای تا بمانم منتظر توانستم ینم گرید  

. دمیپر نییپا تخت از و زده کنار را پتو  

.شدم خیم میجا سر لدای یصدا با که رفتم در سمت به  

؟یر یم کجا کن صبر ال،یآ بابا یا -  

.برگشتم سمتش به و کردم صبر  

بگو؟ ، شنوم یم+   

 یلرزان یصدا با ، دیکش قیعم نفس چند ، کرد پاک را شیها اشک

:گفت  

!دمیترس یم و بودم نگرانت یلیخ ،یبود خواب روز شبانه هی تو -  

: زدم داد تعجب با  
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!؟؟یچ+   

 به اش هیگر یعنی ود؟ب افتاده یاتفاق چه روز کی نیا در روز؟ شبانه کی

:گفتم و شدم کینزد لدای به یقدم چند ؟...ای بود من خاطر  

نگرفت؟ منو سراغ اومده؟ بهوش ؟ نه شده خوب ؟ چطوره باراد -  

.بزند یحرف تا داد تکان را شیها لب  

 

77_پارت#  

 در سمت به ماند، دهانش در حرف اتاق به یفرد ییهوی شدن وارد با اما

:گفت زنان نفس نفس و نگران نگاه با یپرستار ، دمیچرخ  

.اومدم اشتباه دیببخش یوا -  

 و برگشت سمتش به ، کرد برخورد یگرید پرستار به که کرد گرد عقب

:گفت  

کجاست؟ یدونیم ؟یدیند رو یقیصد دکتر ، یینجایا تو سبا -  

!بود باراد دکتر یقیصد دکتر ، شد جلب شانیها حرف به توجهم  

.شد دبلن گرید پرستار یصدا  
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 شده؟ یچ ، زدن صداش چون 228 اتاق تو رفت االن نیهم دکتر -

؟یدار کارش یچ  

 پشت کنجکاو زدند، یم حرف ، شدند یم دور اتاق از که یحال در

.افتادم راه سرشان  

!کرده تموم متاسفانه 228 اتاق ماریب -  

 و بودم اتاقش یجلو که یزمان به شدم پرت و آمد در صدا به مغزم زنگ

 نیهمچ نه ، شد رد چشمانم یجلو از لمیف کی مانند باراد اتاق شماره

 در شانیها حرف! ها آن ای کردم یم اشتباه من ای! نبود ممکن یزیچ

. شد یم اکو سرم  

:دمیپرس استرس با و کردم نگاه بود افتاده راه سرم پشت که لدای به  

!بود؟ چند اتاق تو شب اون باراد ، لدای+   

:گفت و کرد نگاهم تعجب با لدای  

...دا که صبح امروز! ش؟ینیبب دادن اجازه که یشب -  

:گفتم و دمیپر حرفش انیم کالفه  

!بگو نویا شب، اون بود چند اتاقش شماره لدای اره+   

!؟یپرس یم چرا بود، 228 کنم فکر -  
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 اشک چشمانم از اخر در که دمیخند انقدر ، دادم سر یبلند ی قهقه

 یها یشوخ! کرد یم نگاهم گرد یها چشم و تعجب با لدای ، زد رونیب

نشوم؟ وانهید داشتند انتظار و کردند یم یا مسخره  

:گفتم  

!بخندم شد باعث یول نبود یقشنگ یشوخ! واقعا یمرس+   

 به عیسر بزند یگرید حرف دهم اجازه که نیا بدون بود، زده خشکش

 نکند ، بود افتاده جانم به خوره مانند ینگران. رفتم 228 اتاق سمت

 کردم؟ یم هیگر چرا من د،یچک چشمم گوشه از یاشک نباشد؟ یشوخ

.که بود نشده یزیچ  

 لدای یالیآ الیآ یصدا ، رفتم باال ی طبقه به و کردم تر تند را میها قدم

 گرید قدم چند فقط! بود مخم یرو دایشد و بود افتاده راه سرم پشت

!دیکوب یم ام نهیس سهقف به محکم قلبم ، برسم باراد اتاق به بود مانده  

 ی ملحفه و بود دهیخواب شیرو آسوده یشخص که یتخت دنید با

 چشمانم! شد ینم باورم! دیکش سوت مغزم بودند دهیکش شیرو یدیسف

 نه بود یشوخ نه بار نیا! بود یواقع زیچ همه اما کردم، بسته و باز را

!کابوس  



405 | P a g e  
 

 سمت به و دمیکش یجیغ توانم آخرین با دلم، ته از! بود؟ شده چه

 ، دمیدو بودند خانه سرد سمت به کردنش حمل حال در که یجسد

.زدم یم زجه ، شد حلقه شکمم دور ییها دست  

!!برن یم دارن بارادو ، کن ولم+   

:گرفت تمیر گوشم کنار اشاری یصدا ، شدند تر قفل دورم دستان  

.الیآ باش آروم -  

:گفتم داد با و گرفتم را میها گوش  

 داره اره،یدرم سرم شویتالف داره گذاشتم تنهاش شب ناو! کن ولم+ 

 چیه من نهیبب خوبم من نهیبب ، شه داریب دیبا خوام،ینم! زاره یم تنهام

.ندارم خودش جز به کسو  

 چیه نقطه نیا در اما بودند، شده جمع یادیز افراد ، زدم یم هق هق

!! دبو کم هم مردن ، مرد لحظه نیهم در شد یم کاش! نبود مهم زیچ

 نیا نشود داریب اگر حاال ، خواستم یم ام یزندگ در را باراد وجود من

!خواهم ینم او بدون را یزندگ  
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 یم حس! زدم یم ادیفر وجود اعماق از را باراد اسم فقط و زدم یم زجه

 وجود من یبرا باراد از تر مهم یزیچ چیه ایدن نیا در که را نیا کردم

.نداشت  

 در را ها یبعض وجود تیاهم رید رچقد و شدیم رید زود چقدر

!میدیفهم یم مانیزندگ  

 محکم و زده چنگ را میموها ، فشردم یم محکم میها دست با را سرم

. بود زیناچ قلبم سوزش برابر در اما بود ادیز دردش ، دمیکش یم  

 تمام من! نبود انصاف بود شده بمینص کجای و کدفعهی که بزرگ غم نیا

 کنار باراد نبود حسرت با چگونه حاال اما دمگذران حسرت با را عمرم

.بود ممکن ریغ! شد ینم م؟یایب  

:زد داد اشاری  

.اتاقش مشیببر کن کمک لدای -  

 دادم، یم سر ادیفر و داد فقط من و کشاندند یم اتاقم سمت به را من

!نداشتم یروان ماریب کی با یفرق چیه لحظه آن در دانستمیم  

 ریت به توجه بدون. بود کم هم شدن وانهید ، نیهم یعنی باراد بدون

 دورم یادیز یها پرستار ، زدم یم غیج دل ته از هم باز میگلو دنیکش
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 حالم کس چیه ، دمید یم ها آن چشمان در را ترحم ، بودند گرفته را

 از تر آشفته یحت بود، یزمان هر از تر آشفته وضعم ، کرد ینم درک را

 یم هق هق شتریب چه هر میگلو بغض! شدم رها مرگ باعث که یروز

 ، بود گرفته را نفسم راه! بشکند نکهیا یجا شد یم تر نیسنگ زدم

 یایدن نیا شر از مرا و ردیبگ را نفسم راه و کند پر را میگلو تمام کاش

.دهد نجات باراد بدون  

 

78_پارت#  

.بود واضح زیچ همه اما کنم باور خواستم ینم  

 شیرو به که یدیسف ی پارچه بود، هشد خارج باراد اتاق از که یتخت

 باورم یلعنت منِ اما گفتند یم باراد نبود از ها آن ی همه بودند، انداخته

! کنم باور خواستم ینم شد، ینم  

 چنگ از را خود تا زدم یم پا و دست هنوز ، میشد کینزد اتاقم به

 یم داد سرم ، بود دهیفا یب تالش اما ، دهم نجات ها پرستار و اشاری

 را باراد غیج با و بودم گرفته را میها گوش ، دمیشن ینم یزیچ اما زدند

!شد یم بلند یلعنت تخت آن یرو از دیبا زدم، یم صدا  
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 "نه" ی نشانه به را سرش اشک از پر یچشمان با و شد کمینزد لدای

:گفتم غیج با و چرخاندم لدای و پرستارها نیب را نگاهم ، داد یم تکان  

 و گذاشتم تنهاش ، بمونم باهاش نینزاشت! بود اهاشم ریتقص همش+ 

!! ایلعنت کنم دارشیب برم دیزار ینم االنم ، کنه یم یتالف داره اونم  

 چرا رم؟یبم خود درد به دادند ینم اجازه چرا کردند؟ ینم ولم چرا

خواهم؟ ینم را باراد بدون یزندگ کرد ینم درک یکس  

 دست زور با ، بردارد میها گوش یرو از را میها دست داشت یسع لدای

.زدم غیج من و برداشت را میها  

!رمیبم خودم درد به دیبزار! گهید دیکن ولم+   

!گم یم یچ نیبب کن گوش ، دختر باش آروم الیآ -  

:گفت که آمد سرم پشت از پدرم یصدا  

شده؟ چت ؟ خبره چه جا نیا دخترم الیآ -  

  بودند؟ رفتهیپذ زود انقدر بود؟ راحت  انقدر همه یبرا باراد نبود واقعا

. بودم کینزد مرگم به فقط نداشتم، یمشکل که من  

 شده کس یب گرید حاال و گذاشت میتنها کسم تمام نداشتند خبر مگر

!ام  
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:گفتم و گرفتم باال را سرم  

 بوش ، کنم لمسش بار نیآخر یبرا دیبزار ، نمشیبب دیبزار حداقل+ 

!کنم  

:زدم داد هم سر پشت چندم بار یبرا! بودم آورده کم ، زدم یم هق هق  

...!!باراااد ، بارااااد ، باراااد+   

 پشت به همه نگاه ، داشتم دوست را سکوت نیا ، شدند ساکت همه

! یخداحافظ یبرا بودند آورده را باراد نکند بود؟ خبر چه ، بود سرم

.کردند یم جدا جسمم از را روحم ییگو تصورش از یحت  

 نفس یصدا لحظه چند یبرا ، آمد سرم پشت از یفیضع یصدا

 هوار و داد ، دمینکش غیج ، نزدم پا و دست ، کردم قطع هم را دنمیکش

بودم؟ نیریش خواب کی در بار نیا ای بودم دهیشن درست ننداختم، راه  

 یم قیتزر روحم به را آرامش که ییبایز یصدا ، بود آشنا یلیخ صدا

 با و او زبان از نامم دنیشن دبو ام یزندگ آواز نیتر نیدلنش ، کرد

! او یصدا  

:دیرس گوشم به تر واضح صدا  

! الیآ -  
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.دمیچرخ صدا طرف به سرعت به رفت، باال قلبم تپش  

 لباس که مردی به بودم خیره ناباور و گرد چشمان با ، تعجب با

 دستش به یسرم و بود نشسته ویلچری روی ، داشت تن بر بیمارستان

. بود وصل  

 با و بود آشفته وضعش! بود شده الغر درد فرط از ورتشص که مردی

 باز بار چند را چشمانم ، بود دوخته چشم من به نگرانی با آمیخته نگاه

 دم؟ید یم درست یعنی بود؟ یواقع یعنی بود؛ آنجا هنوز ، کردم بسته و

 دورم که اشاری یها دست ، بود میرو به رو هنوز ، بود یواقع یِواقع انگار

 پچ پچ و اطراف یها نگاه به توجه بدون ، کردم باز را بود هشد حلقه

 کند خدا رفتم، یم جلو دیترد با. شدم کشینزد یقدم چند شانیها

 ، کرد را شدن بلند قصد و خورد تکان شیجا در! باشم نزده توهم

.شد بلند کرد یم یهمراه را او که یپرستار یصدا  

 و دیارین فشار خودتون به رهبهت ، شده بهتر حالتون تازه شما دیببخش -

.دینش بلند جاتون از  

  کردم؟ ینم اشتباه من و د؟ید یم را باراد هم او یعنی

 یکم و کرد بلند شود بلند تواند یم که نیا ی نشانه به را دستش باراد

!ایرو و توهم نه و باشد خواب نه نباریا خواستم یم دل ته از.  داد تکان  
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. ستین توهم که دمیفهم یم دیبا ، کردم یم حسش دیبا  

 که کردم نگاه اش نهیس به زدم، صدا را اسمش لب ریز و شدم کشینزد

 به. بود او بودن یواقع از گرید یا نشانه نیا و رفت یم نییپا و باال

 صورتش و آوردم باال یآرام به را دستم دو و زدم زل اش رهیت چشمان

 شده بزرگتر یکم ششیر ته و شده الغرتر!کردم حسش گرفتم، قاب را

.چشمانم به بود، زده زل من به هم او. بود  

 شدن جمع بخاطر میرو به رو ریتصو کم کم و دیلرز یم بغض از ام چانه

.شد یم مانند مه چشمانم، در اشک  

!یخوشحال بخاطر اما بار نیا ، شکست بغضم  

 باز را راهشان ها اشک ام خنده انیم و دمیخند زدم، یپهن لبخند

.کردند  

 ، کردم یم شکر را خدا دل ته از ، بودم کرده فراموش را مکان و انزم

 طاقت ، زدم زل او به یاشک صورت با و دادم رونیب به را نمیسنگ نفس

 حلقه گردنش دور را دستانم  و انداختم بغلش در را خودم! آوردم ینم

!یخوشبخت اوج یعنی نیا دادم، فشارش خودم به محکم کردم،  
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 را دارد ایدن که ییها تیامن کل حکم من یبرا هک بودم یآغوش در

 نیا از دیبا و هست و بوده من با یکودک از که یکس آغوش ، داشت

!دادم ینم را رفتنش اجازه باشد، هم پس  

 من با هنوز و است نرفته کنم باور تا دادم یم فشار او به محکم را خودم

 در حاال تا که یبغض. بود کرده سیخ را لباسش باز میها اشک. است

 راه و شکست ینم و زدم یم ادیفر که یبغض ، کرد یم ینیسنگ میگلو

 کل و بود شده شکسته ادیز یحال خوش از حاال بود بسته را نفسم

.بود کرده سیخ را صورتم  

 

7۹_پارت#  

:شد بلند دوباره پرستار همان یصدا  

 بهش ممکنه حساسه، زخمشون یجا هنوز ماریب ، دیباش مراقب خانم -

.دیبزن بیسآ  

 از خواستند یم من از همه افتادم، هیبق یها حرف ادی پرستار حرف با و

 از دلم میبگو اگر بود دروغ نشوم، دنشید بیآس باعث تا باشم دور او

!گرفت ینم شانیها حرف  

.بود باراد صحبتش طرف انگار حاال و  
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.اتاقتون به میبرگرد بهتره نیکرد عمل تازه شما -  

 و کرده باز گردنش دور از را میها دست ، شدم جدا دبارا از زده هول

:دمیپرس و زدم زل اش خسته چشمان به ، کردم پاک را میها اشک  

.شه یم بد حالت ، کن استراحت برو...ب ؟یدار درد ؟یخوب+   

:کرد زمزمه آرام  

...تو ، خوبه حالم -  

.دمیپر حرفش انیم  

!بشه بد حالت بازم خوام ینم. کن استراحت برو یول ، خوبه باشه..ب+  

:گفت و داد تکانم آهسته ، گرفت را هایم شانه  

!باش آروم ، الیآ خوبه حالم من -  

 استراحت برو و کن گوش پرستارت حرف به یول دونم،یم باراد باشه+ 

.کن  

.داد تکان تاسف ی نشانه به را سرش و داد رونیب را نفسش کالفه   

!بود؟ خبر چه ، ماند رهیخ سرم پشت به که بزند یحرف تا زد لب  
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 خود طرف به را من محکم یشخص ، کنم برگشتن قصد که نیا از قبل

 کی به یمحکم یلیس که بودم دهیند خوب را اش چهره هنوز چرخاند،

 یرو و داده دست از را تعادلم! دیپر سرم از برق و خورد صورتم طرف

.بود زده یلیس که ییجا بود، صورتم یرو دستم. افتادم نیزم  

 اما ، کند بلندم تا شد خم ، شد بلند باراد گفتن "مامان" بلند یداص

 او به بود ستادهیا کنارش که یپرستار و توانست ینم درد فرط از انگار

. دادم تکان را آن خوبم ی نشانه به و آوردم باال را سرم! داد یم هشدار

 نشایبرا ها صحنه نیا ییگو که بودند کرده پر ییها آدم را اطرافمان

 مارستانیب جا نیا دادند یم هشدار که ییها پرستار و ، داشت تیجذاب

. میکن تمامش و است  

 باز سر دوباره لبم ی گوشه زخم! بود کرده عادت ها درد نیا به بدنم

. کرد  

 بودم؟ شده مرتکب یاشتباه چه من مگر بود؟ چه یلیس نیا لیدل

 حاال که بودم دهامین رونیب یسخت همه نیا بار از من بود؟ چه گناهم

!بخورم یلیس نگونهیا  

:کرد زدن حرف به شروع! سارا ، دادم روبرو شخص به را نگاهم  
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 منم یکرد فکر نه؟ ینداشت انتظارشو ؟یزد زل من به یطور نیا چرا -

!؟یندار یکس کار به یکار و یمظلوم کنم یم فکر هیبق مثل  

 نگفتم گهم! یهست یمارموز چه دونم یم ، شناسم یم خوب تورو من

 هر کینزد. دهیند تو دست از خوش روزِ هی بارادم باش؟ دور پسرم از

!نشو من پسر کینزد ، یش یم کس  

 خودت نکهیا یبرا تولدت بدو از ، یبود اریب ینحس تولدت بدو از تو

 سر که مادرت از اون! یگرفت یم رو هیبق یزندگ ،یکن یزندگ یبتون

!باراده نوبت حاالم ، شیکشت که رها از اون ، مرد و داد جون مانتیزا  

.نداشت یا دهیفا اما کنند، دورش آنجا از و کنند ارامش کردندیم یسع  

:داد ادامه  

 خونه از داشتم راهشو اگه یوا یوا! نه گهید ، زارم ینم گهید یول -

...ی دختره کردم یم رونتیب  

 یصدا و بحث کردن تمام یبرا شیها هشدار و باراد زدن داد یصدا

 یقاط باهم داشتند را مارستانیب حراست زدن صدا قصد که ها تارپرس

 شده دعوت نمایس به انگار و بودند شده جمع که یمردم و بود شده

.کند بس نداشت قصد که ییسارا و بودند  
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 ، دیچرخ یم سرم دور ایدن ، خورد یم سرم به پتک مثلِ شیها حرف

.بستم را چشمانم  

 هم باز و کردم باز را چشمانم! داشتن یتمام سارا نیزهرآگ یها شین

 زجه و هیگر هزار از که یلبخند ، کردم حفظ را ام یشگیهم لبخند

!بود بدتر  

 از تر شیب دادم یم اجازه دینبا ، شدم یم بلند دیبا ، بود وقتش االن

 تر شیب بگذارم دینبا ، شوم کوچک آدم همه نیا نیب ، شوم ریتحق نیا

 میجا از یپوزخند با! بچسبانند من هب را بودن قاتل ننگ نیا از

 پاک انگشتم با را بود کرده خوش جا لبم کنار که یخون ، برخاستم

! بود بس بودن فیضع گرید کردم،  

 یرو دو و بد نقش نظرشان به من و داشتند را یتماشاچ نقش همه

!بود انداخته راه سارا که کردم یم یباز را یلمیف  

:کردم زمزمه دمیشن یم خودم فقط که یطور آرام  

بزنم حرفامو منم وقتشه االن دیشا+   

:دادم ادامه ییباال تن با و کردم صاف را میصدا  
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 قاتل من ، دیبچسبون رو بودن قاتل ننگ بهم تا مونم ینم ساکت گهید+ 

 ناخواستم یکارا با دیشا. نکشتم رو کس چیه من ، ستمین و نبودم

  ، نویا دیمبفه نکشتمش عمدا من یول شدم یکس مرگ مسبب

 مرگشو یجلو تونستم یم من نه و شد کشته من دست به نه اون

 نیدیند شماها! هستم حاال یول رمیبم بود ممکن منم روز اون. رمیبگ

 یاتفاقا چه نینکرد درک! اومد من سر ییبال چه حادثه اون از بعد

 به مختلف جهات از کدومتون هر فقط ، وفتهیب برام بود قرار یوحشتناک

 رها من یزندگ کردن خراب با! یقاتل تو نیگفت یم و نیدیکوب یم سرم

گرده؟ یم بر  

 

81_پارت#  

:دادم ادامه و کردم اشاره باراد به  

 مارستانیب تخت رو اگه ، افتاد دردسر تو اگه ، نهیا باراد وضع االن اگه+ 

 یاصل مقصر ، ستمین من مقصر ، کرد نرم پنجه و دست مرگ با و افتاد

 چون! شماست یخودخواه و یسنگدل خاطر به همه نایا. دییشما خود

 ریام یپا که نیبود شما یاصل مقصر. ستمین و نبودم مهم براتون من

 پولش به چشمتون چون ؟یچ که ن،یکرد باز مونیزندگ به رو یبهادر
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 به پول یبو روز اون شما اگه!! نینداد تیاهم شیچیه به گهید و بود

 تو من نه االن نیکرد ینم باز مونیزندگ به پاشو و خورد ینم مشامتون

 تخت رو باراد نه و دمیکش یم عذاب قدر اون یلعنت ی شده خراب اون

 مسببش که ییاتفاقا دم ینم اجازه بهتون گهید! افتاد یم مارستانیب

!رها مرگِ مثل ن،یبنداز من گردن نیهست خودتون  

 زده هول ، نداشت را یحرف نیهمچ انتظار ییگو ، بود خورده جا سارا

:گفت  

!کنهینم هیتوج کارتو حرفا نیا و یکشت رهارو تو ه؟یچ منظورت -  

:گفت و کرد پدرم سمت به را شیرو  

!بگو یزیچ هی تو د؟یحم ستین نطوریا -  

:گفتم و دمیپر حرفش انیم  

 به من روز اون کاش! نبود من از بهتر وضعش بود زنده یوقت رهام+ 

 برام نفر دو شما که یزندگ ستد از شدم یم راحت مردم، یم جاش

!نیساخت  

:گفت گوشم کنار یعصب یصدا با و گرفت چنگ به را میبازو باراد  

.باشه بارت نیآخر! ؟یزن یم هیچ حرفا نیا -  
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:گفتم سارا به رو و اوردم در چنگش از را میبازو  

 مونیزندگ کل که شماهاس ی عجوالنه یها میتصم بخاطر همش+ 

!مرگ و کابوس شده  

 بودم یبستر آن در که یاتاق سمت به بلند یها قدم با و نکردم صبر

 پدرم ای لدای دانمینم که ییها لباس با را مارستانمیب یها لباس ، رفتم

 شده پراکنده مردم ، شدم خارج اتاق از. کردم عوض بود آورده میبرا

 نگاه. گذشتم کنارشان ،از بود مانیرو هنوز ها نگاه یبعض یول بودند

 فاصله ، برگشتم باراد سمت به یا لحظه یبرا ، کردم حس ار باراد

:کردم زدن حرف به شروع ، پرکردم را نمانیب  

.بهتره نموندنم اما بمونم شتیپ داشتم دوست یلیخ+   

 میپا یها پنجه یرو به بلندش قد بخاطر ، کردم نگاهش لبخند با

 زمزمه آرام و نشاندم اش گونه یرو یعیسر و کوتاه ی بوسه ، ستادمیا

:کردم  

.منتظرتم! دوستم...  برگرد و شو خوب زود+   

 سمت به و کردم حفظ را لبخندم ، همه متعجب چشمان به توجه یب

. کردم حرکت در یخروج  
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:شد بلند ها پرستار از یکی یصدا  

!نشده خوب حالتون هنوز شما خانم -  

:گفتم و برگشتم سمتش به  

!وبمخ گهید بود، باراد خاطر به خرابم حال+   

 بچه یوقت از که( سارا مادر) باراد مادربزرگ که بروم برگرداندم را میرو

 رژان پرستارش همراه به بزند، حرف توانستینم و بود لچریو یرو میبود

. شدند ظاهر میجلو  

 ینم اجازه ادیز دیحم و سارا یعنی م،یبود دهیند را او که بود وقت یلیخ

 هر چون است؛ بهتر باشد ما از دور گفتند یم م،یبزن سر او به دادند

! کرد یم یقرار یب دید یم را ما که موقع  

 آوردن در به کرد شروع بودند هیبق و باراد که سرم پشت و من دنید با

 د،یبگو یزیچ زدیم لب و دیلرزیم اش چانه! خود از نامفهوم یصداها

 بود دوخته چشم و داد یم تکان را انگشتانش! یشگیهم حرکات همان

!نم به  

 ، نشستم میپا دو یرو شیجلو شدم، کشینزد و زدم یجان یب لبخند

 از را حالش و زدم آن یرو به یا بوسه آرام و گرفتم را لرزانش دست
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 یلیخ اما داشتم ارتباط او با کم یلیخ یلیخ نکهیا با دم،یپرس رژان

.داشت وجود من در او به نسبت یخوب حس و داشتم دوستش  

 رساند، ما به را خودش عیسر بود، شده آمدنش همتوج تازه سارا انگار

! کردم نگاهش اخم و تعجب با کرد، بلندم جا از و گرفت محکم را دستم

 دادن حرکت در یسع و شد شتریب شیتاب یب سارا دنید با مادربزرگ

!شتریب زدنش حرف یبرا تالش و دستان  

 

81_پارت#  

:دیتوپ رژان به مادرش، حرکات به توجه یب اما سارا  

 راه همه نیا مامانو داد اجازه بهت یک ن؟یکن یم کاریچ نجایا شماها -

نجا؟یا تا یبکشون همرات  

 که اطیح تو بودمشون برده یخور هوا واسه! شدم مجبور خانوم: رژان

 باراد آقا بد حال از دن،یشن زدنیم حرف یگوش با که رستمو اقا یصدا

 کنترلشون تونستمینم کردیم یتاب یب یلیخ مامانتونم گفتن،یم الیآ و

!کنه آرومش الیآ و باراد دنید دیشا نجایا ارمشیب گفتم کنم،  

 ممکنه یدونینم نجا،یا شیآورد ما به دادن خبر بدون یکرد غلط تو -

 یچ واسه پس بشه؟ هست که ینیا از بدتر حالش ییجاها نیهمچ تو
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 هوس نکنه ؟یکن آرومش و کنترل یندار عرضه که یریگ یم پول

؟!یکرد شدنو اخراج  

:گفت و رفت سارا کینزد یدستپاچگ و استرس با رژان  

 دیببخش! دینکن اخراجم لطفا دارم ازین کار نیا به من! لطفا خانوم نه -

.شه ینم تکرار گهید کردم اشتباه  

.تر عیسر هرچه ببرش، نجایا از زود نشده عوض نظرم تا پس -  

.خانوم چشم -  

 یم که باراد به توجه بدون ، کردند گرد عقب و گرفت را لچریو عیسر و

 چشمانش که مادربزرگ به توجه بدون ند،یبب را مادربزرگش خواست

! ادتریز نامفهومش یصداها و سر و بود شده ناراحت  

 او از را نمیخشمگ چشمان! کردم ینم درک را سارا یها رفتار چوقتیه

.افتادم راه یخروج سمت به و گرفتم  

 جواب بدون شد، یم کینزد پدرم یاه گفتن دخترم دخترم یصدا

.شدم خارج در از بلند یها قدم با و زدم یپوزخند  

. 

** بعد هفته دو**   
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. 

 سرد هیبق با انقدر ، گذشت یم شوم یها اتفاق آن تمام از هفته دو

 و زدم یم حرف تر کم ، بودند کرده رها خود حال به مرا  که بودم شده

 مانده زنده که نیهم! باراد با یحت گذراندم، یم هیبق با را وقتم کمتر

 داشتم مارستانیب در که ییها رفتار خواستم ینم و بود یکاف میبرا بود

. شود یادآوری  

 هنوز خون در غرق بارادِ و ریت یصدا ر،یام و یلعنت ی خانه آن اتفاقات

 بود روانشناس چون انیک با باراد اجبار به ، بودند چشمانم یجلو هم

 گوشه نیا از و میایب کنار آنها با بهتر تا زدم یم حرف تاتفاقا به راجع

  م،یایدرب یریگ

 دوستم و دکتر او ، میبود شده یمیصم باهم بایتقر هفته دو نیا در

 که بماند. شد یم بهتر حالم یکم داد یم که ییها مشاوره با ، بود شده

 یم روانشناس کی شیپ نکهیا دنیفهم از بعد دیحم بابا خصوصا و سارا

! بود وسط شانیآبرو یپا نکهیا خاطر به کردند پا به یقشقرق چه روم

 ینم کوتاه ما یول! وانهید ندیبگو دخترش به خواست ینم دخانیحم

.کردم یم مالقات را انیک هم باز من و میآمد  
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 ، رفتم دانشگاه سمت به و گرفتم یتاکس شدم خارج انیک مطب از

. شدم دانشگاه وارد و کرده حساب را کرایه ، رسیدیم  

 یرو بود ینمک اش یآور ادی و بود ریام بحثشان هم هنوز که یافراد به

 و شدم کالس وارد. گرفتم شیپ در را کالس راه و زدم یپوزخند زخمم

 یها بچه. بود امدهین اما میداشت کالس انیک با ، نشستم لدای کنار

 فیرد رقص و ادا و آهنگ بساط کالس در خواسته خدا از هم کالس

. بودند کرده  

:گفت و گرفت ها بچه از را نگاهش حوصله یب لدای  

 یباز مسخره چقدرم که، رونیب رنینم حاال! بابا یا ، گرفت درد سرم -

.ارنیم در  

ومده؟ین چرا امروز انیک یدون یم کن، ول نارویا+   

:گفت و گرفت یجا شیابروها انیم یزیر اخم  

قا؟یدق بدونم کجا از من -  

:گفتم و زدم یلبخند  

.دونم یم من یول+   

:گفت طعنه با  
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 نیشد تر یمیصم االن نباشه یهرچ ،یبدون دیبا که شما ، خب بعله -

!باهم  

:گفتم و کردم نثارش یچشمک ، گرفت ام خنده آشکارش یحسود از  

.خوشگله نکن یحسود+   

:گفت حرص پر ییصدا با و زد میبازو به یمشت  

  قا؟یدق یچ واسه یحسود -

:گفتم و زدم یا خنده تک ، گفت یشیا لب ریز  

.یگ یم راست چقدر تو+   

:گفت یعصب  

!نکنا یعصب منو الیآ -  

.دادم خاتمه را بحث و خندیدم بلند یصدا با  

 اصال م،یداشت گرید کالس کی  ، بود دهیرس انیپا به کالس ساعت

!بودم مجبور یول نداشتم، حوصله  



426 | P a g e  
 

 درس و سخت و سفت یها یصندل یرو نشستن ساعت چند از بعد

 یصندل به و دادم رونیب صدا با را نفسم ، شد تمام باالخره ، دادن گوش

.زدم هیتک  

 

82_پارت#  

.شدم خسته چقدر یوا+   

:گفتم و دمیچرخ لدای سمت به دادم، قرار فیک درون را ام جزوه  

خداحافظ ، برم من گهید خب+   

:گفت و گرفت چنگ به را میبازو  

!نشده تموم هاتبا کارم هنوز من کن صبر -  

:گفتم حوصله یب  

.برم دیبا منتظرمه باراد ، خستم یلیخ ندارم حوصله ، کن ولم لدای+   

:داد ادامه بندش پشت و گفت یشیا  

 دل ور برو ، باراد یگیم یریم طرف هر ، باراد نیا با یکشت خودتو -

.اصال بارادت  
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:گفتم و زدم یلبخند  

.کشم یم خاطرش به رو خودم باشه الزم+   

:گفت و زد یا خنده تک  

!واسمون شده یثارگریا چه باش خانومو! اوه -  

:داد ادامه و شد تر یجد یکم ، کرد رییتغ صورتش حالت  

بکنه؟ یکار نیهمچ حاضره بارادم حاال -  

 بودم باراد یجا منم البته بود؟ یچ خوردنش ریت لیدل نظرت به+ 

!کردم یم کارو نیهم  

:گفت و کرد یپررنگ اخم لدای  

 به بهتره! ... ستین خوب اصال نیا و یشد وابسته بهش یلیخ+ 

 یپ یر یم یروز هی تو ، یبد عادت کم کم خودتو تیزندگ تو نبودنش

!طور نیهم اونم ، تیزندگ  

:گفتم و دمیکوب زیم یرو را دستم کالفه  

 اون! باراد شیپ و خونه اون تو شده خالصه من یزندگ م؟یزندگ یپ+ 

 اگه هم باراد! ادین بهتره بسازه من با شویزندگ ادیب قراره که یشخص

 اون! ندارم یحرف که من بره بزار شیزندگ خونه سر بره یروز هی قراره
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 ای غصه و غم تو که یشخص بدونه بهتره ادیب قراره که یشخص

!باراده بوده باهام یبدبخت و یخوشبخت  

 یشخص با مشترک یزندگ تا دمیم حیترج رو عمر آخر تا بودن مجرد

 منم داره دوست رها مثل منو باراد نیبب ، میزندگ وسط ادیم ییهوی که

 و برام بوده یخوب دوست ، دارم داشتو باراد به رها که یحس قایدق

 نیهمچ هی بود دوست توام با قبال که همونطور! مونهیم دوستم و هست

!ییحسا  

 رو یگیم تو که یینایست؟این یمنطق اصال حرفات هست حواست الیآ -

 یطوالن سال نیچند منم! نکردم حس چوقتیه شدت نیا به من چرا

 نگفتم چرا یول کنه، رییتغ باراد نکهیا از قبل تا باهاش بودم دوست

 با بوده غم و یخوش تو و بوده دوستم اون چون بمونم مجرد خوامیم

 این چقدرم هر! ال؟یآ گهید هیمنطق چجور نیا ا،یلجباز و لج وجود

.تیزندگ یپ یریم یکن یم شوهر آخرش یبزن حرفارو  

! کنم گوش شیها حرف به نداشتم دوست ، کردم نگاهش حرص با

:داد ادامه  

... اما دوست گفت شه یم میدار تو و من که یا رابطه به -  

.بزند را حرفش ی ادامه ندادم اجازه  
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 و باشه کرده تمیاذ که هم یچ هر! مهمه یلیخ برام و دوستمه بارادم+ 

!مهمه بازم بوده بد وقتا یبعض  

 بلند لدای یصدا ، کردم حرکت کالس در سمت به و گرفتم او از را میرو

:شد  

.کنم ینم فکر یطور نیا من اما -  

:گفتم ، برگشتم سمتش به و ستادمیا میسرجا  

؟یچ+   

:گفت و زد زل چشمانم به  

 و داشته باراد به رها که باشه یحس مثلِ باراد به حست کنم ینم فکر -

!رها به باراد  

!میداشت ما که یا دوستانه حس ای  

:دمیپرس تعجب از پر یچشمان با شدم، کشینزد یقدم چند  

؟یبگ یچ یخوا یم لدا،ی هیچ منظورت+   

:گفت و انداخت باال یا شانه  

.یدیفهم دیشا کن فکر کمی خودت! دونم ینم -  
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 مات و بودم شده جیگ ، شد خارج کالس از و زد دوش به را فشیک

 دستم! کنم فکر شیحرفها یمعن به نداشتم دوست اصال بودم، ستادهیا

 به ، افتادم راه لدای سر پشت و نکردم صبر! بود شده مشت حرص از

 من به اشاری نگاه ، شد اشاری نیماش سوار لدای. میرفت یخروج سمت

 در هم من داد تکان ادب ی نشانه به یسر و نشاند لب بر یلبخند افتاد

.افتادند راه هیثان چند از بعد ، ادمد تکان یسر مقابلش  

 دست از تا بود بهانه اش همه ، دیایب دنبالم به یباراد چیه نبود قرار

 نیب که ییها حرف مورد در حتما ، شوم خالص لدای یها جواب سوال

 را حالم مراعات اما بود، کنجکاو شد بدل و رد مارستانیب در سارا و من

.کرد یم  

 بوده من کنار غم و یشاد در هم او بود، زیعز و مهم من یبرا هم لدای

 بود، کرده کمکم حالم شدن بهتر در لدای ، رها مرگ از بعد ، است

 ماریب کی االن دیشا نبود او اگر! نداشت خبر یاصل موضوع از که هرچند

.بودم یروان  

.بخورم هوا یکم داشتم ازین ، بروم خانه تا ادهیپ گرفتم میتصم  

 در مردم و بود یادیز یصدا و سر ، بودند شلوغ ها رو ادهیپ و ها ابانیخ

.بودند تکاپو  
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 یرو که یاسم به و کردم خارجش فیک از ، شد بلند ام یگوش یصدا

 ویس باراد یبرا که یاسم دنید با ، کردم نگاه زد یم چشمک صفحه

 وصل را تماس و زدم یلبخند ، "زندانبان" گرفت ام خنده بودم کرده

.کردم  

.دیچیپ یگوش در سردش یصدا  

ال؟یآ ییکجا -  

 شد تر قیعم لبم لبخند نداشت، یپرس احوال و سالم به عادت بشر نیا

.آمدم حرف به و  

.خونه گردم یم  بر دارم ، سالم+   

:داد ادامه و کرد مکث یکم  

اد؟یم صدا و سر انقد که ییکجا -  

.کردم وارد یا ضربه بود میپا یجلو که یکوچک سنگ به  

.امیم ادهیپ رمدا راهم تو+   

.بده آدرس -  

:گفتم متعجب  
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چرا؟ آدرس+   

.میدار کار یکل دنبالت امیم  بمون، همونجا و بده آدرس -  

.شد تر شیب تعجبم  

؟یکار چه+   

.گم یم امیم+   

 یمکتین یرو باراد دنیرس تا و کردم قطع را تماس و دادم را آدرس

.نشستم  

 

83_پارت#  

 سر ام حوصله گرفتم، ضرب نیزم یرو میپا با ، بود کرده رید یکم باراد

 بوق ممتد یصدا با. کردم یم نگاه اطراف به هدف یب و بود رفته

 داده نییپا را شهیش که دوختم چشم باراد به و کردم بلند سر ینیماش

 سمت به و شدم بلند یجا از کرد، یا اشاره. کرد یم نگاه من به و بود

.رفتم نشیماش  

:گفتم و دمیچرخ سمتش به یکم کرد که حرکت شدم، سوار  

سالم+   
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 انقدر بار کی داد، تکان سالم ی نشانه به یسر ینگاه مین یحت بدون

 در دیفهم شود ینم است، تفاوت یب نقدریا هم بار کی دهد یم تیاهم

! گذردیم چه سرش  

گفت؟ ینم یزیچ کارش از چرا پس بود، کرده سکوت  

:دمیپرس و شکستم را سکوت  

؟یداشت کارمیچ+   

 و کرد پخش یمیمال کالم یب آهنگ بود، جلو به نگاهش که انطورهم

:گفت جوابم در  

 نم،یبب تدارک جشن هی براش ها بچه با خوامیم ، کهینزد انیک تولد -

.خوبه هم وقت چند نیا یهوا و حال شدن عوض واسه  

.بودم دهیشن باراد خود یها حرف نیب از ، داشتم خبر انیک تولد از  

:مکرد زمزمه آهسته  

 زیسورپرا یبرا داشتم سرم تو ییها نقشه هی خودمم دونم، یم+ 

.کردنش  

:گفت و برگشت سمتم به تعجب با د،یشن را میها حرف  

؟یدار خبر کجا از تو ؟یدون یم -  
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:گفتم و انداختم باال یا شانه اما بودم دهیشن باراد خود از  

.گفتن یم کالس یها بچه+   

:دادم ادامه دوباره ، کرد سکوت  

 از هارو بچه از عده هی منم شه، یم زیسوپرا ، میریبگ تولد جشن خوبه+ 

.دوستاتونو هم تو کنم یم دعوت دانشگاه  

:گفت و کرد یزیر اخم  

 هم داداشش اون حتما گه؟ید لداستی منظورت دانشگاه یها بچه -

!ادیم دنبالش وفتهیم راه اردک جوجه مثلِ  

:گفتم و دمیخند بلند  

 اون بدون مگه اصال ، هست ستیل تو و ادیم دص در صد که لدای+ 

 به نسبت ینشد متوجه که نگو! شهیم خوشحال هم انیک تازه شه؟یم

!دوتا نیا ستنین لیم یب هم  

:دادم ادامه زد، یرنگ کم لبخند  

ه؟یچ اشاری با مشکلت دمینفهم اخرش+   

:گفت را اسمم هشدار با و برگشت سمتم به یوحشتناک اخم با  
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!الیآ -  

 یزیچ گذاشت، هم یرو یا لحظه را چشمانش کرد، نگاه جلو به رهدوبا

:شد بلند شیصدا بندش پشت و گفت لب ریز  

 هم اصال اد،ینم خوشم پسره اون از میزد حرف بهش راجع قبال -

...چون ادینم خوشم  

:داد ادامه یتینارضا با و کرد فوت صدا با را نفسش  

 انیک بخاطر هم بار نیا ، کنم تحملش مجبورم وقتا یگاه خب یول -

 یکس هر م،یبخر لیوسا یسر هی میبر دنبالت اومدم هم االن! ... باشه

.ادیب بگو  یخوا یم هم  

 ادامه از نه آمد یم خوشش اشاری از نه بود معلوم ، نگفتم یگرید زیچ

.دادم حیترج ریمس تمام یبرا را سکوت ، او به راجع بحث دادن  

 

*** 

 آماده را زیچ همه بایتقر باراد و لدای کمک با بود، دهیرس انیک تولد روز

.میبود کرده  
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 را دستم ، رفتم باراد واحد  در سمت به لدای یها غرغر به توجه بدون

 یکس که انگار شد باز سرعت به در زدم، در به یا ضربه و گرفتم باال

.باشد ما زدن در منتظر فقط در پشت  

 انداخت ما به ینگاه ، شد رظاه در چارچوب در الناز و شد باز کامل در

.کرد حرکت آسانسور سمت به و شد خارج گفت، یزیچ لب ریز ،  

 ینیب به ینیچ بود، کرده جمع را صورتش که انداختم ینگاه لدای به

 وارد و گفت یظیغل شیا کرد، یم نگاه الناز سمت به و بود داده اش

. شدم وارد سرش پشت شد، واحد  

 فمیک همراه به و اوردم در سر از را شالم رفت، آشپزخانه به فورا لدای

 و میمانتو یها دکمه کردن باز به کردم شروع. انداختم مبل یرو

 درون از ام یگوش یصدا که کردم حرکت آشپزخانه سمت به نطوریهم

 خارج را یگوش و برگشتم فیک سمت به حوصله یب ، شد بلند فیک

:زدم داد بلند ، کردم تعجب میگوش یرو ساحل اسم دنید با کردم  

زنه یم زنگ داره ساحل ، لدای+   

ه؟یک گهید ساحل -  

مهموناس؟ ستیل تو کالسمون، یها بچه از ، گهید یمانیسل ساحل+   
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گه؟ یم یچ نیبب خب هست، ،اره خودمون ساحل آهان -  

کن صبر+   

.کردم وصل را تماس   

جان ساحل سالم+   

؟یخوب جون الیآ سالم -  

؟یچطور خودت ممنون+   

 ازت رو تولده که ییجا آدرس زدم زنگ راستش ، زمیعز یرسم -

.رمیبگ  

 و نداشتم یخوب ی حافظه که هم خودم رساند، را ما اشاری که امروز

.کردم یم فراموش شهیهم را جا نیا آدرس  

.بپرسم کن صبر لحظه هی ، ستمین بلد قیدق رو آدرس خودم من+   

باشه -  

 ام شانه با را لیموبا ، بزنند شگند ، بود کرده ریگ مانتو آخر ی دکمه

 کنم باز را دکمه کردم یم تالش که یحال در و داشتم نگه گوشم یرو

.رفتم باراد اتاق سمت به  
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.شدم وارد و زدم اتاق در به یا ضربه پایم با  

.کن امکیپ برام رو آدرس یدیپرس پس جون الیآ -  

:گفتم بودم مشغول و بود نییپا سرم که نطوریهم  

.کنمیم خبرت پس باشه+   

.دادم قرار مانتو بیج در را یگوش ، کردم قطع را تماس  

:گفتم شد، باز باالخره بود کرده ریگ که یا دکمه  

...باز باالخره ، شیاخ+   

 

84_پارت#  

 صحنه به گرد یها چشم با ، ماند دهانم در حرف که گرفتم باال را سرم

. کردم یم نگاه میرو روبه ی  

 بود بسته کمرش دور حوله کی که یحال در و ختل ی تنه باال با باراد

 نگاهم و بود داده هیتک وارید به نهیس به دست بود، ستادهیا میرو یجلو

.کرد یم  

 کرده هنگ را، نگاهم گرفتن توان یحت ، نداشتم را یکار انجام توان

!بودم  
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 ، دمیکش یا خفه غیج ، گرفتم او از را ام رهیخ نگاه ، آمدم خودم به

:گفتم تند تند و داندمبرگر یرو  

...که دونستمینم...  زهیچ... دیببخش.. ب+   

 بهم محکم را در و شدم خارج اتاق از و ندانستم زیجا را کردن صبر

.دمیکوب  

 به گرد چشمان با ، شدم دور اتاق از و گرفتم دهانم یجلو را دستم

 یرو از را دستم ، کردم یم فکر بودم شده روبرو آن با که یا صحنه

 یم سرزنش را خود لب ریز رفتم یم راه که نطوریهم و برداشتم انمده

 کردم

 تو یرفت بز مثلِ نییپا یانداخت سرتو ، نفهم یالیآ سرت تو خاک+ 

 رفتم یم زودتر اگه خدا یوا بدم؟ یخبر بزنم، یدر هی ینگفت! اتاقش

.نبود دورش هم حوله اون یحت که  

.کنم دور را افکارم تا دادم یتکان را سرم  

آمدم، خودم به لدای یصدا با  

:گفت یم و داد یم تکان را دستش  
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 یا وونهید ای یشد خل ؟یزن یم حرف خودت با یدار دختر؟ ییکجا -

؟یزیچ  

:گفتم  و زدم کنار صورتم از را میموها  

.باشه ومدهین کم یزیچ کردم یم فکر داشتم نشده، یچیه+   

 من به زیر چشمان با ، کرد یم نگاهم مشکوک بود نشده قانع که لدای

.نشستم مبل یرو و زدم کنارش دستم با  ، بود زده زل  

 روبه زد یم گاز را دستش بیس که یحال در مشکوک نگاه همان با لدای

.نشست میرو  

 ، کردم نگاه سمتش به سریع آمد، بیرون اتاق از باراد بعد قهیدق چند

 با بازی به شروع و انداختم پایین را سرم فورا ، کرد غافلگیر را نگاهم

. کردم هایم انگشت  

 اما کنم، فکر آن به نداشتم دوست که رفت یم یموضوع سمت به فکرم

!شد ینم  

 باراد و بود جا نیا الناز ما از قبل که نیا سمت به دیکش یم پر فکرم

 دور ذهنم از را یمنف افکار تا دادم تکان را سرم! بود وضع آن در هم

. کنم  
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 مگر کردم؟ یم فکر ها زیچ نیا به چرا من الاص بود؟ شده مرگم چه

 یم دلش که گونه هر دارد، را کردن یزندگ حق باراد بودم نگفته خودم

.کردم یم فکر دینبا! خواهد  

 ذهنم دیبا کردم، مشغول خانه یها کار با را خودم و شدم بلند یجا از

!کردم یم دور افکار تمام از را  

 

*** 

 داده انجام را ها کار ی همه ، زدم ساحل به را امکیپ ارسال دکمه

.رفت یم یکیتار به رو کم کم هم هوا ، میبود  

 نیا دیشا بود، آمده شیپ مانیبرا که ندیناخوشا اتفاق همه آن از بعد

 هم انیک خود. کند عوض را مانیهوا و حال یکم توانست یم جشن

 اتنه و نشستن جا کی از که بود داده هشدار شیها حرف نیب در بارها

 به دوستانم همراه به ، باشم یشاد یفضاها در دیبا و شوم دور ماندن

.بروم یمهمان  و جشن  

 بندش پشت و آمد واحد در زنگ یصدا ، کردم یخال صدا با را نفسم

:لدای یصدا  

.کنم یم باز من -  
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 ، انداختم ینگاه خود به نهیآ در. بود شده کردن باز در مسئول امشب

 بود کرده جمع ییبایز طرز به را میموها و بودم کرده شمیآرا یکم لدای

 را خودش یموها ، بودم شده بایز لدای ی گفته به. داشتم دوستشان ،

. بود ختهیر دورش و بود داده حالت یکم هم  

 چک را ساعت و برداشتم را ام یگوش. زدم نهیآ در خود به یلبخند

 ماندم، منتظر و گرفتم را اش شماره.  زدم یم زنگ باراد به دیبا کردم،

:دیچیپ یگوش در شیصدا  

بله؟ -  

آره؟ گهید یرونیب انیک با سالم+   

آره -  

 یم نمونده یزیچ گهید ان،یم دارن هم مهمونا ست آماده یچ همه+ 

.نیایب کم کم نیتون  

یاوک -  

 سالم او به نه سارا خداراشکر. کردم قطع را تماس ، نگفت یگرید زیچ

!را یداحافظخ نه و بود داده ادی را کردن  

:گفت و شد وارد لدای ، برگشتم آن سمت به در یصدا با  
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گهید اومدن بایتقر همه -  

:گفت و کرد یکوتاه مکث  

دعوته؟ هم یریکبیا ی دختره اون -  

:دمیپرس و دادم سر یبلند ی خنده  

؟یگیم النازو+   

.گفت بود شده جمع که یا چهره با لب ریز یاهوم  

 امروز باراده دل ور هم یعاد یروزا اون ، نکن شک هم صد در کی+ 

!داره خود یجا گهید که  

:گفتم و انداختم باال یا شانه داد، رونیب را نفسش حرص با  

!باراده ی ژهیو یمهمونا جزء گه؟ید میکن چه+   

:دادم ادامه یآرام یصدا با و  

.باشه هم دیبا ظهر وضع اون با+   

.ندارم بهش یخوب حس ، ادینم خوشم ازش اصال -  

.میبگذرون خوش امشبو هی الشیخ یب+   
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 همه به لبخند با ، برد اتاق از رونیب به و گرفت را دستم ، زد یلبخند

.بود شده بایز ، کردم نگاه خانه یجا  

 و کرد اشاره سالن گوشه یقیموس یباندها به ، زد یدست میبازو به لدای

:گفت  

 االنه ، فراوونه رمکم تو قر ، میبش الشیخیب امشبو هی توعه، با حق واال -

.برقصم بزنم که  

 شیبازو به یآرام ی ضربه و دمیخند. داد شیها شانه به یتکان تمیر با

.کردم نثارش یا "وانهید" و زدم  

 مهمان گرید نصف و دانشجوها  یبعض ، بودند آمده ها مهمان ی همه

 اشاری ، ساسان ، الناز ،یهمکالس چند نشانیب از فقط ، بودند باراد یها

.شناختم یم را الله و  

 

8٦_پارت#  

 در شراب السیگ کی و بود دهیپوش یعروسک و کوتاه لباس الناز

. دیچرخ یم خانه دور مدام نگاهش و بود دستش  

. میبود یینها یها زیچ کردن آماده مشغول ها بچه با  
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 با و زد من به یچشمک. داد سالم یلبخند با و آمد کمانینزد الله

:گفت و کرد شیبازو نثار یمشت ، رفت لدای تسم به یطانیش یلبخند  

 پرتا و خرت نیا از و فشفشه خواد ینم آقا ، کرده چه نیبب رو دلربا -

 میبد لیتحو رو لدای که نیهم ، شه زیسورپرا دیریبگ انیک یجلو

.شه یم سالش یکادو و تولد نیبهتر  

:گفت تشر با و کرد یاخم لدای ، دادم سر یبلند ی خنده  

!بگو پرت و چرت کمتر ، لطفا ندبب الله -  

 لبش یرو و گذاشت گرید کی یرو را اش سبابه و شست انگشت الله

:گفت و دیکش  

.بستم دهنمو پیز ایب -  

 ، میبود ستادهیا باراد و انیک منتظر در یجلو و بود آماده زیچ همه

 زندانبان اسم که انداختم آن به ینگاه ، آمد در صدا به  لمیموبا زنگ

 یکج دهن با ، کردم حس را الناز نیسنگ نگاه ، بود انیانم شیرو

.کردم وصل را تماس و گرفتم فاصله جمع از یکم ، کرد یم نگاهم  

باراد؟ بله+   

:گفت یآرام یصدا با  
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.نباشه یگوش به حواست دیشا بزنم زنگ گفتم م،یایم میدار -  

.آمادست زیچ همه ، نیایب خوبه+   

.ردک قطع را تلفن یگرید حرف بدون  

 ینیه بود ستادهیا سرم پشت که یشخص دنید با برگرداندم یرو

 بلند سر. رفتم عقب به یقدم و دادم قرار قلبم یرو را دستم ، دمیکش

.  داشت تن به یشلوار و کت شدم، چشم در چشم اشاری با و کردم

 و نشاند لب به یلبخند. بودم شده معذب یکم ، کرد یم نگاهم رهیخ

:گفت  

خوبه؟ حالت! دیخشبب ؟یدیترس -  

.شدم پاسخگو یمصنوع یلبخند با و دادم رونیب کالفه را نفسم  

.خوبم ممنون+   

 و شد راهم سد بگذرم، کنارش از کردم یسع و انداختم نییپا به سر

:گفت  

 باهات یمهم حرف م؟یکن صحبت هم با امشب نیهم شه یم الیآ -

.دارم  

:گفتم و کردم حفظ را ام یمصنوع لبخند  
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.برسن سر ممکنه لحظه هر چون ، بعدا+   

 گذشتم کنارش از ، کرد یتشکر لب ریز و داد تکان یسر و زد یلبخند

 سر است ممکن لحظه هر انیک و باراد که کردم اعالم یبلند یصدا با و

.کردم خاموشش و رفتم چراغ سمت به برسند،  

 

8٥_پارت#  

 انیک یصدا ، شدند وارد باراد و انیک و شد باز در بعد یا قهیدق چند

:شد بلند  

!اونور نوریا یکشون یم یه منو امشب چرا دمینفهم آخرش من -  

:گفت که آمد باراد یصدا  

...فقط نداره یخاص لیدل -  

 یصدا و شد بلند همه غیج و دست یصدا ، شد روشن چراغ همزمان و

 یروز ادی را من و گرفت تمیر هم با یهمگ "مبارک تولدت تولد تولد "

 یم اکو گوشم در شیصدا بودند، کرده زمیسوپرا رها و رادبا که انداخت

 17 زمان به کرد پرت مرا و کردم یم سفر زمان تونل در انگار. شد

 ییایرو و قشنگ. بود ییبایز دوران چه و بود یخوب حس چه ، یسالگ
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 نگرفته خود یبرا یتولد جشن چیه بود سال نیچند که یمن یبرا بود

 ، دیچیپ گوشم در بمش یصدا! بود فتهگر من یبرا یکس نه و بودم

 در و قشنگ یها خاطره کنار در که یجشن ، ساخت خاطره که یینجوا

 اشک که داشتم یشوق روز آن. گرفت قرار میبایز خاطرات ی صفحه

.بودند شده گم میها خنده یال  البه در میها  

 کیتبر را تولدم که ییصدا ، گوشم کنار گرفت یم تمیر شیبایز یصدا

! جذاب یصدا همان با سرود یم تولد شعر تاریگ با میبرا و گفت یم

 هر از راتریگ و تر جذاب ، راستیگ و جذاب میبرا صدا آن هم هنوز

! را لشیدل دانستم ینم من و ییصدا  

.بازگشتم حال زمان به دوباره و  

 تیجمع به رهیخ و بود زده قفلش مجسمه مانند و بود کرده هنگ کیان

.شد تر بلند غیج و دست یداص ، بود رو روبه  

:شد بلند باراد یصدا  

؟یدیفهم لشویدل حاال -  

 ، زد یم برق ذوق و شوق از چشمانش ، شد خارج شوک حالت از انیک

 او به خنده با یزیچ و زد شیبازو به یمشت و گرفت بغل برادرانه را باراد

.شد ینم پاک شیها لب یرو از لبخند کرد، تشکر همه از ، گفت  
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 خاموش ها المپ. شدند پراکنده همه کم کم شد، بلند اهنگ یصدا

 یکی یکی همه. بود کرده روشن را جا همه نور رقص نورِ فقط حاال و شد

 شهیهم مثل که افتاد باراد به نگاهم. گفتند یم کیتبر انیک به

 باراد بغل در را خودش و شد خارج تیجمع نیب از الناز. بود پیخوشت

 دست ، رفت ینم رو از الناز اما زد کنار را او یماخ با باراد ، انداخت

. دیخند عشوه با و گرفت را باراد  

 بعد ، بود باراد با الناز ما از قبل ، دیکش پر امروز سمت به میلعنت فکر باز

...یعنی! دمید وضع آن با را باراد الناز رفتن از  

  شدم خارج افکارم از الله یصدا با

.انیک یبرا دارم باحال ی هیهد هی ها بچه -  

:گفت و کرد ینوچ نوچ ، کردم نگاهش کنجکاو  

.دید دیخواه بعدا ، نه االن -  

 شک یب! زد یچشمک و کرد ینگاه لدای به ، کردم نگاهش مشکوک

.داشت ربط لدای به موضوع  

:گفت یزیر اخم با لدای  

!کلشه تو یچ نیا باز سین معلوم -  
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 یم تکان آهنگ با گهماهن را خود و رفتند یم وسط کم کم همه

 چشم تیجمع به اخم با که دادم لدای به را نگاهم ، دندیرقص یم و دادند

:گفت که زدم چشمش یجلو یبشکن ، بود دوخته  

!ه؟یچ هان -  

 بود فراوون کمرت تو قر شیپ قهیدق چند که تو حاال؟ یکرد اخم چرا+ 

شد؟ یچ  

:گفت و کرد تر رنگ پر را اخمش  

!خورده عصابما که نزار سرم به سر -  

 بسته و باز حرص با را چشمانش. گفتم یی "چرا" و انداختم باال ییابرو

 رد ، کردم زیر را چشمانم. کرد زمزمه لب ریز "یالیخ یب" و کرد

 بودند گرفته را دورش که یدختر دو و انیک به و گرفتم را نگاهش

!بود انیک شدنش زهرمار برج لیدل پس ، دمیرس  

 

87_پارت#  

:گفتم و زدم یقیعم لبخند  

.الیخ یب باشه+   
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 آنها با که طور همان انیک دادم، دختر دو آن و انیک به را نگاهم دوباره

 ای انداخت یم ما سمت به ینگاه بار کی قهیدق چند کرد یم صحبت

!بود لدای به حواسش میبگو است بهتر  

 یصدا با ، آمد ما سمت به دندیرقص یم که یتیجمع وسط از الله

:فتگ یبلند  

 نیایب بابا، نیبد خودتون به یتکون هی ن؟یزد غمبرک شما چتونه -

!گهید وسط  

 دمیرقص یم هم یگاه اگر ، نداشتم رقص با یخوب ی انهیم ادیز رقص؟

. رها ای کرد یم میهمراه باراد ای  

:داد ادامه و آمد تر کینزد الله ، میبود کرده سکوت مانیدو هر  

! ها جشنه مثال ، کننیم نگاه منو روبرب ستادنیا مجسمه مثل بابا یا -  

.دیکش خودش دنبال به و گرفت چنگ به را میدستها  

الله کن صبر بابا یا+   

:گفت و برگشت طرفم به ستادیا  

؟یگ یم یچ ه؟یچ -  

.امیم بعدا دارم یکیکوچ کار هی من وسط نیبر شما+   
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 و کرد یخال را نفسش ، کردم نگاهش التماس با ، کرد نگاهم مشکوک

:گفت  

!که توام بابا یا -  

:داد ادامه و دیکش هم در را شیها اخم ، کرد یمکث  

.ایب زود! یکن فرار نمینب ، باشه -  

 با لدای. کردم بسته و باز دییتا ی نشانه به را چشمانم و زدم یلبخند

 بودند رقص حال در که یتیجمع سمت به الله همراه یتینارضا و اخم

.شدند گم یال به ال آن در و رفت  

 را دنیرقص ی حوصله واقعا ، نشستم ها یصندل از یکی یرو حوصله یب

. نداشتم  

 با که کردم نگاه اشاری به ، شد جمع حواسم کنارم یفرد نشستن با

 حرف به ، بود دوخته  چشم من به لبش  یرو لبخند و براق یچشمان

:گفت و آمد  

االن؟ یدار وقت -  

 کار آخر ، شدم هم موفق ، زنمب را یمصنوع لبخند آن باز کردم یسع

:گفتم! بود ام یشگیهم  



453 | P a g e  
 

.آره+   

:گفت و کرد نگاه میپا تا سر به و زد یگرم لبخند  

.یشد خوشگل یلیخ -  

:داد ادامه و دیکش یقیعم نفس ، یکوتاه مکث از بعد  

.یتر خوشگل جمع تو یدخترا ی همه از بگم جرئت به تونم یم -  

 گاه یها نگاه نیا و ها فیتعر نیا ، بودم معذب ، دیدو پوستم ریز خون

 بدجور چون نداشتم؛ دوست را اشاری حِیصر یها حرف و گاه یب و

!میبگو چه و کنم کار چه دیبا دانستم ینم و کرد یم معذبم  

:گفتم و کردم جور و جمع را خودم  

.ممنونم+   

 همراه کاش کردم، نگاه رقص درحال تیجمع به و گرفتم رو اشاری از

. رفتم یم تیعجم نیب الله  

 منتظر لحظه هر ، داد ینم من به یخوب حس کنارم در اشاری وجود

. شود بلند زودتر کاش شود، بلند که بودم  

.فشردم گرید کی یرو به را میها پلک ، آمد حرف به باز اشاری  
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؟یکن یم قبول رو رقصم شنهادیپ -  

 ار او با رقصِ به یا عالقه چیه دانست یم بشر نیا کاش! خدا یا

 او از بداند کاش ، رفتم یم الله همراه که داشتم حوصله اگر نداشتم،

 هم من به باراد یها امدنین خوش نیا انگار ، دیآ ینم خوشم ادیز

 حس نیا که بود ام یحوصلگ یب از هم دیشا! چارهیب. بود کرده تیسرا

:گفتم و برگشتم اشاری سمت به آمد، یم سراغم به ها  

.دارمن حوصله فعال ببخش،+   

شد، تر کینزد ، فشرد دستانش نیب را یصندل دسته  

 داشت قصد ، کردم یم حسش! بود کرده ریگ یبد یدوراه در ییگو

 مانیپش اما خواند، چشمانش و حرکات از را نیا شد یم بزند، یحرف

 شیابروها نیب یاخم و رفت نیب از یا هیثان در چشمانش برق شد،

. گرفت یجا  

 را نمانیب ی فاصله! کردم تعجب یکم ، بود مسر پشت به رهیخ نگاهش

:گفت و کرد ادتریز  

.نمتیب یم بعدا ، باشه -  
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88_پارت#  

.شد دور انجا از و شد بلند شیجا از ، دادم تکان یسر خواسته خدا از  

.کردند فروکش بد یها حس تمام ، دمیکش یراحت نفس  

 یکم با هک باراد نگاه در نگاهم ، کردم نگاه را سرم پشت و برگشتم

. شد قفل بود ستادهیا آنجا از فاصله  

 یم نگاهم بود نشسته ابروانش نیب یخم که یحال در نهیس به دست

 تا زد لب. بود طلبکارانه نگاهش و نشست لبش یرو یپوزخند. کرد

 یبازو دور را دستش ، شد کمانینزد و شده ظاهر الناز که دیبگو یزیچ

. کرد قفل باراد  

 به دوباره یمنف افکار و بد یها حس همان ، تمگرف را نگاهم یعصب

 ینم درک! بود؟ شده مرگم چه یلعنت منِ آوردند، هجوم سمتم

. دمیکش یآه!کردم  

 و آمد یم شد یم کترینزد هیثان هر که الناز یسانت 1٦  پاشنه یصدا

 نفسم. کرد یم نوازش را ام ینیب که همراهش به باراد تلخ عطر یبو

 میها هیر در را تلخش عطر یبو ، دمیکش یقیمع نفس ، بود شده حبس

 و قشنگ حس ، آمد یم خوشم تلخ یبو نیا از ، بازدم و دم ، دمیکش

. داد یم دست من به یملموس  
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 نه داشتم را الناز یها افاده حوصله نه ، بود دهید کنارم را اشاری حتما

 ، کردم شدن بلند قصد و زدم کنار را یصندل ، را باراد یالک یها بحث

 یصندل یرو اجبار به هم باز شد باعث ام شانه یرو به یدست نشستن

 یلیخ بار نیا را باراد عطر و شد دهیکش عقب کنارم یصندل ، نمیبنش

 نشست شیرو به باراد و رفت کنار یصندل. کردم حس خودم به کینزد

 خودش و شد من نگاه متوجه. کرد خوش جا الناز بعدش یصندل یرو و

 ی نشانه به یسر. داد قرار اش شانه یرو را سرش و کرد دبارا کینزد را

 عقده ی دختره لب ریز و گرفتم ها آن از را نگاهم و دادم تکان تاسف

. کردم نثارش یا  

!همه؟ ای آمد یم اطور ادا من یجلو فقط دانستم ینم  

 اش شانه یرو که یالناز سر که کرد تر نزدیک من به را خودش باراد

 کنار عشوه با را شیموها و زد یتصنع یلبخند الناز و شد برداشته بود

. زد  

 از دست کرد، جلب را توجهم باراد یصدا ، نشست لبم یرو یپوزخند

.برداشتم الناز به کردن نگاه  

:گفت آرام  

!بود کنارت اشاری -  
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:گفتم و کرد نگاهش تفاوت یب  

!چطور؟ ، بود آره+   

:گفت و انداخت باال ییابرو  

گفت؟ یم یچ! خوب! بود که -  

:گفتم و گرفتم خود به یمتفکر حالت  

.نبود یمهم زیچ+   

 خوردنش حرص از ، شد مشت حرص از بود زیم یرو که دستش

:کرد زمزمه لب ریز ، نشست لبم یرو یپوزخند  

!برات دارم -  

:گفتم لب ریز آرام و دمیشن  

!درک به+   

 در ار حرصش بودم بلد هم من آورد یم در را من حرص الناز با اگر

 شده قفل یها دندان با و دیکوب زیم یرو محکم را دستش! اورمیب

:گفت  

.جاشه نه وقتشه نه! نکن میعصب جان الیآ -  
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:گفتم و انداختم باال یا شانه  

!نکردم یکار که من کنم؟ یم تیعصب من+   

 از ، دیکش خودش سمت به را من و گردنم دور انداخت را دستش

:کرد زمزمه شمرده شمرده گوشم ریز ، آمد در حدقه از چشمانم تعجب  

 جا نیا آخه...یباش رفتارات مواظب دم یم شنهادیپ بهت...زمیعز -

 من میمون یم و رنیم باالخره اطرافم یآدما نیا... ستین شلوغ شهیهم

!تو وَ  

 

8۹_پارت#  

 فاصله هم با انگشت بند کی مانیها صورت ، شدم رهیخ چشمانش به

:کردم مهزمز خودش مثل آرام ، داشت  

یکن دیتهد یبلد فقط که توام+   

:گفت و داد باال را شیابرو  

کنم؟ یعمل خواد یم دلت چطور؟ -   

:داد ادامه نگفتم، یزیچ  

.دم یم هشدار بهت دارم دیشا -  
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.اصال بکن یخوا یم یکار هر+   

:گفتم و برداشتم گردنم دور از را دستش  

!نچسب من به هم انقدر+   

. داد یصندل به را اش هیتک و گرفت صلهفا من از ، زد یشخندین  

.گرفتم الناز از را نگاهم چندش با ، شدم الناز یبرزخ نگاه متوجه  

 دستش یالکل مشروبات از پر یها وانیل یحاو ینیس که یحال در یزن

 کی کدام هر ، گرفت باراد و الناز سمت به را ینیس. شد کمانینزد ، بود

 که بردارم کردم دراز دست ، مدآ من سمت به زن ، برداشتند السیگ

:شد بلند باراد یصدا  

ببر رو ینیس ، خوره ینم شونیا -  

:گفتم و دوختم چشم باراد به متعجب ، ستادیا راه انیم دستم  

خورم؟ ینم من گفته یک! چرا؟+   

:گفت و کرد یاخم  

!گفتم من -  

:گفتم و زدم حرص از یلبخند  
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!چرا؟ خب -  

:آمد حرف به الناز بار نیا  

!زمیعز بخور یشد بزرگ ، ستین سنت مناسب آخه -  

 یدار صدا شخندین هم باراد  ، دیخند بلند یصدا با حرفش بند پشت و

. زد  

 امده ینفر دو! نخورم اگر ستمین الیآ ، شد مشت خود به خود دستم

!اند خوانده کور رند؟یبگ مرا حال بودند  

. کردم نگاه رقص حال در تیجمع به و گرفتم باراد و الناز از را چشمم  

 افتاده سالن وسط فقط ینور ، شد کیتار جا همه و شد عوض آهنگ

.رفتند یم سالن وسط رقص یبرا نفر دو نفر دو همه و بود  

 یمعنا به را سرم و برگشتم سمتش به کردم حس را باراد نیسنگ نگاه

.دادم تکان " ه؟یچ "  

 سر را وانشیل ی مانده ته کرد یم نگاهم که یحال در و نگفت یزیچ

. دیکش  

 یزیچ و باشم مسلط اعصابم به تا فشردم گرید کی یرو به را میها پلک

 شیپ به رفتن قصد و شدم بلند یجا از ، نداشتم تحمل گرید. مینگو
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 من با همزمان. بود نشسته سالن از یا گوشه در تنها که کردم را لدای

 که یتیمعج سمت به و گرفت را الناز دست و شد بلند یجا از باراد

 سمتم به الناز آخر ی لحظه. رفتند بودند نفره دو رقص حال در وسط

! کردم ینم درکش واقعا. کرد نگاهم یا مسخره شخندین با و برگشت

 شیب را خودم باشم؟ یعصبان دیبا چرا من اصال! بود ختهیر بهم اعصابم

!کردم ینم درک همه از تر  

 به خود چشمانم ، نشستم الدی کنار رنگ پر یاخم و هم در یا چهره با

 هم الناز و دیرقص یم بایز و مردانه باراد رفت، یم الناز و باراد یرو خود

 یم را لبم پوست. داد یم تکان ماهرانه را بدنش و دیخند یم عشوه با

 از که دمید را انیک. شد یم تر رنگ پر لحظه به لحظه اخمم و دمیجو

. ستادیا انمیروبرو ، آمد ما سمت به سالن گرید طرف  

 یتشکر ، گفتم کیتبر چندم بار یبرا را تولدش و زدم یزورک یلبخند

.رفت لدای سمت به و کرد  

 جور و جمع را خودش و برداشت یصندل از را اش هیتک متعجب لدای

.کرد رنگ پر را لبخندش و کرد یا سرفه کرد،  

:گفت و کرد دراز لدای طرف به را دستش یناگهان حرکت کی در انیک  

بانو؟ نیدیم رو رقص دور هی افتخار -  
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 تصورات فقط و بود یواقع مانیفکرها همه انگار ، دیپر باال میها ابرو

.داد سوق من سمت به یسوال را نگاهش لدای! نبود الله و من ی دخترانه  

 پلک عیسر کند، کار چه بپرسد من از نگاهش با خواهد یم دانستم یم

. کردم بسته و باز  "آره " یمعنا به را میها  

 استرس با و چرخاند دستش و انیک چشمان نیب را نگاهش یکم لدای

:گفت  

.شه یم بد شما یبرا ، هستن جا نیا دانشگاه از آخه -  

:گفت و زد یمهربان لبخند انیک  

! اد؟یب خوشش یکس از تونه ینم استاد هی مگه یول استادم، درسته-

.مباش داشته خودم واسه یشخص یزندگ هی دیبا منم  

 یآرام به و آورد باال را فشیظر دست آهسته ، دیخند زده خجالت لدای

 از را نیا داشت، استرس یکم انگار داد، قرار انیک ی مردانه دست در

 اش چهره از ذوق و لبخند که هم انیک. دمیفهم دستش فیخف لرزش

. شد ینم پاک  

 ، کردند دنیرقص به شروع هیبق همراه و رفتند سالن وسط به هم با

.بود شده ییبایز ی صحنه  
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 گرفته یجا باراد بغل در که یالناز ، افتاد باراد و الناز به دوباره چشمانم

 دور باراد یها دست و بود کرده حلقه باراد گردن دور را دستانش و بود

 یجا ابروانم نیب یاخم باز و شدم محو لبخندم. بود شده حلقه کمرش

 تعارف یالکل ریغ و یالکل مشروبات که دمید را زن همان دوباره!  گرفت

 و باراد به را نگاهم ، برداشتم مشروب یالسیگ و زدم شیصدا ، کرد یم

 اش مزه بد و تلخ طعم ، دمیکش سر نفس کی را وانیل و دادم الناز

!نبود مهم میبرا یول سوزاند را میگلو  

 نفس کی بود آنها یرو نگاهم که همانطور و برداشتم را یبعد وانیل

.فشردم گرید کی یرو به را چشمانم دم،یکشسر  

 شده مرگم چه دادم؟ یم نشان واکنش گونه نیا چرا بود؟ شده چم

!بود؟  

 

۹1_پارت#  

 جز ، کردم نگاه اطرافم به ، رفت یم جیگ یکم سرم مشروب بخاطر

 کالفه ، دندیرقص یم هم با و بودند شده جفت همه هیبق ینفر چند

.بودم  



464 | P a g e  
 

 سر توانستم ینم ، شد تر دیشد ام جهیسرگ ، کردم حرکت و شدم بلند

 میها دست نیب محکم را سرم و  نشستم یصندل یرو دوباره ، باشم پا

 ، باراد و الناز ، نفره دو رقص ، بود مخم یرو آهنگ بلند یصدا ، فشردم

!!زیچ همه و کس همه اصال  

.شد قفل باراد و الناز یرو چندم بار یبرا چشمم و کردم بلند سر  

. شدم بلند یناگهان فکر کی در  

!کردم یم یکار دیبا من ، بود شده مشت حرص از میها دست  

 نمیبنش جا کی یلعنت درد سر نیا و نامفهوم حس نیا با توانستم ینم

 شاد زیچ همه از فارغ که یتیجمع به ، بزنم زل الناز و باراد به فقط و

. بودند  

 یم راست لدای م؟بود کرده تیعصبان و غم در غرق را خودم من چرا

 کند یزندگ او نه ندهم اجازه باراد به ام یوابستگ خاطر به دینبا گفت،

 شاد ، برقصد خواهد یم که کس هر با ، شود عاشق دارد حق او! من نه

 ینم من و بچرخاند خواهد یم که یقیطر هر به را اش یزندگ و باشد

 یابستگو کی خاطر به هم آن رم،یبگ او از را یحق نیهمچ توانستم

 میتنها و رفت یم یروز کی هم او! بود همراهم یکودک از که مزخرف
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 غم منجالب از را خود دیبا که مانم یم خودم آخر در ، گذاشت یم

. کنم خارج  

 به و گرفتم دهیناد را ام جهیسرگ!  بردارم یدیجد قدم امشب نیهم دیبا

 او دیشا بود، نشسته یا گوشه تنها خودم مثل که رفتم اشاری سمت

! کند جادیا باراد و من نیب دافعه حس توانستیم که بود یکس همان

 بلند یجا از و زد یرنگ پر لبخند ، شد من متوجه ، ستادمیا زشیم کنار

.شد  

 شیجلو را دستم بزند یحرف که نیا از قبل ، باشم یجد کردم یسع

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس ، کرد یم نگاه دستم به ناباورانه ، گرفتم  

!م؟یبرقص+   

 کی یرو به را چشمانم کالفه ، کرد زمزمه را اسمم ناباورانه لب ریز

. فشردم گرید  

:گفت و ستادیا کنارم و زد دور را زیم ، آمد خودش به  

!افتخاره باعث! نه که چرا -  

. زدم حرفش به یا مسخره شخندین  
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 همراه به را من و گرفت داغش دست انیم را دستم نکرد، صبر اشاری

.کشاند بودند رقص حال در که تیجمع سمت به دخو  

 دست ، شد کینزد بشاش یا چهره با اشاری ، میبود ستادهیا جمع وسط

 انهیوحش قلبم. دیکش خود سمت به مرا و کرد حلقه کمرم دور را شیها

 یرو و آوردم باال را میها دست ، دیکوب یم ام نهیس قفسه به را خودش

 دادم، رونیب یسخت به را ام شده حبس نفس ، گذاشتم شیها شانه

!نبود خوش اصال حالم  

 آرام. زد یم لبخند گرم که کردم نگاه اشاری به و زدم یجان یب لبخند

. میکرد دنیرقص به شروع  

 که بود یزیچ نگاهش درون ، کرد یم نگاهم براق یچشمان با و رهیخ

 وجود با انگار نداشتم، دوستش که بود یزیچ ، کردم ینم درکش

!خواستم ینم را آن نامعلوم حس آن دنیمنفه  

 

۹1_پارت#  

 بلند یصدا با ، چرخاند آهنگ تمیر با همراه مرا و گرفت را دستم

 با وسط آن که باراد تعجب از پر نگاه در نگاهم لحظه کی  ، دمیخند

.خورد گره دیرقص یم الناز  
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 نروم؟ چرا من ، خودش یزندگ دنبال رفت یم او اگر ، زدم یپوزخند

! کردم یم یزندگ دیبا هم من  

 بودنش رهیخ که خورد گره اشاری براق نگاه به نگاهم دوباره و دمیچرخ

 یم اشاری یعنی ، بود مشغول فکرم! دانستم ینم چرا؟ کرد، یم تمیاذ

 خود سمت به مرا که یکس باشد؟ ام یزندگ ی جاذبه حس آن توانست

! دهد کاهش باراد به نسبت را ام یوابستگ حس که یکس ، کند جذب  

 به را نگاهم! نبود نیا اشاری حق ، کردم دور ذهنم از را یمنف افکار

 شد، ما متوجه ، بود رقص حال در که افتاد الله به نگاهم ، دادم اطراف

 در همراهش که یپسر به یزیچ ، کرد نگاه اشاری و من به تعجب با

 یداص با که یبلند یصدا با ، آمد ما سمت به و گفت بود رقص حال

:گفت شد درهم کیموز  

!الیآ یبرقص یداد افتخار باالخره عجب چه -  

.کردم اکتفا یلبخند به فقط  

 حفظ را ام فاصله و آمده رونیب اشاری بغل از عیسر ، شد تمام آهنگ

.کردم  
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. رفتند کنار گوشه به و شدند جدا گرید کی از ها زوج ی همه کم کم

 پناه نشستن یبرا سالن از یا گوشه به و ندانستم زیجا را کردن صبر

.بردم  

 به پچ پچ با همراه ها دانشجو نگاه ، کردم یم نگاه همه به یچشم ریز

 به زدم یم حدس که همانطور گرفتم را نگاهشان رد بود، زوم یا گوشه

.دمیرس لدای و انیک  

 ، بود انداخته گل خجالت از صورتش و بود انداخته نییپا را سرش لدای

. زدم شانیها نفره دو به یجان یب لبخند ، دیخند یم زیر زیر هم انیک  

! کنم کنترل را نگاهم توانستم ینم هم باز یول  

 حلق در الناز معمول طبق ، رفت باراد و الناز سمت به نگاهم دوباره

 با ، بودند زدن حرف مشغول ها پسر و دختر از یجمع با و بود باراد

:گفت گوشم کنار آرام رفتم،گ آنها از را نگاهم گوشم کنار الله یصدا  

دنبالته؟ یه چرا پسره نیا -  

 با ، بود شده گرمم دایشد و داشتم جهیگ سر زد؟ یم حرف یکس چه از

:گفتم و دادم ماساژ را میها قهیشق یکم دستم  

پسر؟ کدوم+   
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 کنارم که دمیرس اشاری به و گرفتم را نگاهش رد ، کرد اشاره کنارم به

 غرق چقدر بودم؟ نشده متوجه که بود هآمد یک! بود کرده خوش جا

!بودم الناز و باراد  

. انداختم باال یا شانه و دادم الله به را نگاهم  

.نبود مهم اشاری رفتن ای نشستن گرید  

 خواست یم دلم ، شد یم تر ادیز بدنم یدما لحظه هر اما نبود گرم هوا

. کنم خارج تنم از را میها لباس تمام  

 مشروب تعارف حال در زن چند انداختم ینگاه فاطرا به ، بودم تشنه

. افتاد یم میبرا یاتفاق چه دانستم ینم ، بودند هیبق نیب  

 ها زن از یکی سمت به و شدم بلند ناخوداگاه و دمیکش یقیعم نفس

 و الناز به حواسم گرید که کنم غرق یطور را خودم داشتم دوست. رفتم

!نباشد باراد  

.کردم یم یشاد یکم دیبا  

 یم یلعنت من چرا دم،یکوب نیزم بر یپا و ستادمیا راه انیم یصبع

 با خود کردن خفه در من یشاد! نباشد؟ دو آن به حواسم فقط خواستم

!بود؟ مشروب  
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 زن آن سمت به را راهم دوباره و! زیچ همه الیخ یب دادم، تکان یسر

.دادم ادامه مشروب یها وانیل از پر ینیس با  

 

۹2_پارت#  

 به توجه بدون ، برداشتم السیگ کی ، شدم کینزد آنها از یکی به

 میگلو ، فشردم محکم را چشمانم ، دمیکش سر کم کم را وانمیل اطرافم

. دیکش ریت دردناک  

.دمیفهم ینم را لشیدل ، دیچک چشمم از لجوجانه یاشک قطره  

 همه. نبود نفر کی من به حواسش کس چیه آدم همه نیا نیب

 یبزرگ تولد کیک با که بود ییدانشجو چند و رادبا و لدای یپ حواسشان

. زدند یم غیج و دست همه آمدند، یم سالن وسط به  

 توانستم ینم یحت گرید بودم، گر نظاره فقط و بودم ستادهیا همه از دور

.بکارم لبم یرو یجان یب ای یمصنوع لبخند کی  

 نیزم به و کند احاطه کامل یاهیس را چشمانم داشت امکان لحظه هر

. دیچرخ یم سرم دور زیچ همه انگار کنم، برخورد  
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 گرید کس چیه نه و اشاری نه لدای نه باراد نه گرید تیجمع نیا در

.نبود من به حواسش  

:گفتم خود با و نشست لبم یرو یپوزخند  

!باشم االن که بودم مهم یک مهمم؟ من مگه آخه+   

 زدن دست و غیج و آهنگ یصدا نیب در که زدن قهقه به کردم شروع

.شد گم هیبق  

 دیبر را کیک از یکوچک ی تکه انیک ، بودند شده جمع کیک دور همه

.رفت باال تیجمع سوت و غیج یصدا که  

 صورتش به محکم و شد انیک کینزد ، کرد فرو کیک در را دستش لدای

 یشاد هم من داشتم دوست. شد بلند همه یشاد و خنده یصدا د،یمال

 یم نبض سرم داد، ینم امان ام جهیسرگ و نبد یباال یدما اما کنم،

 راه یکم تا کنم پاره تنم در را میها لباس تمام خواست یم دلم. زد

!کمتر بدنم یدما و شود باز نفسم  

 گرید کی به که کردم نگاه یدختر و پسر به حسرت با و کردم بلند سر

.دندیخند یم بلند بلند و دندیمال یم کیک  
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 آهنگ ، گرید کی سمت به کیک کردن پرت به بودند کرده شروع همه

.بود کرده تر شاد را فضا و بود پخش حال در یشاد  

. بودند رقص حال در  خامه و کیک از پر یصورت و سر با همه  

 را ام جهیگ سر و درد سر تیجمع غِیج و دست و آهنگ بلند یصدا

 یم سرم دور تیجمع نیا و خانه نیا تمام ییگو ، داد یم شیافزا

. نددیچرخ  

 و باز هم سر پشت را چشمانم فشردم، و گرفتم دستانم انیم را سرم

 خانه آشپز سمت به! شد ینم بهتر یلعنت جهیگ سر نیا اما کردم بسته

 حال هم و کند رفع را ام یتشنگ هم سرد آب وانیل کی دیشا رفتم،

!بهتر را خرابم  

:گفتم داد با و زدم اپن به محکم را دستم  

.خوام یم آب+   

 ، کردند نگاهم متعجب و دندیپر جا از بودند خانه آشپز در که ییها زن

 یرو که رفتم یآب وانیل سمت به ، شد ینم بلند یبخار آنها از انگار

.زد یم چشمک من به نتیکاب  

. دمیکش سر و برداشتم را آن  



473 | P a g e  
 

 میگلو سوزش فرط از چشمانم گرفت، انیجر یآتش میگلو در ییگو

:شد بلند ها نز از یکی یصدا. شد بسته  

.نبود آب نیا خانوم -  

. شد تکه هزار و افتاد دستم از وانیل و شدند سست میها دست  

 سقوط نیزم یرو به که نیا از قبل ، شد تار دمید و کشید می تیر سرم

:دمینال آرام و دادم هیتک وارید به را خودم کنم  

گرمه؟ هوا انقدر چرا بود؟ یچ یلعنت نیا+   

. کنم حفظ را تعادلم داشتم یسع ، دمیکش قیعم نفس چند  

 ، کردم حرکت تیجمع سمت به سست یها قدم با و زدم یلبخند

 به لبخندم شد، یم تر کینزد آهنگ یصدا. شد تر رنگ پر لبخندم

 نگاهم تعجب با ، شد جلب من به لدای نگاه ، شد لیتبد بلند یا قهقهه

 خنده یصدا ، دمیخند تر بلند متعجبش نگاه دنید از بعد ، کرد یم

.بود شده گم آهنگ بلند یصدا در میها  

:شد حالم یایجو ینگران نگاه با شد، کمینزد یبلند یها قدم با لدای  

؟یخوب الیآ -  

:گفتم دار کش ییصدا با  
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.خوشحالم یلیخ ، خوبم یلیییخ ، زمیعز خوووبم+   

.خوردم یم وول و نداشتم تعادل دادم، سر به یا قهقهه حرفم ادامه و  

:گفت داد یم تکانم که یحال در ، زد چنگ میبازو به دالی  

نه؟ یکرد یرو ادهیز -  

:گفتم و دادم یتکان هوا در را دستم کردم، جدا میبازو از را دستش  

.دیش المیخ یب امشبو هی ، دیکن ولم ، لدای کن ولم+  

امشب؟ شده چت! الیآ ایب خودت به -  

 به یمهمون کل که یونطورهم! همتون ، تو فقط نه! بزار راحتم نیبب+ 

.نیگذاشت راحتم خودم حال  

.زدم یپوزخند حرفم ی ادامه در و  

.داد تکان تاسف ی نشانه به یسر لدای  

 

۹3_پارت#  

:گفت شده قفل یها دندان با ، شد تر کینزد  
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 با یچ و یک خاطر به یدار! باش خودت فکر به شده هم کمی ، الیآ -

؟یکن یم نکارویا خودت  

:داد ادامه تر آرام کوتاهش مکث از بعد نگفتم، یزیچ  

 سخته ازش اومدن در که یغبار و گرد سمت به یریم یدار یدونیم -

 تیوضع نیا تو خوام ینم و دارم دوستت ،یخواهرم ، یدوستم!

نمت،یبب  

! ایب خودت به! باش شاد هیبق مثل و ایب نکن، نکارویا خودت با  

.زد صدا را نامم هشدار با و داد تکانم محکم و گرفت را میبازوها  

گم؟ یم یچ یشنو یم!! الیآ -  

 شیصدا همزمان و بود یگرید یجا فکرم و بودم یگرید یایدن در انگار

بلند یلیخ ، شد یم اکو سرم در  

... "ایب خودت به " ، "ایب خودت به "  

.فشردم محکم و گرفتم یها گوش یرو را میها دست ، کرد یم تمیاذ  

 میها گوش یرو از حوصله یب را میها دست ، شد کمانینزد اشاری

:گفت ینگران نگاه با ، برداشتم  

خوبه؟ حالت الیآ! جا؟ نیا خبره چه -  
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.زدم یلبخند و کردم نگاهش  

 انجام به وسوسه مرا اشاری نگران حضور و پخش حال در شادِ آهنگ

 میها دست انیم را اشاری دست شد، دتریشد لبخندم. کرد یم یکار

 و دست نیب نگاهش ، زد رونیب حدقه از تعجب از شچشمان گرفتم،

.بود گردش حال در چشمانم  

:گفتم مشتاق  

م؟یبرقص بازم یایم ، هیقشنگ آهنگ+   

.دیپر حرفمان انیم لدای  

!ستین خوش حالت االن تو رقص؟ کدوم ؟یگیم یچ الیآ -  

 نیب خود دنبال به و دمیکش را اشاری دست ش،یحرفها به توجه یب

.بردم هرقصند تیجمع  

 ، دمیرقص یم اشاری بغل در و دادم یم تکان را خود آهنگ تمیر با

 را خود ماهرانه ذوق سر از هم اشاری ، بود کرده پر را سالن میها قهقهه

.داد یم تکان  

 میانرژ تمام ، همانا اشاری بغل در افتادنم و همانا آهنگ شدن تمام

.بود شده فروکش  
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شد، حلقه دورم اشاری یها دست  

 بغل از محکم که نگذشت یکم. ِگذاشتم گرید کی یرو را میها مچش

 ییآشنا تلخ عطر و برخوردم ییجا به محکم و شدم دهیکش رونیب اشاری

 و گشودم چشم! بودم ییآشنا شخص بغل در کرد؛ نوازش را ام ینیب

.بود خودش ، گرفتم باال را سرم  

.دمیکش رونیب بغلش از را خودم و نشست لبم یرو یپوزخند  

.کن ولم رقصم؟ یم دارم ینیبینم+   

 به اجبار به مرا و زد چنگ را میبازو و آمد جلو نیخشمگ یچشمان با

. کشاند سالن از یا گوشه  

:گفت تشر با و داد تکانم محکم ستاد،یا  

 بهم مگه! نشو پسره اون کینزد نگفتم مگه ؟یکن یم کار یچ یدار -

رش؟یز یزد حاال ،یدیم انجام بگم یکار هر یبود نداده قول  

 و دادم هولش عقب به محکم و گذاشتم اش نهیس یرو را میها دست

:گفتم  

 قول هی خاطر به اونم بگذرونم؟ خوش ندارم حق ، بردار سرم از دست+ 

!موقع اون نداشتم یا گهید راه که بگم بهت بزار مسخره؟ قرار و  
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:گفت ستم،یبا متعادل توانستمینم کرد، نگاهم زیر چشمان با  

؟یخورد مشروب تو -  

!ندارم؟ حق من ،یرقص یم یا افاده دختر اون با ، یخور یم تو+   

:گفت و نهاد بشیج در را شیها دست  

برقصم؟ الناز با ادینم خوشت -  

:گفتم یزیآم تمسخر ی خنده با اما ، شد مشت حرص از میها دست  

اد؟ینم خوشم+   

:گفتم و زدم ضربه اش نهیس به بار چند ام اشاره انگشت با  

.برقص یدار دوست یک هر با! ستین مهم واسم -  

:گفت و گرفت  دستش انیم را دستم  

 ، یبگرد و یبرقص کنم یم نییتع من که یکس هر با دیبا تو اما - 

!؟یاوک  

 حرف اراده یب که یشب آن به لعنت!! سوزاند یم بد را سرم شیحرفا

 گذاشته قرار و قول نحس یخواستگار آن زدن بهم خاطر به و بودم زده

.بودم  
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 دست شد باعث که گرفت چنگ در را باراد یبازو ، شد کمانینزد الناز

 با چسباند، باراد به ممکن حد تا را خودش شود، جدا هم از مانیها

.گرفتم باراد یبازو دور الناز شده قفل دست از را نگاهم یپوزخند  

:گفت عشوه با الناز  

.مینیبب میبر ده،یرس ها ادوک وقت ؟یکن یم کار یچ جا نیا زمیعز -  

 دست حرکت کی با ، دیکش شیموها نیب را آزادش دست کالفه باراد

:گفت بلند ییصدا با ، کرد جدا شیبازو از را الناز  

من؟ به یدیچسب رو یمهمون کل ینشد خسته -  

آخه؟ کردم کاریچ من مگه زدنه؟ حرف طرز چه نیا باراد -  

 زیچ تا ردیبگ را خودش یجلو کرد یسع و گفت لب ریز یزیچ باراد

 نگاهم هشدار با ، دوخت چشمانم به را چشمانش الناز. دینگو یگرید

! مقصرم من انگار که یطور کرد، یم  

 نگاه با الناز رفت، تیجمع یال البه و داد یتکان را سرش کالفه باراد

 دختره رفت، باراد دنبال به و آورد در حدقه از را چشمانش ینیخشمگ

!کنه ی  
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 دادند یم لیتحو را شانیکادوها یکی یکی ، بودند کرده رفتن عزم ههم

.رفتند یم و  

. بود نمانده تنم در یحس چیه گرید  

 حال در که باراد و الناز صیتشخ ، بودند مانده که یکم تیجمع نیب

. نبود سخت بودند بحث  

 چه دانستم ینم! شد یم زوم من یرو یگاه از هر الناز نیخشمگ نگاه

. نداشتم هم دنشیفهم به یا عالقه ، است خبر  

 به بلند یها قدم با الناز. رفت یگرید یجا و گرفت فاصله او از باراد

 یها دندان با کردم، نگاهش حسم یب و سرد یها چشم با آمد، سمتم

:گفت شده قفل  

هان؟ رهیگیم پاچمو داره که یگفت بهش یچ -  

من؟ به دخلش یزد گند خودت نکن، اتونیباز مسخره یقاط منو+   

 

۹4_پارت#  

 ییزایچ هی! خبره چه نجایا بدم حیتوض بهت قشنگ دیبا نکهیا مثل نه -

.بگم بهت دیبا که دارم  
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 یرو شیها چشم یکس کرد یم چک ییگو ، داد اطراف به را نگاهش

بزند؟ یمهم حرف چه بود قرار مگر ، نباشد ما  

.اورمیب کینزد را گوشم کرد اشاره  

:گفت و گرفت فاصله و زد شمرده شمرده و یمآرا به را شیها حرف  

 یبفهم دیشا بعد کن، فکر حرفام به و نیبش خودت ، رم یم گهید -

!هیچ ربطش  

 یم سرم دور ایدن ، شد یم دهیکوب سرم به یپتک مانند شیها حرف

د،یچرخ  

.کرد ترش خراب و بود خراب حالم  

 یالیخ اب که خواست یم را خودم تخت و خودم ،اتاق خودم خانه دلم

!یالیخ و فکر هر از فارغ ، بخوابم راحت  

 به الله. بود شده یخودمان جمع و بودند رفته ها بهیغر تمام بایتقر

 یرو را آن. بود دستش ییکادو جعبه که یحال در رفت، انیک سمت

:گفت و داد قرار زیم  

.کن بازش ، من از کیکوچ زیسوپرا هی نمیا -  

. شدم تر کیزدن ، داد قلقلکم یکم یکنجکاو حس  
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 کادو دنید از بعد کرد، باز یآرام به را کاغذ یکوتاه مکث از بعد انیک

 یا نفره دو عکس قاب و کرد خوش جا انیک یها لب یرو یپهن لبخند

. گرفت ما سمت به را  

 که یحال در الله که یعکس همان بود، لدای و انیک از یا نفره دو عکس

 کوچک عکس چند و بود گرفته هاآن از بود افتاده انیک بغل در لدای

.گرید کی به ها آن یپنهان یها نگاه و ها لحظه شکار از گرید  

 الله یبرا نگاهش با و بود شده سرخ خجالت از انداختم لدای به ینگاه

.دیکش یم نشان و خط  

 یب لبخند ، کرد دنیخند به شروع زیر زیر و انداخت باال ییابرو الله

 جرقه جشن نیا دیشا ، کردم الله نثار یا "هوانید" لب ریز و زدم یجان

. لدای و انیک ی رابطه شروع یبرا بود یا  

 اشاری العمل عکس اما بودند، خوشحال ها آن یبرا و دندیخند یم همه

 دیپاش الله و لدای یرو به که بود یدیشد اخم عکس قاب دنید برابر در

 با را رشس فقط لدای و دیکش یم لدای یبرا که ییها نشان و خط و

.گرفت یم یباز به را شیها انگشت و انداخت یم نییپا یشرمندگ  
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 قاب نیب مدام نگاهش و شد یم شتریب لحظه به لحظه هم اشاری اخم

 عکس قاب آن قطعا داشت یراه اگر و دیچرخ یم انیک و لدای و عکس

! کرد یم تکه تکه را  

 بود کرده ادش را من دل یکم و بود نیهم یمهمان نیا مثبت اتفاق تنها

.بودم خوشحال شانیدو هر یبرا ،  

 

۹٦_پارت#  

 هم هنوز ها یدنینوش بخاطر ، بودم کرده حفظ را تمرکزم زحمت به

 یدما و شد یم تار دمید و دیکش یم ریت مدام سرم ، داشتم جهیسرگ

 هیبق مثل کردم یم را میسع تمام. شد یم ادتریز لحظه به لحظه بدنم

. کنم رفتار یعاد  

 تولد یها کادو گرید کی کمک به و میکرد جور و جمع را نهخا یکم

. میداد انتقال خودش واحد به را انیک  

 از یکی یرو خسته نداشتم، را ینینش شب ی حوصله و آمد یم خوابم

 یها کفش نیا خواست یم دلم ، دادم رونیب را نفسم و نشستم ها مبل

. کنم خارج میپاها از را یلعنت  

:شد بلند لدای یصدا  
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.یهست توام گذاشتم، یچ نیبب کن چک صفحمو برو الیآ -  

 بروم باراد واحد به نداشتم حوصله ، شدم تلفنم نبود متوجه لدای حرف با

 سمت به ها نگاه ی همه ، شدم بلند ناچار به اما اورم،یب را ام یگوش و

 باراد یصدا که افتادم راه در سمت به هیبق هی توجه بدون برگشت، من

شد بلند  

!کجا؟ -  

 و آمد و رفت به باز بود آمده ادشی تازه زدم، حرفش به یپوزخند

 به یتند یها قدم با سوالش به پاسخ بدون دهد؟ ریگ میها حرکت

 آمد یم سرم پشت که یمحکم یها قدم یصدا با ، دادم ادامه راهم

.شدم خارج واحد از و کردم تر شیب را سرعتم  

. شد مانع ، دیرس ببندم را در که نیا از قبل  

. انداخت یم ظهر یلعنت ی صحنه آن ادی مرا داد یم آزارم وجودش  

 کامل. دیچرخ یم سرم دور باز زیچ همه خواست، یم ییتنها دلم

 پر را نمانیب فاصله یبلند قدم با و بست سرش پشت را در و آمد رونیب

 دمیکش مخالف جهت به را خودم ناله با گرفت، چنگ به را میبازو. کرد

 پله سمت به بلند یها قدم با! شدم هم موفق ، شوم خارج چنگش زا تا

 یها کفش آن با مدام میپا ، افتاد راه سرم پشت ، کردم حرکت ها
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. کنم سقوط ها پله از بود کینزد و خورد یم جیپ بلندم لباس و یلعنت

. دمیشن یم سرم پشت را شیها گفتن الیآ الیآ یصدا  

 کردن فرار لیدل ، کردم تر تند قبل از را میها قدم یتوجه بدون اما من

 دور او از را امشب کی خواست یم دلم فقط ، دانستم ینم را میها

!باشم  

 به و شدم وارد ، کردم پر را کمم فاصله بود، نمانده واحدش به یزیچ

 المصب یگوش نیا ، بود ختهیر بهم دایشد زیچ همه. رفتم اتاق سمت

!کجاست نبود معلوم هم  

 خبر باراد آمدن از و شد کوبانده وارید به یبلند بایتقر یصدا با اتاق در

!داد  

 از دسته چند. وفتدیب چشمانش به نگاهم نداشتم دوست ، نگشتم بر

 با را بودند کرده خوش جا ام یشانیپ یرو و شده باز که را میموها

:دمینال ، داشت یلرز ته حرص از که ییصدا با. زدم کنار یکالفگ  

؟ینتلع ییکجا پس+   

:شد بلند باراد یصدا  

؟یخوب تو؟ چته -  
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 به و ستادمیا میجا سر صاف حرفش با ، بودم شده خم تخت یرو

 و آمد کش سوالش با میها لب ، زدم زل چشمانش به ، برگشتم طرفش

 یم چه ، دنیخند بلند یصدا با کردم شروع کم کم. زدم یپهن لبخند

است؟ خوب حالم من د؟یپرس  

. شد شتریب بلندم یها قهقهه شدت سوالش یآور ادی با  

 چشمانم در اشک که دمیخند انقدر متعجبش یها نگاه به توجه یب

 دانه دانه و کردند دایپ را خود راه اشک یها قطره کم کم و شد جمع

 چیه اما ، نبود درست رفتارم من بود، لدای با حق. دندیچک میها گونه رو

. کرد ینم درک مرا هم کس  

 او با همراه و باراد وجود در ام یزندگ تمام یکودک همان از که یمن

 دست از طعم بار کی حاال و بودم شده بزرگ گونه نیا ، شد یم خالصه

 خواستم ینم گرید و بودم دهیچش ممکن شکل نیبدتر به را او دادن

. دهم دست از را او یا لحظه یبرا  

 در زیچ همه حاال و کرد یم پر من یبرا را زیچ همه یجا یبچگ از او

 گرانید یبرا درکش! شد یم لیتبد یپوچ به داشت چشمانم یجلو

! کند درک را احساسم نیا و بفهمد مرا قایدق که نبود یکس ، بود سخت
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 در رفتنش از قبل الناز که یحرف جز به رمیبپذ توانستم یم را زیچ همه

. کرد زمزمه گوشم  

 از گرید بار کی یبرا هشدار کی مانند شد، یم اکو مغزم در شیصدا

 من! چه؟ باشد راست شیها گفته از صد در کی اگر. باراد دادن دست

!کنم؟ یزندگ باراد بدون توانستم یم چگونه  

 از لمیف مانند من یبرا بود یمار شین چون که ها حرف آن و صحنه آن

.کرد گذر چشمانم یجلو  

 بهتره یول کردم یمعرف دوستم نیبهتر بارادو دمتید که بار نیاول:  الناز

 تو یبزود و میدار دوست گرویهمد باراد منو که نویا یبدون گهید االن

 بعد و میکرد مشخص خشمیتار ، بشه یرسم قراره زیچ همه سال نیهم

 باراد خود از یتون یم ، زمیعز میر یم جا نیا از شهیهم یبرا روز اون

!یبپرس هم  

 قرار دمیسپر یم دم؟یپرس یم چه ، اش یادآوری با آوردم یم کم نفس

 به دخلش ؟یده ادامه را ات یزندگ الناز با و یکن یزندگ عاشقانه است

.همه مانند درست رفت یم هم او! یزیچ چیه! بود؟ چه من  

 و کردم پاک چشمانم از را اشک یها قطره ، دمیکش یقیعم نفس

:گفتم  
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!خوبم هم یلیخ ؟ینیب ینم ، خوبم من+   

:گفت سرد و گرفت دستانش انیم را دستم ، آمد تر کینزد  

ال؟یآ سرت به زده -  

!یبزار اسمشو یخوایم که یهرچ ای شدم وونهید سرم، به زده آره+   

 ، دیکش شیموها نیب را دستانش از یکی یشگیهم عادت به و  کالفه

:گفت و فشرد گرید  کی یرو به محکم را چشمانش  

؟یشد ینطوریا چرا ؟یکن یم ینطوریا چرا -  

:تگف و کرد یکوتاه مکث  

؟یبگ بهم یبخوا که هست یزیچ -  

 

۹٥_پارت#  

 الناز یها حرف گفتم؟ یم چه ستاد،یا حرکت از قلبم که انگار لحظه آن

!ام؟ مسخره یوابستگ حس از ای! داشتم دشییتا از ترس که گفتم یم را  

 او به ام یوابستگ و ینوجوان تا یکودک خاطره چند خاطر به گفتم یم

 یرو و بماند من دل ور عمر آخر تا بدهم؟ دست از را او نداشتم دوست
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! شد یم مضحک و مسخره یلیخ! خاطرم؟ به بگذارد پا احساساتش

!ستیچ غلط و درست دانستم ینم واقعا گرید  

:گفتم و دمیخند  

.ستین مهم یچیه گهید ، ستین مهم+   

 فرو باعث را، اش شده زیر چشمان با مشکوک نگاه آن نداشتم دوست

 شده باعث که داشتم یدیشد یوابستگ او به من. شد یم دلم ختنیر

 اما بود، برده آن از ییبو باراد انگار و اورمیب خودم سر را بالها نیا بود

 سمت به و شدم خارج اتاق از و زدم کنار را باراد. شد یم نطوریا دینبا

 کننده خفه طیمح آن در تر شیب نداشتم تحمل گرید ، رفتم سالن

 تا توانست ینم که او. کنم تصور را نبودش باراد ندید بار هر با و بمانم

 یرو را ،خودم رفت یم جیگ سرم. رفت یم باالخره ، بماند عمر آخر

. انداختم ها یصندل از یکی  

 او به رفت یم خانه اشپز سمت به که باراد بلند یها قدم یصدا با

 یوانیل ، رفت اپن یرو مشروب یها وانیل سمت به. دوختم چشم

 یحال در دمش،یفهم ینم کرد، نگاهم یکم برگشت سمتم به و برداشت

 را وانیل اتیمحتو از جرعه کی ، بود چشمانم در رهیخ چشمانش که

. آمد سمتم به و گرفت دست به یگرید وانیل. دیکش سر  
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 شیکارها به تعجب با کردم، بلند یصندل از و گرفت چنگ به را میبازو

 یم آن از جرعه جرعه و بود دستش مشروب وانیل کردم، یم نگاه

.دینوش  

 ی شده حلقه دست و بود ادیز بدنم یدما  ، بود شده قرمز چشمانش

 قرار نیآتش ی کوره کی در کردم یم حس! تر داغ میبازو دور باراد

.ام گرفته  

:کرد زدن حرف به شروع  

!هوم؟ ، کن یدور اشاری از نگفتم مگه -  

:زد داد ، کردم نگاهش خونسرد  

فتم؟نگ ای گفتم -  

:گفتم و فشردم گرید کی یرو محکم را چشمانم  

!ادین خوشم منم شه ینم لیدل ادینم خوشت اشاری از تو که نیا -  

 محکم و دیکش سر را مشروب وانیل! نبود خودش دست حرکاتش انگار

:گفت و دیکوب زیم یرو  

!!باشه برت و دور یپسر چیه دینبا ، ستین اشاری هیقض -  
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 باال باعث و شد یم مورم مور و کرد یم خورد بر صورتم به شیها نفس

. شد یم بدنم یدما شتریب رفتن  

 و گرفتم فاصله او از کنم، کنترل را قلبم ضربان تا دمیکش یقیعم نفس

:گفتم و دادم سر یبلند ی خنده  

چرا؟ وقت  اون!  نه من اما ، باشه  پر اطرافت یدار حق تو!  جالب چه+   

:گفت عقاط و زد زل چشمانم به یجد  

!یکن  گوش حرفم به دیبا توام ، خوام ینم " من " چون -  

 اما ، کردم گرد عقب و زدم یپوزخند ، کردم خارج چنگش از را دستم

 سمتش به حوصله یب گرفت، چنگ به را میبازو دوباره و نداد فرصت

:گفتم و برگشتم  

! دستمو یکند اد،یم دردم+   

:گفت حرفم به توجه بدون  

!نشده تموم امحرف هنوز من -  

 پرتم مبل یرو ، رفت سالن ی گوشه مبل سمت به و دیکش را دستم

!نداشتم را دنیشن تینصح ی حوصله د؟یبگو چه خواست یم کرد،  
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 خانه به رفتن یبرا ناچار به که ییمانتو ، کرد یم ام خفه جا نیا یهوا

 پرت یا گوشه به شالم همراه به و اوردم در را بودم کرده تن انیک

.کردم یم حس را یدیشد یگرما هنوز اما م،کرد  

 

۹7_پارت#  

 قلبم و برو نجایا از گفت یم نبود شیسرجا هم درست که یعقل

 هم باز باشم دور او از خواستم یم قدر چه هر! بمان کرد یم یپافشار

 ، انداختم نییپا را سرم. کشاند یم سمتش به مرا یا جاذبه یروین انگار

. فشردم دستانم انیم را سرم و ذاشتمگ گرید کی یرو را چشمانم  

. باشد خالی او فکر از ای ثانیه ذهنم خواست می دلم  

. کرد نمی رهایم لعنتی سرگیجه ولی بودند شده منظم کمی هایم نفس  

 بلند سر و کردم باز تعجب با را چشمانم شد، پخش که آهنگی صدای با

.کردم  

دم یم دست از رو تو دونستم می"  

دم یم پس خودت به ساروعک نیا روز هی  

کردم بد خودم به دونستم یم  
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"کردم عادت بهت آروم آروم اگه  

 نشان یالعمل عکس خواستم یم شدند، خاموش سالن یها چراغ تمام

 قورت را دهانم آب. شد روشن سالن وسط یبایز نور همان که دهم

! دیکش ریت دردناک میگلو ، دادم  

 یچشمان با باراد. شدم رهیخ رنگ دیسف نور به و شدم بلند یجا از

 و کرد عبور سالن وسط نور از آمد رونیب یکیتار همه آن انیم از خمار

 باال یسخت به نفسم شد، کمینزد. کرد حرکت سمتم به سکوت در و آرام

 هم یحرکت چیه و بود رفته باال قلبم تپش چرا دانستم ینم آمد، یم

 کمرم پشت ار دستش کدفعهی و ستادیا کینزد یلیخ کردم، ینم

 حالت از قلبم تپش. کشاند خود کینزد و خود سمت به مرا و گذاشت

. بود گرفته یا کننده وانهید تمیر و بود شده خارج یعاد  

. گذاشتم گرید کی یرو یآرام به را چشمانم و دمیکش یقیعم نفس  

 چشم! نبود خودم دست ارمیاخت گرید هم من و بود یناگهان حرکتش

 دوختم، چشم باراد رهیخ نگاه به و گرفته باال را سرم کردم، باز را میها

 حرکت جانم یب دست به آرام! داشت ینم بر میها چشم از را نگاهش

 از آمدن رونیب یبرا اصرار قلبم ، گذاشتم اش شانه یرو را آن و دادم

 آزادم دست در و آورد باال را گرشید دست. داشت را ام نهیس قفسه
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 آن نبود، ممکن کردنمان جدا گرید که یورط! محکم محکمِ کرد، قفل

.آورد باال یکم را  

 و برد گوشم کینزد را شیها لب ک،ینزد یلیخ آورد، کینزد را سرش

:کرد زمزمه  

 م،یتوع و من فقط ، اشاری نه هست الناز نه االن ، میبرقص باهم! الیآ -

! تنها  

 تدس ، کرد یم خراب را حالم خورد یم گوشم به که داغش یها نفس

 زمان. بود آتش کوره کی ییگو که باراد برعکس ، بودند زده خی میپا و

 و وار وانهید نواخت، یم منظم نا قلبم و بود رفته دستم از مکان و

!نداشت هم شدن آرام قصد و دیکوب یم ام نهیس به انهیوحش  

.برد سالن وسط نور سمت به خود همراه مرا  

*** 

(:باراد)  

 خاطر به قلبم! دیرقص یم من با هماهنگ و رامآ ، کرد یم میهمراه الیآ

 چشمانش درون ی نشسته غم زد، یم یکند به رو چشمانش درون غم

 گردنم دور را دستانش ، بود کرده عوض را حالتش! نداشتم دوست را

 را میها دست بود، داده قرار ام نهیس یرو را سرش و بود کرده حلقه
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 چند عکس بر ، داشتم یرنمب او از چشم و بودم کرده قفل کمرش دور

.گفت ینم یزیچ ، بود آرام شیپ قهیدق  

 کلِ ، دارد من به نسبت که را یوابستگ کند پنهان توانست ینم

 یقرار یب و یتاب یب. کرد یم دادیب شیها چشم درون غم ،یمهمان

 زمان! ام مرده بود کرده فکر یوقت آوردم، ادی به مارستانیب در را شیها

 و کرد یم هیگر وار وانهید و دیکش یم داد و غیج ت،شناخ ینم مکان و

 من به دشیشد یوابستگ خاطر به ها نیا ی همه زد؛ یم ادیفر را اسمم

 را احساسش نیا یراحت به توانست یم بود من یجا هم یکس هر بود،

!بفهمد  

 کنم، گوش شیصدا به نداشتم دوست ، زد یم ادیفر مغزم در یزیچ

 که ییصدا ، ستین طرفه کی یوابستگ نیا داد یم هشدار که ییصدا

 که یموقع هم من ندارم، او از کم یزیچ یوابستگ از هم من گفت یم

 افکار نیا و دادم تکان را سرم! بودم شده وانهید بود ریام چنگ در او

.کردم دور خود از را مسخره  

! شود؟ ام وابسته نیا از شتریب که کردم یم یکار من چرا  

. داد یم تکان را خودش آهنگ با آرام و بود ام نهیس یرو هنوز سرش  

:کردم زمزمه آهنگ با همراه  
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هواتو داره که هیک ، تو با بگو "  

هاتو یوونگید و تو نه،ینب اگه رهیم یم  

کنارم یمون یم بگو ، دارم رو تو که حاال  

"ارمیم دست به رو تو دل عشقم، ینیب یم یروز هی  

 یایدن در غرق ییگو که کردم گاهن ییالیآ به و کردم کج یکم را سرم

 و گشود چشم که بود کرده حس را نمیسنگ نگاه دیشا ، بود یگرید

 نگاهم یاشک چشمان با ، شد رهیخ چشمانم در و آورد باال را نگاهش

 چشمان آن لیدل هم باز یعنی کردم؛ یاخم ، شد فشرده قلبم ، کرد

!بودم؟ من یاشک  

(:الیآ)  

. بودند شده درهم گرید کی با موجود بد و خوب یها حس تمام  

 باراد لباس یرو و کردند یم حرکت ام گونه یرو دانه دانه میها اشک

 یب یها اشک با را باراد لباس هم باز یلعنت منِ ، کردند یم خوش جا

.  شد یم فشرده قلبم بودم، کرده سیخ موقعم  

 ، دمفشر باراد به تر محکم را خودم و دادم قورت را دهنم آب یآرام به

 که شوم مطمئن نگونهیا خواستم یم انگار! دمیترس یم رفتنش از
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 باراد که نیا از من کردم یم اعتراف دیبا! نجاستیا هنوز و رفت نخواهد

!دمیترس یم برود اش یزندگ یپ  

 

۹8_پارت#  

 بود شده ام یزندگ کل. کنم باور نداشتم دوست گونه چیه را نبودش

 همراه گوشم ریز آرام باراد. شد ینم باراد،باورم دادن دست از ترس

 یم آرامم باراد یبایز یصدا با آهنگ زمزمه و کرد یم زمزمه آهنگ

.کرد  

 که باراد چشمان به و کردم بلند سر ، نشست لبم یرو یلبخند مچهین

 اشک یرو نگاهش زدم، زل دیچرخ یم صورتم یاجزا نیب نگاهش

. ماند میها  

 ، کردم ینم درک را نگاهش ، زدم زل اش رهیت چشمان در میمستق

.کرد خوش جا ابروانش انیم جذابش اخم  

 یم نگاهم اخم همان با سکوت در و برداشت کردن زمزمه از دست باراد

 نهیس یرو سر دوباره و گرفتم گاز را لبم ، اوردمین تاب را نگاهش ، کرد

. گذاشتم اش  

:کردم یم زمزمه آهنگ با همراه من نباریا  
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چشمات تو  قوعش ، من نمیب یم "  

حرفات اون شد یچ ، کن آرومم ایب  

میبست هم به دل ، جا نیا باهم که ما  

"میهست آخرش ، تا میداد قول که ما  

 بود، فرزندش به مادر یها دنیورز محبت مثل یکودک از شیها محبت

 و بستم را چشمانم ، بود دوست کی از تر شیب! مراقب و نگران همانقدر

. دمیکش بو قیعم را عطرش  

 قول ادی "میهست آخرش تا میداد قول که ما " آهنگ آخر جمله با

 داده قول و میبود زده گره هم در را مانیها انگشت افتادم، مانیکودک

 یحت که میبود گرفته قول هم از ، میبمان گرید کی کنار شهیهم میبود

! مینبر ادی از را گریهمد و میباش گرید کی پشت میکن ازدواج یروز اگر

 من گفت یم و کرد یم یجذاب اخم هم روزها همان آمد یم مادی

! شدم یم زده ذوق حرفش از من و کنم ینم ازدواج  

 آن الناز یحرفا اما دمیکش یآه یبچگ یبایز یقرارها و قول یادآوری با

 انگار. روند یم شهیهم یبرا جا نیا از گفت یم کرد، یم نقض را ها

 یدور یایفوب ، باراد دادن دست از یایفوب ؛ییایفوب به بودم شده مبتال

!باراد از  
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۹۹_پارت#  

 را یزندگ شد یم کاش ، شوند تمام بایز یها لحظه نیا نداشتم دوست

 ، شود تمام غم با لحظه نیا خواستم ینم. کرد متوقف نقطه نیهم در

 ی فاصله نیا از قبلش نواختن به توانستم ینم وقت چیه گرید دیشا

 ها غم تمام که یلبخند ، زدم یلبخند. رمیبگ آرام و کنم گوش کینزد

. بود پنهان درونش  

 نگاه باراد به و کردم سربلند. داشتم قلبش تپش دنیشن از یخوب حس

 شدم همراه آهنگ با داشت وجود یلرزش آن در که یا زمزمه با ، کردم

... آرام یلیخ ، کرد نگاهم باراد ،  

 بر که بگو ، یسرد دل ازم نگو شم،یپ ینباش که تو شم، یم تنها "

  "یگردیم

کرد زمزمه هم باراد من همراه  

 که نگو ، عشقم یپا به بزار واسم، یزیعز اگه ، حساسم روت اگه من " 

  "احساسم یب

 یم باراد یپا به پا مشوشم افکار در غرق من و خواند یم آهنگ

. دمیرقص  
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 ی نفره دو رقص نیآخر نیا بود ممکن الناز یها حرف به توجه با

... من اما ، ماند نخواهد تنها باراد آن از بعد. باشد عمرمان  

 اول حالت به دوباره و چرخاند آرام مرا گرفت، را دستم کی باراد

.میبازگشت  

چشمات تو عشقو من بینم می "  

  حرفات اون شد  یچ کن آرومم ایب

  میبست بهم دل جا نیا باهم که ما

  "میهست آخرش تا میداد قول که ما

 از جمله کی ریدرگ هنوز من یول شد یپل اول از و شد تمام آهنگ

 قول که ما " شد یم اکو مدام مغزم در که یا جمله ، بودم آهنگ

 گرید کی به یکودک در که بود یقول همان "میهست آخرش تا میداد

 کی اگر!! بودم احمق چقدر ، کرد یم گرم دل را من و میبود داده

 وجود ییزهایچ باشد، دروغ الناز یها حرف که کنم فکر هم درصد

 بودم دهید ظهر که یزیچ آن پس کرد، یم دیام نا را دمیام که داشت

. نشست لبم یرو یپوزخند! بود؟ چه  
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 یها دست باراد! معلقم هوا یرو کردم یم حس نبود، خوب اصال حالم

 میایب رونیب آغوشش از نداشتم دوست ، برداشت کمرم یرو از را داغش

 با را دهانم آب ، کرد یم نگاهم منتظر باراد. نداشتم دوست را ییجدا ،

 یب را میها دست و دادم قورت میگلو سوزش و بودن دردناک وجود

 از یقدم چند داد، رونیب صدا با را نفسش. کردم باز گردنش دور از لیم

.برگشت مخالف سمت به و گرفت فاصله من  

 سر پشت سست یاه قدم با. شد یم تر شیب لحظه هر نمانیب فاصله

 به باراد. کنم سقوط سرد نیزم به لحظه هر بود ممکن ، افتادم راه باراد

 بلند قدم چند با ، کردم نگاهش التماس پر یچشمان با ، برگشت سمتم

 باال قلبم تپش آورد، کینزد یکم را سرش ، کرد پر را انمانیم فاصله

. زدم چنگ را دستش! رفت  

. داشت ینم بر صورتم یاجزا از را نگاهش  

: گفتم خمارگونه ییصدا با  

  ؟یبر یخوا یم کجا+

 رفتنش که یجور ، گرفتم دستم انیم قبل از تر محکم را دستش و

: کردم تکرار را سوالم دوباره ، بود خودش یایدن در انگار. نباشد ممکن  

  ؟یبر کجا یخوا یم باراد+ 
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.گرفت ار نگاهش فورا و زد زل چشمانم به یا هیثان آمد، خود به  

: کرد زمزمه خود با کالفه  و دیکش شیموها نیب یدست  

!کنم؟ یم کار یچ دارم یلعنت منِ -  

: دیپرس شک از پر و آرام ییصدا با کردم، نگاهش منتظر و دادم تکانش   

  برم؟ ییجا قراره مگه -

 اگر! دمیترس یم رفتنش اوردن زبان به از یحت یلعنت منِ! دمیترس یم

! کردم؟ یم سر چگونه نبودش و رفتن غم با وقت آن ؟چه کرد یم دییتا

 و بپرسم را خوردند یم تکه تکه را مغزم که یسواالت تمام دمیترس یم

! بشنوم باراد خود زبان از را الناز یها حرف داشتم هراس ، کنم دییتا او

 و شک سکوتم با. کردم نگاهش استرس با و دادم حیترج را سکوت

 و کرد یا اشاره یقیموس یها باند به ، شد تر شیب چشمانش دیترد

: گفت  

. ببندم آهنگو خوام یم -  

: گفت و کرد یا اشاره بود انداخته چنگ به را دستش که دستم به  

. یبد اجازه اگه البته -  
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 یقیعم نفس ، انداخت نگاه چشمانم به قیعم ، کردم رها را دستش

 هم باز. ترف یقیموس یها باند سمت به بلند یها قدم با و دیکش

 آگاه ناخود! بود قبل از تر بد نباریا اما داشتم یوحشتناک ی جهیسرگ

 شدن خاموش از بعد که یسکوت شکست، را سکوت و شد بلند میصدا

.بود آمده وجود به پخش دستگاه  

 با و بلند ، دوختم چشم او به ، بودم داشته نگه باز بزور که یچشمان با

:گفتم میصدا آشکار لرزش  

.شم یم تنها+   

 دست به وانیل بود کرده خوردن مشروب به شروع دوباره کالفه که باراد

 ارمیاخت ، شد یم ادیز دوباره بدنم یدما ، برگشت سمتم به تعجب با

:گفتم یتر بلند یصدا با خوردم، یم تلو تلو ، نبود خودم دست  

!شمیپ ینباش که تو+   

 بسته و باز آرام و خمارگونه میها پلک د،یچرخ یم سرم دور زیچ همه

. بود خراب حالم شد، یم  

 من از بهتر حالش هم او گذاشت، ها زیم از یکی یرو را وانیل باراد

 صورتم کرد، پر را نمانیب فاصله اش کننده معذب و خمار نگاه با نبود،

 کرده پر یزیچ را چشمانش ، گرفت اش مردانه و گرم دستان انیم را
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 قفسه دنمیکش نفس تند تند خاطر به داد، یم عذاب را او ییگو که بود

 انکار رقابلیغ قلبم یباال تپش و رفت یم نییپا و باال وضوح به ام نهیس

:گفت یا رگه دو یصدا با و بود قرمز چشمانش! بود  

.بگم بهت یزیچ هی دیبا! تونم ینم گهید الیآ -  

 زدند، رونیب حدقه از تعجب فرط از چشمانم ، داشتم جهیسرگ و ضعف

!داشتند را شانیخمار حالت هم هنوز کهنیا با  

 

111_پارت#  

. گذاشتنم تنها از د،یبگو رفتنش از خواست یم نکند  

 و نبود شیسرجا درست من مثل عقلش هم او که کردم یم حسش

:شد بلند دوباره شیصدا! نبود خودش دست هم ارشیاخت انگار  

.رم یم کلنجار خودم با یلیخ دارم -  

:گفت و داد تکان نیطرف به را سرش  

!تونم ینم گهید اما -  

 بعد و دوخت چشمانم به را شیتمنا پر نگاه شدند، سست میپاها

 یم تر کینزد و کینزد را سرش ، چرخاند صورتم یاجزا نیب را نگاهش
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 امکان و رفت یم باالتر و باال لحظه به لحظه قلبم تپش و آورد

!!داشت وجود هرلحظه ستادنشیا  

!کردم ینم رکد را یزیچ دم،یفهم ینم  

 میکن یم کار چه میدیفهم ینم و بود رفته در دستمان از مکان و زمان

!میهست یتیوضع چه در و  

 داشته نگه زحمت با که ییها پلک ، بود نمانده بدنم در یگرید یحس

 صورت نیب فاصله شدن تمام از قبل و افتادند گرید کی یرو بودم

 نیزم به که نیا از بلق ، شدم دهیکش نیزم سمت به رمق یب مانیها

 نگهم هوا و نیزم نیب در داد یم تیامن حس که یکس ، کنم برخورد

!مطلق یاهیس بندش پشت و داشت  

(:باراد)  

 به که نیا از قبل یول وفتدیب خواستیم و شد بسته چشمانش کدفعهی

 آسوده و بود گرفته آرام بغلم در ، گرفتمش آغوش در کند سقوط نیزم

  .بود رفته خواب به

:کردم شیصدا و زدم اش دهیپر رنگ صورت به یآرام ی ضربه دستم با  

؟یخوب ال؟یآ ، الیآ -  
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 کی یرو داغش یها پلک. دیکش یم نفس آرام فقط ، داد ینم جواب

 بدنش حرارت ، بود گرم بدنش. داشت نم شیها مژه و بود افتاده گرید

.کرد یم تر کالفه مرا نیا و کردم یم حس را  

 یم یغلط چه او به کینزد انقدر نجایا من! کردم یم کار چه داشتم

!من به لعنت!! آمدم یم خودم به دیبا کردم؟  

 دوست ، بود شده گم آغوشم در فشینح اندام و بود شده فیضع

!نمشیبب حال نیا در نداشتم  

 یمهمان در کاش. نداشتم او از یکم دست هم من ، بود کرده یرو ادهیز

. بودم یعصب میلعنت خودِ دست از! کردم ینم شیرها خود حال به تنها  

 گاه هیتک را گرمید دست و دادم قرار شیپاها ریز را میها دست از یکی

 به بود معصومش صورت به نگاهم که یحال در و کردم بغلش کمرش،

 حفظ را تعادلم که کردم یم را میسع تمام. کردم حرکت اتاق سمت

 وارد ، شد باز کامل ، زدم یلگد اتاق باز مهین در به! باشم اریهوش و کنم

. شدم اتاق  

 ، بودم کالفه کردم؟ یم چه دیبا خدا یا! بود لباس از پر تخت یرو

 اتاق سمت به! بود کرده ترم کالفه بدنش یداغ و الیآ قیعم یها نفس

. گذاشتم تخت یرو را الیآ و شدم اتاق وارد ، کردم گرد عقب خودم
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 میها دست با و انداختم نییپا را سرم ، نشستم تخت یرو کنارش

. کردم نگاه الیآ به و کردم بلند سر ، دادم ماساژ یکم را میها قهیشق

. بود رفته فرو یقیعم خواب در آسوده و آرام یلیخ  

. فشردم و گرفتم دستانم انیم را داغش دست ، شدم کشینزد  

 را دستم ، بود مانده اش دهیپر رنگ صورت یرو هنوز شیها اشک رد

.دمیکش شیها گونه یرو یآرام به و ردمآو باال  

 بود، دهیچسب اش یشانیپ به آزادش یمو تار چند و بود کرده عرق

 بردم جلو را سرم ، دمیکش داغش یشانیپ به یدست. زدم کنارشان

. زدم اش یشانیپ به ینرم بوسه یآرام به و بستم را چشمانم  

 فاصله او از عیسر اما رفت، یم تر نییپا لحظه هر سرم و کردم باز چشم

. بود گرفته چقدر هوا ، دمیکش یقیعم نفس و گرفتم  

 چند و کردم باز را راهنمیپ اول دکمه چند و کردم خارج تن از را کتم

 مناسب اصال ، کردم نگاه تنش یها لباس به. دمیکش قیعم نفس

 ها لباس نیا با توانست ینم قطعا ، شد یم روشن داشت هوا! نبودند

 تر کننده خفه لحظه هر اتاق یهوا! کردم؟ یم چه دیاب بخوابد، راحت

 بودم دواریام ، گرفتم را لدای شماره و برداشتم را ام یگوش فورا! شد یم

. باشد انیک واحد در هنوز خداکند. دهد جواب  
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.دیچیپ یگوش پشت شیصدا باالخره  

الو؟ -  

؟ییکجا لدای -  

زد؟ بتونیغ کجا هوی الیآ و تو چطور؟ میانیک واحد تو ها بچه با -  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس  

.من واحد جا، نیا ایب زود -  

.شد نگران شیصدا  

شده؟ یزیچ ، چرا -  

!ایب فقط دنیپرس سوال یجا -  

:گفت یعصب  

!خوبه؟ حالش شته؟یپ الیآ نمیبب شده؟ یچ یگ یم -  

:گفتم و فشردم گرید کی یرو را چشمانم  

.دایب بگو انمیک به ، ستین خوب حالش نه -  

:زد داد تعجب با  

!!؟یکرد کارشیچ باز ست؟ین خوب حالش ؟یچ -  
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 حال یایجو و "شده؟ یچ" دیپرس یم لدای از که آمد یم اشاری یصدا

. کردم قطع را تلفن و نگفتم یزیچ!! کرد یم میعصب ، بود الیآ  

. دیرس گوش به ممتدشان یها زدن در یصدا بعد قهیدق چند  

 وارد الله و اشاری ، انیک ، لدای ، کردم باز را در و آمدم رونیب اتاق از

 یپاسخ همشان سر پشت سواالت به ، کردم یاخم اشاری دنید با. شدند

:گفتم لدای به رو یخونسرد با فقط و ندادم  

 یها لباس نیا با کن عوض لباساشو ، خوابه اتاقم تو! رفته حال از الیآ -

.ستین راحت یمهمون  
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 کالفه ، رفت اتاق سمت به یعصب و دیپاش میرو به یرنگ پر اخم لدای

 خاطر به فشردم، هم یرو به را میها پلک و دمیکش میموها نیب یدست

 چند. بودم گرفته تهوع حالت هم یکم و جهیسرگ الکل ادیز مصرف

:دیرس گوش به لدای بلند یصدا بعد هیثان  

.یاریب رو الیآ یلباسا یبغل اتاق از شهیم الله -  
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 ی نشانه به یسر نگران یچشمان با  ، شد دهیکش الله سمت به نگاهم

 شده تر راحت المیخ یکم. افتاد راه اتاق سمت به و داد تکان تاسف

. بود  

که دادم یم ماساژ و برده گردنم پشت را دستم گرفتم، فاصله آنجا از  

:گفت و شد کمینزد یعصب و بلند یها قدم با اشاری  

 یم الیآ دادن عذاب باعث کارات با جا ههم و شهیهم ، ییتو مقصر - 

!یش  

 حرف با دادم، ام یشانیپ به یفشار و برداشته گردنم پشت از را دستم

 دندان با و شد مشت خود به خود دستم! شد یم شتریب سردردم شیها

:گفتم شده قفل ییها  

 شروع وسط نیا یکی تو ، جاشه جا نیا نه دارم اعصابشو نه! شو خفه -

 جمع تو زور به االنشم نیهم تا! ندارم باهاتو بحثِ ی هحوصل که نکن

!بودم قائل هیبق واسه که بوده یاحترام خاطر به اونم کردم تحملت  

:گفت و زد یپوزخند  

 بعد! یخورد یادیز دیفهم شه یم هم یلومتریک ده از ؟یندار حالشو -

 خوب من ندونه یک هر وضعت؟ نیا با ؟ینگران الیآ واسه شهیم ادعاتم
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 برات الیآ اگه!  ا ع د ا ، یش یم خالصه حرف چهار تو فقط تو دونم یم

 لیدل چون ؛یدیپلک ینم اطرافش و یزاشت یم تنهاش که بود مهم

 کاراش، یتو تو یدخالتا و تو وجودِ به شه یم ختم آخرش الیآ بد حال

...یبد عذابش یبلد فقط  

 شتریب دادم ینم هاجاز گرید ، کردم پر بلند قدم چند با را نمانیب فاصله

. دهد ادامه اتشیچرند به نیا از  

:زدم داد و دادم تکانش ، زدم چنگ اش قهی به یعصب  

 تو! ارین باال منو سگ یرو اون و شو خفه شو؟ خفه گم ینم بهت مگه -

؟ها؟یکن یم فیتکل نییتع من واسه یدار که یا کارهیچ وسط نیا  

:گفتم و دادم تکانش تر محکم  

 یکرد الیخ الیآ به یدیچسب کنه مثل ؟یا کاره یچ گه؟ید بنال -

! کهیمرت یکن یم خوشحالش یلیخ  

 شیب یروان که دونمینم و خرم اطرافت یادما هیبق مثل منم نکن فکر

  ،یستین

!ییمعنا تمام به یعوض هی...تو  
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 نیا ریغ در ، ینپلک الیآ بر و دور هم انقدر و یببند دهنتو بهتره پس

 آب رو زمیریم پتتم ،ینیب یم منو سگ یرو اون نکهیا بر عالوه صورت

...هم هیبق که  

 اما بزند یحرف تا داد تکان لب نشسته خون به یها چشم با اشاری

 مانع خودش یصدا بندش پشت و انیک بلند یها قدم یصدا

.شد مانیهردو  

:گفت و کرد جدا اشاری ی قهی از را میها دست ، شد کینزد انیک  

 آخه! کشن ینم خجالتم هم، جون به افتادن بچه دوتا مثل! گهید بسه -

 الیآ فکر به کمی کارا نیا یجا دعواس؟ و بحث وقت االن جاشه؟ جا نیا

!شهیم عذابش باعث شتریب که نفر دو شما یرفتارا نیا ن،یباش خانوم  

:گفت و دیچرخ من سمت به نگاهش  

 بنداز هشب نگاه هی فقط ارزشه با و مهم برات الیآ یگیم که ییتو باراد -

 گنده ِ مرد دوتا شما بعد ست،ین خوب اصال دختر نیا یروح تیوضع ،

...نجایا  

:گفت و دیکش یقیعم نفس ، کرد یکوتاه مکث  

!دوتاتون گهید دیکن بس -  
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. گرفتم او از را نگاهم و زدم یپوزخند ، کرد صاف را اش قهی اشاری  

:کرد جلب را همه توجه لدای نگران یصدا  

ا؟نجیا خبره چه -  

:گفت جوابش در انیک  

!نینباش نگران نشده، یزیچ -  

:گفت و چرخاند نمانیب را نگاهش مشکوک لدای  

.ششیپ دیبر دیتون یم کردم، عوض لباساشو -  

 ، انیک سرش پشت و شد اتاق وارد لدای ، کردم یا اشاره انیک به فورا

 فمخال سمت به ورودم از قبل یا لحظه افتادم، راه دنبالشان به هم من

 پشت یاردک جوجه مانند که اشاری با شدم چشم در چشم و دمیچرخ

 او با یرفتار چه شیپ یا قهیدق که انگار نه انگار بود، افتاده راه سرمان

 در یجلو! شد یم هم تر ادیز بلکه شد، ینم کم شیرو هم باز داشتم

:گفتم و زدم یپوزخند ، ستادمیا اتاق  

کجا؟ -  

:گفت تفاوت یب  

.نمیبب رو الیآ خوام یم -  
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:گفت و افتاد شیابروها نیب یاخم ، شدم نهیس به دست  

.شه راحت المیخ نمشیبب دیبا! کنار بزار بحثارو نیا االن حداقل -  

:گفتم و انداختم باال ییابرو  

 التیخ که ؟یچ که ،ینیبب رو الیآ بدم اجازه بهت که یباش یک تو -

 تو به یازین نه! شهیم رمبهت ینپلک نورایا تو! خوبه الیآ حال شه؟ راحت

.کتیف ینگران و یدلسوز نه و داره  

:گفت و شد مشت دستش  

.کنار برو -  

:گفتم و کردم اشاره یخروج در سمت به  

!برگرد یاومد که یراه همون از -  

:گفت و آمد سمتمان به یعصب الله  

 ینم درک رو تیموقع چرا شما تعجبم در! بچگانس واقعا رفتاراتون -

! نیباش چارهیب دختره فکر به شده کممی کردن بحث یبجا! واقعا؟ نیکن

کردنتونه؟ کمک یجا  

:گفتم  
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چطوره؟ حالش -  

:گفت و کرد خارج را نفسش یعصب  

 یدما کمی لدای منو کرده، یرو یادیز کمی ، باالست بدنش یدما -

 سر با کنم فکر یول شه یم بهتر بشه بلند صبح!  نییپا میاورد بدنشو

!شه داریب دیشد درد  
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:گفت و زد زل چشمانم به یاخم با  

!چرا دونم ینم! شده فیضع یلیخ -  

:گفت و کرد یمکث  

.خواد یم آب کنهیم زمزمه خواب تو -  

 خانه آشپز سمت به شیها حرف در انینما یها هیکنا به توجه بدون

.کردم اش ییراهنما  

 اتاق وارد و کرد استفاده تیموقع از ، بود اشاری به حواسم یچشم ریز

. شد مشت دستم  ، شد  
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 شده تنگ میها کتک یبرا دلش و نبود مهم شیبرا میهشدارها انگار

.بود  

 یبلند بایتقر یصدا با و شدم وارد ، رفتم اتاق سمت به و نکردم صبر

:گفتم  

!رونیب یبر خودت یپا با بهتره ، اشاری-  

:شد بلند لدای یصدا  

 توسط اتاق نیا ترک که یاونقدر ،ییتو الیآ ناخوش حال مسبب -

.کنه ینم اشاری رفتن ، کنه یم کمک الیآ حال بهبود به خودت  

!داشتند مرا اعصاب کردن خراب قصد برادر و خواهر  

!نکن دخالت کن لطف پس ، کنم بحث توام با خوام ینم لدای نیبب -  

:گفت و کرد نگاهم یعصب  

 لطفا رتپ و چرت یبحثا نیا یبرا یول ، کنم ینم دخالت باشه -

!دیبر دوتاتون رون،یب دییبفرما  

.کرد اشاره در سمت به و  

:گفت و برخواست یجا از کیان  
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 دمید هم کنار شمارو که یاول بار از من د؟یکن ینم بس هم جا نیا -

 نیبردار دست نیخوا یم یک! نیبحث حال در ، نیا قهی به دست همش

 الیآ حال بخاطر رو امشب هی حداقل گه،ید دیکن تمومش کارا؟ نیا از

!ه؟یادیز زیچ ، نیکن مراعات  

 غرق که بود قفل اشاری یرو نگاهم من یول زدند یم حرف انیک و لدای

. بود الیآ کردن نگاه در  

 نبود یکاف شیبرا میهشدارها و بحث ییگو کرد؟ یم را کار نیا عمدا

 دندان! شود اش یحال تا کردم یم خورد را شیها استخوان تمام دیبا

 ، کند فروکش خشمم بلکه دمیکش یقیعم نفس ، دمیساب بهم ار میها

:گفتم اشاری به رو  

.رونیب بفرما ، باشه خلوت دورش بهتره -  

 ، انداخت من سمت به یتفاوت یب و کوتاه نگاه ، گرفت الیآ از را نگاهش

. شد خارج اتاق از و گرفت رو  

:گفتم فورا و افتادم راه سرش پشت  

؟یدیرقص الیآ با چرا -  

:گفت و برگشت سمتم به  
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 الیآ مثل منم یکن یم فکر! رم؟یبگ اجازه تو از یداشت انتظار نکنه -

؟!دم یم پس جواب بهت  

 میها قهیشق درد از بلکه ، فشردم گرید کی یرو محکم را میها چشم

:گفتم و کردم باز چشم ، شود کم  

 یها دفعه! بهت دم یم هشدار دارم چندمه بار ، باش دور الیآ از فقط -

!باش کارات مواظب پس! شم یم عمل وارد یا گهید یها روش با بعد  

:گفتم و شدم تر کینزد  

 چشات اون که واضح و رنگ پر انقدر! بکش قرمز خط هی دورش کال -

 اگه ینیب یم بد یبفهم که! ممنوعاته جزء بده صیتشخ و نهیبب درست

!یبش کشینزد  

 هراس یکم میها دارهش از که ییگو ، کرد نگاه چشمانم به قیعم

. داشت  

:گفت و کرد یخال را نفسش  

!میکن بس ایب -  

. دمیچرخ سمتش به ، آمد الله یصدا  

:گفت بود گرفته دستش یآب وانیل که یحال در  
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 بسه یوا ، نیکن یم بحث یطور نیهم صبح تا بزارن تنها شمارو اگه -

. گهید  

 ییها حرف لب ریز که یحال در و داد تکان تاسف حالت به را سرش

.شد اتاق وارد کرد یم نثارمان  

 

*** 

 

 نداده اجازه اما داشت را الیآ شیپ ماندن اصرار لدای ، بودند رفته همه

 یم شرکت به یوقت زود صبح که بودم داده لدای به را یدکی دیکل ، بودم

 رژه مخم یرو انیک یها حرف ، بود مشغول فکرم. بزند سر الیآ به روم

 چند اتفاقات هنوز ست،ین مساعد اصال الیآ یروح حال که رفت یم

 نشده پاک ذهنش از بود اورده سرش به یبهادر ریام که شیپ وقت

 او یبرا یاتفاق چه ، دارد یادیز یها ینگران و استرس بود گفته ، بودند

بود؟ بد حالش و داشت استرس انقدر چرا! بود افتاده  

 دیبا خودم و رفتم یم انیک شیپ حتما دیبا ، کردن فکر از بودم کالفه

.کردم یم را الیآ حال مراعات تر شیب  
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113_پارت#  

. کردم خارج تنم از را راهنمیپ خواب، موقع ام یشگیهم عادت طبق

 افتاده اتاق در رونیب یها چراغ و مهتاب نور اما کردم خاموش را چراغ

 الیخیب بودم، خسته. شود روشن یکم اتاق بود شده باعث و بود

 ارنجم ، دمیکش دراز اتاق ی گوشه ی کاناپه یرو و شدم هپرد دنیکش

. شدم رهیخ سقف به و دادم قرار ام یشانیپ یرو را  

 چشمم. شدم جا به جا میجا در یکم و گرفتم سقف از را نگاهم کالفه

. بود خواب در غرق ، بود افتاده رخش مین یرو ماه نور که افتاد الیآ به

 ییگو. شکست یم را اتاق تسکو منظمش و بلند یها نفس یصدا

 حوصله یب. بود مشغول شدت به فکرم ، بود شده حرام من بر خواب

 دست از یها تماس و ها امیپ ، کردم خارج شلوارم بیج از را ام یگوش

 که انداختم ینگاه ساعت به ، شدم الشانیخ یب ، داشتم یادیز ی رفته

!داد یم نشان را 13:31  

 یرو را میها پلک ، گذاشتم کنار را ام یگوش و دمیکش یقیعم نفس

 یفیضع یها ناله یصدا که بود نگذشته یقیدقا. گذاشتم گرید کی

 ، کردم باز سرعت به را میها چشم. گرفت را الیآ منظم یها نفس یجا

 بود گذاشته اش یشانیپ یرو به یدست. شد دهیکش الیآ سمت به نگاهم
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 و شدم بلند یجا از رافو. کرد یم ناله لب ریز و داد یم ماساژ سست و

 به و شده کشینزد نشستم، کنارش تخت یرو. رفتم الیآ سمت به

 اش شانه یرو را دستم ، بودند بسته چشمانش ، شدم تر قیدق صورتش

:گفتم و دادم تکانش یآرام به و داده قرار  

؟یخوب ؟ یداریب الیآ -  

:گفت لب ریز ، شیها ناله انیم  

  باراد؟ -

 یقیعم نفس! نبود یخوب زیچ اصال تیموقع نیا در بدنش بودن داغ

:گفتم و کردم تر کم را نمانیب فاصله ، دمیکش  

.ارمیب آب برات رم یم -  

 دستم یرو داغش دست فورا که داشتم شدن بلند قصد و گرفتم رو

 را حالم بیعج ، شد وصل من به یولت چند برق کی ییگو. نشست

 و نداشتم دوست وجه چیه به را خود یخراب حال نیا! کرد یم خراب

 بلند شیصدا ، بود گرفته محکم را دستم! من به لعنت!! کرد یم میعصب

:شد  

! لطفا بمون جا نیهم ، خوام ینم آب نرو+   
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 یرو ماندن ، بودم کرده ریگ یسخت یراه دو در کردم، فوت را نفسم

 میموها نیب یدست. نبود یمناسب ی نهیگز اصال کنارش در تخت نیا

:گفتم دورگه ییصدا با و دمیکش  

.کنارتم بخواب -  

 تاج به ، بودند بسته رنگش سبز چشمان ، گرفت تر محکم را دستم

.ببرد خوابش بودم منتظر ، دادم هیتک تخت  

. دندیکش یم ریت میها قهیشق ، بود شده تر شیب چشمانم سوزش  

. گذاشتم گرید کی یرو را چشمانم و دادم هیتک تخت تاج به را سرم  

 که انداختم او به ینگاه ، کردم باز را چشمانم دوباره ، خورد ینتکا الیآ

. بود بسته هنوز چشمانش  

 ییگو بروم، و شوم بلند میجا از کردم یسع رفته خواب به نکهیا فکر با

 را سرش و دیکش باالتر و کرده تر کینزد را خود کرد، حس و بود داریب

 تعجب با. کرد حلقه دورم را داغش یها دست و داد قرار ام نهیس یرو

:گفتم و کردم نگاه حرکاتش به  

؟یکن ینم باز چشماتو چرا ؟یکن یم کار یچ یدار خوبه؟ حالت الیآ -  

:کرد زمزمه لب زیر  
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 و کنم باز ترسم می کنم، باز چشمامو ندارم دوست ، نزار تنهام لطفا -

!باشه خواب هی فقط یینجایا نکهیا و نیستی ببینم  

 حال نبود، خوب حالش ، دادم ترجیح را سکوت ، نگفتم چیزی

 صورت به و کردم کج الیآ سمت به را گردنم!  نبود خوش مانیهردو

. بود بسته که یچشمان به ، زدم زل اش دهیپر رنگ  

 ، شدم منصرف اما کردم، کینزد شیبایز یموها به و اوردم باال را دستم

.ستادیا راه انیم دستم  

 دستم دوباره. کرد یم جذب او سمت به مرا ییروین ، شد ینم انگار یول

 پشت و زده کنارشان آرام ، کردم دراز شانشیپر یموها سمت به را

 چه دانستم ینم!! شیموها دنییبو یبرا شدم یم وسوسه. بردم گوشش

 کنمیم چه دانستم ینم! نبود خودم دست حرکاتم انگار! بود؟ شده مرگم

! افتد یم دارد یاتفاق چه و  

. دمییبو را شیموها قیعم و بردم کینزد یکم را سرم دیترد با  

 یم حس ام یشانیپ یرو را عرق یها قطره و! بود رفته باال قلبم تپش

.کردم  

 وجودم عمق از ینفس "!کن کنترل را خودت" گفتیم درون از ییصدا

:گفتم و دمیکش  
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.زارم ینم تنهات ، جام نیهم ، بخواب راحت -  

 

114_پارت#  

(:الیآ)  

 دیکش یم ریت شدت به سرم. گشودم چشم آمد یم که ییصدا و سر با

 یا قهیدق یبرا را چشمانم. دادم ابروانم به یخم بود، نیسنگ دایشد و

 تختم چقدر. شدم جا به جا میجا در یکم و فشردم گرید کی یرو

 یم تر واضح را ها صدا میها گوش کم کم! بود شده سخت و سفت

 لحظه هر دادم، صیتشخ خوب را لدای یصدا صداها، آن انیم د،یشن

 و گشودم چشم. شد باز اتاقم در که انگار و شد یم تر کینزد صداها

 حد تا چشمانم. ماند ثابت یفرد ی برهنه ی نهیس یرو نگاهم بار نیا

 دهیچیپ کمرم دور که یدستان اما ، شوم بلند کردم یسع. شد باز ممکن

 سمتش به نگاهم شد باعث لدای تعجب از پر یصدا. شد مانع بود شده

.شود دهیکش  

!!خبره؟ چه نجایا..نیا -  
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 سر عیسر و کردم باز را بود دورم که یدست! شد حبس نهیس در نفسم

 بود، دهیخواب کنارم که افتاد یشخص صورت به نگاهم ، نشستم میجا

!! باراد  

 اطراف به را نگاهم کرد؟ یم کار چه جا نیا باراد بود؟ خبر چه نجایا

 و باراد تخت یرو کردم؟ یم چه جا نیا من!! بودم باراد اتاق در دادم،

 کرده هنگ مغزم! بود مانده باز تعجب از دهانم!! کردم یم چه بغلش در

 ینم درک اطرافم در را زیچ چیه! دمیرس ینم یجواب چیه به و بود

.کردم  

. خورد گره لدای و اشاری رتیح پر نگاه به نگاهم و چرخاندم چشم  

 کیپالست به نگاهم ، انداختم نییپا سر ، دادم قورت داص با را دهانم آب

 باال به نگاهم استرس با ، افتاد بود نیزم پخش  که وهیم و غذا یحاو

. شد دهیکش  

 بود برده ماتشان که کردم نگاه یفرد دو ی چهره به تعجب و خجالت با

 الل ، نداشتم ها آن از یکم دست هم خودم! کردند ینم یحرکت چیه و

. دمبو شده  

 که نفر دو آن و بود خواب برهنه که یباراد ، خود نیب نگاهم مدام فقط

.بود گردش در بود برده ماتشان  
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 دنیفهم یبرا ذهنم انگار کنم، درک توانستم ینم را یزیچ چیه

. کرد ینم میاری تیموقع  

 یمن و بود لخت که یحال در تختش یرو ، باراد ی خانه در من، آخر

! کردم؟ یم یغلط چه بودم بغلش در که  

 با و کردم یم تکرار ذهنم در را زیچ همه. دیکش یم ریت دایشد سرم

. شد یم ادتریز بدنم یدما و رفت یم باالتر قلبم تپش جمله هر تکرار

 نشسته یسرد عرق کمرم یرو! بودم کرده هنگ کلمه یواقع یمعنا به

 وابخ در غرق لخت که یباراد سمت به! کنم تحمل توانستم ینم بود،

!شد ینم باورم برگشتم، بود  

 لرزش! بودم رفته خواب بغلش در وضع نیا با شبید شد ینم باورم

 کی کنار فقط نکند. کنم کنترل توانستم ینم را میها دست فیخف

 یمنف افکار ذهنم در! بود؟ افتاده یاتفاق چه یعنی م؟یباش دهینخواب گرید

 مثبت و کنم کنترلشان توانستم ینم که بستند یم نقش یادیز

. بود تحمل قابل ریغ لدای و اشاری دیترد از پر و نیسنگ نگاه. شمیباند  

کردم؟ یم چه دیبا  

 با و دادم او به یآرام تکان ، کردم دراز باراد یها شانه سمت به را دستم

.کردم زمزمه را اسمش لب ریز آرام میصدا لرز ته  
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!شو داریب ، باراد...ب+   

. دیایب خودش به تا بود اشاری یراب یتلنگر من زمزمه انگار  

 چیه چشمان در کردن نگاه یرو ، آمد بلندش یها قدم یصدا

 بلند سر اجبار به ، ستادیا میروبرو و آمد سمتم به. نداشتم را کدامشان

 یبرا کنترل در یسع که یعصب ییصدا با. کردم نگاهش شرم با و کردم

:کرد زدن حرف به شروع ، داشت نشدنش بلند  

!!خبره؟ چه جا نیا یبگ شهیم ال؟یآ -  

 

11٦_پارت#  

 و کرد فوت را نفسش ، انداخت نییپا سر یا لحظه ، کرد یکوتاه مکث

. کرد تکرار لب ریز یزیچ  

. شد رهیخ من به سوال از پر یچشمان با و آورد باال را نشیسنگ نگاه باز  

:دیپرس دیترد و شک از پر ییصدا با  

!ده؟افتا یاتفاق چه جا نیا شبید -  

 که زد چنبره میگلو در یبغض درآمد، صدا به میها گوش در یزنگ ییگو

. دمیفهم ینم تیموقع نیا در را وجودش  
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.دادم تکان نه عالمت به را سرم و کردم نگاه اشاری چشمان به  

:داد ادامه یعصب  

!شده؟ یچ جا نیا گم یم ؟یساکت چرا -  

 ینم زدن رفح یبرا زبانم ، کردم یم حس را میها مژه شدن سیخ

. دیچرخ  

 ینم خودم د؟یآ ینم ادمی یزیچ چیه که دادم؟ یم اشاری به یجواب چه

 بعد! کردم یم چه باراد با تخت نیا یرو  و یلعنت اتاق نیا در دانستم

 از یزیچ بلکه تا آوردم یم فشار مغزم دادم؟به یم را او جواب چگونه

 از فارغ مغزم! دبو یپوچ شد؛ینم بمینص یزیچ اما ، دیایب ادمی شبید

.دیکش یم ریت دایشد فقط بود، یزیهرچ  

 ذهن از که بود ییزهایچ ی همه بودن درست ی نشانه سکوتم ییگو

 آن به مانیهردو که یافکار یرو به بود یدییتا مهر و گذشت یم اشاری

 با و شد کینزد باراد به یعصب. کرد یم تشیاذ نیا و میبود مشکوک

. داد او به یتکان داد  

 هم باز "است؟ شده چه" که زد لب نگران ینگاه با و شد کمینزد الدی

. دادم تکان نه ی نشانه به یسر فقط  
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. گرفت رو و بست یعصب را چشمانش  

 در یشک هم لدای ، شد رهیخ رونیب به و رفت اتاق ی پنجره سمت به

.داشت دل  

. نبودم مطمئن زیچ چیه از هم خودم! داشت حق  

 ، دمشییپا یرچشمیز و برگشتم سمتش به عایرس باراد خوردن تکان با

 به کردن نگاه یرو یحت ، کرد یم نگاه اطراف به جیگ و بود شده داریب

 جیگ و آمد خود به باراد ، اشاری داد یصدا با! نداشتم هم را باراد خود

:دیپرس  

  خبره؟ چه جا نیا -

 معمول حد از شیصدا تن ، کرد ینم کنترل را شیعصبان گرید اشاری

.بود شده خارج  

خبره؟ چه یپرس یم تازه کهیمرت -  

:گفت حوصله یب و داد ابروانش به یخم باراد  

! مرگتونه؟ چه بگه آدم مثل یکی -  

سرت؟ رو یگذاشت رو خونه خبرته چه  

:گفت و دیخند یعصب اشاری  
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!خبره چه یبد جواب وسط نیا دیبا که ییتو -  

. زد زل من به حرفش بند پشت و  

 ، بپرسم باراد از یسوال چیه نه و دهم جواب توانستمیم نه هم من نه،

.انداختم ریز به سر کرد؟ یم دییتا همه یجلو اگر  

:داد ادامه یعصب را بحث که شد بلند اشاری یصدا  

 تو یوقت یآورد الیآ سر ییبال چه افتاده؟ یاتفاق چه جا نیا شبید -

!نبوده خودش حال  

 ینم درک را اش یخونسرد ،کرد فوت یحوصلگ یب با را نفسش باراد

 را ها آن شیها انگشت با و گذاشت گرید کی یرو را شیها پلک! کردم

:گفت و فشرد  

 یعنی نم،یبب کنه فیتعر یحساب و درست یکی شده؟یچ شبید ها؟ -

   ؟یگ یم که یینایا یچ

. کرد یم یط را اتاق عرض و طول یعصب اشاری  

 نکند! داد یم جواب سوال با را سوال داد؟ یم جواب باال سر باراد چرا

 زیچ شدن دییتا ترس از نداشتم، را دنیپرس جرئت بود؟ افتاده یاتفاق

!باشد افتاده اتفاق خواستم ینم که ییها  
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. انداخت باال ییابرو تعجب با د،یچرخ من سمت به نگاهش باراد  

. کرد نگاه من به دوباره و چرخاند اشاری سمت به را نگاهش  

 سمت به مرا و کرد حلقه گردنم دور و آورد باال را دستش و زد یلبخند

 به یبرق انیجر ییگو که زد میموها یرو به یآرام ی بوسه ، دیکش خود

.امد رونیب حدقه از چشمانم ، کردند متصل من  

.کردم نگاهش یعصب هم یکم و ناباور شدم، جدا او از عیسر  

:دیپرس لبخندش با  

!؟یخوب چطوره حالت -  

:گفت و انداخت چشمانم به قیعم ینگاه  

؟یندار درد -  

.دمیکش ینیه ترس از د،یچیپ اتاق در اشاری یعصب و بلند یصدا  

 یم خدا به ؟یکن وونهید منو یخوا یم ه؟یچ منظورت کهیمرت -

!کشمت  

 را کردنش آرام قصد و ستادیا شیرو جلو ، رفت اشاری سراغ عایسر لدای

.داشت  
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. دیلرز یم دتش به دنیخند فرط از باراد یها شانه  

 خنده با و کرد تر یلب کرد یم گذر یزیچ چه ذهنش در دانستم ینم

:دیپرس  

؟یندار سردرد گم،یم سرتو -  

. گفت لب ریز یا " خوبه " دادم تکان ینف ی نشانه به را سرم حرص با  

 داد عیسر برداشت، قدم باراد سمت به یعصب و زد کنار را لدای اشاری

:زدم  

!لطفا کن بس اشاری -  

. کرد یم نگاه چشمانم به باور نا  

:گفت و کرد یا اشاره تخت نییپا به گرفتم، او از نگاه باراد یصدا با  

.ید یم رهنمویپ -  

 

11٥_پارت#  

 همه آن نیب ، بود پاش  و ختیر ، کردم نگاه کرد یم اشاره که ییجا به

 همان با ، دادم دستش به و دهیکش رونیب را یلباس ، لهیوس و لباس

. دیپوش را راهنشیپ ندلبخ  
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:گفتم ، باشم یجد کردم یسع ، زدم زل چشمانش به  

..ِ یصدا و سر با من+   

 را حرفش تا دوختم چشم او به و کردم سکوت لدای آمدن حرف به با

.بزند  

 اما م،یزد زنگ دوتون هر یگوش به میایب که نیا از قبل صبح امروز: لدای

 یکس میدید ، خونه میاومد میشد نگران مام! نینداد جواب کدوم چیه

! ستین هم خونه تو  

 م،یداشت خبر اتاقته یتو که الیآ وجود از: داد ادامه باراد به خطاب

.بزنم سر الیآ به صبح یخواست خودتم  

:داد ادامه و انداخت ما به یدار معنا نگاه ، کرد یمکث  

... !!! و اتاق تو اومدیم -  

 و شد بلند یجا از باراد. داد انتک تاسف ی نشانه به یسر و نداد ادامه

 یم درست را اش ختهیر بهم یموها که یحال در ، رفت نهیآ سمت به

:گفت ، کرد  

بعدش؟ خب -  
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 بازگو از هم لدای ، دهد یم باال سر جواب عمدا گفت یم من به یحس

 از همه انگار ، زدم کنار را میموها یعصب. داشت شرم مسئله نیا کردن

 حرکت کی در اشاری ، داشتند دل در یترس مسئله نیا شدن روشن

:گفت حیصر و زد چنگ را اش قهی و رفت باراد سمت به یناگهان  

 روبرو یا گهید ی صحنه با اما ، مینیبب رو الیآ که اتاق تو میاومد مام -

 بگو ؟یفهم یم! نیبود خواب یبود گرفته بغل رو الیآ لخت! میشد

 شیپ یاونطور یداد اجازه خودت به چطور افتاده؟ یاتفاق چه شبید

!؟یبخواب الیآ  

 نیا لکس،یر یلیخ ، برداشت اش قهی از را اشاری یها دست باراد

:گفت و کرد حفظ را جذابش لبخند! بود دیبع او از یخونسرد  

 یم یک با اتاقم؟ تو ارمیم ویک که بدم پس جواب تو به یدار انتظار -

!رمیگ یم بغل بخواد دلم ویک هر من نویا بفهم خوابم؟  

 داد دیلرز یم حرص از که ییصدا با و کرد مشت را شیها دست اشاری

:زد  

!ستین یک هر الیآ که بفهم نویا -  

:داد ادامه یعصب ، بود آمده سر تحملش ییگو باراد  
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 یچ هر ؟یاوک یچسب یم منو ی قهی باشه بارت تیآخر و نیاول نیبب -

!یدید درست یدید ام  

 رفتار گونه نیا چرا ، ستادیا دنیتپ از بمقل و رفت نفسم یا لحظه یبرا

 گاز را لبم کردم؟ یم حس دینبا مگر بود افتاده یاتفاق اگر کرد؟ یم

 و کردم نگاه باراد به ، آمدم نییپا و شدم بلند تخت یرو از! گرفتم

.ردیبگ پس را حرفش بودم منتظر  

!افتاده؟ یاتفاق چه جا نیا باراد+   

 یرو که کرد خوش جا صورتش یرو خندلب همان ، افتاد من به نگاهش

:گفت و بود مخم  

اد؟ینم ادتی یبگ یخوا یم زمیعز -  

 کی یرو تیعصبان سر از  را میها پلک ، دمیکوب نیزم بر یپا یعصب

:گفتم  و فشردم گرید  

!!شه برطرف شکشون هیبق بگو فقط ، ادینم ادمی یچیه+   

 به! بود کوک یحساب امروز کی فشیکِ ، داد سر یبلند ی خنده

:گفت و کرد نگاه چشمانم  
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 میدیخواب هم با مام ، بخواب باهام باراد یگفتیم ،یداشت اصرار خودت -

!حیتوض از نمیا ، زمیعز  

 یزیچ شیها حرف از! کرد یم چکه ام یشانیپ از که بود شرم عرق

!کنم باور خواستم ینم بفهمم، خواستم ینم دم،یفهم ینم  

 یم باراد دیبا فقط ، بود وفتادهین یفاقات چیه کردم یم حس هم باز اما

!میشد یم مطمئن تا شد، یم باورشان تا گفت  

 خواسته ادینم ادمی نخواستم، ازت یزیچ نیهمچ من! ه؟یچ منظورت+ 

!باشم  

:گفت  یجد و ستادیا میرو روبه ، برداشت سمتم به یبلند قدم  

 ، بخوابم شتیپ یکرد یم هیگر زار زار که شبید! واضحه یچ همه -

؟یدار انکارش بر اصرار و ادینم ادتی یگ یم االن  

:گفت و انداخت باال را شیابروها  

ست؟ین ادتی یچیه شبید از یعنی -  

 من ، بودم کرده ریگ یلعنت جمله آن یرو من اما زد یم حرف باراد

 حرف از نکند بودم؟ زده گند یعنی شد، ینم باورم بودم؟ کرده هیگر

!؟یگرید حرف هر ای ؟بودم گفته یزیچ الناز یها  
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:گفتم استرس با  

!کن تمومش ،یچیه ادینم ادمی من -  

:گفت و انداخت یدار معنا نگاه میپا تا سر به انداخت، باال یا شانه  

! ادمهی قشنگ ویچ همه من یول -  

 چیه بود ممکن خوردم یم مشروب اونقدر تو مثل منم اگه البته

!نباشه ادمونی یزیچ شبید از کدوممون  

:زد داد بود لدای چنگ در که یحال در راشای  

نه؟؟ یکرد خودتو کار آخرش ،یعوض ی کهیمرت -  

:گفت و برگشت سمتش به باراد  

! ننداز راه هوار و داد نقدیا من واسه من خونه تو -  

 با ، کرد کینزد خود به مرا و انداخت گردنم دور و کرد بلند را دستش

:داد ادامه یزیتمسخرآم و بلند یصدا  

 اتفاق گذره یم ذهنتون تو که یزیچ اون ، نینترس ن،یباش آروم -

 من! سالمه و حیصح نیدار شوینگران یادعا انقد که ییالیآ ، افتادهین

!کرد برداشت یا گهید زیچ که بود شماها افکار نیا نبود دروغ حرفام  
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:گفت آرام که زدم زل چشمانش به ، داد من به را نگاهش  

!نیهم میرفت خواب هم کنار فقط شبید ما -  

 حرف شیها چشم ، کردم ینم درکش که بود یزیچ شیها چشم در

.آمدم ینم بر آنها خواندن پس از اما داشتند ییها  

.شد خارج اتاق از یگرید حرف بدون و کرد باز گردنم دور از را  دستش  

 

117_پارت#  

 یرو اشاری ، انداختم تخت یرو آسوده را خود و دمیکش یراحت نفس

 و کرد باز را راهنشیپ اول ی دکمه چند و نشست اتاق ی گوشه پهکانا

 ییصدا و نگران یچشمان با و شد کشینزد لدای. دیکش قیعم نفس چند

:گفت اشاری به رو آرام  

؟یخورد قرصاتو -  

 به و گفت لب ریز یزیچ لدای ، انداخت لدای به یعصب ینگاه اشاری

 ام یشانیپ یرو را دستش نشست، تخت یرو کنارم ، آمد من سمت

:گفت و داد قرار  

.یستین داغ گهید خوبه -  
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:گفتم تعجب با  

داغ؟+   

:گفت و کرد تر شل را بود سرش یرو که یشال لدای  

 پشت هم باراد ، یشد خارج انیک واحد از اد؟یم ادتی یچ شبید از -

افتاد؟ یاتفاق چه بعدش ، شد خارج سرت  

.آوردم فشار مغزم به ، کردم فکر لدای یها حرف به  

 وارد! اومد سرم پشت بارادم ، شدم خارج انیک واحد از که ادمهی نویا+ 

 گشتم میگوش دنبال چقدر هر اتاق تو رفتم من ، میشد باراد واحد

 منم زد، یم حرف باهام داشت شد اتاق وارد هم باراد ، نکردم داشیپ

 سرم پشت بارادم ، سالن تو رفتم شدم خارج ، بدم گوش نکردم صبر

!خورد مشروب اشپزخونه رفت کنم فک مد،او  

:گفتم  انداختم نییپا را سرم و کردم یمکث  

 بعدش و شهیم بد حالم کردم حس کم کم ، شد بحثمون جا نیا کمی+ 

.شد کیتار جا همه  

:گفت و کرد زیر را چشمانش لدای  

ش؟یبق شد؟ کیتار جا همه یچ یعنی -  
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:کردم زمزمه آرام  

.ادینم ادمی یزیچ گهید+   

. رفت فرو فکر به و گفت لب ریز یآهان لدای  

 تمام انیم بود، مانده ادمی را باراد با بایز نفره دو رقص آن من ، بود ادمی

 بود کرده شاد را دلم که یزیچ تنها بودم خورده شبید که ییها غصه

 رقص آن از بعد درواقع. بزنم آن از یحرف نداشتم دوست اما بود، همان

!بود نمانده درخاطرم یزیچ گرید  

 و داشت یدلخور رنگ نگاهش د،یچرخ سمتم به اشاری نشستم، صاف

 سوال از کدام چیه یبرا یجواب من و بود سوال سر تا سر چشمانش

. نداشتم شیها  

. نداشتم او به نسبت یخاص حس چیه اصال من  

 از ، خواند چشمانم از دیشا ، دیفهم را منظورم انگار ، شدم ریز به سر

 نگرانش نگاه با لدای. شد خارج اتاق از بلند یها قدم با و شد بلند جا

 زمزمه لب ریز و داد تکان تاسف ی نشانه به یسر ، کرد بدرقه را اشاری

:کرد  

!داداشم چارهیب -  
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:گفتم عیسر ، بکشد وسط را اشاری بحث دوباره لدای خواستم ینم  

  بود؟ شده یچ ، کن فیتعر تو خب+ 

 بعد یساعت کی بایتقر ، نیرفت انیک حدوا از باهم که شبید خب -

 خودتو عیسر و ستین خوب حالت که گفت و میگوش به زد زنگ باراد

 عوض لباساتو. یبود رفته حال از ، بده حالت میدید میاومد مام برسون

 تب تو یداشت م،یاورد نییپا بدنتو ی درجه کمی الله کمک با و میکرد

 در نه گفت باراد ونممیم کردم اصرار یهرچ بعدشم! یسوخت یم

 به خودش گفت و بزنم سر بهت امیب زود صبح که داد دیکل عوضش

. میشد مواجه صحنه نیا با و میاومد مام رهیم شرکت  

:گفت و داد اش چهره به یحالت  

!شده خبر چه نیبود مست شما دونه یم خدا -  

 یحت و نبود جشن یها لباس ، شدم تنم یها لباس ی متوجه تازه

 دانستم ینم بودم نگران. بودند شده راحت ها رهیگ آن چنگ زا میموها

 بودم؟ گفته باراد به ییها زیچ چه بودم؟ کرده ییها کار چه شبید

 نیا به کردن فکر از بود؟ کرده دییتا او و بودم گفته رفتنش از نکند

 الیخ و فکر نیا دیشا تا دادم تکان یسر ، شد یم بد حالم موضوع

.بردارند رمس از دست مسخره یها  
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 سمت به و شد بلند شیجا از ، کردم نگاه لدای به و کردم بلند را سرم

.بودند شده پخش نیزم یرو که رفت یا وهیم و غذا کیپالست  

 

118_پارت#  

 صورتم یرو شبید شیآرا ، رفتم نهیآ سمت به و شدم بلند یجا از

 هنوز هم لدای. رفتم توالت سمت به  و کردم گرد عقب. کرد یم ینیسنگ

 که بود مشکوک هنوز انگار ، کرد یم نگاه میپا تا سر به دیتر و شک با

 کیپالست با نگاه همان  با. نه ای میباش کرده یکار  اتاق نیا در شبید ما

. شد خارج اتاق از دستش یها  

 ختهیر بهم اتاق سر تا سر ، شدم اتاق وارد صورتم  و دست شستن از بعد

. بود شده تنگ خود اتاق و انخودم ی خانه یبرا دلم! بود  

. نشستم تخت یرو حوصله یب کرد، یم درد یکم هنوز سرم  

 ظرف که یحال در لدای کردم نگاه در سمت به ، شد باز یتق یصدا با در

. شد وارد بود دستش وهیم از پر  

 و دادم تکان ینف ی نشانه به را سرم ، گرفت سمتم به را وهیم ظرف

:گفتم  
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.خورم ینم+   

.انداخت کاناپه یرو را خودش و گفت یشیا لب ریز لدای  

 حداقل! یخور ینم که میزیچ ؟یکرد یزندون جا نیا خودتو چرا حاال -

.انیب هم الله و انیک دیشا سالن تو میبر  

:گفتم و انداختم باال یا شانه  

.ستین حسش ، ندارم حوصله -  

:گفت و داد دماغش به ینیچ  

 حوصله وقت چیه چرا ، شه یم نهووید تو دست از آدم الیآ اوف - 

؟یا گرفته انقد شهیهم و یندار  

:شدم پاسخگو و گذاشتم سرم ریز را دستم انداختم، تخت یرو را خودم  

!آخه شن یم خسته همه چرا نه؟ یشد خسته من از توام+   

:گفت و خورد یتکان شیجا سر زده هول لدای  

.یدون یم خودت نبود نیا منظورم الیآ -  

.نگفتم یزیچ  
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 خشک را صورتم لباسم با حوصله یب کرد یم چکه آب هنوز صورتم از

 بود رفته سر ام حوصله ، شد مشغول و برداشت را اش یگوش لدای. کردم

. نداشتم هم را یکار یچیه انجام حس و  

 و نشستم عیسر آمدم، رونیب االتیخ و فکر از یزیچ شکستن یصدا با

 و گفت ییخدا ای لب ریز ، زدم زل لدای به آمده در حدقه از چشمان با

. کرد حرکت در سمت به  

 و طول که یحال در اشاری دنید با افتادم، راه لدای سر پشت سرعت به

. ستادمیا زد یم حرف اش یگوش با و کرد یم یط را خانه عرض  

 ، رفتم آشپزخانه سمت به سرعت به کجاست؟ باراد پس بود؟ چه یصدا

 یها شهیش کردن جمع حال در و بود نشسته شیپاها یرو باراد

:گفتم زده هول ، بود یوانیل شکسته  

!شده؟ یچ باراد+   

:گفت و برگشت سمتم به  

.پات رنیم ، ختهیر شهیش خورده تو این -  

 را خانه آشپز مخصوص ییدمپا ، دمیشن باراد طرف از یکوتاه آخ یصدا

. رفتم باراد سمت به و دمیپوش  
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. نشستم میپاها یرو خودش مانند  

 لرز ته که ییصدا با کردم، نگاه کرد یم چکه آن از خون که انگشتش هب

:گفتم داشت  

دستت؟ رفت شهیش ؟یشد یچ باراد، یوا+   

 عیسر که کردم نگاه چشمانش به ، دیچرخ یم صورتم در نگاهش

:گفت  و شد  بلند یجا از یعصب   و گرفت را نگاهش  

ا؟ین نگفتم تو  به من -  

 لیدل. دیکش شیموها نیب را سالمش دست ، کردم نگاهش استرس با

! کردم ینم  درک شد یم  عوض گاه یب و گاه  که را شیرفتارها  

:شد بلند پشت از اشاری یصدا  

؟یزن  یم داد الیآ سر  چرا -  

:گفت تر کالفه باراد ، بود ستادهیا لدای سرش پشت ، برگشتم سمتش به  

!میداشت کم نویهم ، کرد شروع باز نیا -  

:داد ادامه و گرفت اوج شیصدا یکم  
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 بدتر نزار! یمهمون ، یمن ی خونه تو! ندارم رو کدومتون چیه حوصله  -

!شه شکسته حرمتا خوام ینم نیبب شه، نیا از  

:گفت و زد یپوزخند اشاری  

.ینشکون ویکس دل باش مواظب ، نباش حرمتا شکستن نگران تو -  

. کرد اشاره من به و  

 حرص پر! بودم شده خسته مزخرفشان یها بحث از واقعا گرید! اوف

:گفتم بلند و بستم را چشمانم و چرخاندم نشانیب را نگاهم  

!!اه گهید بسه+   

 ، برداشتم بود افتاده سالن در که را میمانتو گذشتم، لدای  و اشاری کنار از

 خارج اتاق از و انداختم سرم یرو یشال دمش،یپوش و رفتم اتاق سمت

. شدم  

 باراد یصدا ، گرفتم  شیپ در را  یخروج راه یکس به کردن نگاه بدون

:شد بلند  

؟یر یم کجا یدار باز -  

:داد ادامه عیسر ، سمتش برگشتم  

.نزار تنهام! نرو! یگفت یم گهید زیچ هی که شبید -  
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:گفت و زد یشخندین  

!؟...خودت حاال اما -  

: دمیپر حرفش انیم ، آمد سر تحملم  

 یهرچ و بودم مست من ، باراد رینگ یجد رو گفتم یهرچ شبید+ 

.نبوده خودم دست افتاده که هم یاتفاق هر و گفتم  

:گفت و زد یجذاب لبخند ، انداخت باال ییابرو  

!یراست و یمست گن یم -  

:داد ادامه و کرد یمکث  

 باشم، دلش ور و نرم که بود دهیچسب من به صبح تا خودش خوبه -

! ادیم ادا حاال  

.کردم نثارش یفحش لب ریز و شد مشت خود به خود دستم  

:گفت باراد به رو اشاری  

!بگو پرت و چرت شبید مورد در کمتر -  

. افتاد راه من سمت به و  

:کردم بلند را میصدا  
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.خونه رم یم+   

:گفت و گرفت زخمش دور یدستمال باراد  

.رسونمت یم ، میبر -  

.ستین یازین ، میر یم نگفتم ، رم یم گفتم+   

:گفت بود شده کینزد من به حاال که اشاری ، تمگرف رو همه از  

.متیرسون یم ، میگرد یبرم میدار لدای و من -  

:گفت و کرد یمکث  

!الیآ بگم بهت زودتر چه هر دیبا که هست دلم تو هم ییحرفا هی -  

:گفت و شد کمانینزد بلند یها قدم با باراد  

!برمش یم خودم وسط؟ نیا یگ یم یچ تو -  

 

11۹_پارت#  

 

:گفت و داد من به را نگاهش اراشی  

؟یر یم یک با بگو خودت الیآ -  
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 یها رفتار نیا با گنده مرده دو نیا بودند؟ یجد! دادم سر به یا خنده

 یها بحث نیا از شدند ینم خسته بودند؟ یجد واقعا شان  گانه بچه

 به یکج دهن ، آمد سمتم به لدای! بودند؟ انداخته راه که یباز و مسخره

:گفت و گرفت را دستم ، ردک باراد  

زم؟یعز میبر -  

 ، دیکش یم نشان و خط میبرا که شدم رهیخ باراد یها چشم به

:گفتم و زدم لدای یرو به یلبخند  

.میبر+   

:گفت و شد راهم سد و شده ظاهر میجلو باراد که برگشتم در سمت به  

!یر ینم جا چیه تو -  

:گفتم و کردم یاخم  

.رمیبگ اجازه تو از نمیبینم الزم ، دارم خودمو اریاخت من باراد+   

! خورد جا یکم چون بود؛ انتظارش از دور دیشا ، شد ظیغل اخمش  

. شدم خارج واحد از سرعت به و زده کنار را باراد نکردم، صبر گرید  

 چند از بعد. شدم خارج ساختمان از و گرفتم شیپ در را ها پله راه

.آمدند نییپا لدای و اشاری قهیدق  
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 ینیسنگ نگاه یا لحظه یبرا ، رفتم اشاری نیماش سمت به یحرف نبدو

 سمت به نگاهم ، برگشتم آپارتمان سمت به ، کردم حس خود یرو را

. شدم سوار و دمیکش یآه! نبود یکس ، شد دهیکش اتاق ی پنجره  

! سارا و دخانیحم عمارت ، میدیرس خانه به یقیدقا گذشت از بعد

 میپا با محکم! نبود همراهم دیکل یلعنت ، شدم ادهیپ و کردم یتشکر

.نکرد بازش یکس اما فشردم، را در زنگ ، زدم در به یا ضربه  

 اطرافم به و کردم یم حس خودم یرو را ینیسنگ نگاه گاه یب و گاه

! دمید ینم را یکس چیه اما کردم، یم نگاه  

 باز با! بود مشروب اثرات حتما ، فشردم گرید کی یرو را میها چشم

.شدم خانه وارد و آمدم رونیب الیخ و فکر از باغبان توسط در دنش  

 

* بعد روز چند*   

 سمت به و کرده سفت را کفشم بند ، زدم کنار صورتم از را میموها

. دهم خبر او به تا بود خاموش لدای یگوش ، کردم حرکت لدای ی خانه  

 را ینطوال راه کی ، بود کرده را زدن قدم هوس بیعج دلم ها روز نیا

 حس نگونهیا زم،یبر دور را داد یم آزارم افکارم در هرچه و بزنم قدم

.داد یم دست من به یخوب  
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 یکس دم،یچرخ مخالف طرف به عیسر ، سرم پشت ییها قدم یصدا با

! نبود  

 لدای ی خانه به را خودم بلند یها قدم با و گرفتم گاز استرس با را لبم

.رساندم  

 هنوز فشردم، را تماس ی دکمه و کردم خارج فیک از را ام یگوش

 گرفتم را اشان خانه ی شماره و کردم فوت را نفسم کالفه. بود خاموش

 یسالم ، آمد یگوش طرف آن از لدای مادر یصدا قهیدق چند از بعد ،

:گفتم و دادم  

!شده رید ن؟ییپا ادیب لدای نیبگ شه یم+   

نگفته؟ بهت ادینم امروز لدای ، دخترم سالم -  

!دیپر باال میوهاابر  

خاله؟ شده یزیچ! نه+   

!ییجا بردش اصرار با اشاری ، نه -  

. خداحافظ پس ، آهان+   

!بود یادیز ریمس دانشگاه تا ها آن ی خانه از ، کردم قطع را تلفن  
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  111_پارت#

 ینم بود؟ نگفته من به لدای که بود افتاده یاتفاق چه کردم؟ یم چه

. دانستم  

 ای برسم رید نبود مهم گرفتم، شیپ در را انشگاهد ریمس و دمیکش یآه

.بروم ادهیپ هم باز خواستیم دلم فقط! هرچه  

:کردم زمزمه یشعر لب ریز  

یستین تو که یوقت  

دارد کم یزیچ ایدن  

!ماه کی ، واژه کی ، دنیوز کی داشتن کم مثل  

تو ابیغ در کنم یم فکر من  

ستیخال جهان یها خانه همه  

!ستا بسته ها پنجره همه  

یستین تو که یوقت  

هم من  

!نمیزم لیدل یب اتفاق نیتر تنها  
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یستین تو که یوقت واقعا  

...یبرا دانم ینم من  

! کرد خی بدنم تمام و ماند دهانم در شعر ی ادامه دمیشن که ییصدا با

 و حرکت قدرت ، بودم شده خکوبیم میجا در! افتاد تنم به یا رعشه

 در صدا به مغزم و دندیکش یم ریت یها قهیشق. نداشتم را خوردن تکان

. بود آمده  

 ناله به یادیز شباهت که دمیشن یم را یدختر زیر یها ناله یصدا

!! بودم دهیشن او از آخر روز که ییها ناله همان به! داشت رها یها  

.دیکوب یم ام نهیس به محکم ترس از قلبم  

 شده انهوید قطعا "نداره امکان نیا نه" کردم یم تکرار هم سر پشت

 روز نیا! زدم یم توهم بیعج که بود روز چند اصال من! بود توهم! بودم

 یم بمیتعق یشخص ای هست برم و دور یکس کردم یم احساس مدام ها

. دادم هیتک آن به و رساندم وارید به را خودم ، رفت جیگ سرم! کند  

 صورت و سر همان با رها ی چهره ، فشردم گرید کی یرو را چشمانم

 ، کردم باز را چشمانم زده وحشت ، بست نقش چشمانم یجلو یخون

. رفت یم نییپا  و باال شدت به ام نهیس  
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 من یخدا! دمید ینم را یکس چیه ، بود خلوت ، کردم نگاه را اطراف

افتاده؟ میبرا یاتفاق چه  

. کردم تازه نفس چندم بار یبرا ، دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 ، دادم ادامه را راهم ، زدم یالیخ یب به را خود و دادم تکان را سرم

 که ییصدا با ، کنم سرگرم را خود شعر ی ادامه خواندن با کردم یسع

:کردم زمزمه لب ریز بود انینما آن در یادیز لرز  

 واقعا

یستین تو که یوقت  

شدن گور و گم یبرا دانم ینم من  

!زمیبگر جهان جانب کدام به  

 در تر کینزد یلیخ اش ناله یصدا بار نیا ، برداشتم را یبعد قدم

 را میها دست ، شد گرد چشمانم. انداخت لرزه به را تنم و دیچیپ گوشم

 میگلو به ینیسنگ بغض. فشردم محکم و دادم قرار میها گوش یرو

 از یاشک قطره ، فشردم گرید کی یرو محکم را میها پلک ، زد چنگ

.ندارم یتفاوت چیه وانهید کی با االن کردم یم احساس ، دیچک چشمم  

.کردم نگاه را سرم پشت و برگشتم آرام آرام بغض با و یاشک چشمان با  
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 یرو عرق یها قطره داشتم، یبیعج حس ، بود رفته باال تپشش قلبم

 قورت را دهانم اب. نبود اطرافم یکس هم باز. بودند نشسته ام یشانیپ

 ، دمیدو آمد یم صدا که یجهت مخالف قدرت، تمام با بار نیا دادم،

! را رها یها ناله و زجه یصدا نشنوم تا ، گرفتم را میها گوش و دمیدو  

 یتاکس نیاول یبرا. بود کرده سیخ را صورتم تمام میها اشک لیس

افتاد؟ یم داشت یاتفاق چه ایخدا ، شدم سوار و دادم تکان دست  

 

111_پارت#  

 چون دیشا ، تمداش شک میها گوش به ، کردم یم نگاه اطراف به مدام

 یبد حس. زدم یم توهم  و افتاد یم ها اتفاق نیا بودم رها فکر به ادیز

 شده مخلوط میها حس ی همه! یسردرگم و یجیگ حالت ، داشتم

. داشتند یفیخف لرزش میها دست. کردند یم حبس را نفسم و بودند  

 یها آدم با آزاد یهوا در ، زد سرم به یرو ادهیپ الیخ را امروز کی

 تا زمیبر دور را مسخره یها فکر شوم، قدم هم آنها با و کنم سر هرش

! نباشد زهایچ نیا مشغول فکرم  

 حفظ را تمرکزم کردم یسع ، کرد یم نگاهم مشکوک یتاکس راننده

. کردم یم فکر دینبا ، کنم  
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 ادهیپ عیسر و دادم را هیکرا دم،یرس دانشگاه به گذشت، قهیدق چند

. شدم  

 روز هر از تر ساکت امروز ، شدم دانشگاه وارد و دمیکش یقیعم نفس

 و رها سمت فکرم مدام ، گذاشتم سر پشت را مزخرف یها کالس

.رفت یم بودم دهیشن که ییصداها  

!دمیکش یآه بود، قهر من با که باراد طرف کی از و رها طرف کی از  

 را سرم کردم، جا به جا ام شانه یرو را فمیک ، شدم خارج دانشگاه از

 ینیماش بوق ممتد یصدا. کردم زدن قدم به شروع و انداختم نییاپ

 ، بود یرنگ زرد یتاکس ، برگشتم طرفش به. ختیر بهم را اعصابم

.داد نییپا را اش شهیش  

.رسونمت یم یر یم ییجا یآبج -  

 تکرار دوباره ظهر اتفاقات نداشتم دوست گرید ، کردم نگاه ساعت به

.کرد حرکت و دادم را خانه آدرس ، شدم سوار و نکردم صبر. شود  

 و دادم هیتک یصندل به را سرم ، کردم یپل یآهنگ و زدم را میها هدفون

:کردم تکرار را آهنگ لب ریز ، بستم را چشمانم  
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 عوض واست من ،یش جدا ای ،یبمون شمیپ ،ینباش چه ،یباش چه تو+ 

 مثل که ،یخوب حسِ هی برام تو شم، ینم عوض واست من شم، ینم

 تونمینم دونه؟یم یک من جز بگو قشنگو، حس نیا قدر مونه، یم فسن

!باشم تو مال ابد تا ؟یچجور بگو یچجور! نباشم تو نگران تونم،ینم  

 هدفون! میدیرس زود چقدر ، گشودم چشم عیسر نیماش ستادنیا با

:گفتم و اوردم در گوش از را میها  

!شد؟ چقد ممنونم+   

! رفت هم در میها اخم اطراف دنید با و کردم بلند سر ، دمینشن ییصدا

؟!بود خبر چه! بود؟ ستادهیا راه انیم چرا! بود؟ آورده کجا مرا  

.بود من به نهیآ از نگاهش ، انداختم راننده به ینگاه  

:گفتم اخم همان با  

 منو شه یم شده رمید! نبود جا نیا دادم من که یآدرس دیببخش+ 

د؟یبرسون  

:گفت خونسرد  

.شو پیاده جا همین ، شده بخرا ماشینم -  

کنم؟ کاریچ دیبا االن من آقا؟ یچ یعنی+  
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 نیهم شدم، پیاده ماشین از ، بزنند گندش انداخت، باال یا شانه مرد

. افتاد راه سریع بستم را در که  

 مشت حرص از دستم! نبود؟ خراب مگر! بود مانده باز تعجب از دهانم

!من؟ نکرد مسخره بود؟ چه قصدش لعنتی! بود شده  

 نثارش فحش چند لب زیر و فشردم دیگر یک روی را چشمانم عصبی

.کردم  

.کردم جام به جا ام شانه یرو را ام کوله  

! برد ماتم شدم، قیدق اطرافم به  

. نشناسم را نحس مکان نیا نتوانم که یانقدر نه یول بود کرده رییتغ  

 به گذرش یکس آمد یم شیپ کم که خلوت یجا همان بود، جا همان

 ها نیا ی همه. ستادیا تپش از قلبم کردم حس یا لحظه. افتدیب آنجا

! باشد اتفاق کی فقط توانست ینم! نه! نه ف؟یکث یباز کی ای بود یاتفاق

. داشت آمدن باال قصد و دیجوش یم ام معده در یزیچ  

. نداشتم را گرید درد و غم کی ییتوانا گرید من  

 شهر از خارج به که بود یراه ، زد ینم پر پرنده ، کردم نگاه اطراف به

. بود روز آن نحسِ یجا همان درست رفت، یم  
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. رفتم یم نجایا از دیبا من  

 دستم که رمیبگ را باراد شماره خواستم و کردم روشن را میگوش عیسر

 هم را جوابم مطمعنا بود گرفته قهرش من با که او ستاد،یا راه انیم

 بعد! دنبالم دیایب راه همه نیا دبخواه نکهیا به برسد چه داد ینم

 در مکان نیا قطعا هم او کنم، یم چه نجایا که خواست یم هم حیتوض

 الشیخ یب! م؟یبگو خواستم یم چه جوابش در بود، مانده خاطرش

. نداد جواب اما زدم، زنگ پدرم به و شدم  

 دارند کار چه نبود معلوم اشاری و خودش و بود خاموش ظهر از که لدای

 بود، سارا نهیگز نیآخر. دادم رونیب حرص با را نفسم! اند رفته اکج و

 یمهم جلسه خان دیحم گفت و داد پاسخ تماسم به بوق چند از بعد

 بفرستد دنبالم را آقا یعل بخواهم نکهیا از قبل و نشوم مزاحمش و دارد

 درون یعصب را یگوش! نداد جواب هم گرید و کرد قطع میرو را یگوش

.دمکر پرت فمیک  

کردم؟ یم چه دیبا حاال! واقعا داشتم یگند شانس چه  

 دیبا بمانم، منتظر و ستمیبا ابانیخ سر که بود نیا مانده یباق راه تنها

. کرد یم دور نجایا از مرا که شد یم دایپ یکس  

! دایشد ، دمیترس یم  
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 هم دیشا ، داشتم ازین مادر آغوش مثل تیامن از پر آغوش کی به االن

 روشن دلم در ینور دور از یرنگ یمشک نیماش شدن انینما با. باراد

: زدم داد و دادم تکان دست ، شد  

!شهر برم خوامیم ن؟یسیوا لطفا شه یم ؟یه+   

 بودم ستادهیا که ییجا از دورتر باالخره ، شد کمتر و کم نیماش سرعت

. دیپر باال میکرد،ابروها توقف  

 تمام اما گذشت، کنارمان از سرعت به که شد انینما هم یگرید نیماش

 به که یدود یها شهیش با بود یمشک که بود ینیماش به من حواس

.بود ستادهیا من از فاصله با یکم و نداشتم یدید داخلش  

 

112_پارت#  

 و زدم ایدر به را دل ، دادم ابروانم به یخم ، بود کرده خی میها دست

 قفسه به محکم قلبم! شد روشن نیماش که شدم کشینزد یقدم چند

. زدم ادیفر دل در را خدا نام ، دیکوب ام نهیس  

.آمد یم سمتم به یکم اریبس سرعت با  
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 نیا واقعا ای ام شده حساس یادیز من یعنی شده؟ چه امروز ایخدا

آمد؟ یم سمتم به مرموزانه نیماش  

 دور او از کوتاه یها قدم با. بود افتاده جانم به خوره مثل ترس حس

. شدم  

.کرد یم حرکت دنبالم به کم سرعت مانه با هنوز  

 ابانیخ سر شهر، از رونیب تنها، دختر کی که دید اش راننده دیشا

. داشت را کردن تیاذ قصد ، است ستادهیا  

  سرم پشت به. کردم تر شیب را سرعتم ، برداشتم یتر بلند یها قدم

. آمد یم دنبالم به یشتریب سرعتِ با هم او حاال ، انداختم ینگاه  

. دادم قورت ترس با را دهانم آب  

!بودم ساز دردسر فقط واقعا من ، دمیرس یم سارا حرف به داشتم  

 ترسم! داشتم وحشت اطراف ی دهیخشک یها درخت و جاده نیا از من

 ییها قدم یصدا. شد یم شتریب نیماش آن شدن تر کینزد با لحظه هر

 لحظه هر و آمد یم سرعت با که ینیماش و دمیشن یم سرم پشت را

. ردیبگ رمیز بود ممکن  
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 خارج جاده از. دمیدو توان نیآخر با سرم پشت به کردن نگاه بدون

 دهیخشک یبعض و سبز درختانش یبعض که یجنگل سمت به و شدم

 هنوز داد یم نشان سرم پشت فرد بلند یها قدم یصدا ، دمیدو بودند

. است دنبالم  

 یبلند غیج ، دیکش ار فمیک محکم پشت از یکس ، زدم یم نفس نفس

. افتادم نیزم یرو و دمیکش  

 انقدر داشتم قصد ، شدم بلند جا از فرد ی چهره به کردن نگاه بدون

 با شد یمساو ام یبعد قدم ، کنند گمم که بروم شیپ ها درخت انیم

 سست بدنم ، دیچیپ سرم در یادیز درد سرم، به یمحکم جسم برخورد

 به محکم شد، تار زیچ همه ، دکر حرکت میموها انیم یعیما ، شد

!مطلق یاهیس و کردم سقوط نیزم  

 

*** 

 نیآخر تا وحشت از چشمانم. دمیپر جا از ، آمد یم که یبلند یصدا با

 دهیخواب یسخت و سفت یجا و بود شده کوفته بدنم. شد باز ممکن حد

 صورتم گذاشتم، سرم یرو را دستم. دیکش یم ریت شدت به سرم ، بودم

.شد جمع درد از  
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 دنید با گرفتم، باال یکم را سرم بودم افتاده نیزم یرو که همانطور

. ماند باز دهانم بود گرفتن آتش حال در من از تر دور یکم که ینیماش  

. آمد یم دور از رها یها ناله یصدا  

! داشت؟ تیواقع ای بود خواب در کابوس کی ها نیا بود؟ شده چه ایخدا

...ای بودم؟ برگشته گذشته به  

 را میها گوش شدم، بلند میجا از یسخت به! دمیرس ینم یجواب چیه به

. برداشتم عقب به را میها قدم و گرفتم  

 احساس ، دیچیپ میپا در یبد درد افتادم، نیزم یرو و کرد ریگ میپا

 دتریشد میها اشک لیس! است خارج توانم از دادنش تکان کردم یم

. شد  

 نیا و کابوس نیا از مرا شد ینم در نجایا از هم نیماش کی یحت چرا

! دانستم ینم! بود؟ یعیطب نیا دهد؟ نجات تکرار  

 هیتک اش تنه به و نشستم یدرخت پشت و دمیکش نیزم یرو را خودم

 ، رفت یم باال قلبم تپش صحنه آن دنید با افتاد، تنم به یا رعشه. زدم

. کردم باز و فشردم گرید کی یرو را چشمانم  

. آمدند ینم بند و ختندیر یم صورتم یور اشک یها قطره  
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 ، بود روز همان مثل درست! بود نکرده یرییتغ چیه نحس یجا نیا

!رها یها ناله همان ، سوخته نیماش همان خلوت، ی جاده همان  

 یول مسخره، یشوخ کی یحت ای توهم کی ای بود یباز کی دانستم ینم

 دست دادم، یم دست از را عقلم داشتم! نبود قشنگ اصال بود هرچه

 نیهم در و جا نیهم داشتم دوست فشردم، میها گوش یرو را میها

. نداشتم را یگرید غم تحمل! رمیبم لحظه  

 دوست وجه چیه به را  ام یزندگ بد خاطرات یادآوری و گذشته قبر نبش

. بود دهیبر را امانم میپا درد. نداشتم  

.  بود شده کبود کردم، نگاه میپا مچ به و زدم باال یکم را شلوارم  

. بود یخاک میپا تا سر  

. بود افتاده من از فاصله با یکم فمیک ، کردم نگاه اطراف به  

 را ام یگوش و کردم بازش ، داشتم برش دم،یکش سمتش به را خودم

 چه! پدرم از هم تماس کی و لدای از پاسخ یب تماس چند. کردم خارج

!گرفته را ام شماره و داده نشان یواکنش پاسخم یب تماس به او عجب  

 چرخ یصدا با. دمیشن ییصدا کنم برقرار یتماس تلفنم با نکهیا از قبل

. شد تر شیب ترسم ، گرفت ترمز که نیماش کی یها  
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. شدم پنهان درخت پشت و زدم نییپا را شلوارم ی پاچه  

! باشد؟ آمده کردنم تیاذ یبرا یکس باز نکند  

!بود ترسناک و مشکوک نجایا زیچ همه دادم، قورت را دهانم آب  

 

113_پارت#  

. داد یم را یکس شدن ادهیپ از خبر ن،یماش در شدن بسته و باز یصدا

 در را نفسم شد، یم تر کینزد لحظه هر که یبلند یها قدم یصدا

 ، زدم ادیفر دل در را خدا نام و بستم را چشمانم. کرد یم حبس نهیس

 نییپا سرم م،یرو به رو یفرد ستادنیا با شد یمساو چشمانم شدن باز

 و بستم را چشمانم. دمید یم را رنگش یمشک یها کفش فقط و بود

 یشخص. زدم غیج دل ته از و نهادم یها گوش یرو را میها دست

. بزند کنار میها گوش یرو از را میها دست داشت یسع  

. برداشتم دست دنیکش غیج از ییآشنا یصدا با اسمم دنیشن با  

 خان دیحم! شد گرد تعجب فرط از چشمانم میرو یجلو مرد دنید با

! بود  
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 خبر چه جا نیا بود؟ کرده دایپ مرا چگونه اصال کرد؟ یم چه جا نیا او

! بود؟  

! اش ییکهوی حضور هم االن ، تماسش آن  

 برداشت، چشمانش یرو از را نکشیع ، داد رونیب صدا با را نفسش

. دیرس یم نظر به نگران نگاهش  

!بود؟ بلد را شدن نگران شد؟ یم هم نگران او  

:اومد حرف به که کردم نگاهش سوال پر چشمان با  

!میبر ایب ؟یزن یم غیج چرا ؟یخوب دخترم الیآ -  

:گفتم تعجب با  

؟یکرد دایپ یچطور منو ؟یکن یم کار یچ جا نیا شما+   

. دیفهم شد یم حرکاتش تک تک از را نیا بود، سردرگم  

:گفت و دیکش شیموها به یدست  

!امیب یگفت خودت دخترم، -  

کردم؟ ینم درک را زیچ چیه چرا گفت؟ یم چه  
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 نیدیفهم کجا از اصال! نگفتم یزیچ نیهمچ من آخه؟ یچطور من؟+ 

!جام؟ نیا  

گرفت سمتم به و کرد خارج را اش یگوش ، شد بیج به دست  

 ارسال واسم هم تتیموقع یحت ، امیب یگفت خودت ، امارویپ نیبب -

.یکرد  

!بودم؟ کرده ارسال خواب در نداشتم؟ خبر یزیچ چیه زا چرا  

!خدا به ستین من کار نفرستادم، من+   

:دادم ادامه و کردم نگاهش مشکوک  

پس؟ نیزد زنگ قبلش چرا+   

  ، کرد فوت یعصب را نفسش

!دانستم ینم را لشیدل اما بودم مطمئن را نیا بود کالفه  

آمد حرف به  

 متعجب دمید که هم آدرسو ،یشگو رو بود افتاده تماست قبلش -

 کی از! میندار نجایا از یخوش ی خاطره کدوممون چیه یدون یم شدم،

 یم کاریچ شهر از رونیب جا نیا که کرد نگرانم موضوع نیا هم طرف
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 درختا نیب اومدم یشانس! یستین دمید گشتم طرفا نیا اومدم ؟یکن

.دمتید  

! کرد؟ ینم قانعم شیها حرف چرا  

:گفتم یعصب  

 امیپ برات ممکنه چطور بودم، هوشیب که من بابا آخه یول ؟یچ یعنی +

!باشم؟ فرستاده  

 

114_پارت#  

 عیسر ای سرت؟ به زده دختر؟ یزن یم هیچ حرفا نیا ؟یبود هوشیب -

.رمیم ای یش یم سوار  

.بودم یعصب و کالفه کرد؟ ینم باور را میها حرف چرا  

 خونه ریمس تو من اما ، گم یم دروغ دارم من دیکن یم فکر شما+ 

 یجا همون جا نیا آورده منو دمید هوی ، برگردم که گرفتم یتاکس

. رفت کرد ولم هوی خرابه نمیماش گفت بعدشم و! نحس  

. نشد جوابگو چکسیه اما دنبالم ادیب یکس زدم زنگ منم  
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 با یکی ، درختا نیب اومدم ناچار به منم کردن دنبالم جا نیهم هوی

 یم ییصدا هی اومدم که بهوش ، رفتم حال از منم و سرم به زد یزیچ

! محل همون ، شیآت همون ، نیماش همون ، اومد  

.بابا شد تکرار یچ همه  

:گفت تیعصبان با نبود یعاد اصال خان دیحم حرکات  

 اون فکر انقد گم یم ؟یزن یم که هیچ حرفا نیا ؟یشد وونهید دختر -

 هم یبهادر ریام هیقض اطرخ به ، کن فراموش رو گذشته و نباش اتفاق

! یداد دست از عقلتو پاک ، دنبالته یکس یکن یم فکر یشد حساس  

:گفتم غیج با ، شد مشت حرص از میها دست  

 یواقع یِواقع گم، یم که دمید نارویا همه ستم،ین وونهید بخدا!!  بابا+ 

؟یکن ینم باور حرفامو چرا! بود  

.زدم زل چشمانش به کرد، یم نگاهم سکوت در  

. گرفت را نگاهش گفت یم لب ریز یزیچ که یحال در  

 یم  لنگ که یحال در و گرفتم را دستش شدم، بلند یجا از زحمت به

:گفتم و دمیکش خود همراه را او زدم  
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 راست دارم شد باورتون دیشا ، نویماش اون بدم نشون بهتون نیایب+ 

.گم یم  

:گفت لب ریز  

.دختر یردک وونمونید دنبالت میاومد روز هی+   

 بود سوختن حال در نیماش همان که یطرف به ، بردم جاده کنار را او

. کردم نگاه میرو به رو صحنه به تعجب با و برگشتم  

 شک میها گوش و ها چشم به یحت! کردم شک خودم به لحظه کی

. کردم  

. نبود نیماش از یرد چیه ، بود مانده باز تعجب از دهانم  

 زیچ همه یعنی رفت؟ کجا نیماش پس بودم، وکهش ، بود آمده بند زبانم

! بودم شده وانهید واقعا دیشا توهم؟ کی ای بود؟ خواب کی  

. بود یواقع زیچ همه کردم یم حس اما  

:گفتم و کردم اشاره جا همان به  

!!بود جا نیهم نیماش بخدا+  

.خونه میبر شو سوار ایب ، باشه  باشه -  
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 من با خواست یم چرا بود؟ یکس چه طرف از اصال بود؟ یباز چه نیا

 کی یموها به یدست و بردم ام مقنعه ریز را دستم شک با کند؟ یباز

 و آوردم نییپا را دستم! کردم حس را خون یسیخ دم،یکش سرم طرف

.خواب نه بود توهم کی نه پس. بود یخون ، زدم زل آن به  

:گفتم و گرفتم چشمانش یجلو را دستم  

!مدرک نمیا ، اومد خون سرم ، زدن سرم به یزیچ هی! نیبب ، نیبب+   

 چه از! کردم ینم درک وجه چیه به را بود شیها چشم در که یترس

شدنم؟ وانهید از د؟نکندیترس یم  

.میزنیم حرف هم با خونه ، میبر جا نیا از شو سوار ایب دخترم باشه -  

 هم را کند باور نکهیا انتظار! دادم یم حیتوض یکس چه به بگو را من

. زدم یپوزخند اشتم،د  

.دیکش نشیماش سمت به و گرفت را دستم  

 نیا به! شد ینم نگرانم لیدل یب او ، دمیکش رونیب دستش از را دستم

.نداشتم عادت شیها ینگران  

. رفتم نیماش سمت به زنان لنگ  

:شد بلند سرم پشت از شیصدا  
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.شو سوار بعد کن زشیتم ، هیخاک لباسات دخترم -  

 یاتفاق چه شده، یخاک تیها لباس چرا دیپرس ینم ، زدم یپوزخند

 را نیماش! چرا نشیماش نگران اما شد، ینم من نگران! افتاده؟ تیبرا

. داشت دوست دخترش از شتریب  

! دخترش برسد چه کرد، ینم رفتار گونه نیا یراه سر کی با آدم  

. نشستم و کردم باز را عقب در قهر با  

.بستم را چشمانم و دادم هیتک شهیش به را سرم  

 

11٦_پارت#  

 در دستگیره ، بودیم مان خانه حیاط در ، گشودم چشم ماشین توقف با

 و برگشتم خان حمید و راننده سمت به عصبی ، نشد باز اما کشیدم را

:گفتم  

د؟یکن باز ویلعنت در نیا شه می+   

: گفت و دیچرخ سمتم به خان دیحم  

!مینک صحبت هم با دیبا ، دخترم باش آروم -  

:گفتم کالفه ، بود دهیبر را امانم میپا درد  
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 حوصله اصال چون دیکن باز  درو زود! ندارم شما با یحرف چیه من+ 

!!خستم ندارم،  

 صبر. کرد باز را در قفل هم او ، کرد راننده  به یا اشاره خان دیحم

 تا را شلوارم و دادم نیماش به را   ام هیتک. شدم ادهیپ نیماش از  و نکردم

 فیکث پدر گور ، اوردم  در پا از را ام یلعنت یها کفش زدم، باال زانو

. دمیرس یورود به تا کردم حرکت زنان لنگ! شدن  

:گفت و رساند من به را خودش عیسر خان دیحم  

.کنم کمکت بزار دخترم -  

!خوام ینم+   

. شدم وارد و کردم باز را در  

 اطراف به تعجب با ت،شکس یم را خانه نیا سکوت که یتاریگ یصدا با

 نشسته مبل یرو که دست به تاریگ بارادِ یرو چشمم ، کردم نگاه خانه

 گوشه و بود نزده هم دست تارشیگ به بود وقت یلیخ. ماند ثابت بود

 گرید میداد دست از را رها که یروز آن از بعد! خورد یم خاک اتاقش

 و تاریگ عاشق رها و خودش! شد یم یسال 4 بایتقر بود، نرفته کشینزد

. بودند یخوانندگ  
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 انگار بود، بسته را شیها چشم. شد فشرده قلبم ها روز آن یادآوری با

. کرد یم ریس یگرید یایدن در و نداشت اطرافش به یتوجه چیه  

 و غم همه آن نیب. بود ییبایز ی صحنه دنید نگونهیا را باراد من یبرا

 و زیبا چقدر! نشست بمل یرو یلبخند بود کرده خانه دلم در که یجیگ

 می آهنگ و کشید می گیتار یتارها روی را هایش انگشت ماهرانه

 یآهنگ و کرد یم زمزمه لب ریز تاریگ با همراه ، شدم تر کینزد. نواخت

.سپردم گوش آهنگ یبایز یصدا به و بستم را میها چشم. خواند یم  

 یم دیبا ، گشودم چشم. شد تمام آهنگ باالخره و شد تر کم و کم صدا

. رفتم یم اتاقم به دیبا کند، جوابم سوال و ندیبب مرا نکهیا از قبل ، رفتم  

 میجا سر باراد یصدا با که برداشتم ها پله سمت به آرام قدم چند

!شدم خکوبیم  

؟یاومد یکِ تو  : باراد  

 سمتش به و گفتم لب ریز یلعنت فشردم، گرید کی یرو را چشمانم

 یجا از و گذاشت مبل یرو اخم با را ودب دستش که یتاریگ. برگشتم

 نگاهش تعجب با ، ماند ثابت میپا یرو نگاهش. آمد سمتم به و شد بلند

:گفت و آورد باال را  

!شده؟ یچ پات ه؟یوضع و سر چه نیا -  
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 داشت، یبرنم ینگران هم دیشا ای بازخواست از دست یول بود قهر مثال

! گفتم؟ یم او به چه! بود ینیب شیپ قابل ریغ شیها رفتار شهیهم مثل

 ای کرد؟ یم باور کردم یم فیتعر شده؟ چه دانستم یم مگر خودم

 چیه کرد ینم که باور زد؟ یم من به یوانگید ننگ خان دیحم همانند

!تلخ اتفاق آن یادآوری با گشت یم بر هم من به نسبت نفرتش  

:گفت و شد تر رنگ پر اخمش  

؟یگ ینم یچیه چرا شده، یچ پرسم یم چته؟ -  

 که بزنم حرفی تا دادم تکان را هایم لب ، دادم قورت را دهانم آب

. شد بلند باراد سر پشت از خان حمید صدای  

داشت کردنش پنهان در سعی که بود نمایان صدایش در لرزشی  

؟یاومد یک تو باراد -  

:گفت پاسخ در و شد دهیکش خان دیحم سمت به باراد نگاه  

.اومدم که شه یم یا قهیدق چند -  

:داد ادامه و کرد یمکث  

!شده؟ چش بوده؟ شما با الیآ -  
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 یم باراد به یجواب چه نمیبب بودم منتظر ، زدم زل پدرم چشمان به

  است؟ شده وانهید دیگو یم! دهد

:گفت و کرد فوت را نفسش  

.خورده چیپ پاش افتاده ست،ین یزیچ -  

 و زدم او به یپوزخند. داشتم را یجواب نیچن انتظار ، نکردم تعجب

 پشت و نشست ام شانه یرو یدست. کردم کج ها پله سمت به را راهم

آمد باراد یصدا بندش  

.تر کینزد ایب ، کن صبر -  

کرد پر را فاصله خودش ، بود او به پشتم  

ه؟یخون چرا مانتوت -  

:گفتم بود انینما درش یلرز ته صدام که یحال در ، شد حبس نفسم  

ه؟یخون مانتوم+   

 کمر و شانه از یقسمت و بود رفته باال که انداختم ینگاه ام همقنع به

.بود معلوم مانتوام  

!شده یچ نمیبب اریب درش -  
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.بود باراد و من به نگاهش که زدم زل خان دیحم چشمان به و برگشتم  

 

11٥_پارت#  

 در سوال هزاران. بود منتظر که کردم نگاه یباراد به و چرخاندم چشم

 یزیچ باراد. کردم ینم دایپ شانیبرا یجواب چیه که رفتند یم رژه مغزم

 میمانتو یها دکمه یرو و اورد جلو را شیها دست ، کرد زمزمه لب ریز

 نگاهم یسوال و دیپر باال شیابروها. دمیکش عقب را خودم ، داد قرار

:گفت کرد،  

!شده یزخم کمرت ار،یب در گمیم بهت -  

:گفتم و کردم یاخم  

!ستین کمرم مال خون+   

!ه؟یچ پس ستین کمرت مال ؟یچ یعنی -  

 هم و یجسم نظر از هم بودم خسته ، بود داده ریگ بد هم باراد خدا یا

!یروح  

 که یاتفاقات بودند؟ شده ام یزندگ و من ریگ بانیگر بد اتفاق انقدر چرا

. دادند یم رخ گرید کی سر پشت  
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. بود ارادب ، آمدم خودم به یفیخف تکان و ام شانه یرو یدست نشستن با

:گفت و کرد نگاهم مشکوک  

!شده؟ یچ نمیبب بگو درست ؟یکن یم ریس کجا -  

:گفتم باراد به رو و دادم تکان ینف عالمت به را سرم  

 توام ، ستین فکر به یکس!  لطفا شو الیخ یب ، باراد ستین مهم+ 

.نباش  

. رفتم ها پله سمت به عیسر دیبگو یگرید زیچ که نیا از قبل  

. کردم قفل را در اطیاحت یبرا ، شدم ماتاق وارد  

 موضوع نیا الیخ یب باراد کاش. دمیکش وجود اعماق از یراحت نفس

 چیه بودنش یواقع و درست از هم خودم که بودم ییماجرا ریدرگ.  شود

دادم؟ یم جواب او به دیبا چگونه دانستم، ینم یزیچ  

 امروز که پدرم و باراد آور سام سر یصدا و سر ، دمیکش دراز تختم یرو

 که بودم یآن از تر خسته. رفت یم رژه مخم یرو کرد، یم رفتار بیعج

 و سر وضع همان با میها لباس کردن عوض بدون ، بشوم خوابم مانع

.رفتم خواب میپا  

 



579 | P a g e  
 

*** 

 

 آمده بند خونش و نبود قیعم آنقدر زخمش سرم ، شدم خارج حمام از

 و کرد یم درد سرم. منشست تخت یرو و کردم خشک را میموها. بود

. بود شده بهتر رفتنم راه یول نطوریهم هم میپا ، زد یم نبض یکم

 یها یمشغول دل نداشتم، را بکنم میپا و سر یبرا یفکر نکهیا وقت

 که افتاد یفیک به چشمم ، کردم تن بر یمناسب لباس. داشتم یتر مهم

 و اشتمد برش ، رفتم سمتش به و شدم بلند یجا از بود، دستم امروز

 میتصم کردن فکر یکم از بعد.  تکاندم را شیرو یها خاک حوصله یب

 کند، باور و بشنود را میها حرف که بروم یکس شیپ بودم گرفته

!کند کمکم توانست یم دیشا که یشخص  

 خانه در یکس ییگو ، گرفتم شیپ در را ها پله راه و رفتم رونیب اتاق از

. نبود  

 زده شد،تعجب ظاهر میجلو خان دیمح ، دمیرس که پله نیآخر به

 را راهم یجلو تا بود من آمدن نییپا منتظر فقط انگار. کردم نگاهش

:شد بلند شیصدا ، ردیبگ  

دخترم؟ یریم یدار کجا -  
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! نبود شیدایپ سارا ملکه عجب چه ، چرخاندم خانه اطراف را نگاهم

. بود ناظر و شد یم ظاهر کدفعهی مهم یها صحنه در معموال چون  

:گفتم و دوختم چشم پدرم به تفاوت یب و الیخ یب  

 حرفامو که شما ، کنه یم درک حرفامو که یکس شیپ برم خوام یم+ 

.دیندار باور  

 

117_پارت#  

؟یک شیپ -  

 یم خارج خانه از شب سه ساعت اگر یحت پدرم ، دمیکش یقیعم نفس

!بود؟ شده چه حاال! نبود مهم شیبرا یعنی ، شد ینم متوجه شدم  

!یدیسع +  

!؟یدیسع کدوم ؟یدیسع -  

!یدیسع انیک+   

:گفت و شد کمینزد یعصب  

 یوانگید انگ بهت که اونجا یرفت باراد یها اصرار خاطر به بار چند -

!نبود؟ بس بزنن  
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:داد ادامه کرد، یم فکر حرفش ادامه یبرا داشت انگار ، کرد مکث  

.یروان بگن وونهید بگن دخترم به ادینم خوشم من -  

 انگ من به ، نبود یزیچ که یوانگید انگ! عجب چه ، دیپر باال میهاابرو

بود؟ شده چه حاال ، دینگز یکس کک بودند زده بودن قاتل  

 حاال داشت ام یوانگید بر اصرار شیپ ساعت چند هم خودش یحت او

! بود گرانید فکر نگران  

:گفتم و زدم یپوزخند  

 یروان ای وونهید یهرچ ای روانشناس شیپ بره کس هر جونم بابا+ 

 باهاش دوستانه رم یم دارم منم ، دوستمه یدیسع انیک! که ستین

 نگران شما برم، جلسه به جلسه که ستین قبل مثل. بکنم یصحبت

.دینباش ابروتون  

 به ، ستادمیا راه انیم یا لحظه. شدم رد کنارش از یگرید حرف بدون

:گفتم و برگشتم خان دیحم سمت  

.مردم نه نییشما ارهیم حساب به وونهید منو که هم یاون+   

:گفت و گرفت را دستم ، کرد پر را نمانیب فاصله  

!یزن ینم یحرف یکس به توهماتم اون از ،یر ینم جا چیه تو -  
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:گفتم و دادم سر یا خنده یعصب  

!چرا؟ اونوقت+   

آمد ها پله یباال از باراد یصدا که بزند یحرف خواست  

.ایب عیسر! منتظرتم نیماش تو الیآ -  

 و گذشت کنارمان از ، آمد نییپا بابا و من به ینگاه مین یحت بدون و

. گرفت شیپ در را یخروج راه  

 با و کرد ول را دستم. بود ابروانش نیب یبزرگ اخم هم بابا! بودم متعجب

!نرو انیک شیپ گفت یم فقط د،یکش یم نشان و خط میبرا نگاهش  

.رفتم یخروج طرف به و کرده جک را راهم ، انداختم باال یا شانه  

 بدون آمد؟ یم کوتاه باراد یها حرف برابر در چرا ، بود بیعج میبرا

.شدم خارج در از و دادم تکان سر کالفه! یپرسش و حرف چیه  

 ، شدم خارج اطیح از. دانستم یم ، داشت را ییبازجو قصد هم باراد

 فرمان پشت منتظر خودش و بود شده پارک خانه دم باراد نیماش

. بود نشسته  

 را راهم! نداشتم را شدن جواب سوال ی حوصله گفتم یم یکس چه به

 یها کیالست شدن دهیکش یصدا ، کردم کج ابانیخ سمت به



583 | P a g e  
 

 سرعتش ، کردم تندتر را میها قدم ، دمیشن سرم پشت را نشیماش

:گفت و داد نییپا را اش شهیش ، دیچیپ میجلو ، شد شتریب  

.شو سوار -  

:گفتم و کردم نگاهش الیخ یب  

.شم یم سواالت تک تک یپاسخگو بعد ، باراد دارم کار+   

:گفت کرد یم باز را کمربندش که یحال در ، کرد نگاهم یعصب  

 ای یش یم سوار ، بکشم  نازتو ساعت سه که ستمین صبور یدون یم -

؟!کنم سوارت خودم روش با همه یجلو  

:داد ادامه  و کرد فوت را نفسش  

 و یترس یم کردن جواب سوال از که یکن یم پنهان ویچ نمدو ینم -

 و نده کشش حاال توام ، برسونمت مقصد به دارم قصد اما! یکن یم فرار

.نکن بدترش ، شو سوار  

 

118_پارت#  

 حرکت نیماش طرف به ، نداشتم را کردن بحث شتریب ی حوصله و حال

:گفتم و دمیکوب هم به محکم را در و نشستم ، کردم  
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.رم یم انیک ونهخ+   

:گفتم و دمیکش یحرص پر نفس ، شد کنده یجا از سرعت به نیماش  

.مونینبر ایدن از ناکام! برو تر واشی+   

 با ، زد زل چشمانم در یا قهیدق و برگشت سمتم به یحرف بدون

:گفت و داد جلو به را نگاهش یپوزخند  

.دارم اعتماد میرانندگ به من -  

:داد ادامه و کرد یمکث  

!بانو یرس یم کامت به نباش، نگران  شما -  

:گفت ادامه در زد، یم حرف هیکنا با  

آره؟ گه؟ید اشارهی کام -  

 دوخته  چشم جلو به لبش یرو  پوزخند با ، برگشتم سمتش به تعجب با

. کند دایپ کش نیا از تر شیب بحث خواستم ینم ، ندادم را جوابش. بود  

:شد بلند حرصش پر یصدا  

.پس یاوک! رضاست تعالم سکوت -  

.دوختم چشم رو روبه به و دادم  یصندل به را ام هیتک  
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شکست را نیماش یفضا نیسنگ سکوت سوالش با بعد قهیدق چند  

ه؟یچ مشکلت ؟یکن صحبت انیک با یخوا یم چرا -  

 در ، سوال نیا از داشتم ترس افتاد، جانم به خوره همچون استرس

:گفتم و انداختم او به ییگذرا نگاه کندم یم را لبم پوست که یحال  

.ارمیب در سر ییزایچ هی از اول دیبا ، میزن یم حرف موردش در بعدا+   

 نگاهم قیعم و برگشت سمتم به ، زد نیماش فرمان به یآرام ی ضربه

 چشم نگاهش مخالف یسمت به و اوردمین طاقت نگاهش ریز ، کرد

.دوختم  

!بودم نزده رژ هک من ، گرفت سمتم به یدستمال بعد یا قهیدق  

 جلو به نگاهش که کردم نگاه خودش به بعد و دستش به اول تعجب با

.بود  

:گفت و کرد حس را نگاهم ینیسنگ  

.اومد خون که یافتاد جونش به انقد ، نکن نگام یطور نیا -  

:گفت و داد رونیب صدا  پر را نفسش ، کرد یمکث  

.بردار سرش از دست! گم یم لبتو -  
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 نگاهش تفاوت یب باز ، کردم یتشکر لب ریز و گرفتم وا از را دستمال

 یچشم ریز. شد یخون ، گذاشتم لبم یرو را دستمال. بود جلو به

! نشست یم دل به اش ییکهوی یرفتارها نیا چقدر ، کردم نگاهش  

 اش یگوش  به ، بود او به  نگاهم  یچشم ریز ، خورد زنگ اش یگوش

:کرد زمزمه لب ریز و انداخت ینگاه  

.میداشت کم  تورو -  

شد  پاسخگو و کرد تر کم را  سرعتش  

ه؟یچ -  

- ... 

.دارم یتر مهم کار االن -  

- ... 

...نیبب!! الناز -  

 من به ینگاه مین! خورد را حرفش اما بزند یحرف تا کرد باز دهان

:داد ادامه یتر بلند یصدا با و انداخت  

!شب فردا یبرا بزارش زمیعز -  

- ... 



587 | P a g e  
 

!یاوک -  

 به دنیرس تا ، داد رونیب صدا با را نفسش ، کرد قطع را نشتلف

.نشد بدل و رد نمانیب یگرید حرف آپارتمان  

 

11۹_پارت#  

 را شیادا لب ریز. شد یم اکو مغزم در بود گفته الناز به که یزمیعز

! ها چندش دادم، دماغم به ینیچ و دراوردم  

 نگاه باراد به شد، پاره افکارم رشته خورد تکان میرو یجلو که یدست با

.داد تکان "چته؟"یمعنا به را سرش که کردم  

 و ستادیا حرکت از نیماش. کردم زمزمه یا "یچیه" لب ریز بودم، جیگ

 م،یدیرس یکِ دمینفهم و بودم الیخ و فکر در غرق راه در مدت تمام من

!بود سوال عالمت از پر سرم  

  .میرفت دوم طبقه به باهم و میشد ادهیپ نیماش از

:گفتم باراد به رو میدیرس که انیک واحد به  

.کنم صحبت باهاش تنها خوام یم+   

شده؟یچ یگ ینم و یکن ینم صحبت من با تنها چرا -  
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! لطفا باراد،+   

.زارمیم تنهاتون ،یاوک -  

.گرفت شیپ در را سوم طبقه در خودش واحد راه حرفش بند پشت و  

 شدم، وارد و دادم یسالم. کرد زبا را در انیک هیثان چند از بعد ، زدم در

 انیک به آمدنم از قبل بود، نشسته مبل یرو که افتاد لدای به نگاهم

 جا از دنمید با لدای. باشد جمعمان در تا دهد خبر هم او به بودم گفته

 زمزمه لب ریز. بردم پناه آغوشش به کرد، باز را شیها دست و شد بلند

:کرد  

زم؟یعز یخوب -  

خوبم: زدم لب  

 افتاده اتفاق حال و گذشته در چه هر و ستین و هست چه هر بود رارق

 لدای و! کند کمکم توانست یم او دیشا م،یبگو انیک به راست و رک را

 شیپ سال چهار یاتفاق چه بداند داشت حق بود دوستم نیبهتر که هم

 روزه کی که ییرها مورد در و شود نگونهیا باراد شد باعث که بود افتاده

!گذاشت؟ تنها چگونه را ما فعهکدی و  

:گفت و آمد سمتمان به وهیآبم یحاو ینیس با انیک  



589 | P a g e  
 

.دیباش راحت د،ینیبش دییبفرما -  

 جوابم در کردم تشکر و برداشتم یوانیل گرفت، سمتمان به را ینیس

 منتظر و دمینوش را وهیابم از یکم. رفت لدای سمت به و زد یلبخند

.ندیبنش هم انیک ماندم  

 یکم نیا و شد زوم میرو لدای و انیک منتظر نگاه و گذشت یقیدقا

:گفت یبخش آرامش لبخند با و دیفهم انیک! کرد شتریب را استرسم  

 به ما باشه یهرچ بزن، حرفتو و باش نداشته استرس باش، راحت -

.مید یم گوش یخوب  

 زیچ همه از کردم؛ پهن را دلم ی سفره و دادم رونیب صدا با را نفسم

 نظر ریز مزخرف حسِ از روز، چند نیا مشکوک اتفاقات تمام زا گفتم،

 رمیگ بانیگر که یترس از رها، زجرآور یها هیگر و ناله یصدا از بودن،

 نحس جاده آن به مرا که یتاکس راننده بعدش، یها اتفاق از بود، شده

 سرتاسر نیماش آن توقف کردم، یم اجتناب آنجا به رفتن از که بود برده

 سرم، به یسخت جسم برخورد از کردنم، فرار از کردنم، نبالد و اهیس

.شدنم هوشیب و خون حرکت  

 ییها چشم با کردند، یم نگاهم سکوت در متعجب یها چشم با دو هر

.شدند یم دهید شتریب لدای در ها حس نیا که سوال و تعجب از پر  
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 همان درست گفتم، نیماش کی انفجار با شدنم داریب از و دادم ادامه

 همان و شکل همان به بود، سوخته ما نیماش ییکذا روز آن که ییجا

 همان مثل درست که یاتفاقات تمام از و رها یها ناله یصداها! حالت

! شدند یم تکرار روز  

 باخبر آن از یدرست به دند؛چونیفهم ینم را اتفاق تکرار یمعن دو آن و

!نبودند  

 کردم یم فکر که گفتم، هم بود شده دیناپد یمدت از بعد که ینیماش از

 و! توهم نقض یبرا بود یمدرک سرم زخم و خون یول است توهم کی

 ارسال شیبرا من طرف از که یامکیپ و آنجا در پدرم حضور آخر در

! آورش تعجب یها رفتار و بود شده  

 یسخت به را بغضم و دمیکش یقیعم نفس بودند، شده تمام میها حرف

 را وهیآبم وانیل. بود شده تر سبک دلم ینیسنگ یکم دادم، قورت

.فشردم گریکدی یرو را میها پلک و دمیسرکش  

 حرف ذهنش در انگار بود، زده زل من به متعجب چشمان همان با لدای

:درآمد شیصدا کرد، یم هضم یسخت به یکی یکی را میها  

 تونم ینم واقعا و شدم جیگ من ؟یچ یعنی نایا ؟یشدیچ الیآ یوا -

!افتاده یقاتفا چه بفهمم  
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 جیگ هم خودم کردم، یم درک را شیها حالت داد، یتکان را سرش

!بودم  

 را شیها دست و شد خم جلو به یکم گرفت، مبل از را اش هیتک انیک

:زدن حرف به کرد شروع و دیکش یقیعم نفس کرد، قفل هم در  

.....یسر هی و هست حرفات تو یابهامت هی الیآ نیبب -  

 یسر دییتا یبرا یازگاه هر و م،یکرد یم وشگ دقت با شیها حرف به

 را حالم کرد یم باور مرا که نیا و شیها حرف حداقل دادم، یم تکان

.کرد یم بهتر  

:میبود سپرده گوش دقت با ما و داد ادامه او  

 از اجتناب مثل داره یادیز عالئم که حادثه از بعد استرس اختاللِ -

 برات ندیناخوشا عیوقا اون که یاماکن یحت و احساسات یسر هی و افکار

 باعث تونه یم که هیلیدال از یکی اختالل نیا کنه، یم یادآوری دادنو رخ

 شده دچار بهش دیشا یکن یم فکر تو که یزیچ! بشه ییشنوا توهم

 که یاتفاق چون نداره؛ وجود تو در اختالله اون من نظر از خب و یباش

 و شه یم تکرار داره ناال داده رخ برات شیپ سال چند خودت گفته به

 آورده بوجود برات اختاللو نیا تونه ینم ادیز یزمان ی فاصله با نقدریا

! برات باشه افتاده بیعج اتفاقات نیا هم قبال نکهیا مگر باشه  
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دادم تکان ینف ی نشانه به را سرم  

 

121_پارت#  

:داد ادامه و داد تکان یسر  

 ینجوریا اگه که هیبهادر ریام ریاخ هیقض خاطر به نایا میبگ میتونینم -

 و شد یم مرور ذهنت تو بود افتاده یبهادر خونه تو که ییاتفاقا اون بود

!باشه تونه ینم نمیا پس! کرد یم جادیا توهم برات ای  

:گفت جیگ لدای  

 شدم جیگ واقعا من... ای نشده؟ توهم دچار الیآ که هیمعن نیا به نیا -

؟یبگ توهمه نیا مورد در شتریب شهیم  

 ینم هیبق خودت جز و نداره یخارج وجود که هیزیچ ییشنوا توهم -

 وقتا یبعض کنه، یم تتیاذ و شه یم تکرار برات مدام البته و شنونش

 یکارها و یبشنو رو یدستورات صداها اون طبق ممکنه و خطرناکه

!یبد انجام قتل یحت و جرح و ضرب مثل یخطرناک  

!من یخدا -  

:ادد ادامه من به رو انیک  
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 یگفت چون توهمه؛ هی نیا میبگ قیدق میتونینم هات گفته طبق یول -

 وجود نیهمچن و یبش یزخم شدن باعث و برده اونجا به رو تو ینیماش

!کنن رد توهمو هیقض تونن یم اونجا پدرت  

:گفت عیسر بود رفته فرو فکر در که لدای  

 تیاذ روالیآ خواد یم و داره یبد تین و قصد نفر هی وسط نیا دیشا -

!ستین درکار میتوهم چیه و کنه  

 یماجرا از که است یکس شخص آن باشد نطوریا اگر رفتم، فرو فکر به

 با و قیدق همه نیا یکس چه چه؟ یعنی نیا و است خبر با قیدق رها

 صداها آن! دارد؟ را کردنم تیاذ قصد چرا و استیقضا از خبر با اتیجزئ

است؟ ممکن چگونه ند؟یگو یم چه  

:داد ادامه فکر یکم از بعد الدی  

 هم باراد و بابات بلکه خودت تنها نه که یخون و سرت ی ضربه از -

. افتاده اتفاق و بوده تیواقع کامال زیچ همه که دیفهم شه یم دنشید  

:گفت انیک  

 یراحت به ، شده ارسال پدرت یگوش به که هم ییها امکیپ مورد در -

 از و کردن استفاده تیقعمو از یشد هوشیب یوقت دیفهم شه یم
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 هنوز نیماش گرفتن شیآت اما ، کردن ارسال امکیپ پدرت به تیگوش

!یبگ یکس به  نویا اگه باوره قابل ریغ ییجورا هی یدون یم و گنگه برام  

:گفت و دیچرخ انیک طرف به لدای  

 یکس عیسر کردن پنهونش برا و دور همون هم رو نهیماش اون دیشا -

! کنن نگاه دقت با و بمونن نداده مهلت که الیا یبابا دونه؟یم چه  

:گفت داد من به را نگاهش دوباره  

 کنن؟ تیاذ رو تو رها مرگ هیقض با دیبا چرا ال،یآ ارمینم در سر من -

داره؟ یمعن چه آخه خدا، به شم یم وونهید دارم گهید یوا  

 

121_پارت#  

:گفت انیک  

 شده تکرار برات یفاقات یگ یم که حرفت نیا لیدل و بوده یک رها -

!ه؟یچ  

:داد ادامه  و کرد یمکث  

 از خوام یم یول گفته ییزایچ هی ایقضا نیا به راجع من به باراد البته -

!ترشو قیدق بشنوم تو  
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 آمدند، یم نظر به یمنطق کردم، گوش دقت با و کامل را شانیها حرف

 نیا پشت یکس چه نکهیا شد، یم قیتزر دلم به یترس یطرف از البته

 فیکث یباز نیا از هدفش داشت؟ من با یخصومت چه بود؟ ها ماجرا

باشد؟ توانست یم چه  

:گفت مکثش بعد لدای  

 به یول دیببخش ، نبودن یعاد اصال پدرتم یها حالت و اضطراب -

آخه؟ خبره چه ال،یآ ادیم مشکوک یلیخ نظرم  

 که نیا حس بود، کم ترس حس ، گرفت فرا را وجودم تمام یبد حس

 ریغ! نه نه،....! نکند شد، اضاف هم بداند اتفاقات نیا از یزیچ پدرم دنکن

 سرم. خواهد ینم را من بد قطعا و است پدرم باشد یهرچ است، ممکن

 وجود با! نداشت معنایی ها حرف این ، دادم تکان ینف ی نشانه به را

.کرد یم رفتار بیعج نکهیا  

:گفت انیک  

 بهتر تا کن فیتعر برامون رهارو و گذشته هیقض ، نایا الیخیب فعال -

.قراره چه از هیقض میبفهم  

 از یاشک قطره ، نشست میگلو در یبغض ییکذا  روز آن و رها یآور ادی با

آمد انیک ی زمزمه ، دیچک چشمم ی گوشه  
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.گهید روز هی یبرا بزارش یتون ینم اگه! الیآ باش آروم -  

:گفتم دبو انینما آن در بغض از یلرز ته که ییصدا با  

 دلم رو داره ساله 4 ،3 حدود! کنم راحت خودمو بگم دیبا ، نه+ 

.کنه یم ینیسنگ  

:گفت و دیپاش میرو به یبخش آرامش  لبخند  

.مید یم  گوش ، کن شروع -  

 لرزش یکم تا دادم قورت اجبار به را بغض ، دمیکش یقیعم نفس

 نزد حرف به شروع و دمیکش صورتم به یدست ، شود کم هم میصدا

 کردم

 و  ازدواج ی ثمره ، بود م خانو سارا و دیحم بابا دخترِ رها!  رها -

. کرد یم وصل هم به رو باراد منو که بود یا نقطه. بود رها  عشقشون

 از تر شیب کوچولوش خواهر باراد یبرا! بود مادرش دختر بود، بابام دختر

!تر شیب یلیخ یحت بود نیهم هم من یبرا و بود   زیعز براش جونش  

 دایپ ها روز آن یادآوری با اش کله و سر دوباره زدن پس وجود با بغض

.کردم یم مقاومت توان تمام با من و شد یم  

. بود سالش هفده رها و بود سالم نوزده یوقت ، بود شیپ سال 4 حدود+   
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 یم دلم ، بودم یطونیش و شاد آدم من دوران اون م،ینداشت یادیز سن

 اون شدم قبول ،یرانندگ کالس رفتم. کنم ربهتج رو زیچ همه خواست

.خوشبختم و خوشحال یلیخ کردم یم حس روزا  

:دادم ادامه! یتلخ لبخند ، نشست لبم یرو یلبخند  

 ، ادینم بر کارا نیا دختر هی از یدختر تو ، نرو گفت یم اول از باراد+ 

 !شنوا؟  گوش کو اما گفت یم باراد! بود یجد انگار یول کرد یم یشوخ

 به ای بودم شده قبول عیسر خودم دونم ینم ، شدم قبول زود ، رفتم

 نداشت دوست اصال پدرم! بودم خان دیحم دختر که بود نیا خاطر

 بگن آشنا و لیفام تو نداشت دوست! کنن افکندش سر دختراش ییجا

 یسع! اشونیمحبت  یب یازا در دنیخر نیماش برام! شد رد یفالن دختر

 درک مارو بود پسر که بارادم ، ینجوریا ببندن رو ما دهن کردن یم

.  یلیخ کرد ینم  

! بزرگترش خواهر ، بودم خواهرش من بود، تر بچه رها بودم بچه اگه من

 یم  بدتر روز  به  روز رها دمید یم من ، نه رها اما بودم کرده عادت من

 دختر من! بود سم ، نبود  خوب براش یمحبت یب که بود یسن  تو ، شه

 داشت رها  اما نداشتم، اون طرف از یمحبت انتظار پس نبودم سارا یقعوا

.بود بد حالش توجهش یب مادر  و پدر  خاطر به! بود بد اون حال ،  
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:گفتم و دمیکش یقیعم نفس  

 میرفت یم رها   و باراد با روزا یبعض بودن دهیخر برام که ینیماش با+ 

 مونیهمراه هم لدای قتاو یبعض شده، که هم نیتمر یبرا یحت ، رونیب

. کرد یم  

 ییتنها که یاونقدر  نه خب اما ، بود شده قبل از بهتر یلیخ میرانندگ

 ، شد یعاد ، شدم خسته یرانندگ از منم و گذشت  و گذشت! برم بتونم

. گهید  نداشتم  رو هیاول ذوق و  شوق  

 یم سفر یخارج یکشورا اقسام و انواع به دوستامون و بود التیتعط

 شیپ پا من. شد یم بدتر رها حال و یداخل سفر حداقل ای دنکر

 قبول تعجب کمال در و دمیچ  رو یخانوادگ سفر هی برنامه و گذاشتم

 خوشحال ، شد  باورمون! نفره پنج کشور خارج مسافرت هی کردن،

 شام یخانوادگ ومدیم  شیپ کم ، شد  رو اون به رو نیا از رها. میشد

 یزندگ دیام نیا به روز هر! مسافرت میرب باهم برسه چه میبخور

!نبود هم ادشی یحت اون اما ادیم طایبل با دیحم بابا فردا که میکردیم  

 

122_پارت#  
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 خودش بود داده قول بهم یحت ، بود داده ویخارج سفر چند قول بابا

 میدیفهم یوقت ، گهید قشنگ یایرو هزارتا و کنه کار یرانندگ باهام

 تر شیب یلیخ رها اما شدم ناراحت من بوده حرف هی حد در یچ همه

 بد خودم حال. بود رفته فرو خودش ییتنها الک تو! شد ناراحت من از

 کنم خوب حالشو کردم یم یسع و دادم یم هیروح رها به دیبا یول بود

. زاشت ینم کم براش هم باراد البته ، که نداشت ویکس باراد منو جز ،  

 یحت ای ، رونیب میبر ینفر سه ادیب که زدم گزن باراد به روز هی نکهیا تا

 خواهر منم. کرد قطع تلفنو و دارم کار دارم درس گفت ، دوستامون با

 هیگر یوقت ، نمیبب شدنشو ناراحت نداشتم دوست و بودم رها بزرگتر

.ومدیم درد به قلبم کرد یم دردودل باهام و کرد یم  

 یم کم نفس و دیکش یم ریت قلبم کردم، یم فیتعر و زدم یم هق

 تا خواستمیم یول بود گرفته فرا را صورتم تمام میها اشک! آوردم

کنم راحت را خودم و میبگو را آخرش  

گرفتم یناگهان میتصم هی هم احمق منِ+   

 امتحان چوقتیه کاش برداشتم، نمویماش دیکل و کردم آماده خودمو

 دنیفهم یم و دنیخر ینم نیماش برام محبت یجا کاش دادم، ینم

 دستم اصال کاش  کنه، پر تونه ینم یچیه رو خانواده محبت یجا که
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 میبر باهم گفتم ینم رها به و شدم یم الل روز اون ای شکست یم

 هیبق مثل و میباش خوش روز هی واسه خواستم یم! میبگرد و رونیب

 ینم یحت! بودم کرده لج و بودم لجباز. میکن یزندگ شاد یآدما

 کردم یم گوش باراد یحرفا به حداقل کاش ، مبد خبر بهشون خواستم

 کاش! دمیشن ینم هیکنا و طعنه همه اون و دمیکش ینم درد عمر هی و

 یول دادم یم تیاهم شتریب بودم کرده دایپ که یبد یحس به روز اون

!ادیم شیپ یچ بعدش دونهینم که آدم  

 ریسراز میها گونه یرو میها اشک و بودند کرده سرباز یمیقد یها زخم

.کنند آرامم داشتند یسع هم انیک و لدای بودند،  

 از قبل رفت، یزود دوباره یول اومد سر هی باراد میبر نکهیا از قبل+ 

 رو رها ادیز یلیخ دش،یبوس و گرفت آغوش در رهارو خواهرش رفتنش

 وقتا یلیخ البته داشت، هوامو و داشت دوست هم منو داشت، دوست

 باهام ای نداشت هوامو که نبود یمعن نیا به نیا یول م،یداشت دعوا باهم

 نبود االن مثل حداقل! باهام بود خوب دوستِ هی مثل رفتارش! نه بود بد

 که بود افتادهین هنوز اتفاق اون چون بد؛ ای خوبه باهام سین معلوم که

! کال شه عوض و کنه دایپ نفرت ازم و بشه یعصب آدم هی بشه باعث  
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! برادره و خواهر آغوش نیآخر نیا ونستد ینم باراد نحس روز اون

! وداعه آغوش  

 خانواده با لدای دم،ید یم انیک و لدای یها چشم در را تعجب و ینگران

 کردم یم فیتعر که نگونهیا دانست ینم و بودند مسافرت موقع آن اش

 من نداشت خبر خودم خانواده جز چکسیه ، میا داده دست از را رها

 شده باراد رِییتغ باعث هیقض نیهم دانست ینم لدای بودم، راننده روز آن

 و باراد و من) میداشت که یا نفره سه یدوست آن گرید نیهمچن و بود

  بود، شده دهیپاش هم از و نبود سابق مثل( لدای

!کند تعجب داشت حق  

:دادم ادامه یا گرفته یصدا با  

 دیکل و نبودم ایب کوتاه یول رگاه،یتعم فرستادن نمویماش میدیفهم+ 

 یلعنت نیماش اون سوار رون،یب میرفت اون با و رفتم کش بابامو نیماش

 اون بعد لیاوا اون بود، شهیهم از تر مظلوم روز اون رها یچشما م،یشد

! دمید یم چشماشو خواب یلیخ اتفاق  

 یلیخ رها بود، شده بهتر میرانندگ و بودم کرده شرفتیپ نظرم به

 مونیخوش د،ینرس آرزوهاش به وقتچیه اون یول منم، بود، خوشحال

!بود ومدهین ما به یخوش نکهیا مثل! دینکش طول ادیز  
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 شهر رونیب به که یخلوت یها جاده تو م،یبر شهر اطراف کمی گفتم

 کردم حس لحظه هی کنم، نیتمر کمی خواستم یم شدن، یم ختم

 یرانندگ از مشکل دونمینم شه، یم خارج دستم از داره نیماش کنترل

 نویماش یدرست به تونستم ینم بود یچ هر یول ن،یماش از ای ودب من

 دهیرس افتاد برام اتفاق اون امروز که ینحس یجا همون به. کنم کنترل

!حادثه محل م،یبود  

 

123_پارت#  

 زنگ مدام میگوش طرفم هی از وفته،یم ییاتفاقا هی داره کردم یم حس

 با نایماش بودم، یبد تیوضع تو بود، کرده پرت حواسمو و خورد یم

 به حواسمو دونستم ینم بودم، شده هول و گذشتن یم کنارم از سرعت

 تا بودن داده هم دست به دست زیچ همه انگار کنم، جمع یچ و یک

!رنیبگ ازم خواهرمو  

 اعتماد بهم یول دم،یفهم درهمش ی چهره از نویا بود، دهیترس رها

 جونش نجات یراب حاضرم که دارم دوسش انقدر کرد یم فکر داشت،

.بگذرم جونمم از یحت  

!هرکس و زیهرچ از شتریب داشتم، دوستش ادیز یلیخ ، بود نطورمیهم  
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 به رو رها من موندم، من و رفت اون! شد برعکس یچ همه... یول

! کردم دایپ نجات خودم و دادم کشتن  

 ماجرا اون مقصر تنها من که کردم، یم قانع جمله هی با خودمو شهیهم

!بودن مقصر ییجورا هی همه نبودم،  

 یگاه و بود شده بد باهام گرفت دل به ازم که یا نهیک خاطر به باراد

! کرد یم خورد غرورمو  

 و دونستن یم مقصر منو همه کرد، خمم و افتاد من دوش رو زیچ همه

!بودن کرده قبل از بدتر و تر اهیس مویزندگ  

.ودب کرده پر را خانه یفضا غمم از پر و لرزان یصدا  

:دیپرس انیک  

!؟یبگ قیدق شهیم ن،یکرد تصادف یچطور -  

 دایپ تنفر کردن یرانندگ از! بودم متنفر شدت به تصادف ی کلمه از

.رفتم ینم سراغش چوقتیه گرید و بودم کرده  

! بود یکاف حالم کردن تر داغون یبرا تصادف ی کلمه نیهم  

 از را نیسنگ بار نیا و کردم یم یخال را خودم دیبا گفتم، یم دیبا اما

.انداختمش یم نقطه نیهم در داشتم، یم بر دوشم  



604 | P a g e  
 

 شد یم باعث فقط ختنیر خود در را زیچ همه و بار نیا کردن حمل

!شوم غرق یاهیس در شتریب  

! شتریب خودم تصادف، نیا به بودن مشکوک ایلیخ بود، بیعج تصادف+   

 از مشکل دمکر یم فکر کرد،ینم کار درست فکرم بود، شده ادیز سرعتم

 اتفاق یچطور قایدق دونمینم شد،یچ دمینفهم لحظه هی. منه هیرانندگ

 و کنم ترمز نتونستم شد، ظاهر جلومون نیماش هی کدفعهی فقط افتاد،

 حس موند خاطرم تو لحظه اون از که یزیچ تنها م،یکرد برخورد بهش

  بود، هوا رو بودن معلق

!یاهیس بعدشم و شدن پرت حس  

 یصدا که ییرها به خورد چشمم کردم، باز چشمامو ردد از یا لحظه

 از فاصله با بود، کرده ریگ نیماش تو انگار ومد،یم نیماش تو از هاش ناله

 کینزد بهش خودمو کردم یسع بودم، افتاده یخاک نیزم یرو اون

 و نمونده بدنم تو یاستخون کردم احساس خوردن تکون یکم با اما کنم،

 یگرم! بود دهیچیپ بدنم کل تو یوحشتناک درد شده، خورد یچ همه

 با! کردم یم حس بدنم نقاط تمام تو استخونامو شدن خورد و خون

! گرفته شیآت نیماش که دمید و اومدم خودم به یوحشتناک یصدا

.بودن شده جمع اطرافمون یافراد  
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 تکرار باز ، افتاد اتفاقا نیا درآوردم سر ازش امروز که ییهمونجا قایدق

!!!امروز نیهم دم،ید خودم یچشما با رو نهصح نیهم  

شد شتریب شدتش ام هیگر دمیرس که نجایا به  

 اون کنم، یکار نتونستم من! سوخت یلعنت نیماش اون تو! رفت رها+ 

!شد تموم زیچ همه شد، تموم! شهیهم واسه گذاشت تنهامون  

 

124_پارت#  

 شمیپ سچکیه بودم، مارستانیب فقط هفته چند اتفاق اون از بعد+ 

 بودن به نداشتم، ازین دکتر و دوا به فقط دردام نیتسک واسه من نبود،

 منم ،یزندگ ی ادامه یبرا یدیام به داشتم، اجیاحت کنارم در خانواده

 یارزو روز هر کردن یکار و کردم دایپ نجات یول رمیبم بود ممکن

 ای زندم ننیبب گرفتن ینم سراغمم شدن، بد باهام همه! کنم مرگ

!همرد  

:گفتم و کردم یکج دهن  

 نبودن، محبت که ییمحبتا مچهین همون از کرد محرومم سارا ملکه+ 

 یم رم دید یم منو تا هم باراد و شد تفاوت یب و سرد بهم نسبت بابام

 منو همه کرد، دایپ نفرت ازم گرفت، یم چشماشو جلو خون و کرد
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 و زدم ینم دم کاراشون برابر در من. دونستن یم رها مرگ مقصر

 و سوختم یم درون از من! شد ینم گوش حرفام دنیشن یبرا چکسیه

! دیفهم ینم نویا چکسیه و شدم یم خاکستر  

 میها گونه یرو گریکدی بند پشت اشک یها قطره و بود گرفته نفسم

.کردند یم حرکت  

 یها اشک و داد یم ام یدلدار و گرفت آغوش در مرا و شد کینزد لدای

 یم یسع و آمد سمتمان به آب یبطر با انیک. ودب شده ریسراز هم او

.کند آراممان شیها حرف با کرد  

 و کرد پاک را شیها اشک گرفت، فاصله من از لدای قهیدق چند از بعد

:گفت  

لنگه؟ یم کار یجا هی کنم یم فکر که منم فقط -  

 یحرف کرد باز لب و نشست یمبل یرو انیک کردم، نگاهش متعجب

 در سمت به و برخواست شیجا از دوباره درآمد، صدا به در که بزند

 منصرف انگار برگشت، سمتمان به و ستادیا شیسرجا یا لحظه رفت،

.شد  

:گفتم یا گرفته یصدا با  
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؟یکن باز یخوا ینم+   

!ادیب ام یچهارم نفر که یستین یتیموقع تو االن! نه -  

:گفتم و زدم میها هیگر انیم یجان یب لبخند  

.باشه داشته یمهم کار یکس دیشا کن، زبا نداره، اشکال+   

.کردم اشاره در به و نگذاشتم که کند اعالم را مخالفتش خواست  

.کند باز را در رفت و زد یلبخند  

 اطراف به حواسم. رفتم فرو یقیعم فکر به و گرفتم انیک از را نگاهم

 سر میها گونه یرو اشک یها قطره و بودم رو به رو زیم به رهیخ و نبود

.خوردند یم  

شد پاره افکارم ی رشته آشنا ییصدا دنیشن با  

 و ادیدرب آب از درست حدسم کردم ینم فکر گشتم دنبالت در به در -

...یغلط چه نجایا تو لدا،ی کنم داتیپ نجایا  

 کینزد ما به حاال که اشاری با شدم چشم در چشم و آوردم باال را سرم

.خورد را حرفش ی ادامه دنمید با بود، شده  
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 رلبیز جیگ. کرد کج سمتم به را راهش کرد، یم نگاه من به تعجب با

 باز لب زدن حرف همه نیا از بعد که بودم یآن از تر خسته داد، یسالم

. کردم اکتفا سرم دادن تکان به کنم،  

.شد شتریب میاشک صورت دنید با تعجبش و آمد تر کینزد  

.رفت آشپزخانه متس به و دمینفهم را منظورش که کرد یا اشاره انیک  

. شدم بلند میجا از  

:گفت یآرام به اشاری  

؟یخوب -  

 تیموقع اصال! هیگر ریز زدم و دادم دست از را کنترلم یا لحظه یبرا 

! انگار نبودند خودم دست هم میها اشک اما نبود یخوب  

:دیپرس زده هول و شد قبل از شتریب تعجبش  

شد؟؟ چت! ال؟یآ یشدیچ -  

 بود، من به ینگران با توام و زده تعجب نگاهش. شتمندا زدن حرف توان

!بود گنگ یها حرف همان نگاهش در هم باز  
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 کینزد و کینزد داشت. ستین راه به رو چنان آن هم او کردم یم حس

 میها دست! دیکش آغوشش در مرا یناگهان حرکت کی در شد، یم تر

.بودم هکرد هنگ بود، اش نهیس یرو سرم و بود افتاده طرفم دو سست  

.بود شده حلقه سفت کمرم دور شیها دست  

:انداخت نیطن گوشم کینزد اش زمزمه یصدا  

!باش آروم! شیه -  

.دیکش یقیعم نفس  

 تپش یصدا بود، شده لیتعط مخم کنم، یحرکت چیه توانستمینم

.بشنوم یخوب به توانستم یم را بود باالتر معمول حد از که قلبش  

 زیچ ای خجالت ای بود استرس از شت،ندا او از یکم دست هم من قلب

!داشتم یبیعج حس دانستم، ینم یگرید  

 چهره با باراد شد، جلب رو به رو به نگاهم واحد در شدن باز یصدا با

. شد وارد اخمو و یعصب یا  

! زد خشکش حالت آن در اشاری و من دنید با  

 ینم تکان و بودم مانده حالت همان در و رفت باالتر تپشش قلبم

.ردمخو  
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 و دادم قرار اشاری ی نهیس یرو را میها دست کردم که یحرکت تنها

 رفته میها دست از حس رد،یبگ فاصله من از بلکه تا دادم یفیخف فشار

.شد حبس نفسم شد، تر تنگ دستانش قفل اما کارم نیا با! بود  

.شد کینزد ما به بلند یها قدم با و آمد خودش به باراد  

 در بود، خودش حال در انگار، نه انگار اما زدم صدا را اشاری لب، ریز

.بود خودش یایدن  

 از را اشاری ی قهی و دیرس ما به باراد بکنم یگرید حرکت نکهیا از قبل

:زد داد و کرد جدا من از را او و گرفت چنگ به پشت  

! ؟یکن بغل رو الیآ یکرد جرئت گهید حاال خبره؟ چه -  

:گفت لب ریز و کرد یمکث  

!هییخبرا زدم حدس دمید نییپا ونشیماش -  

:گفت و انداخت اشاری و من به ینگاه  

!بود هم واقعا -  

:گفت یخونسرد با و کرد صاف را اش قهی اشاری  

وسط؟ نیا هیچ دردت تو -  
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:گفت یکالفگ با بود ساکت موقع آن تا که لدای  

.کردن شروع دوتا نیا باز -  

:گفت و شد هال وارد انیک  

نجا؟یا چخبره -  

:گفت و زد انیک به یپوزخند ادبار  

کنه؟ یم کاریچ نجایا( اشاری)نیا ،یبگ دیبا تو -  

:گفت و داد من به را نگاهش  

 الو محترم و متشخص مثال یاقا نیا با ای یبزن حرف انیک با یاومد -

؟یبترکون  

 

12٦_پارت#  

:گفتم  

 یا گهید زیچ واسه ای بزنم حرف انیک با باشم اومده گه،ید بسه باراد+ 

!یکن دخالت تو نداره یلیدل  

  اس؟ینجوریا عه؟ -
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:داد ادامه و زد یشخندین  

!کنم جمعت اشاری بغل تو از امیب دیبا که دهیرس کجا به کارت نیبب -  

 توانستم ینم اصال گذشت، یم حد از داشت گرید شد، گرد چشمانم

!کنم درکش  

:شد بلند اشاری یصدا  

 الیآ با یندار حق حاال، هشد یچ کنه یم فک ندونه یک هر! شو خفه -

 هر که کن فکر زدن حرف از قبل نداره، یگناه اون یبزن حرف ینجوریا

 الیآ واسه اگه البته ال،یآ قلب به کنه اصابت ادیدرن دهنت اون از یزر

! نکنم فک که یباش مهم  

.زد یپوزخند حرفش بند پشت و  

:آمد حرف به باراد  

 ال،یآ به یدیچسب کنه مثل ، ییوت گناهکار نداره، یگناه الیآ خب آره -

 گند من اعصاب به نمیا از شتریب کنار، بکش! براش یناجور وصله هی تو

.کن گم گورتو نجایا از و نزن  

 بکشه دیبا که ییتو نیا بد، ای خوبه براش یک یکن ینم نییتع تو -

!بکشم دست الیآ از ها حاال حاال ستین قرار من چون کنار  
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 شده قفل یها دندان پشت از و داد رونیب تیانعصب با را نفسش باراد

:دیغر  

!!نزن دهنت از تر گنده حرف -  

:گفت و دیپر بحث انیم لدای  

  د؟یکن تمومش بحثو نیا شهیم -

 به یپوزخند برود، کردم اشاره و دوختم اشاری به ملتمسانه را نگاهم

.کشاند یخروج سمت خودش همراه و گرفت را لدای دست د،یپاش میرو  

 و بود بسته را چشمانش دوختم، چشم باراد به و دمیکش یراحت نفس

 کند، کنترل را خودش داشت یسع داد، یم ماساژ را شیها قهیشق

.کرد یم فکر اشاری یها حرف به داشت هم دیشا  

 به بود خانه از خروج حال در که اشاری دنید با و کرد باز را چشمانش

:گفت و برگشت سمتم به گرفتم، محکم را دستش. افتاد راه دنبالش  

!دستمو کن ول! ه؟یچ -  

:گفتم کالفه  

!گهید کن بس کن، ولش+   

:گفت یعصب و برداشت سمتم به یقدم شد، قیعم اخمش  



614 | P a g e  
 

 ینداد منو جواب! یباش خودت نگران بهتره تو! ... ؟ینگرانش یلیخ -

...اون با که یکرد دک منو  

:شد حرفش ی ادامه مانع انیک  

 کدومتون! مهمه براتون الیآ نیکن یم ادعا انقدر که اشاری هم تو هم -

!! ن؟یشد گوش کنهیم ینیسنگ دلش تو که ییحرفا دنیشن یبرا

 االنم! ن؟یکرد فراهم براش خوادیم خودش که رو یآرامش اون کدومتون

ن،یختیر بهم ویچ همه دوتاتون بزنه حرف کلوم دو آرامش با اومد که  

!کاراتون نیا از گهید نیبردار دست  

:گفت و انیک به کرد رو ارادب  

!انیک نیبب -  

:داد ادامه و انداخت من به ییگذرا نگاه  

 الیآ بدِ من! ستین یخال یادعا و قتهیحق من یحرفا که یبدون بهتره -

 هی دیبفهم! بشه کینزد بهش اشاری اون دم ینم اجازه و خوام ینم رو

 الیآ شتپ من کن فکر یخوا یم تو حاال گم، یم که دونم یم ییزایچ

! حرفامو و کارا یکن درک ندارم انتظار یا گهید زیهرچ ای کردم یخال رو

!  الیآ هستم توام با دینکن قضاوت هم زود یول  
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 یم را خانه سکوت شیها قدم یصدا بود، شده نیسنگ یکم جو

.شکست  

:گفت بود ما به پشتش که نطوریهم و دیرس واحد در به  

.زارمیم تنهاتون مونده یحرف اگه -  

!منتظرم رونیب الیآ ایب زود  

.شد خارج واحد از کردم، اش بدرقه نگاهم با  

:گفت و داد تکان تاسف ی نشانه به یسر کردم، نگاه انیک سمت به  

!دونم ینم... زدم یم حرف یاونطور دینبا کنم فکر -  

.دوختم چشم شیخال یجا به نگرانم نگاه با  

 به! اشار؟ی به ای باراد؟ خودم؟ به دادم؛ یم یکس چه به را حق

!کداممان؟  

 یم اجازه دینبا هم من کند، بغلم داد یم اجازه خودش به دینبا اشاری

! کرد یم بزرگش انقدر دینبا هم باراد دادم،  

:گفتم یآرام به  

!ترسم یم+   
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!؟یچ از -  

! شیبان و باعث بشم من بازم و زهیبر بهم ها رابطه نکهیا از+   

 زمان به همتون! شه درست زیچ همه دوارمیام نترس نباش، نگران -

!باهم نیایب کنار و دیبزن حرف باهم د،یکن فکر یمنطق که نیدار اجیاحت  

 حس افتاد، برام که یبیعج اتفاق ترسم، یم یلیخ هم امروز هیقض از+ 

! افتاده جونم به خوره مثل بد  

!هیعصب باراد برو، االن م،یزن یم حرف گهید روز هی اونم درباره -  

.شدم خارج واحد از و کردم یتشکر ، دمیکش یقیعم نفس  

 و بود نشسته ها پله یرو که باراد دنید با گرفتم، شیپ در را ها پله راه

.خوردم جا یکم دیرس یم نظر به کالفه  

 و شد حضورم متوجه ستادم،یا فاصله با شیرو به رو و نییپا رفتم عیسر

.گرفت باال را سرش  

 درد از گرفت، محکم را دستم و شد کمینزد ستاد،یا شیسرجا یعصب

 خی میها دست کردم، یم حس خوب را تشیعصبان شد، جمع صورتم

!بودند کرده  
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 ها پله هیبق تند تند و نکردم صبر کردم، آزاد چنگش از را دستم محکم

:آمد یم سرم پشت از دادش یصدا. رفتم نییپا دو به یکی را  

!نکن تر بخرا هست که ینیا از اعصابمو سا،یوا الیآ -  

!باشم تنها خواستم یم دادم، ادامه را راهم شیها حرف به توجه یب  

 

12٥_پارت#  

 کردم، شتریب را سرعتم دم،یشن یم سرم پشت از را شیها قدم یصدا

 از دستم که شوم خارج آپارتمان از خواستم یم همکف، به دمیرس

.شد دهیکش پشت  

:زد داد کردم، نگاهش حرص با و برگشتم سمتش به  

 دوباره! نه یعنی نه گمیم بهت یوقت که! نشده؟ درس برات هنوزم -

 ییالیآ اون به یبرگرد یخوا یم ، شیپ سال چند یالیآ همون یشد

 به! ؟یبرس یچ به یخوا یم کردنات لج نیا با! کرد؟یم یلجباز فقط که

! کجا؟  

 دنبال خوامیم ش،یپ سال چند یالیآ همون به برگردم خوامیم! آره+ 

 شاد که یهمون همون، بشم و کنم داشیپ خوامیم بگردم، الیآ همون
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 یگیم شدم؟ عوض یگیم ؟ینیب یم امویلجباز گذشته از فقط تو بود،

 تموم امیلجباز اگه که ینیب ینم چرا یول قبل؟ یالیآ اون نشم گهید

 شاد و گوشیباز گهید که ینیب ینم چرا شده، ادیز غمام عوض در  شده

!کنم دایپ امویشاد تا الیآ همون به رگردمب خوام یم آره!  ستمین  

 ،یبود قبال که یبش یهمون دوباره سین الزم اتیشاد به دنیرس واسه -

!شه ینم درست یزیچ یلجباز با ،یبساز خودتو نو از یتون یم   

 خودم خوام یم ، بدم ادامه راهمو خودم خوام یم ، کنم لج خوام یم+

! کنم انتخاب  

 رو تو خوادیم که هیاون اشاری! ندته؟یآ اشاری! توعه؟ انتخاب اشاری -

!ات؟یشاد به برسونه  

.اشاری سمت نکش بحثو دوباره ، باراد نیبب+  

!  بود اشاری نیهم ما بحث اولم از -  

 قانعم یارینم لیدل حرفات واسه چرا اد،یم بدت اشاری از نقدیا چرا+ 

 مثل یکی دست نیبسپر منو نیبود حاضر قبال که بود یچطور! ؟یکن

! یبهادر ریام  
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 من برداشت رات جلو از ویبهادر ریام که یاون رفت ادتی نکهیا مثل -

!  بودم  

 دوباره باراد یصدا بستم، را چشمانم درد از که فشرد تر محکم را دستم

:شد بلند  

 یکجا داره؟ باهات ینسبت چه اون ، رونیب میاین اشاری بحث از -

بغلش؟ تو یریم راحت که تهیزندگ  

: گفتم خما با  

! یکنیم اشتباه یدار+  

!یبود کرده خوش جا بغلش تو که قتهیحق نیع نیا ؟یاشتباه چه -  

بکنم؟ دارمو دوست که یکار هر ندارم حق من چرا+   

:  گفتم و برداشتم قدم مخالف جهت به  

! بشنوم یزیچ خوامینم گهید ال،یخیب اصال+   

 کردم، حرکت ابانیخ تسم به ، شدم خارج آپارتمان از و گرفتم رو او از

کردم، شتریب را سرعتم بود، دنبالم به هم باراد  

!بود مخم یرو شیصدا  
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  کن صبر الیآ -

 سرعت با که ییها نیماش و بوق یصدا گرفتم، باراد طرف را میرو

 عقب بود باراد سمت به میرو که نطوریهم بود، گوشم کنار گذشتندیم

: زدم داد ، رفتم یم عقب  

! بزار تمراح بسه، گهید+  

 درک را تمیموقع تازه دم،یشن خودم کینزد را ینیماش ممتد بوق یصدا

. بودم ستادهیا ابانیخ وسط درست کردم،  

: امد باراد بلند یصدا  

!!باش مواظب الاایآ -  

 و خورد چشمم به یدیشد نور و رنگ اهیس نیماش کردم، نگاه جاده به

... 

 

127_پارت#  

 انگار شد، یم تر کینزد من به هلحظ هر که بود ینیماش به چشمم

 گرفته من از را یالعمل عکس هر توان و بود شده قفل نیزم به میپاها

! بودند  
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! کنم هنگ بود شده باعث باراد گفتن الیآ یصدا و بوق یصدا  

 و بستم را میها چشم شد، یم تر کم من با لحظه هر اش فاصله نیماش

.کند برخورد من به بودم منتظر  

 از شد باعث و کرد برخورد من به محکم یزیچ راست طرف از یول

! بود فراگرفته وحشت را وجودم تمام بخورم، تکان میجا  

 اصابت نیزم به محکم سرم کردم، برخورد سخت و سفت ی جاده به

 میپا درد و کوفته بدنم و افتاد میرو ینیسنگ جسم. دیکش یریت و کرد

.شد تر دیشد  

 جسم آن ینیسنگ بودم، داده فشار هم یرو محکم درد از را میها پلک

 سخت دنیکش نفس شد یم باعث کردم، یم حس خود یرو هنوز را

.شود  

 بود میرو به رو که باراد صورت به تعجب با و گشودم چشم وحشت با

!دوختم چشم  

.بود رفته باال قلبم تپش و بودند شده گرد میها چشم  

 را دهانم آب شد، رهیخ چشمانم به و گرفت باالتر را سرش یکم باراد

.کردم نگاهش رهیخ او مثل هم من و دادم قورت  
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 یم نگاهم سکوت در کند، یم ریس یگرید یایدن در کردم یم حس

.کرد  

 و کرد تر راست یکم را بود نیزم با مماس طرفم دو که را شیها دست

.شود تر کم جسمش ینیسنگ شد باعث و گرفت باالتر  

 نگاه ریز شدم، یم ذوب داشتم نگاهش ریز داشتم، یبیعج حس

.کردم ینم درک هم را میها حالت و بودم معذب نشیسنگ  

!وسط نیا بود قوز باال قوزِ هم سرم و پا درد  

.دادم رونیب را نفسم و بستم یا لحظه یبرا را چشمانم  

کنم باز را چشمانم شد باعث باراد یصدا  

!؟یخوب -  

 ینم شد، یم کنده شیجا از داشت قلبم دم،ید یم را ینگران نگاهش ته

...!ای بود رفته باال تپشش ترس خاطر به دانستم  

 آخ د،یکش یفیخف ریت گردنم دادم، تکان یآرام به را سرم جوابش در

:دیپرس عیسر گفتم، لب ریز یآرام  

!شد؟ چت -  

:کردم زمزمه  
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.خوبم ،یچیه -  

 صورتم سمت به بدنم یها خون تمام کردم یم حس و بود شده گرمم

!اند آورده هجوم  

 نگاه با و آورده باال را نگاهم انداختم، ینگاه شیها دست به زده خجالت

.شدم رو به رو تعجبش یکم با ختهیآم  

 از را زمان و مکان باراد هم من هم انگار شد، ادیز اطراف یصدا و سر

 یتیوضع نیچن در تیجمع انیم که میبود برده ادی از م،یبود برده ادی

!میهست  

 و شد بلند میرو از عیسر بود، کرده درک را تیموقع تازه انگار که باراد

.ستادیا  

 تیجمع به زده خجالت و نشستم میجا سر و دمیکش یقیعم نفس

.کردم یم نگاه یچشم ریز اطرافمان  

 رد بروند که فهماند تیجمع به اخم با و داد شیها لباس به یتکان باراد

.شدند پراکنده مردم کارشان،  



624 | P a g e  
 

 یآرام به گرفت، مقابلم را دستش و شد خم یمک شد، کمینزد باراد

 ریت باعث ستادنمیا شوم، بلند کرد کمک گذاشتم، دستش در را دستم

.گفتم یآخ و شد میپا دنیکش  

 و دیپر باال میابروها گرفت، آغوش در مرا آخم به توجه یب اما باراد

!بود مانده باز تعجب از دهانم  

 نهیس به و گرفت را سرم گرشید دست با و بود کمرم یرو دستش کی

:خوردم جا یکم دادش با چسباند، اش  

هان؟ یکن ینم جمع حواستو چرا -  

؟یکن یم لج چرا  

 حلقه دورش را میها دست یحت کردم، ینم یحرکت نگفتم، یزیچ

!بودم هنگ هنوز نکردم،  

:شد تر آرام یکم شیصدا  

  ؟یچ اومد یم سرت ییبال اگه شد، یم تیزیچ اگه -

:تگف وار زمزمه  

!کردم؟ یم کاریچ من اونوقت -  

:گفت و کرد جدا خود از مرا  
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!!احمق و لجباز ی دختره -  

:گفتم عیسر ببرد، همراهش خواست یم و گرفت را دستم  

.امیب تونم ینم! پام+   

 و میزانوها ریز یدست حرکت کی در و دیچرخ میپا و من نیب نگاهش

 و گرفتم دندان به را ملب کرد، بلندم و داد قرار کمرم ریز را گرید دست

.کردم نگاهش آمده در حدقه از یها چشم با  

 حد تا را سرم و کردم حلقه گردنش دور را میها دست افتادن، ترس از

 باعث شهیهم. افتدین نگاهش به نگاهم تا انداختم نییپا ممکن

!شد یم میشرمندگ باعث نیا و شدم یم دردسرش  

 دنبال د،ییپا یم را رافاط زیت کردم، نگاهش یچشم ریز زد، یچرخ

:گفت کالفه و یعصب گشت، یم یزیچ  

زد؟ بشیغ کجا!! یلعنت -  

.ردیبگ ریز مرا بود کینزد که گشت یم ینیماش دنبال دمیفهم  

!!؟...نبود باراد اگر  

 آخر میها یفکر یب نیا! دادم یم کشتن به را خودم داشتم احمق منِ

.داد یم دستم کار  
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 یدردآور زیچ هر انیم از مرا و داد یم اتمنج که بود باراد نیا شهیهم

!چه؟ نباشد کنارم باراد یروز اگر د،یکش یم رونیب  

 فرا را وجودم یبد حس ش،یها حرف و الناز سمت دیکش پر فکرم و

!گرفت  

 تر، کینزد اش نهیس به را سرم و کردم تر تنگ را دستانم ی حلقه 

!باشد شهیهم دیبا باراد  

 حرکت آپارتمان سمت به مانیرو شده زوم یاه نگاه به توجه یب باراد

.کرد  

:گفت یعصب و کرد یمکث ، دیرس نشیماش به  

.گذاشتم جا واحد تو دویکل بابا، یا -  

:گفت و داد من به یتکان بزنم، یحرف نداشتم جرئت  

.اریب رونیب بمیج از مویگوش -  

 چیه بدون وفتم،یب و کنم باز گردنش دور از را میها دست دمیترس یم 

.کردم نگاه باراد به یحالت رییتغ  

:گفت کالفه  

!؟یزد زل یچ به گهید اریدرب! ... هوف -  
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 از را شیگوش کردم، باز گردنش دور از اطیاحت با را دستانم از یکی

.گرفتم سمتش به و درآورده بشیج  

 

128_پارت#  

:گفت و فشرد هم یرو یعصب را شیها پلک  

رمش؟یبگ یچطور من نظرت به -  

:گفت کوتاهش مکث از بعد ،کردم یاخم  

.بزن زنگ انیک به -  

.نیزم بزارم+   

:گفت و زد یپوزخند  

 یول گرفت، درد کمرم! ینیسنگ رمت،یبگ بغل ادیم خوشم نکن فکر -

!ندارم رو گهید دردسر هی حوصله و مجبورم  

:گفتم یتند به اورد،یب در را حرصم خواست یم و زد یم حرف هیکنا با  

.یدار نگهم یستین مجبور نکنا، باز منو نده....! اون نیسنگ+   

! المصبو شماره اون ریبگ زدن حرف یجا -  



628 | P a g e  
 

 بوق چند از بعد گرفتم، را انیک شماره و دمیپاش صورتش به یاخم

.گذاشتم گوشش یرو را یگوش و دمیکش باال یکم را خودم داد، جواب  

:زدن حرف به کرد شروع بود من به نگاهش که یحال در  

 واسم، یاریب نمویماش چیسو شه یم یدار که واحدمو دیکل! انیک الو -

اتاقمه تو  

؟ییکجا باشه، -  

فعال..  باش زود نم،ییپا -  

!افتاده؟ یاتفاق..  کن صبر -  

یفهمیم نییپا یایب -  

 نگه گوشش کنار را یگوش هنوز ، نشد بدل و رد نشانیب یحرف گرید و

کردم،یم نگاه اطراف به و بودم داشته  

 اخم با چرخاندم، سمتش به را سرم کردم، حس را هشنگا ینیسنگ

.دارم برش که کرد یگوش به یا اشاره  

 که کردم کج بشیج سمت به را خودم اوردم، نییپا را یگوش زده هول

 به یچنگ ، شد شل گردنش دور از گرمید دست بگذارم، را شیگوش

.زدم گردنش  
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.شد خم طرفم به یکم و گرفت را دستم ، گفت یاخ  

.کردم یم نگاهش گرد مانچش با  

 احساس از یخال! بود بیعج داشت، یخاص ی جاذبه نگاهش!! نگاهش

 سخت اوقات اکثر تفاوت؟ یب ای بود نگران ناگفته؟ یحرفا از پر ای بود

!دنیفهم را نگاهش یمعن بود  

.هم نگاه در میبود شده غرق  رفت، یم نییپا و باال ام نهیس ی قفسه  

 حلقه گردنش دور سفت را میها دست گشت،بر قبل حالت به دوباره 

.کردم  

 و انداختم نییپا را سرم کردم یم حس را نگاهش ینیسنگ هم باز

.زدم یالیخ یب به را خودم  

: شد بلند شیصدا  

!یکرد خفم -  

 و آمدم خودم به کرد، اشاره دستانم به نگاهش با!  کردم نگاهش جیگ

.کردم تر شل را دستانم ی حلقه  

.گرفت من از را اهشنگ و کرد یاخم  

.شود جلب او به توجهمان شد باعث انیک متعجب یصدا  
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 آب خجالت از داشتم لحظه آن در د،یچرخ یم باراد و من نیب نگاش

شدمیم  

...باراد؟!... شده؟یچ -  

: گفت و کرد نگاهش کالفه باراد  

!کنه تصادف بود کینزد الیآ -  

: گفت و زد زل باراد به ناباور انیک  

ال؟یآ خوبه آخه؟؟حالت یورچط ؟؟یچ -  

.میبگو یزیچ تیموقع آن در توانستم ینم داد، من به را نگاهش و  

  دهید بیآس پاش فقط نشد، یزیچ -

: گفت و آمد تر کینزد انیک  

دکتر ببرش شه،ینم که ینطوریا خب -  

: گفتم ناله با  

!نه دکتر یوا+   

: گفت و کرد نگاهم خشم با باراد  

!باش ساکت تو -  
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:گفت و کرد نگاه انیک طرف به  

کن باز نویماش در -  

.کرد باز را درش و رفت نیماش سمت به نگران انیک  

 الیخ با و دادم یصندل به را ام هیتک گذاشت، یصندل یرو مرا باراد

.کردم فوت را نفسم راحت  

 دوباره زخمم کردم، یم حس میموها نیب را یظیغل و گرم عیما حرکت

.دکر یم درد و بود شده تازه  

 یصندل به ممکن حد تا کرد، خم سمتم به را خودش شد، سوار باراد

:گفت و زد یپوزخند. دمیچسب  

!خورمتینم نترس، -  

: گفت و کرد یمکث  

!یبود بغلم تو شیپ قهیدق دو خوبه -  

.داد قرار دهیخواب حالت به را میصندل کردم، نگاهش سکوت در  

 و انداخت من هب یکوتاه نگاه یچشم ریز کردم، یکج دهن اخم با

.نشست صاف شیسرجا  
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 بود گذشته یا قهیدق چند کرد، حرکت و فشرد گاز پدال یرو را شیپا

.میبود راه در هنوز و  

 خود به یتکان حوصله یب نداشتم، اصال را دکتر و مارستانیب ی حوصله

.شدم جا به جا میدرجا یکم و دادم  

 کردم یم کرف نیا به بکشد، پر ییهرجا به فکرم شد یم باعث سکوت

!بود دردسر میپا تا سر واقعا که  

! داد دست از را جانش خاطرم به مادرم و بودم آمده ایدن به که یروز از

 شیقبل شوهر از یپسر که بود کرده ازدواج یزن با خاطرم به هم پدرم

.داشت  

 یول است، برادرم باراد و مادرم سارا کردم یم فکر یکودک در لیاوا آن

 بر برادرم باراد نه است مادرم سارا نه نکهیا قتیحق شدم که تر بزرگ

.شد دهیکوب سرم  

! باهم میبود یا بهیغر هر از تر بهیغر ،ییآشنا نیع در  

 اصال دیشا بود، یترسناک و بیعج روز چه امروز، سمت دیکش پر فکرم

 نقشه کی با دیشا بود، یعمد هم دهد رخ بود ممکن که تصادف نیا

! یقبل  
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.خوردم تکان میجا در یکم دوباره  

! نبود یعاد زیچ چیه نظرم از اصال! نبود یعاد هم شیپ ها سال تصادف  

 فرستنده که پدرم به من طرف از ییها امیپ تصادف، مکان ، رها یصدا

 نیا و باراد و اشاری نیب بحث سارا، نبود بابا، بیعج رفتار نبودم، من اش

!! منتظره ریغ و بیعج تصادف  

.دمیرس ینم ییجا به کردن فکر با و بود کرده قفل مغزم  

 او سر ریز زیچ همه نکند بود، افتاده جانم به خوره مثل سارا نبود فکر

!باشد؟  

 بیعج یها الیخ و فکر از خواستم یم بستم، یعصب را میها چشم

.میایب رونیب  

! ستین ممکن نه، نه،... را خودش دختر است حاضر یمادر کدام آخر  

 در جواب یب یمعما هزار د،یکش یم ریت ردنک فکر همه نیا از سرم

.بودند بسته نقش سرم  

 

12۹_پارت#  
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 پشت رفت، هوا آخم و دیکش یریت که دادم میپا به یتکان حواس یب

:شد بلند باراد یصدا بندش  

  ینیبش جا هی آدم مثل یتون ینم -

!نخور تکون انقدر که،  

:گفتم شد، مشت حرص از دستم  

 به حواست تو بخورم، تکون خوام یم ؟یارد من به کاریچ تو اصال+ 

.باشه تیرانندگ  

:گفت و انداخت من به ینگاه اخم با و کرد تر کم را سرعتش  

 هواست، رو اوخت و آخ یخور یم که تکون! ... شده دراز که زبونتم -

!اعصابم رو ره یم  

 حق همونه، واسه اندازم یم راه اوخ و آخ بار هی قهیدق دو هر نکهیا نه+ 

.یش راحت شه گم توش صدام بزن آهنگ هی! یدار  

:گفت کرد یم روشنش که یحال در و رفت ستمیس سمت دستش  

هیخوب شنهادیپ -  

:آمد در شیصدا باز گرفتم، او از را میرو و گفتم یشیا  
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.حرکت نیا از ادیم بدم یدون یم خوب نکن، شیا شیا انقدم -  

:گفتم لب ریز  

!شنوه یم بار چند زویچ هی داره مشکل گوشاش نکهیا مثل+   

؟یگفت یزیچ -  

!نه+   

  گذشت، سکوت در قهیدق چند کردم، یاخم بندش پشت

:شکست را سکوت و آمد حرف به باز  

بگم بهت یزیچ هی رفت ادمی -  

: گفتم و کردم یپوف  

!ه؟یچ باز+   

 اون با یواقع اشارِی ،یبزن خط ذهنتو اشارِی که کنم یآور ادی بهت دیبا -

!داره فرق آسمون تا نیزم ذهنته تو که یاشاری  

... ویاشاری اصال من+   

 دینبا کردم، یم راحت اشاری بابت را الشیخ دینبا خوردم، را حرفم ادامه

 یکرس به دیبا و است شرط زندیم که یحرف هر کند فکر بگذارم
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 بهتر اورم،یب در را حرصش خودش مثل خواستمیم هم من ند،یبنش

!است ذهنم در یشارای که بکند را فکر نیهم است  

: گفت و زد یپوزخند د،ید را سکوتم  

!ادامش؟ -  

 اشاری درمورد بحث به یلیخ انگار ،یکشوند کجا به بحثو باز نیبب+ 

!یدار عالقه  

: گفت و زد فرمون به یمشت  

 بحث خوام ینم بکشه، جاها نیا به بحث نیشیم باعث کارات و تو -

 گوش پشت حرفامو و یریبگ فاصله ازش تو اگه البته بدم، کش اشاروی

.یننداز  

 گرید مارستانیب به دنیرس تا و کردم سکوت شیها حرف برابر در

.مینگفت یزیچ  

.داشت نگه مارستانیب یجلو  

: گفت و دیچرخ سمتم به کرد، باز را کمربندش  

کن صبر نشو، ادهیپ -  
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 را یصندل کرد، باز مرا سمت در و زد دور را نیماش شد ادهیپ خودش

.دوختم چشم رو روبه به اخم با و دمکر صاف  

.شد کمینزد و کرد کج را خودش سمتم به  

: گفتم عیسر  

شمیم ادهیپ خودم+   

: گفت و کرد یاخم  

!بهتر -  

.کرد نگاهم منتظر و رفت کنار  

 را در باراد. دادم هیتک نیماش به ستادم،یا سرپا یسخت به و شدم ادهیپ

: گفت و داد من به را نگاهش بست، محکم  

گهید وفتیب راه -  

 پشت هم باراد کردم، حرکت یورود در سمت به یآرام به و زنان لنگ

.افتاد راه سرم  

 راه دوباره خواستم. کردم تازه ینفس و ستادمیا راه وسط گرفت، نفسم

.شدم معلق هوا یرو کدفعهی که افتمیب  
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.دیچرخ ما سمت به ها نگاه ی همه که دمیکش یفیخف غیج  

. بود کرده بغلم که کردم نگاه باراد هب گرد یها چشم با  

: گفتم غیج با و زدم اش نهیس به را میها دست  

.. کننیم نگامون دارن همه..  زشته..  نیزم بزارم+   

: گفت و کرد بغلم تر محکم  

 فک یچ اطرافم یادما گه،ید شو ساکت ،یخور یم وول چقدر -

!باشم عالف فردا تا دیبا بمونم تو منتظر بخوام س،ین مهم برام کننیم  

.. آخه+   

: گفت و کرد نگاهم یوحشتناک اخم با  

!شو؟ ساکت گمینم مگه -  

.گرفتم خون خفه و انداختم نییپا را سرم  

 که یصندل سمت به ها نگاه به توجه بدون م،یشد مارستانیب وارد

: گفت و کرد کج را راهش بود سالن گوشه  

.گردم یم بر االن ، نیبش نجایا -  
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 و کرد شل دورم از را شیها دست. دادم تکان باشه ی نشانه به را سرم

.گذاشت یصندل یرو مرا  

 

131_پارت#  

.بود کرده رید باراد گذشت، قهیدق چند  

.مخ یرو صداها و سر و بود شلوغ چقدر کردم، یم نگاه اطراف به کالفه  

.بستم را چشمانم و دادم هیتک یصندل به  

.یفکر هر از یخال کنم، یخال را ذهنم کردم یسع  

کنم باز را چشمانم شد باعث باراد یصدا بعد قهیدق چند  

میبر -  

:گفتم و شدم بلند  

امیم خودم گهید راهو کمی نیا+   

.کرد بغلم باز حرفم به یتوجه بدون اما  

 حس قلبش تپش یصدا نمانم، دور بغل نیا از چوقتیه شد یم کاش

!من به کرد یم القا یخوب  
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.مینشست کردن سالم از دبع و میشد دکتر اتاق وارد  

.داد را جوابش باراد و دیپرس تمیوضع از دکتر  

 مرا و داد تکان یسر باراد کرد، اشاره اتاق گوشه تخت به انسالیم دکترِ

.برد تخت یرو  

.دمیکش دراز تخت یرو و زده باال را شلوارم پاچه  

:گفت باراد به رو قهیدق چند از بعد و کرد یبررس را میپا دقت با  

!بندازم جا پاشو دیاب -  

:گفتم لب ریز کردم، نگاه باراد به ملتمسانه و ترس با  

!نه خدا رو تو+   

:گفت دکتر به رو و کرد من به یاخم  

.نیبنداز جاش باشه، -  

 و شد کمینزد باراد که میایب نییپا خواستم و نشستم تخت یرو یعصب

:گفت  

.باشه نداشته درد دم یم قول سرجات، برگرد -  

!؟یفهم ینم چرا خوام، ینم گم یم+   
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:دیغر لب ریز  

؟یبمون لنگ ینجوریهم یخوا یم خوام، ینم ویچ یچ -  

.گرفت یم ام هیگر داشت  

 با هم باز! است ریگ نفس و دارد یادیز درد پا انداختن جا دانستم یم

:گفتم و کردم نگاه چشمانش به التماس  

! شو الیخ یب و ایب خدا، تورو باراد+   

؟یخوا یم که، کنم هیگر یخوا ینم  

:گفتم و ختمیر میصدا در را غم. نداد نشان یواکنش چیه  

!ستین مهم برات اصال+   

 بودند کرده خوش جا صورتم یرو که مو تار چند. کرد نگاهم تعجب با

.گرفت رو من از و کرد یظیغل اخم. بردم گوشم پشت و زدم کنار را  

 کمینزد. بود سرم به نگاهش برگشت، سمتم به تعجب با بعد یا لحظه

:گفت تعجب با و شد  

!!ه؟یخون چرا شالت ال،یآ -  

:گفتم زده هول و گذاشته سرم یرو را دستم  
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کجاش؟ شالم،...ش+   

:گفت و آمد کترینزد کرد یم زمزمه یزیچ لب ریز که یحال در  

خبره؟ چه! شالت االن بود، یخون مانتوت عصر -  

.نییپا انداختم را سرم زد، کنار را شالم  

.داد تکان میموها انیم را ستشد  

.آورد باال را سرم و گرفت را ام چانه عیسر  

:گفت و زد زل چشمانم به متعجب  

ه؟یخون چرا شده، چش سرت -  

.کردم نگاهش سکوت در  

:گفت و دیکش شیموها به یدست کالفه برداشت، عقب به یقدم  

ه؟یچ هیقض بود، یخون لباست هم موقع اون -  

:گفت تیعصبان با و کرد پر را اصلهف کردم، سکوت هم باز  

چرا؟؟ ها؟ یگرفت یاللمون چرا ،یکن یم وونمید یدار ال،یآ -  

 به رو شد، جمع اشان مکالمه به حواسم. کرد گرد عقب دکتر سمت به

:گفت دکتر  
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 بیآس نکهیا مثل ن؟یبنداز سرشم به ینگاه هی شه یم دکتر، یآقا -

!دهید  

 شیبررس و زخمم به کردن نگاه قهیدق چند از بعد و شد کمینزد دکتر

:کرد زدن حرف به شروع مشکوک  

!! کرده؟ برخورد سرتون به یزیچ -  

اند؟ دهیکوب سرم به یزیچ با که! دادم؟ یم یجواب چه  

 که یحال در باراد. کردم نگاهشان سکوت در و دادم قورت را دهانم آب

: گفت کرد یم کنترل را تشیعصبان  

!!خورده؟ سرت به یزیچ -  

:داد ادامه هیکنا با و  

 با یسطح برخورد هی فقط سرش ادمهی من که ییجا تا ، دکتر یآقا -

! ادیم خون که یا هیناح نیا از نه اونم داشت نیزم  

: گفتم زده هول ، گذاشتم سرم یرو را شالم  

 نیهم سرم نبود حواست تو باراد خراشه، هی فقط ، ستین یزیچ+ 

.خورد نیزم به جاش  

: گفت حرفم بند پشت نانیاطم با دکتر  
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!!خراشه هی از شتریب -  

:دیپرس موشکافانه و کرد باراد به رو  

افتاد؟ اتفاق نیا یک -  

.مارستانیب رسوندمش یفور منم ش،یپ قهیدق چند -  

:گفت شده زیر یها چشم با و چرخاند باراد و من نیب را نگاهش دکتر   

 شیپ اعتس چند مال دیبا زخم زنم یم حدس من که یطور اون -

.باشه کرده برخورد سرش به محکم یزیچ که مونه یم نیا مثل و باشه  

 را باراد طرف از شدن چیپ سوال ی حوصله! بودند کرده شک! یلعنت

.نداشتم  

.کرد یم ینیسنگ میرو باراد نگاه  

.انداختم باال "دانم ینم" یمعنا به یا شانه  

 اخم و ردهک جور و جمع را خودم. کرد یم تمیاذ نگاهش درون شک

.کردم یزیر  

 را موضوع آن نداشتم دوست. شود باخبر زیچ همه از باراد دمیترس یم

 دمیفهم یم خودم اول دیبا کنم، بازگو و اورمیب ادی به چندم بار یبرا

 اصال اند؟ انداخته راه را یباز نیا چرا ست؟یک جانب از! ستیچ هیقض
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 باخبرند؟ هیقض از قیدق نگونهیا که هستند ماجرا نیا پشت یکسان چه

.گفتم یم باراد به بعد آوردم یم در سر زیچ همه از اول دیبا  

:شکست را اتاق سکوت دکتر  

 یبرا یول ستین یجد هم ها اونقدر موضوع کنم یم فکر البته -

.دیریبگ اسکن یت یس بهتره باشه نشکسته نکهیا از نانیاطم  

:گفت عیسر که دوختم چشم باراد به شد، حبس نهیس در نفسم  

! حتما -  

:گفتم  

.ستین الزم نه نه،+   

.میش مطمئن دیبا د،یبکن کارو نیا مهمه براتون تونیسالمت اگه: دکتر  

:گفت عیسر دکتر حرف بند پشت باراد  

!کنه یم نکارویا -  

 باراد نیا. یبد قرار فشار تحت منو یخوا یم بگو ؟یاسکن یت یس چه

 چالش کی مثل شیراب. نبود کن ول که ستیچ ماجرا دیفهم ینم تا

!دهد انجامش خواست یم شده هم یمتیق هر به که ماند یم  
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131_پارت#  

. کردم نگاهش یظیغل اخم با  

!کنم اش خفه رمیبگ دستم دو با خواست یم دلم  

:گفت و شد کینزد تخت به یزیچ نوشتن از بعد دکتر  

.نیریبگ وقت اسکن یت یس یبرا نیتون یم -  

: گفت من به رو و داد تکان یسر باراد  

.بندازه جا پاتو دیبا باش، زود بکش، دراز -  

 تخت یرو مرا و گرفت را میها شانه که کنم مخالفت باز خواستم

:گفت گوشم کنار آرام خواباند،  

.یش یم راحت بعدش قسیدق هی نکن، رفتار ها بچه مثل -  

:گفتم و زدم کنار اخم با را شیها دست  

!کنار برو کن، ولم+   

.کنم یحرکت نتوانم تا گرفت محکم را دستانم مچ  

کرد دکتر به یا اشاره  
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 شده فیضع چقدر ،یلعنت اه شدند، یجار میها گونه یرو میها اشک

. خورد یم بهم ضعف نیا از حالم و بودم  

 من به یبرق انیجر انگار د،یکش میها گونه یرو آرام را انگشتانش باراد

: گفت و کرد پاک را میها اشک. کردند وصل  

گهید نکن هیگر -  

: گفت و داد قرار دستش یرو را دستم  

بزن منو اومد دردت اگه -  

 فشار محکم را باراد دست. دیکش یریت گرفت، دستانش در را میپا دکتر

 دهنم از خواست یم قلبم کنم، نگاه دکتر به تا کردم کج را خودم. دادم

.دیایب رونیب  

:گفتم ترس با  

! شو منصرف و ایب نه، یوا+   

: گفت رادبا  

.کن نگاه من به نکن، نگاه اونطرفو -  

:کردم زمزمه آرام و کردم نگاهش  



648 | P a g e  
 

!ادیم بدم ازت+   

 یا قهوه چشمان در. امد کش لبخند حالت به لبانش کردم احساس

.بودم شده غرق اش رهیت  

.بود آرام چشمانش! شد یم مهربان ها روز یبعض چقدر  

 غیج و امدم خودم به میپا در یریگ نفس و دیشد درد احساس با

.دمیکش دل ته از یبلند  

.امد بند نفسم یا لحظه یبرا  

 میپا استخوان کردم حس. بود شده باز ممکن حد نیآخر تا چشمانم

 و شده جمع میپا در بدنم یها خون تمام کردم یم حس. شد خورد

!کردند یم شدن خارج یبرا یاریبس یسع  

!دادم فشار هم یرو محکم را چشمانم بود، ادیز یلیخ دردش  

.بودم کرده فرو باراد دست در را میها ناخن ممکن حد تا آزادم دست با  

:دیچیپ فضا در دکتر یصدا  

.شد تموم -  

.کردم آزاد جان یب را نفسم و کردم جدا باراد دست از را دستم  
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: کرد زمزمه گوشم کنار باراد  

!؟یا زنده -  

 گرفت، قرار رمس ریز یدست کردم حس.  بدهم را جوابش توانستم ینم

 لبم سمت را یوانیل و گرفت باالتر را سرم کردم، باز حال یب را چشمانم

: گفت و اورد  

.شهیم کم دردت بخور، -  

.شد باز تنفسم راه دم،ینوش را وانیل اتیمحتو یحرف چیه بدون  

 میسرجا شده، کمتر دردم کردمیم احساس گذشت، یا قهیدق چند

. نشستم  

 ریت یکم هنوز دم،یترس یم دهم، تکان یخوب به را میپا توانستم ینم

.دیکش یم  

 و تشکر کرد، زیتجو میبرا ییداروها و داد یحاتیتوض باراد به دکتر

 نیماش سوار و شده خارج مارستانیب از هم با و میکرد یخداحافظ

.میشد  

 یب به را خودم هم باز و کردم یم حس خودم یرو را مشکوکش نگاه

.ندهد ریگ شده که هم شب کی یبرا شکا! اوف. بودم زده یالیخ  
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 سمت به داشت کردم، کج شهیش سمت به را سرم افتاد، راه نیماش

 و میمال آهنگ االتم،یخ فکرو محو و بودم رهیخ جاده به. رفت یم خانه

 حواسش کردم، نگاه باراد به و چرخاندم را سرم. شد پخش یکالم یب

!است شفتهآ کردم یم حس چرا دانمینم. بود جلو به کامال  

 کرده نمک با را اش چهره و بود افتاده شیشانیپ یرو شیمو تار چند

 چشم رونیب به هم باز و گرفتم او از را نگاهم و زدم یلبخند. بود

.دوختم  

 یم پر ها گذشته سمت به فکرم باراد امروز یها رفتار به کردن فکر با

.دیکش  

 م؛یکردیم میتقس هم با را مانیها غم و یشاد ینفر سه که ییروزها آن

! رها و باراد من،  

 که یسنگ قلب با امده یآدم باراد یجا و ستین رها حاال یول

!تر یشکستن شهیش از امده یدختر من یجا و است متضاد شیرفتارها  

 

132_پارت#  
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 ریز را حرکاتش. کرد پارک نگیپارک در را نیماش باراد م،یدیرس باالخره

 عیسر انداخت، من به ینگاه و کرد باز را کمربندش بودم، گرفته نظر

.گرفتم او از را نگاهم  

. شد ادهیپ و کرد باز را در  

.رساند من به را خودش و بود زده دور را نیماش او شدم ادهیپ من تا  

:گفت و آورد جلو را دستش  

.کنم کمکت بزار -  

 راه انیم دستش ، زدم کنارش اش شده دراز دست به توجه بدون

:شد دبلن شیصدا. ستادیا  

!چته؟ -  

:گفتم و کردم نگاهش  

.امیم خودم+   

. کرد نگاهم یسوال و دیپر باال یکم شیابروها  

:گفتم حرفم ادامه  

!ننیبب رو ما وضع اون تو خوام ینم باشن، خونه هیبق دیشا+   
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:دادم ادامه هیکنا با و زدم یشخندین  

! سارا ملکه خصوصا+   

!حساسن پسرشون رو ،یدون یم آخه  

.کرد باز میبرا را راه و کرد اهمنگ اخم با  

 در یکم هنوز که یدرد به توجه بدون و کردم حفظ را ام چهره حالت

.کردم حرکت به شروع بود مانده میپا  

.داشت نظر ریز را حرکاتم و بود ستادهیا هم باراد  

 و شد دهیکش عقب به محکم دستم که بودم نشده دور قدم چند هنوز

.خودم هم بعد  

.چسباند نیماش به مرا که بودم نکرده هضم را تشحرک نیا هنوز  

.کردم نگاهش گرد چشمان با و متعجب  

 را آدم! آرام هم بود یعصبان هم انگار داشت، تضاد شهیهم مثل نگاهش

!کرد یم منتقل آدم به یا ناشناخته و بیعج حس و ترساند یم  

. گرفت قرار نیماش با مماس چپم سمت که یدست به شد جلب نگاهم  

.دوختم اش چهره به و آوردم باال را نگاهم تعجب با  
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 دهم نجات حصارش از را خودم بود آزاد که راست سمت از خواستم یم

. شد مانعم و کوباند نیماش به آورد باال را گرشید دست که  

.بود بسته را راهم طرف دو هر از  

 نور و بود کیتار هوا. برگشتم یقبل حالت به و دادم قورت را دهانم آب

.بود کرده روشن را نگیپارک یکم  

 هم بود، شده بیعج زیچ همه روزها نیا البته داشتم، یبیعج احساس

! احساساتم هم برم و دور اتفاقات هم خودم  

 کنم دورش خود از نکهیا دیام به را دستم که بزند یحرف خواست یم

 از هم متر یلیم کی اما دادم، هلش عقب به و دادم قرار اش نهیس یرو

.نخورد تکان شیجا  

:کرد زدن حرف به شروع یزیر اخم با  

! مامانمه؟ فقط مشکلت یمطمئن -  

:داد ادامه و انداخت باال ییابرو  

...ندا یمشکل نبود، مامانم اگه یعنی -  

:گفتم و دمیپر حرفش انیم  

.دارم مشکل خودتم با+   
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:گفتم و کردم نگاه چشمانش به میمستق آوردم، باال را نگاهم  

 میزندون االن مثل ای و یبفهم ویزیچ هی شده زورم به یخوا یم یوقت+ 

!ادیم بدم ازت یکن  

 یصدا و انداخت نییپا را سرش آمد، کش لبخند حالت به لبانش باراد

.دیرس گوش به اش خنده آرام  

!زد یم رونیب حدقه از تعجب خاطر به داشت چشمانم  

 کی از بعد اش، ییکهوی یها یمهربان ش،یرفتارها بود بیعج روزها نیا

!دنشیخند زدنش، تاریگ یطوالن مدت  

 ای دمید ینم او از زهارایچ نیا سال چهار سه نیا که یمن یبرا البته

. بود بیعج دمید یم کم یلیخ  

.گرفت فرا را صورتم یضیعر لبخند نبود، خودم دست  

:گفتم یآرام به  

باراد+   

. بود مانده صورتش یرو هنوز خنده اثرات گرفت، باال را سرش  

. آورد صورتم کینزد و برداشت نیماش یرو از را دستانش از یکی  
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 را شیجا و شد محو لبخندش. کرد نگاه قیعم چشمانم به کرد، نگاهم

.گرفت یپررنگ اخم  

  ش؟یکارها بود بیعج انقدر چرا! ستادیا راه انیم دستش

:گفت و داد نامعلوم ییجا به را نگاهش د،یکش عقب را دستش آخر در  

 خواد یم که ویکار زاشتم ینم یوقت شدم، یم رها یکارا مانع یوقت -

 یم! متنفره ازم اد،یم بدش ازم گفت یم و گرفت یم قهرش بده انجام

 در دلش از فورا و دمیکش یم لپشو دم،یخند یم حرفاش به من و گفت

.آوردم یم  

 آنجا از و برداشت کنارم از را گرشید دست کرد، رییتغ کال حالتش

.رفت  

.گذاشت تنها کالفه و جیگ مرا  

 لحظه کی بود، نیا دنشیخند لیدل پس. دوختم چشم شیخال یجا به

! زده او به را ها حرف نیا رها بود کرده فکر  

!شدم؟ ناراحت چرا احمق منِ انداختم، نییپا را سرم  
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 یم حرف خود با لب ریز که نطوریهم و گرفتم یباز به را شالم گوشه

 فراموش لحظه آن در هم را میپا درد یحت. مرفت خانه سمت به زدم

.بودم کرده  

 و بود کور و سوت معمول طبق شدم، خانه وارد و کرده فوت را نفسم

.زد ینم پر پرنده  

. شدم اتاق یراه الیخ یب  

.کردم ضیتعو یشلوارک و تاپ با را میمانتو کردم، یم یخفگ احساس  

 میپا به یگاهن و گذاشتم طرفم دو را دستانم و نشستم تخت یرو

. انداختم  

 گذاشته سر پشت را یبیعج و سخت روز چه که کردم یم فکر نیا به

 حال زمان با ام گذشته د،یرس یم نظر به بیعج و یقاط زیچ همه ام،

! بود شده یقاط درهم  

.میایب رونیب فکرش از تا دادم تکان را سرم  

.بودند ختهیر میها شانه یرو شانیپر میموها  

 ینگاه نهیآ در خودم به. برداشتم را برس و رفتم شیراآ زیم سمت به

. میموها دنیکش برس به کردم شروع و انداختم  
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 کارم م،یموها بافتن به کردم شروع طرف کی از شد باز که شیها گره

.بستم را شیانتها یرنگ کش با شد تمام که  

 یقیعم نفس و بستم را چشمانم خسته بود، نهیآ به هنوز نگاهم

.دمیکش  

 یکنجکاو با را چشمانم دیآ یم نییپا از یفیضع یصدا نکهیا حس اب

. کردم باز  

.ام دهیشن اشتباه کردم یم فکر  

 

133_پارت#  

 تر واضح و بلندتر صدا کردم احساس که رفتم تختم سمت به الیخیب

.خاص یتمیر با آمد یم یآهنگ یصدا انگار شد،  

.کردم حرکت اتاق در سمت به تعجب با  

. نبود اطراف یکس دم،یکش رونیب به یسرک و ردمک باز را در  

.آمد یم نییپا از صدا بود، درست حدسم پس  

 شیپ در را نییپا راه و کردم حرکت ها پله سمت به و برداشتم قدم آرام

.گرفتم  
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.دمید یم تر واضح را صحنه آن داشتم، یم بر که یقدم هر با  

! بود؟ باراد نیا!! دند؟ید یم درست چشمانم دم،یرس او به باالخره  

!دمشید یم دست به تاریگ دوم بار یبرا  

. نداشت من به یدید و بود من به پشتش  

.کردم یم نگاهش یحرف بدون و آرام  

 یول شده، حضورم متوجه کردم فکر برداشت، نواختن از دست کدفعهی

!نه  

 به را گذشته که ییآشنا آهنگ ،یگرید آهنگ نواختن به کرد شروع

!! شدیم تکرار گذشته یبیعج طرز به مروزا. آورد یم ادمی  

!نمیب یم را گذشته خواب و خوابم کردم یم حس  

. رفت باال آهنگ همراه خواندنش با قلبم تپش  

!دوختم چشم او به باز یدهان با و ناباور  

 را خانه ریدلگ و سرد سکوت و دیچیپ خانه در بمش و قشنگ یصدا

 شکست

.. ییتنها به برگشتم خواب از" -  



659 | P a g e  
 

.. ییبایز به تو از زنمیم پل  

.. نمیبیم و ندمیبیم چشمامو  

".. نمیبیم تو چشم با ارویدن  

 قسمت نیا به برود؟ ادمی شد یم مگر بودم، بر از خوب را آهنگ نیا

کردم، خواندن به شروع همراهش آگاه ناخود دیرس که آهنگ  

 دنشخوان از یول برگرداند، را سرش دوباره و انداخت من به ییگذرا نگاه

.دینکش دست  

:میبود شده هماهنگ هم با  

.. رهیدرگ عشق با من یایدن "  

.. رهیمیم ینباش تو که یعشق  

.. داده گل تو دست تو که یعشق  

".. افتاده من دست به که یعشق  

 کنارش و برداشتم سمتش به یآرام یها قدم دم،یکش دست خواندن از

.کردم خوش جا  
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 او از یکم دست هم من یها چشم داشت، یادیز غم چشمانش

.نداشت  

م،یداشت یادیز ی ناگفته یها حرف  

 و بود من به نگاهش! زد یم را دلمان یها حرف آهنگ نیا متن دیشا

:خواند یم  

.. یبافیم اتویرو من مثل تو " -  

.. یبافیم موهاتو من دست با  

..کن روشن چشمات با دویخورش  

.. کن من قسمت ماهو کباری  

.. یافبیم اتویرو من مثل تو  

.. یبافیم موهاتو من دست با  

.. کن روشن چشمات با دویخورش  

".. کن من قسمت ماهو کباری  

 و نیغمگ یصدا با. خوردند سر میها گونه یرو دانه دانه میها اشک

:او با هماهنگ و همراه کردم، خواندن به شروع دوباره لرزانم  
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.. نمیشیم پنجره نیا پشت من"  

..نمیییم تو چشم تو بارونو  

..کن وا چشمتو نداره یبیع  

.. نمیغمگ باز نداره یبیع  

.. داغونم قلب با نکن یباز  

.. دونمیم رو یباز آخرِ من  

.. میباش جدا هم از میبخوا فهیح  

".. خونم هم تو با وقته یلیخ من  

 دادن ادامه یبرا یقدرت گرید.  بودند شده تر دیشد میها اشک زشیر

.نداشتم  

 غم به کرد، یم مجذوب مرا که داشت وجود یغم و ییرایگ شیصدا در

!کرد یم آرامم حال نیع در کرد یم وادارم  

.. یبافیم اتویرو من مثل تو " -  

.. یبافیم موهاتو من دست با  

.. کن روشن چشمات با دویخورش  
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"کن من قسمت ماهو کباری  

 یم و بود بسته را نشیغمگ یها چشم حاال که کردم نگاه باراد به

..!کرد یم داغون مرا نیا و خواند  

.شدیم سخت تحملش او از دور که ییایدن در بود برده را من  

 نییپا به چشمم از لجوجانه یاشک قطره باز اما کردم پاک را میها اشک

. دیچک  

:کردم اش یهمراه هم باز ام گرفته یصدا با  

.. نمیشیم پنجره نیا پشت من"  

.. نمیبیم تو چشم تو بارونو  

.. کن وا توچشم نداره یبیع  

.. نمیغمگ باز نداره یبیع  

.. داغونم قلب با نکن یباز  

.. دونمیم رو یباز آخر من  

.. میباش جدا هم از میبخوا فهیح  

"خونم هم تو با وقته یلیخ من  
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 دست بودند، پوشانده را صورتم و بودند کرده باز را راهشان میها اشک

کردم، نگاه باراد به تار یدید با. نبود خودم  

 نفس و فشرد هم یرو آرام را شیها پلک گذاشت، نییپا را تارشیگ 

.دیرس یم نظر به کالفه و یعصب. دیکش یقیعم  

 دوخته چشم باراد به و کردم یم تکرار را آهنگ از یا قطعه دلم در

.بودم  

  م،یباش جدا هم از میبخوا فهیح "

" خونم هم تو با وقته یلیخ من  

 عیسر! بست نقش میجلو الناز و رادبا از یریتصو بستم، را میها چشم

 فکر با را خوب یها لحظه نیا خواستم ینم. کردم باز را میها چشم

!کنم خراب الناز به کردن  

 دفن دلم در که را ییها حرف بخواند نگاهم از توانست یم باراد کاش

!شده  

 اوردهین زبان به را بود امده بوجود که یدیشد یوابستگ نیا چوقتیه

!کردم دفنش دلم در ها سال و بودم  

ام، شده خواه خود یلیخ من باراد،  
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.یبرو خواهد ینم دلم که  

 یم یگاه گه و یماند یم و یکرد یم ازدواج دیشا گفتم یم قبال

 ینم دلم! گفت یم رفتن از الناز اما شد، یم رفع ام یدلتنگ و دمتید

.کنم باور را شیحرفا خواست  

بروم، نجایا از هم خودم یروز دیشا  

!!رم؟یبگ را باراد یجلو بخواهم چرا پس   

.سوخت یم میها اشک خاطر به میها چشم  

.برگشت سمتم به کدفعهی باراد  

 باشد دهیشن و باشم گفته بلند بلند را دلم یها حرف نکهیا از یا لحظه

 هم را نگاهم گرفتن قصد و بود چشمانش به میمستق نگاهم! دمیترس

.نداشتم  

. بود واضح کامال چشمانش در غم  

  بود؟ انینما یدلخور چشمانش در

!نفرت؟ هم دیشا ای  

 

134_پارت#  
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.داد تکان راست و چپ به را سرش  

.شد شتریب غمش قلبم شد، غرق غم یایدر در شتریب قلبم  

: گفت تحکم با. باشد یجد داشت یسع کرد، صاف را شیصدا  

!گهید نکن هیگر -  

.گرفت سمتم به و برداشت یدستمال زیم یرو از شد، خم  

 دستش. شد شتریب ام مسخره یها هیگر شدت و انداختم نییپا را سرم

 باال را سرم. دیلرز یم بغض از ام چانه. گرفت را ام چانه و آورد کینزد را

.زد ینم پلک زدم، ینم پلک. کرد نگاه میاشک چشمان به. اورد  

!میبزن حرف باهم مانیها چشم با میخواستیم دیشا  

. نشست ابروانش نیب یخم ، وردآ باال را گرشید دست  

 کی یرو خود به خود میها پلک. دیکش میها گونه یرو آرام را دستمال

 خراب را حالم و خوردند یم صورتم به داغش یها نفس ، افتادند گرید

.کردند یم  

 یکینزد قدر نیا تحمل ، زدم کنارش و گذاشتم اش نهیس یرو را دستم

 معذب! بود نیسنگ نگاهش ، دکر یم میتماشا سکوت در. نداشتم را

. بودم  
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. نداشتم هم مناسبی پوشش که من به لعنت  

 دهیچیپ دورم که بود پارچه تکه چند هیشب شتریب شلوارک و تاپ نیا

. دیکش یقیعم نفس و گذاشت گرید کی یرو را چشمانش. بود شده  

. گشود چشم ، هیثان چند گذشت از بعد  

. شد تر رنگ پر شیابروها نیب اخم  

. شد منصرف انگار اما بزند یحرف تا کرد باز هاند  

:گفت آرام و سرد ییصدا با  

ال؟یآ -  

.کردم نگاهش یسوال و سکوت در  

:گفت و کرد فوت کالفه را نفسش  

.بزن یدار یحرف ه؟یچ سکوتت لیدل -  

 م،یبگو او به که نداشتم یزیچ ، انداختم نییپا را سرم سکوت در باز

. میبگو خواستم ینم ای ستمتوان ینم و داشتم هم دیشا  

.دوختم چشم باراد به و گرفتم باال سر  

:گفت و کرد مشت را دستش  
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 دیبا ، شه یم دردسر باعث سکوتت نیهم! الیآ تو دست از یوا -

.یبعد دردسرِ منتظر ، باشم منتظر  

 از کرد یم تکرار لب ریز یزیچ که یحال در و زد مبل به را مشتش

 به یدست کالفه. دیکش کنار را پرده ، ستادیا پنجره کنار. شد بلند یجا

. دوخت چشم رونیب به و دیکش شیموها  

 چرا ،یزن یم حرف من سکوت از! یبخوان نگاهم از را میها حرف کاش

  باراد؟ یا کرده سکوت خودت

 خود از اول دیبا! گفت یم دیبا برود الناز با یروز بود قرار اگر حداقل

!دختره آن نه دمیشن یم باراد  

 نداشتم دوست! نه ، شوم خارج افکار نیا از تا دادم تکان سر یعصب

. داشتم دل در موضوع نیا از یترس ، کند دییتا را شیها حرف باراد  

...زیچ همه الیخ یب! ستین مشخص هم خودم با فمیتکل  

. دمیکش دراز مبل یرو و آوردم باال را میپاها  

 میها پلک کم کم بودم شده محوش که همانطور ، بود باراد به میرو

.برد خوابم جا همان و خوردند سر گرید کی یرو ، شدند داغ و نیسنگ  

*** 
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. خوردم یتکان ، میرو از یزیچ شدن دهیکش احساس با  

 دستم با. کردم جمع خود در را میپاها! بود شده سرد چقدر یلعنت

. داشتم یم نگه گرم را خودم دیبا  ، بود میرو که گشتم یزیچ دنبال  

 سر متعجب و شدند باز ممکن حد نیآخر تا میها چشم سارا داد با

.نشستم میجا  

 رو یدیکپ یندار اتاق مگه ن؟یکن یم یغلط چه جا نیا شماها -

 باز هم رو پنجره ؟یش ضیمر یخوا یم باز سرما، نیا تو مبل؟اونم

!ایدردسر دنبال فقط ، یگذاشت  

:گفت و کرد اشاره ییجا به  

بخوابه؟؟ مبل رو باهات یکرد جبورم هم مظلومم پسر -  

 دست از یکی با! زدم یم جیگ ، کردم یم ریس یگرید یایدن در هنوز

.کردم یم نگاه سارا به منگ و جیگ و فشردم را چشمانم میها  

 قفل مغزم کردم، ینم درک را شیها حرف گفت؟ یم چه یصحب سر

. بود  

 در زدم، کنار صورتم از را ها آن و دمیکش ام آشفته یموها به یدست

.دادم بدنم به یقوس و کش ، دمیکش یم یا ازهیخم که یحال  



669 | P a g e  
 

:شد بلند سارا یصدا  

 قصدت تنته؟ هیلباسا چه نیا ؟یکش ینم خجالت تو دختر! حرکاتشو -

ه؟یچ خراب یلباسا نیا دنیپوش از  

 گند بود انداخته راه دادیب و داد یصحب اول ، گفتم لب ریز ییبابا برو

 یم فقط ، گرید زیچ چیه نه بود پسرش نگران نه او. بمخوا به بود زده

 به نگاهم هنوز! شوند خراب متشیق گران و قهیعت یها مبل نیا دیترس

. بود رونیب یها لباس با کردم، نگاهش زیر چشمان با ، بود او  

 سوال را او تا نداشت وجود خانه نیا در یکس! بوده؟ کجا صبح وقت نیا

کند؟ جواب و  

:گفت و شد یصبع سکوتم از  

.گهید برو شو بلند ، کنه یم نگاه من به هنوزم -  

 مبل یرو خواست یم دلم! چه او به اصال ، کردم نگاهش تفاوت یب

.بخوابم  

 مبل یرو هم باراد مگر بودم، شیها حرف لیتحل و هیتجز ریدرگ هنوز

 ییرو روبه مبل یرو. دمشید و چرخاندم اطراف در را نگاهم بود؟
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 بهم شیموها و بود نشسته شیابروها نیب یجذاب اخم ، بود برده خوابش

.بودند کرده خوش جا اش یشانیپ یرو ختهیر  

 

13٦_پارت#  

 نگاه بود افتاده نیزم یرو مبل کنار که ییپتو به و گرفتم او از را نگاهم

:گفتم سارا به رو و کردم بلند سر ، کردم  

روم؟ یانداخت نویا تو -  

:گفت و زد یپوزخند  

.ینیبب خوابشو ، کنم ینم یکار نیهمچ برات من -  

:گفتم و دمیخند  

 دختر رو  تو ، پرسم یم یک از ویچ دارم بگو منو! یگ یم راست+ 

!!من برسه چه ینداختینم پتو خودتم  

 یها حرف به کردن گوش ی حوصله ، شد بلند خشم با شیصدا

. نداشتم را مزخرفش  
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 هم باراد جز یکس ، دنبو جا نیا که شبید رفت، یم پتو سمت فکرم

 خاطر به بوده؟ باراد کار یعنی! نشست لب یرو یلبخند. نبود خانه در

.شد قیتزر قلبم به ینیریش حس! بود؟ دهیخواب مبل یرو من  

 ی فرشته مثل که دوختم چشم سارا به و دمیکش یگرید ی ازهیخم

. بود ستادهیا سرم یباال مرگ  

.بود دوخته چشم نم به نفرت از پر یچشمان با کمر به دست  

 حرص با را نفسم من؟ به بود داده ریگ و کرد ینم داریب را پسرش چرا

 و داد حوصله. بود کار نیبهتر بودن تفاوت یب االن دیشا کردم، یخال

.نداشتم واقعا را دادشیب  

. کردم کج ها پله سمت به را راهم و شدم بلند میجا از او به توجه بدون

:دش بلند سرم پشت از شیصدا  

 ینم چرا ؟ینامحرم پسر یجلو لباسا نیا با یکش ینم خجالت تو -

 لباس رونیب یایم اتاقت از بگم بهت دیبا همش ،یشد بزرگ تو یفهم

 بدبخت پسر شیر به یببند خودتو یخوا یم ؟یبپوش یتر مناسب

کنم؟ استفاده روش نیا از یگفت دهینم جواب یا گهید جور یدید من؟  
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 ستین یکی آخه دادم، ادامه راهم به و دمکر نثارش لب ریز یفحش

 و ایمهمون تو خودت ای شه؟یم سرت نامحرم محرم مگه تو بگه بهش

  ؟یداد ریگ من به که یر یم چادر با مردا هیبق جلو

. شد راهم سد و آمد دنبالم به بلند یها قدم با  

:گفت عیسر ، زدم زل چشمانش در و ختمیر چشمانم در را یتفاوت یب  

!بده وجوابم -  

:گفتم یجد  

 ومدناتونوین خونه صبح تا و تونییهوی یشدنا بیغ جواب شما وقت هر+ 

!؟یاوک ، دم یم پس بهتون رو کردم که ییکارا جواب منم ، نیداد  

 و کرد لب ریز یمِن مِن زده هول ، دیپر رخش از رنگ کردم احساس

:گفت  

 خونه از و کنم پارت لتو بزنم حقته! یآورد در زبون که نمیب یم - 

.رونیب بندازمت  

:گفتم تیعصبان با حرفش بند پشت  

!یکرد غلط+   

:شد بلند باراد یصدا که بزند یحرف خواست  
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خبرتونه؟ چه! یصحب سر دیکن بس اه -  

. آمد یم سمتمان به کرد یم درست را شیموها که یحال در  

. را پسر نه داشتم را مادر ی حوصله نه بودم، خسته  

.تمداش کم فقط تورو+   

:دیپرس یزیر چشمان با شد کمینزد  

؟یگفت یچ -  

 رفتم باال پله چند و نکردم صبر ، دادم تکان یچیه ی نشانه به را سرم

.شد بلند سرم پشت از شیها قدم یصدا که  

بهم؟ یگفت یچ توام با -  

 ، کردم تر تند را میها قدم ، آمد باال پله کی عیسر ، برگشتم سمتش به

 یم باال آنها از یسخت به ، ها پله به پشتم بود باراد به میرو که یحال در

.رفتم  

:گفت و ستادیا  

 کارت یچ دونستم یم وگرنه! الیآ ندارم حوصله یصحب سر که فیح -

.کنم  



674 | P a g e  
 

:گفتم و انداختم باال ییابرو  

 اومده؟ یکِ رفته یکِ کرده؟ رید چرا چشه؟ جونت مامان نیبب اول تو+ 

.برس منو حساب ایب بعد  

. رفتم باالتر یا پله چند عیسر ، آمد باالتر پله چند  

:گفت جیگ و ستادیا راه انیم  

ه؟یچ منظورت تو؟ یگ یم یچ -  

:گفتم و انداختم باال یا شانه  

.یرس یم جهینت به کن فکر حرفام به ، یدیشن که همون+   

 مادرش و من نیب نگاهش. شد مشت دستش ، شد تر رنگ پر  اخمش

. آمد باال دو به یکی را ها پله یناگهان حرکت کی با. بود گردش حال در

 رفتم باال سمت به میپا یها دنیکش ریت به توجه بدون و دمیکش یغیج

.کردم قفل سرم پشت را در و شدم اتاقم وارد عیسر ،  

 شدت به ام نهیس قفسه ، زدم یم نفس نفس ، ستادمیا اتاق در پشت

. رفت یم نییپا و باال  

 یخداراشکر ، بود شده الیخیب که ییگو ، آمد ینم باراد از ییصدا گرید

.گفتم دل در  
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13٥_پارت#  

  د؟یپر رخش از رنگ چرا ، دیکش پر سارا واکنش سمت به فکرم

 و نبود نطوریا دیشا ، نزند سرم به ناجور یها فکر تا دادم تکان را سرم

. بودم شده مشکوک یادیز من  

. آمدم رونیب و شستم را صورتم ، کردم حرکت توالت سمت به  

. نداشتم که هم را رفتن رونیب جرئت ، کردم یم نگاه بر و دور به کالفه  

. رفتم در سمت به و کردم خشک را صورتم  

 یکس ، انداختم رونیب به ینگاه در یال از و کردم باز را قفلش آرام

!نبود  

 یگرید قدم خواستم. رفتم ها پله سمت به و برداشتم آرام را میها قدم

 و گذاشتم قلبم یرو را دستم. شد بلند سرم پشت از ییصدا که بردارم

.بود خان دیحم ، برگشتم صدا سمت به  

. دادم را جوابش سرد ، داد یسالم  

 یم شیرو و سر از یکالفگ حس ، شد کمینزد مطمئن نا ییها قدم با

!روزید مثل درست ، دیبار  
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:گفت و دیکش صورتش به یدست  

نه؟ انیک شیپ ینرفت که روزید ، دخترم -  

 کرد؟ یم اصرار انیک شیپ نرفتنم یبرا انقدر چرا! دیپر باال میابروها

 که قاتل از د؟یترس یم بودن وانهید ننگ از فقط یعنی! نبود درک قابل

! نبود تر زشت  

!باشد داشته یا مسخره لِیدل نیچن دانستم یم دیبع  

:گفتم سرد  

.نرفتم نه+   

.بفهمم قیدق را واکنشش خواستم یم ، گرفتم نظر ریز را شیها حالت  

:دیپرس اضطراب با دوباره و کرد یخال یآسودگ با را نفسش  

 ینزد باراد به یحرف ، یبافت یم من واسه که ییداستانا اون درباره -

 نه؟

:گفتم و کردم یاخم  

! باباااا+   

دخترم؟ هیچ -  
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؟یبافت یم یچ یعنی ه؟یچ منظورت+   

:گفت و ادد قرار میبازوها یرو را دوستش دو  

.عاقلم دختر نیآفر ، نگو هم یکس به ، نیهم یعنی -  

 با را خودم. کرد یم رفتار گونه نیا چرا ، بود مانده باز تعجب از دهانم

 را در و رفتم اتاقم سمت به یبلند یها قدم با ، دمیکش کنار تیعصبان

 هر! بودند شده بیعج همه امروز چقدر. دمیکوب گرید کی به محکم

! گذاشتند ینباشم،نم مشکوک ای کنم فراموش خواستم یم چقدر

 نیب شده خشک یها خون به دستم ، دمیکش میموها به یدست یعصب

! شد چندشم خودم از خورد، میموها  

.بردم هجوم حمام سمت به و برداشتم را ام حوله عیسر  

*** 

 به یا شانه ، کردم خشک حوله با را میموها و ستادمیا نهیآ یروبرو

 مخصوصم عطر دنبال به  و دمیمال میها لب یرو یلب برق ، زدم میموها

! نبود گشتم،  

  کردم؟ ینم شیدایپ چرا

.ستادمیا اتاق وسط کالفه  



678 | P a g e  
 

کجاست؟ یعنی+   

 از یکی داخل دیبا ، رفتم کمدم سمت به و چرخاندم اطراف در را نگاهم

. باشد میها فیک  

 افتادن با ، کردم خارج را لشانیوسا و برداشتم را میها فیک یکی یکی

.برداشتم را عطر عیسر ، زدم یلبخند ها فیک از یکی داخل از عطرم  

 یفیک درون را نیزم یرو شده پخش لیوسا هیبق حوصله یب و کالفه

. دادم قرار  

 دست کردن جمع از بود لمیوسا نیب که ییآشنا نا نامه پاکت دنید با

 کلمه از فارغ کردم، نگاه را طرفش دو و برداشتم را نامه پاکت. دمیکش

! بود بیعج ش،یرو یا ینشان ای  

کرد؟ یم چه من فیک در  

.بود درونش عکس چند و کاغذ کی ، کردم باز را نامه پاکت کنجکاو  

. شد یم تر شیب ام یکنجکاو و تعجب لحظه هر  

 که یزیچ دنید از چشمانم. کردم بازش و آوردم در را شده تا کاغذ

.دنیتپ تند تند به کرد شروع قلبم ، شد گرد بود شده نوشته کاغذ یرو  
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 پاکت ، شدند سست میها دست ، نشستم تخت یرو و رفتم عقب عقب

 یاتفاق چه بود؟ خبر چه چه؟ یعنی ، افتادند دستم از کاغذ و نامه

  بود؟ فیکث یباز نیا پشت یکس چه افتاد؟ یم داشت

!شد یم اکو مغزم در کاغذ یرو جمله مدام  

"!! کن توجه تر شیب اطرافت به ، بوده یدعم صدر رهاِ مرگ "  

 درک بوده؟ یعمد که چه یعنی ، بود کرده رخنه وجودم تمام در ترس

!! بود آور تعجب زیچ همه ، کردم ینم  

 گذشت که یسخت یها سال بعد اما مقصرم، من کردم یم فکر حاال تا

! بوده؟ یعمد ندیگو یم حاال  

!! یعمد قتلِ کی یعنی نیا  

!باشد؟ توانست یم یکس چه قاتل اما  

 

137_پارت#  

. برداشتم را پاکت دوباره و نشستم نیزم یرو  

.کردم نگاه و آوردم رونیب را ها عکس  

!!! نداشت امکان نیا نه،  



680 | P a g e  
 

.نداشت را ششیگنجا مغزم گرید آمد، یم بند داشت نفسم  

 از دورتر ن،یماش در کرده ریگ یرها بودند، تصدف محل از ییها عکس

!بود دایپ نیزم یرو من جان یب جسم هم او  

.بود گرفته نفسم افتادم، سرفه به  

.دمینوش و کردم آب یوانیل و رساندم یعسل به را خودم  

 دنبال یداریب از نانیاطم یبرا بودم خوانده ییجا باشم؟ خواب نکند

. بگردم ساعت  

 کابوس ست،ین خواب نیا. خورد ساعت به چشمم و کردم نگاه را اطراف

! است تقیحق ست،ین  

. زدم صورتم به یآب و رفتم توالت سمت به  

!بود دهیپر وضوح به رنگم انداختم، نهیآ در خودم به ینگاه  

 نشده وانهید االن تا اگر! بود؟ انداخته راه من با را یباز نیا یکس چه

 ام وانهید که بود نیهم قصدشان! شدم یم بعد به نجایا از قطعا بودم

!کنند  
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 به یکم اند؟ آورده در فمیک از سر چگونه ها سعک و کاغذ نیا اصال

 نیهم... و یهوشیب و یمشک نیماش آن به دمیرس و آوردم فشار مغزم

!البد اند گذاشته فمیک در را آن بودم هوشیب که یموقع! بود  

 چه کار بوده یعمد رها مرگ اگر داشت؟ یمعن چه شانیکارها نیا

 کار چه ما میبگو است هترب ای کرده؟ کار چه او مگر چرا؟ و بوده یکس

!رمیبم هم من بود ممکن چون م؟یا کرده  

 چه داشت یسع انداخته، راه یباز و شده دایپ یکی سالها بعد چرا

 تمام را ناتمامشان کار خواستند یم نکند ای بفهماند؟ من به را یزیچ

بکشند؟ هم مرا و کنند  

 چیه زدم عوق چه هر اما گرفتم تهوع حالت رفت، یاهیس چشمانم

.نبود آمدن باال یبرا ام یلعنت ی معده در یزیچ  

 رها مرگ مسبب و مقصر من که فکر نیا خاطر به میزندگ از سال چند

. گذشت خانواده نیا نفرت تحمل با و یسخت به ام بوده  

 سرد باعث و ام داده کشتن به را رها میها یلجباز با من کردم یم فکر

.ام شده خودم با هیبق ی رابطه شدن  

 از مشکل ای گفتم یم! برسد نجایا به موضوع کردم ینم فکر چوقتیه

! نیماش ای بوده من یرانندگ  
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 یعنی باشد، داشته وجود نیب نیا هم یگرید ی نهیگز دانستم ینم

اند؟ کرده یدستکار را نیماش  

!است؟ کالفه انقدر خان دیحم چرا  

!است؟ مضطرب و گردد یبرم رید رودیم زود سارا چرا  

 و نقطه کی به هرکدامشان که یمتفاوت یها سوال نیا از اشتد مغزم

.بود کرده داغ رسند یم مختلف جواب  

.شود منفجر است ممکن لحظه هر کردم یم حس  

 یها حرف بگذارم، انیم در لدای و انیک با را موضوع نیا بود بهتر

 یم هم یرو را مانیها فکر میداشت ماند، نصفه که هم مانیقبل

!وسط دندیپر باراد و اشاری که میبرس یا جهینت به میگذاشت  

 عوض را میها لباس عیسر. شدم خارج توالت از و کرده خشک را صورتم

.انداختم سرم یرو یشال میموها کردن جمع بدون کردم،  

.فمیک یتو انداختم و گذاشتم نامه پاکت درون را برگه و ها عکس  

. افتادم راه عیسر  

 یزیچ رفتن قبل بود بهتر شد، یم بد داشت حالم و داشتم ضعف

.بخورم  
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 کی اما بود، شده دهیچ زیم یرو یمفصل صبحانه. شدم آشپزخانه وارد

.یخال یِخال بود، ننشسته زیم پشت هم نفر  

! کردم یم تعجب دیبا بود آنجا یکس اگر نبود، یبیعج زیچ  

:گفتم رلبیز و زدم یپوزخند  

!هیمیصم و گرم یادیز خانوادمون کانون+   

 یم یخروج سمت به که نطوریهم و کردم درست لقمه چند عیسر

.خوردم یم و گذاشتم یم دهانم در یکی یکی رفتم  

.شد وارد باراد که بودم دهینرس در به هنوز  

 یجلو شوند یم ظاهر ها موقع نیهم یخانوادگ. کرد نگاهم کنجکاو

!آدم  

:گفت و انداخت میپا سرتا به گذرا ینگاه  

خبر؟ یب! ... ؟یسالمت هب نیبر یم فیتشر کجا -  

.کردم نگاهش چپ چپ دادم، قورت و دمیجو را ام لقمه  

:گفتم و کردم اخم کرد، یاخم  
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 جواب آمداتون و رفت یبرا خونه ی ملکه و شما که یجور نیهم+ 

!کنم یکار نیهمچ ستمین مجبور منم ، نید ینم پس  

:گفت و رفت باال پوزخند حالت به لبش گوشه  

!یکرد ینم رو فقط ،یبود جواب حاضر نکهیا مثل -  

!بردم یپ اشتباهم به االنم کردم، یم اشتباه کردم، ینم رو و بودم آره+   

! توعه سکوت اشتباه،. توعه کردن لج اشتباه، -  

  ؟یفهم یم دارم عجله ان،یک شیپ برم خوام یم+ 

:دادم ادامه یکوتاه مکث بعد  

 حوصله نه دارم یهرا به رو اعصاب نه االن ،یگرفت جوابتو حاالم+ 

.یالک یبحثا  

!دارم یتر مهم یکارا  

:زدن حرف هیکنا با کرد شروع و کرد نگاهم متفکر  

هوم؟!...اشار؟ی بغل تو ای!...ان؟یک شیپ -  

:گفتم یعصب شد، مشت حرص از دستم  

!گهید بسه ؟یبحث هر وسط اشاری اسم آوردن از ینشد خسته+   
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:گفت و زد یشخندین شد، کمینزد قدم چند  

 و ییتو بحثمون ندارم، اون مورد در بحث به یا عالقه وجه چیه به -

 یم داتیپ یعوض اون کنار تهش یکنیم که یهرکار! دارم شک بهت

. کنم  

:داد ادامه و شد جادیا یرییتغ شیصدا تن در  

.باشه آدم که باش یکس عاشق حداقل -  

:گفتم و زدم یا خنده تک یعصب  

شم؟ تو عاشق امیب ؟یآدم تو مثال+   

. دیپر باال شیابروها  

!بودم زده گند آمدم، خودم به  

 فکر بدون متعجبش نگاه به توجه بدون و کردم درشت را میها چشم

:دادم ادامه  

!شه عاشقت بخواد یکس که یستین آدم+   

!که شد بدتر کنم جمعش خواستم بودم؟ من نیا گفتم؟ یم چه  

.گرفت تیعصبان را متعجبش نگاه یجا  
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138_پارت#  

. دادم قورت صدا با را دهانم بآ  

  دم،یترس یم یعصب بارادِ نیا از

 دهیترس دیفهم یم دینبا کردم، حفظ ظاهر به را میخونسرد هم باز یول

. کرد یم تمیاذ وگرنه ام  

: زدن حرف به کردم شروع دوباره  

 فکر شه، ینم تو مثل یآدم عاشق یکس! قلب نه یدار احساس نه تو+ 

 برخورد دختر هی احساسات با دیبا یچطور یباشن بلد هنوز یحت کنم

!یکن جذبش یچطور! یکن  

 میجا به یگرید فرد انگار دم،یفهم ینم یزیچ میها حرف از هم خودم

!زد یم حرف  

.کرد اکتفا یپوزخند به  

 گرید یقدم هم باز ستاد،یا و کرد مکث یکم شد، کمینزد یقدم

.برداشت  



687 | P a g e  
 

 و ندارم یترس بفهمانم او هب خواستم یم بودم، ستادهیا میسرجا صاف

.ام اوردهین کم  

:گفت و زد یکج لبخند  

 یم من جذب خودشون باشم، دخترا جذب فکر به من ستین الزم -

!شن  

 و کرد نگاهم متفکر یکم گذاشت، بشیج در را دستانش کرد، یمکث

:گفت  

م؟یکن امتحان چطوره...خب یول -  

:گفتم هول و تعجب با  

!و؟یچ..چ+  

:گفت جوابم در و گذاشت اش چانه یرو را دستانش از یکی  

 دختر هی احساسات با یچطور بلدم که کنم ثابت بهت خوام یم -

.کنم برخورد  

:داد ادامه یتر آرام تن با  

 قلبش ییهوی باال، قلب تپش از که اونقدر! باال ببرم جانشویه چطور و -

!ستهیبا حرکت از  
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.دادم قورت چندم بار یبرا را دهانم آب  

کند؟ ثابت چگونه خواست یم گفت؟ یم چه  

 هم باز و آمد جلو باز. برداشتم عقب به یقدم برداشت، سمتم به یقدم

. رفتم عقب  

.میا آشپزخانه در شدم متوجه که میکرد تکرار را کار نیا آنقدر  

 طرفم دو را دستانش و شد کمینزد کردم، برخورد خچالی به پشت از

.گذاشت  

!بود چه لشیدل نستمدا ینم د،یتپ یم شدت به قلبم  

.رفت باال بدنم یدما آورد، کینزد را سرش  

 به قلبم دنیتپ محکم شد، یم تر کم صورتم با صورتش فاصله لحظه هر

!بود دهیرس اوجش  

 یم حس صورتم یرو شتریب لحظه هر را داغش یها نفس حرارت

.کردم  

.بود سخت میبرا تیوضع نیا تحمل شد، یم بد داشت حالم  

 ذوب نافذش نگاه ریز داشتم! نه نگونهیا اما خواستم، یم کمینزد را باراد

.شدم یم  
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. شد شرمم بکند خواست یم که یکار به کردن فکر از  

.بستم محکم یا لحظه یبرا را چشمانم  

.شوم میتسل توانستم ینم  

 با کردم یسع گذاشتم، صورتش یرو و آورده باال را گشودم،دستم چشم

.کنم دور خود از را او گرید جهت به صورتش چرخاندن  

. شد شتریب یکم مانیها صورت انیم فاصله  

.افتادند طرفش دو سست دستانش  

.کرد شتریب یکم را نمانیب فاصله و آمد خودش به   

 یم که یکار به کردن فکر از یحت من کردم، فوت آسوده را نفسم

...!برسد چه دمیکش خجالت بکند خواست  

 به نگاهم تا کردم تیهدا نییپا هب را نگاهم داشت امکان که ییجا تا

. افتدین چشمانش  

 باز راهم تا دادم هلش عقب به یکم و گذاشتم اش نهیس یرو را دستم

.شود  

.نداشت من از یکم دست کردم، حس را قلبش تپش  
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 و کردم باز را سرش کردم، حرکت بود اپن یرو که یمعدن آب سمت به

.دمینوش آب یکم  

.دمیکش یقیعم فسن و دادم اپن به را ام هیتک  

.بود گرفته نظر ریز مرا که بود باراد به حواسم تمام اما بود نییپا سرم  

.فشردم هم یرو را میها پلک یعصب. آمد سمتم به و کرد حرکت  

:گفت بود پوزخند هیشب شتریب که یکج لبخند با  

...ای! برات؟ شد ثابت -  

.گرفتم باال متعجب را سرم  

:داد ادامه  

م؟یکن نامتحا بازم ای -  

:گفتم زده هول و یفور  

!نه که معلومه...نه یعنی... آره!...؟یچ+   

.شد حبس نهیس در نفسم شد، کترینزد  

م؟یکن امتحان بازم که نهیا منظورت -  

:گفتم یزار حالت با  
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!کنار برو باراد، بسه اه -  

 و رساند من به را خودش میها حرف به یتوجه نیتر کوچک بدون

.ستادیا میرو به رو قایدق  

 به مرا و گرفت را گردنم و داد رد شالم ریز از آورد، کینزد را دستش

.دیکش خود سمت  

!بودم شیکارها گر نظاره مبهوت و مات  

.آورد کینزد را سرش و بست را چشمانش  

!دهم نشان یالعمل عکس چه دانستم ینم  

. آورد یفشار گردنم به  

 و کند باز ار راهش خواست یم لحظه هر که را یا مزه ترش عیما

!کردم یم حس میگلو در دیایب رونیب  

.گذاشتم دهانم یرو و آوردم باال را دستم و زد رونیب حدقه از چشمانم  

.زدم باراد نهیس به محکم را گرمید دست  

.کرد نگاهم یسوال و کرد باز را چشمانش یجیگ حالت با  

!د؟یفهم یم مگر اما دادم تکان شیجلو کنار برو ی نشانه به را دستم  
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 آب به که گذاشتم اپن یرو را دستم اورم،یب باال بود ممکن لحظه هر

.شد نیزم پخش شیها آب و نیزم افتاد و کرد برخورد یمعدن  

:گفت تعجب با باراد  

!ترسناکه؟ انقدر یعنی ه؟یچ نکارایا -  

 ادامه را کارش داشت اصرار یلیخ انگار گذاشت، دستم یرو را دستش

.دهد  

 چه هر و زدم عوق برداشتم دهنم یجلو از را تمدس شد، تمام تحملم

 را خودش کار لقمه سه دو! آوردم باال باراد لباس یرو را نبود و بود

.بود کرده  

.بکشم نفس یدرست به توانستم ینم و دیکش یم ریت میگلو  

.دیکش عقب را شیها دست باراد  

!دیچرخ یم لباسش و من نیب نگاهش متعجب  

.دوختم چشم باراد به ترس با و مگذاشت میگلو یرو را دستم  

:آمد حرف به پته تته با و ناباور  

!! الیآ...  ؟؟یکرد کاریچ بود؟؟ یکار چه..  نیا..  تو..  ت -  
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13۹_پارت#  

:گفتم عیسر  

! بخدا...  شد ییهوی...  نبود یعمد+   

باشند مانده سالم گوشم پرده و او یگلو کردم شک زد که یداد با  

لباسم؟؟ رو آخه بود، یرکا چه نیا احمق، -  

.فشردم هم یرو را میها پلک ترس از  

. خورد یم بهم داشت حالش بود معلوم انداخت، لباسش به ینگاه  

 من به لباس طرفم، به کرد پرت و آورد در را لباسش حرکت کی در

.افتاد نیزم یرو و کرد یبرخورد  

:شد بلند شیصدا دوباره  

!!!یزد گند -  

!باراد توسط قبرم کندن با بود یمساو ماندنم  

 به دستش از فرار یبرا و کردم تند را میها قدم اورد، هجوم سمتم به

.زدم دورش و رفتم زیم سمت  

!شد راهم سد و کرد کج را راهش  
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.شد ظاهر میجلو باز که رفتم زیم گرید حرف به  

 استفاده فرصت از تا دادم هلش اپن سمت به و رفتم سمتش به یعصب

.بروم در سمت به و کنم  

 که شد ییها آب جلب نگاهم. رفت عقب عقب داد، دست از را تعادلش

.بودند شده پخش نیزم یرو  

.دمیترس افتدیب بود قرار که یاتفاق فکر از  

. زخوردیل و ها آب رو رفت شیپا زودتر اما دم،یدو سمتش به عیسر  

 سمتش به هم من و گرفت را میمانتو افتادنش از یریگ جلو یبرا

.او یرو هم من و نیزم یرو افتاد. مشد دهیکش  

.دیکوب یم ام نهیس به محکم قلبم  

. باال رفت بدنم یدما اش برهنه بدن به دستانم برخورد با  

 کرده برخورد گوشم ی الله به لبش و بود گرفته قرار سرش کنار سرم

.شدیم مورم مور بود،  

 ورتشص یرو شانیپر کوتاهم نسبتا یموها و بود افتاده سرم از شالم

.بودند ختهیر  

.دوختم چشم باراد صورت به و گرفتم باال را سرم  



695 | P a g e  
 

 همه خجالت و ترس ، استرس. بود فیتوص قابل ریغ حالت آن در حالم

.برد یم باال را قلبم تپش و بود شده یقاط باهم زیچ  

 از توانستمینم یزیچ چیه! بود شده عوض بیعج باراد نگاه رنگ

.بخوانم چشمانش  

 کوره مثل باراد بدن یول بودند، کرده خی جانیه و رساست از دستانم

!بود داغ  

.داد ینم را یکار چیه دستور و بود کرده قفل مغزم  

 را من و شد دهیچیپ دورم دستش که شوم بلند میجا از کردم یسع

. کرد کینزد خودش به شتریب  

.پوشاندند را صورتم یجلو میموها از یا دسته حرکتش نیا با  

.شد ینم یول بروند کنار صورتم از میموها بلکه ادمد تکان را سرم  

 به را صورتم یموها و آورد باال متعجبم چشمان مقابل را آزادش دست

.زد کنار یآرام  

!بود سخت میبرا تیوضع نیا تحمل  

 حرکت با که دهم نجات چنگش از را خودم چندم بار یبرا کردم یسع

.کرد رمیغافلگ شیناگهان  
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 و سیخ نیزم یرو من حاال. کرد عوض هم با ار مانیجا حرکت کی با

.مقابلم او و بودم سرد  

!گرید طرف نگاهش ینیسنگ طرف، کی جمسش ینیسنگ  

 به بود انینما آن در یلرزش استرس از که ییصدا با و بستم را چشمانم

: کردم ناله یآرام  

!کنار برو لطفا+   

 گفت یسح پر و خاص لحن با ،یآرام به و آورد گوشم کینزد را سرش

: 

!کن فیتوص برام حالتو -  

: گفت و گذاشت دستم یرو را دستش  

!رمیگیم دستتو یوقت -  

.رفت یم نییپا باال سرعت به ام نهیس قفسه  

 و گرفت نوازش به یکم را ام گونه دستش پشت با و آورد باال را دستش

: گفت  

!زنم یم دست صورتت به یوقت -  
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.شد یم تر کینزد و کینزد داد، قرار صورتم مقابل و آورد باال را سرش  

: گفت احساس با و آرام  

..!شمیم کینزد بهت یوقت و -  

  نداشتم، را یکار چیه انجام قدرت

.بود کرده ام محاصره طرف هر از جسمش  

.بود شده زیلبر صبرم اوردم، ینم تاب  

.بود گرفته سرعت بدنم در خون انیجر  

. نیزم یتو بروم شوم آب خواستم یم هم خجالت از  

.نبود ممکن میبرا فشیتوص قلبم ی تابانهیب تپش  

.باراد یها چشم به شدم رهیخ  

 دنید از یناش ترس با. شدم رو به رو اش رهیخ و طنتیش پر نگاه با

: دمینال طنتشیش از پر یچشما  

!یکنیم تمیاذ یدار..  کنار برو! .. لطفا باراد+   

 

141_پارت#  
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.شد دهیکش میها لب متس به نگاهش ، میها حرف به توجه بدون  

:گفت و دیکش یقیعم نفس  

 ، لبات به یزد گند! یکرد خراب ویچ همه یزد که یگند اون با -

!فیح  

:گفتم عیسر و دادم قرار اش برهنه و داغ ی نهیس یرو را میها دست  

.کنار برو پس...  پ+   

 لب ، داد قرار میها لب یرو سیه حالت به و آورد باال را انگشتش

:گفت و کرد کینزد گوشم به را شیها  

 بهتر یزایچ به زودتر تا! میکن شروع گهید یجاها از میتون یم یول -

ه؟یچ نظرت م،یبرس  

. بود کرده قفل لحظه آن در مغزم گفت؟ یم چه  

 در و شدم یم آب االن نیهم اگر دم؟یشن یم باراد زبان از را ها نیا

.نداشت تعجب یجا رفتم یم فرو نیزم  

. بودند انداخته گل شرم از میها هگون نداشتم شک  

 که ییها حرف ، بود حرف از پر چشمانش ، بود رهیخ میها چشم به

. نبود ممکن من دست به خواندنشان  
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. برخواست میرو از و زد یپوزخند ، دید یزیچ چه نگاهم در دانم ینم  

. کردم فوت آسوده را نفسم  

:کرد زمزمه لب ریز  

!ینفس چه -  

 یرو عرق درشت یها قطره گفت؟ یم هچ اش شده مشت دست

. بودند نشسته اش یشانیپ  

!بود کالفه هم خودش ییگو  

:گفت یشخندین با و کرد یمکث  

 هی تونه یم که! بلدم هم یا گهید یکارا چه یبپرس الناز از یتون یم -

.ببره باال رو قلبش تپش و جانیه ، کنه جذب رو دختر  

. کردم نثارش ییایح یب بشنود که یطور لب ریز  

:گفت و کرد یاخم  

 البته و! کوچولو نزنه سرت به یا گهید یفکرا ، بود یشوخ هی همش -

. یزد که ییحرفا یبرا کیکوچ اثبات هی  

.ستین تو مثل همه با رفتارم من و  
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:گفتم و دمیکش میها لب یرو یآرام به را دستم پشت  

داره؟ فرق چرا من با+   

 بلند! رنگ یا قهوه یگو دو آن بودند حرف از پر ، زد زل چشمانم به

. کردم نگاهش یسوال شدم، تر کینزد و شدم  

:کرد زمزمه لب ریز و دیدزد را نگاهش ، کرد فوت را نفسش کالفه  

.ادینم خوشم ازت ، واضحه لشیدل -  

. کرد باز راه دلم به غم  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس بودم؟ شده ناراحت چرا یلعنت منِ  

.خوبه+   

. بود انینما چشمانش در تعجب یکم ، داد سمتم به عیرس را نگاهش  

:گفتم ادامه در  

.دارم بهت یحس نیهمچ منم+   

 ییگو و دیکش شیموها انیم یدست ، شد تر رنگ پر ابروانش نیب اخم

. بود خودم دخترانه یها فکر فقط هم دیشا گرفت، غم رنگ چشمانش  



701 | P a g e  
 

 و دست به یبآ و کردم باز را آب لوله ، رفتم ییشو ظرف سمت به

. زدم صورتم  

. بود کردن فکر حال در ییجا به رهیخ ، برگشتم باراد سمت به  

. دوختم چشم  او به و گرفتم باراد از نگاه سارا یصدا با  

 زد یم یکبود به صورتش خشم از که یحال در ، بود ستادهیا اپن پشت

:دیغر  

!صورته؟ و دست شستن یجا جا نیا آخه! احمق ی دختره -  

:گفتم و کردم خشک را صورتم میمانتو نیستآ با  

.بشورم جا نیا خواد یم دلم+   

.ادب یب ی دختره -  

:گفتم و زدم یشخندین  

!گهید شدم بزرگ خودت دست ریز+   

 ییجارو ، کرد کج آشپزخانه یورود سمت به را راه ، دیلرز یم خشم از

. آمد سمتم به و برداشت را بود شده داده هیتک وارید به که  
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 گرفت قرار نمانیب شد، راهش سد باراد که بود نمانده تر شیب قدم دچن

:گفت و  

!بسه الیآ  مامان،! گهید دیکن بس -  

 یفیک ، برداشتم نیزم یرو از را شالم ، شانیها صحبت به توجه بدون

 به و زدم دوش به و برداشته اپن یرو از را بود درش نامه پاکت که

. کردم حرکت یخروج سمت  

.رساند من به را خودش قدم چند با ، آمد خود به باراد  

:دمیپرس و کردم نگاهش یسوال  

!ه؟یچ باز+   

. گرفتمش هوا در ، کرد پرت سمتم به را بود دستش که یلباس  

:شد بلند شیصدا  

.کن زیتم تویکار گند -  

:گفتم و دوختم چشم او به خونسرد  

!ستین من ی فهیوظ+   

:گفت و شد کینزد سارا ، بزند یحرف باراد که نیا از قبل  
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نحس؟ ی دختره نیا باز زده یگند چه ست؟ین تنت لباس چرا پسرم -  

:داد ادامه من به رو سارا به دادن جواب بدون باراد  

!خودته ی فهیوظ کردنشم زیتم پس ، یآورد باال لباسم رو تو گندو -  

.کرد نگاهش و کرد بازش. گرفت دستم از را لباسم ، شد کمینزد سارا  

 افتاد، نیزم یرو که کرد پرتش صورتم در چندش با هیثان چند از دبع 

:گفت  

کنم؟ زیتم تویکار گند منه ی فهیوظ حتما پس! فیکث ی دختره -  

:گفتم یآور در حرص لحن با  

.نکن شک+   

:دادم ادامه باراد به رو  

.ارمین باال تو یرو و برم تا یگرفت ینم رو جلوم یخواست یم+   

. کردم حرکت باال سمت به و کردم تند را میها مقد یگرید حرف بدون  

. بودم شده رفتن رونیب الیخ یب  

.کردم یم یط را اتاق عرض و طول کالفه و سرگردان ، شدم اتاق وارد  
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 مانیپش گفتنش از خودم که زدم یم ییها حرف کی یگاه هم  من

 بود نیا و گفتم یزیچ حواس یب! بود موارد همان از هم نیا ، شدم یم

! حرفم اقبتع  

. کردم پرت تخت یرو و کندم سرم از یعصب را شالم  

!یلعنت دم،یکوب نیزم به محکم را میپا و دمیکش یا خفه غیج  

. آوردم در را میمانتو و نشستم تخت یرو ، دمیکش میموها در یدست  

  کرد؟ یم ثابت دیبا ، بودم گفته یزیچ کی من حاال

:گفتم لب ریز یعصب  

!سرش و سرم فرق تو بخوره اثباتش+   

. شد یم شروع کالسم کم کم ، کردم نگاه ساعت به حوصله یب  

. بودم مانده جا هم کالسم از حاال نشد که رفتنم رونیب  

 کالس از ماندن جا نه و بود نرفتنم رونیب نه داد یم آزارم که یزیچ اما

!مسخره  

 

141_پارت#  



705 | P a g e  
 

 به ینگاه و داشتمبر را ام جزوه. کردم یم فکر دینبا شدم، بلند یجا از

 اما م،یایب رونیب شیها کار و باراد الیخ و فکر از دیشا تا انداختم آن

. شد ینم  

! باراد یها حرف و دیکش یم پر آشپزخانه یها اتفاق سمت فکرم مدام

 یگرید یایدن در االتمیخ و فکر اما بود آن به نگاهم و بود دستم جزوه

. کردند یم ریس  

 را سرم عیسر... باهم بار چند ده؟یبوس را الناز بار چند حاال تا باراد یعنی

! اه دادم، تکان  

 چیه من به باراد یزندگ ، آمدم یم رونیب مسخره االتیخ و فکر از دیبا

. نداشت یربط  

 در خودم به ، دمیکوب میرو روبه نهیآ به را ام جزوه یعصب و شدم بلند

:زدم داد و کردم نگاه نهیآ  

!نداره یربط بهت! چه تو به الیآ چه تو به+   

. نشستم نیزم یرو تختم کنار و رفتم عقب آرام آرام  

. شد اتاق وارد لختش ی تنه مین همان با باراد ، شد باز اتاق در  

. گرفت خود به یمنظم نا تمیر قلبم هم باز  
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 و شدم کشینزد یقدم چند و شدم بلند یجا از ها گرفته برق مانند

:گفتم  

.رونیب برو تو؟ یایب داد اجازه بهت یک+   

 شده پخش که جزوه یها برگه سمت به نگاهش ، کرد نگاهم مسخره

:دیپرس ، دیچرخ نیزم یرو بودند  

؟یزد یم حرف خودت با یداشت -  

 دختر نیا گفت یم خود با شک یب بود؟ دهیشن را حرفم! شدم هول

.است شده وانهید  

:گفتم لرزان ییصدا با  

.لطفا رونیب برو+   

. بست سرش پشت را در و شد اتاق وارد ، کرد رییتغ نگاهش رنگ  

:گفت و شد کمینزد یقدم  

 نظرت هوم؟ م،یبکن یامتحان هی باز ، میبرس کارمون ادامه به اومدم -

ه؟یچ  

:گفت و انداخت تختم به ینگاه  
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.تره مجهز یدون یم -  

:گفت و داد میها لب سمت به را نگاهش  

.زهیتم که هاتم لب -  

 درون از ییگو! شود یم خارج تنم از یبخار ردمک یم حس! گرفتم گر

. سوختم یم  

 خوش حالم بود، نکرده انتخاب یباز مسخره یبرا یخوب تیموقع اصال

.نبود  

:گفتم و رفتم عقب یقدم  

!کن بس ییایح یب یلیخ+   

:گفت و داد سر یا خنده  

.ندارم تیکار نشو رنگ به رنگ حاال -  

:گفت و شد یجد انداخت، تخت یرو را لباسش  

!یشوریم لباسمو ک،ی! الیآ نیبب -  

 حضور با بگم بهتره البته یبکن انویک شیپ رفتن قصد باز یندار حق دو،

!اشاری محبوبت شخص و ژهیو مهمون  
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!؟یدیفهم من، فقط خودم، همراه فقط یبر ییجا یخوایم سه،  

. رفتم عقب به یقدم چند عیسر ، برداشت سمتم به یبلند قدم  

. شد انینما چشمانش در تعجب  

:گفت و زد یپوزخند  

!خورمت ینم ندارم، باهات یکار ، نترس -  

:گفت و آورد در حرکت به میپا تا سر از را نگاهش ، کرد یکوتاه مکث  

!یستین هم یخوردن نیهمچ -  

. زد یم یکبود به تیعصبان فرط از صورتم کردم یم حس  

 واکنش نیچن چرا یلعنت منِ! بود یخوردن زیانگ نفرت النازِ آن حتما

. بود گرفته حرصم و بودم کالفه خود دست از دادم؟ یم نشان  

:گفتم ، داشتم ام یخونسرد کردن حفظ در یسع  

بترسم؟ تو از دیبا چرا من+   

.شد کمینزد و برداشت قدم چند  

. گرفت دستش انیم را میموها از یا دسته  
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 قصدش کرد؟ یم چه بود، گردش در چشمانش و دستش نیب نگاهم

اصال؟ بود چه  

 لحن با و داد حرکت تخت و میها لب ، لختش تنه مین نیب را نگاهش

:گفت خودش خاص  

!یدون یم بهتر خودت -  

.بکشاند نجایا به را بحث داشت اصرار  

 به یزیچ عیسر شیها حرف به توجه بدون خواستم ینم را نیا که منم

:بکشانم یگرید یجا به را بحث مثال که آوردم زبان  

ه؟یچ چارهیب اشارِی اون با مشکلت دمیفهمن آخرش+   

:گفت نیخشمگ  

؟یدیفهم ، ستین چارهیب اشاری -  

:گفت و دیکش فرمش خوش یموها نیب و کرد جدا میموها از را دستش  

.کنم یم ثابت بهت بعد ، امیب مدرک با دیبا ، شم مطمئن دیبا -  

 او به یکنجکاو با کند؟ ثابت داشت قصد را یزیچ چه گفت؟ یم چه

. دوختم چشم  
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. بزند یحرف نداشت قصد ، کرد نگاهم سکوت در فقط  

!بزند که نداشت یحرف هم دیشا  

. بود یخوب پسرِ شناختم، یم بود ها سال را اشاری  

. شدم شیها حرف الیخ یب  

! بمانم خانه نیا در توانستم ینم گرید ، رفتم میها لباس کمد سمت به  

. دمیپوش و کردم خارج ییمانتو  

. بود من به نگاهش  و بود داده وارید به را اش هیتک باراد  

.کردم نثارش یفحش لب ریز  

 ییمو کش ، داشتم نگه سرم میباال ساده را میموها ، رفتم نهیآ سمت به

.کردم خارج کشو از  

:شد بلند سرم پشت از باراد یصدا  

ببندم؟ برات یخوا یم -  

.فشردم گرید کی به تیعصبان از را میها پلک  

.بود یجد کامال ییگو کردم، نگاهش نهیآ از  

. کردم یمصنوع یتشکر لب ریز و دمیپاش شیرو به یاخم  
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. کردم سرم را ام مقنعه و کردم جمع را میموها  

 درون لمیوسا همراه و کردم جمع را بود شده نیزم پخش که یا جزوه

. دادم قرار فیک  

:شد بلند باراد یصدا  

؟یر یم کجا -  

:گفتم سمتش به یهنگا نیتر کوچک بدون  

 از تو لطف به رن؟ یم کجا دست به جزوه و پیت نیا با نظرت به+ 

. برسم میبعد کالس به حداقل خوام یم ، موندم جا کالسم  

.رسونمت یم -  

.  کردم اکتفا سرم دادن تکان به  

. من به بود زده زل و بود داده هیتک وارید به ، کرد ینم یحرکت چیه اما  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس  

.شه یم رمید ؟یکن آماده خودتو یبر شه یم+   

 از یگرید حرف بدون و داد تکان یسر ، کرد نگاه چشمانم در قیعم

. شد خارج اتاق  
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.دادم قرار یمطمئن یجا را بود درونش نامه پاکت که یفیک  
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 یزیچ از تا چند هر! نداشتم اعتماد یکس به باراد جز خانه نیا در

.بگذارم انیم در او با را یزیچ توانستم ینم بودم دهنش مطمئن  

 زودتر یکم دیشا رفتم یم انیک شیپ امروز و داد یم اجازه باراد اگر

. شد یم حل مسائل نیا  

. اوردیب در سر من یها کار تمام از داشت دوست! باراد دستِ از آه  

. شدم خارج اتاق از و نکردم صبر  

 را جذابش یموها که یحال در ییرو روبه اتاق از باراد من، با زمان هم

.شد خارج ، کرد یم درست  

.افتادم راه دنبالش به ، کرد حرکت ها پله راه سمت به  

*** 

 حرف راه طول تمام که بس ، کرد یم درد سرم. میدیرس دانشگاه به

. کرد یم گوشزد را شیها  
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 را شیصدا که بودم نشده دورتر قدم کی ، شدم ادهیپ و کردم باز را در

:دمیشن سرم پشت از  

ال؟یآ -  

. کردم نگاهش یسوال و برگشتم سمتش به  

:گفت و کرد یکمرنگ اخم  

شه؟ یم تموم چند ساعت کالسات -  

.دیپر باال میابروها  

دنبالم؟ یایب یخوا یم+   

.داد تکان آره ی نشانه به یسر  

. رفت و گرفت را گازش و نکرد صبر گرید ، گفتم را ساعت  

! کنم باور را شیرفتارها و تیشخص کدام تمدانس ینم واقعا  

!یخوب به گرید ساعت چند گذشت، یم دعوا با نمانیب ساعت چند  

.شدم دانشگاه وارد و دمیکش یآه  

.  رفتم حیاط گوشه نیمکت سمت به  
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 یم تمام بودم نرفته که یکالس گرید قهیدق ده ، کردم نگاه ساعت به

. شد یم شروع آن از تر بعد یقیدقا هم یبعد کالس و شد  

 چشم اطراف به هدف یب و نشستم مکتین یرو حوصله یب قهیدق چند

.دوختم  

. گرفتم باال سر شد یم کمینزد که ییها قدم یصدا با  

.آمد یم سمتم به یخوراک یحاو یکیپالست با که شد لدای جلب نگاهم  

  باشد؟ کالس سر االن دینبا مگر

:دمیپرس و دادم یسالم ، نشست کنارم لدای  

 یم کار یچ جا نیا االن ،یباش یمیرح دکتر کالس سر دینبا مگه+ 

؟یکن  

 کالس م،یندار هم با کالسو نیا که تو و من ، دختر کجاست حواست -

.شتیپ اومدم ینشست نجایا دمید شد تموم زودتر خورده هی من  

:داد ادامه و کرد مکث یکم  

! دمایپرس یم تو از سوالو نیا دیبا من -  

 یم ریس یگرید یایدن در بود معلوم ، فشردم گرید کی یور را چشمانم

!کردم  
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:گفت و شد بلند یجا از لدای  

.رهیم سر حوصلم مینشست ، میبزن قدم شو بلند -  

.شدم بلند یجا از و کردم فوت یحوصلگ یب با را نفسم  

:گفت و گرفت سمتم به یکیک و وهیآبم لدای  

.ینخورد صبحانه مطمئناً ، بخور ایب -  

 آن بودم خورده ، کرد خوش جا لبم یرو یپوزخند صبحانه یادآوری با

 لب ریز و گرفتم دستش از را کیک و وهیآبم! یا صبحانه چه هم

. کردم یتشکر  

 و ها درس به راجع یگاه گه ، میبود زدن قدم و خوردن مشغول

. میکرد یم یصحبت ترم انیپا امتحانات  

.  ماند تمام نا مانبحث آمد یم سرمان پشت از که یپسر یصدا با  

.برگشتم صدا صاحب سمت به و میانداخت ینگاه گرید کی به تعجب با  

.سالم -  

:شد پاسخگو فورا لدای  

سالم -  



716 | P a g e  
 

:داد ادامه و کرد یمکث  

!شما؟ -  

.هستم بهزاد -  

 یم حس خودم یرو را شیها نگاه یگاه ، شناختم یم را پسر نیا

 را من با زدن حرف صدق و بود گذاشته شیپ پا هم یبار چند و کردم

.کردم یم سر به دست را او یجور کی بار هر اما داشت،  

! نداشتم او به یخوب حس  

.کردم اکتفا سرم دادن تکان به و کردم یاخم  

:داد ادامه قبل از تر کنجکاو لدای  

ما؟ با نیداشت یکار ، دیببخش -  

:گفت و کرد سمتم به یا اشاره ، کرد تر یلب  

.داشتم کار صدر خانوم با -  

 میرو نگاهش یا لحظه از بعد. دیچرخ یم پسر و من نیب نگاهش لدای

 باال دانم ینم ی نشانه به یا شانه کرد، نگاهم یسوال و ماند ثابت

. انداختم  
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 یسوال لدای مثل هم من. دوخت پسر چشمان به را سوالش پر نگاه لدای

.دوختم چشم بود بهزاد نامش که یپسر به  

:گفت و ددا من به را نگاهش  

کنم؟ صحبت باهاتون تنها تونم یم -  

!دیپر باال میابروها  

مورد؟ چه در+   

.باشه شما به متعلق دیشا ، بدم نشون بهتون دیبا یزیچ کی -  

 متعلق بود ممکن او دست در یزیچ چه گفت؟ یم چه ، بودم شده جیگ

!چه؟ یعنی به؟یغر آدم کی دست در باشد؟ من به  

. بود شده خسته کردن صبر از دیشا ، دیکش شیموها به یدست  

:گفت و کرد فوت یطوالن را نفسش  

 هی نیداشت وقت موقع هر نیداد قول دمتونید که یبار نیآخر -

!میباش داشته هم با یکوتاه صحبت  

 داده یقول نیچن چرا کردنش سر به دست یبرا ، گرفتم گاز را لبم

. بود صورتش به جیگ نگاهم! بودم  
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:کرد زدن حرف به شروع لب ریز لدای  

!هیزن مخ دیجد روشِ ، میبر ایب کن ولش -  

:گفتم تعجب با و دادم لدای به را نگاهم  

؟یچ+   

:داد ادامه و گفت یسیه  

...بعدش و رتتیبگ حرف به ینجوریا خواد یم -  

. کردم نگاه بهزاد به مشکوک و گفتم یآهان  

:گفت سرد  

ن؟یدار وقت -  

:گفت گوشم در هکالف لدای ، بزنم یحرف تا زدم لب  

.ایب شد تموم کارت رفتم، که من -  

. کرد فرار زودتر لدای اما ، کنم مخالفت تا کردم باز دهان  

. کردم یخال حرص با را نفسم  

. شد یم تر دور و دور لدای  

. دوختم چشم بهزاد به و گرفتم او از را نگاهم  
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:گفتم عیسر دیبگو یزیچ که نیا از قبل  

.دارم کار االن ، بعد یبرا نشیبزار+   

:گفت و نهاد بشیج در یدست  

.نیزد حرفو نیهم هم قبل دفعه -  

!بود داده یریگ چه  

... هم االن خب+   
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:گفت و دیپر حرفم وسط  

!شم ینم مزاحمت یاوک -  

 یشخص به برخوردش با شد یمساو که کرد گرد عقب مخالف جهت به

 دست در که یزیچ شد باعث و بود دنیدو حال در یادیز سرعت با که

. افتدیب نیزم به بود بهزاد  

 از و داد ادامه راهش به برخوردش به توجه بدون هم شخص آن

. گذشت کنارمان  
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 به را نگاهش د،یکش یم شیها لباس به یدست که یحال در بهزاد

. گفت یزیچ لب ریز و داد بود دنیدو حال در که یپسر  

.شد مخ بود افتاده نیزم یرو که یزیچ سمت به  

. بود نیزم یرو که یزیچ سمت به افتاد چشمم خود به خود  

 زده تعجب بود افتاده نیزم یرو بهزاد دست از که یعکس دنید با

 به را میها قدم! کردم یم نگاه عکس آن به ناباور. دیپر باال میابروها

 نیزم یرو از را عکس و شدم خم بهزاد از زودتر ، کردم تیهدا سمتش

. برداشتم  

 ، کردم نگاه دستم در یآشنا نسبتا عکس به دقت با و ستادمیا صاف

 بود، باراد یبچگ عکسِ هیشب یلیخ عکس نیا ، که نیا  چه؟ یعنی

 سر تعجب با کرد؟ یم چه بهیغر کی دست در اما! بود خودش هم دیشا

.دوختم چشم بهزاد به و کردم بلند  

.کرد یم منگاه مشکوک و یکنجکاو با ، بود من یرو دقت با نگاهش  

 یم چه پسر نیا دست اصال بود؟ باراد واقعا عکس نیا صاحب یعنی

. زد ینم مو باراد با اما داشت؟ او به یشباهت فقط ای بود باراد کرد؟  

!بود؟ خبر چه! آوردم ینم در سر  
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:گفتم و آمدم حرف به  

!؟یآقا دیببخش+   

.هستم بهزاد -  

ه؟یک عکسه یتو که یا بچه یعنی عکس، نیا ، بهزاد یآقا ، آهان+   

:گفت و دیکش لبش گوشه به یدست  

.بود نیهم بپرسم شما از خواستم یم که یسوال -  

 یم آوار سرم یرو اتفاقات تمام بود یروز چند چرا! اتفاق پشت اتفاق

! سوال! راز! معما بود شده زیچ همه! بود بیعج شدند؟  

. شدم یم وانهید داشتم گرید  

.کرد یم درد جواب یب یها سوال به کردن فکر همه نیا از مغزم  

!داشت؟ اش یزندگ در را معما انقدر شیگنجا یآدم کدام  

 گرید یمعما کی باز که بودند نشده حل ذهنم در قبل یها سوال هنوز

! بست یم نقش درش  

 امکان ، بودم شده حساس یادیز من دیشا نبود، معما هم دیشا

  نداشت؟
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.بود کرده شیدایپ بهزاد و بودم انداخته ییجا را عکس نیا دیشا مثال  

.داد یم ارور گرید مغزم. فشردم گرید کی یرو را چشمانم یعصب  

:گفتم و کردم باز را چشمانم  

کنه؟ یم کار یچ شما دست عکس نیا ؟یچ یعنی+   

:گفت و کرد نگاهم مشکوک  

د؟یشناس یم رو عکسه تو که یکس -  

.ردمک یم اشتباه نکند ، انداختم عکس به ینگاه کالفه  

 کجا از کنه؟ یم کار یچ شما دست عکس نیا اما ، بشناسم دیشا+ 

بشناسم؟ رو شخص نیا دیشا من که نیداد احتمال  

 نیا صاحب بدونم که گم یم بهتون یصورت در! مفصله اش هیقض -

!نه؟ ای دیشناس یم رو عکس  

.ستمین مطمئن کنمیم اشتباه دارم دیشا ، دونم ینم یعنی ، آره+   

.کرد فوت صدا اب را نفسش  

.کردم نگاه عکس به دقت با هم باز  
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 لیوسا به یکس که بود نیا آمد یم بدش  که ییها زیچ از یکی از باراد

 لیوسا جزء  او بلوغ و یبچگ یها عکس آلبوم و بزند دست اش یشخص

 دو یکی یسخت به شیپ وقت یلیخ هم من و! بود او حساس و یشخص

.بود نمانده خاطرم در ستدر که بودم دهید اش یبچگ از عکس  

!! بشیعج یها اخالق با هم باراد  

! کردم یم دایپ را ذهنم یها سوال جواب دیبا ، شدم یم مطمئن دیبا  

.دمیکش یقیعم نفس  

داشت فاصله ما از ، آمد لدای یصدا  

 

144_پارت#  

.برگشتم سمتش به  

.بیاد استاد ممکنه لحظه هر ، بیا زود ، آیال -  

:گفتم بهزاد به رو و دادم تکان را سرم  

 بعدا شم مطمئن خوام می آخه! باشم؟ داشته رو عکس تونم می+ 

.بدم رو جوابتون  

:گفتم فورا ، کرد نگاهم شک با  
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 مطمئن خوام یم فقط! گردونم یم بر عکسو بازم نشناسم ای بشناسم+ 

.شم  

:گفتم و کردم یمکث  

 یم رو هیقض بهم حتما ، شناختم رو عکس صاحب اگه یزیچ هی و+  

د؟یگ  

:گفت و کرد نگاهم خونسرد  

 ، نمتونیب یم ، دیدار نگه عکسو دیتون یم ، ستین یمشکل باشه -

.خداحافظ  

.خداحافظ+   

 مغزم به جواب یب سوال عالمه کی هم باز ، افتادم راه کالس سمت به

آوردند هجوم  

 

*** 

 

.شد تمام کالس باالخره ، کردم نگاه ساعت به  

. میشد خارج کالس از لدای با و شدم بلند یجا از خسته  
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.میکرد حرکت دانشگاه یخروج سمت به حرف یب  

:گفت و شکست را سکوت لدای  

نه؟ ای دنبالت ادیم یکس الیآ -  

:دیپرس نگران و مشکوک لدای. دوختم ها آدم به را نگاهم ، کردم یاخم  

شده؟ یزیچ -  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس  

بشه؟ یزیچ بود قرار مگه ، نه+   

:گفت و انداخت باال یا شانه  

 با شده دعوا خونتون تو باز دیشا گفتم ، همه تو چهرت آخه دونمینم -

...یکس یباراد  

 نه گذاشت یم لدای نه اما نکنم، فکر باراد به بودم خواسته را امروز کی

! بهیغر پسر آن  

 یجلو از لمیف کی مانند ها اتفاق آن و شد یم اکو مغزم در باراد اسم

. گذشت یم مچشمان  

. دیدو پوستم ریز خون  
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. افتادم شیها حرف آن و میداشت که یوضع آن و لخت تنه مین ادی  

.شوم خارج مسخره یها فکر از تا دادم تکان را سرم  

:گفتم لدای به رو  

.شده روزانمون یکارا جزء گهید که دعوا و بحث نه،+   

. دوختم چشم رافاط به و گرفتم او از را نگاهم ، کرد نگاهم نیغمگ لدای  

. آمد ینیماش بوق یصدا  

! بود اشاری ، کردم نگاه سمتش به  

.کرد ریغافلگ گرمش نگاه با را نگاهم  

 خودش مثل و دادم را لبخندش جواب. داد تکان سر و زد لبخندی

.دادم تکان یسر  

.خونه تو شدم خسته رونیب میبر فردا پس ، فردا: لدای  

.گفتم یا باشه حوصله یب  

. کردم اش بدرقه نگاهم با ، رفت و کرد یخداحافظ  

. دیرس باراد رفتنشان از بعد یقیدقا  

.رفتم نیماش سمت به  
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. نشستم و دادم یسالم لب ریز او به کردن نگاه بدون  

.کرد حرکت خانه سمت به یحرف چیه بدون  

 یبچگ عکس توانستم یم چگونه! بود امروز اتفاقات و عکس ریدرگ فکرم

 چیه به خانه آن در! کند؟ شک یکس که نیا بدون م؟کن دایپ را باراد

!نداشتم اعتماد یکس  

 در یسع یحت ، زدند ینم یحرف گذشته از وقت چیه سارا و خان دیحم

! داشتند یمیقد یها عکس کردن پنهان  

.بودند کرده ام کالفه و شدند یم دهیکوب مغزم به یادیز سواالت  

 یپرحرف به نه! بود ساکت چقدر ، انداختم باراد به ینگاه یچشم ریز

!االنش سکوت به نه ششیپ ساعت چند  

.گرفتم گاز شیها حرف یادآوری با را لبم  

:شکست را نیماش سکوت سردش یصدا  

؟یکن یم نگاه ینجوریا چرا -  

. چرخاندم طرفش به کامل را سرم تعجب با  

!زیت چقدر! بود؟ شده متوجه چگونه ، بود جلو به حواسش تمام که او  
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.بود کرده حسش و بود نیسنگ یلیخ نگاهم هم دیشا  

:گفتم زده هول  

!یکن یم اشتباه  ، کردم ینم نگات من..  من+   

:گفت یلبخند با و داد تکان یسر  

حاال؟ یشد هول چرا! یگ یم راست که تو -  

:گفتم و چرخاندم مخالف جهت به را سرم اخم با  

.نشدم هول! اصال+   

.کردم وارد بهت که هیجانیه اون اثرات حتما پس خب -  

! کند تمیاذ باز داشت یسع  

:گفتم لب ریز شده قفل یها دندان با  

!یتر زده جانیه شیادآوری واسه که تو+   

 دادن ادامه ی حوصله هم دیشا ، نگفت یگرید زیچ و دیخند یآرام به

. نداشت را  
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 را میها لباس عیسر و رفتم اتاقم سمت به خسته میدیرس که خانه به

 از را باشد باراد زدم یم حدس که را یا بچه آن  عکس. کردم عوض

. کردم خارج فیک  

 یم کجا را باراد یبچگ عکس که دمیفهم یم دیبا اول. زد سرم به یفکر

. کردم فوت حرص با را نفسم بودند؟ خودش شیپ فقط کرد؟ دایپ شد  

. دمیپرس یم سارا و بابا از باشد بهتر دیشا  

. شدم خارج اتاق از و دادم قرار فیک درون را عکس  

. رفتم پدرم و سارا مشترک اتاق سمت به آرام یها قدم با  

.زدم در به آرام ی ضربه چند و گرفتم باال را دستم  

 در شدن باز و دمیشن یم را شد یم کینزد در به که ییها قدم یصدا

. کرد باز را در خان دیحم. بندش پشت  

! شد سوال از پر و متعجب نگاهش  

. نداشت مرا دنید تظاران انگار  

. کردم یخال سخت را نفسم  

:گفتم و زدم یلبخند اجبار به  
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.دارم سارا و شما با یکیکوچ کار تو؟ امیب شه یم+   

. شد انینما چشمانش در ترس یکم دیشا و تعجب رنگ  

:گفت و رفت کنار شک با  

شده؟ یزیچ ، دخترم تو ایب -  

.شدم اتاق وارد  

 و بود کرده خوش جا نهیآ یجلو یصندل یور که افتاد سارا به نگاهم

. بود مشغول شهیهم مثل  

.برگشت سمتم به کرد، حس را حضورم  

 به شروع یتند لحن با. بود کرده پر را چشمانش تمام نفرت و تعجب

:کرد زدن حرف  

 داده؟ یا اجازه نیهمچ بهت یک ؟یکن یم کار یچ جا نیا تو -

ما؟ اتاق تو یایب یکرد جرئت یچطور  

.شدم منصرف خان دیحم یصدا با که بزنم یحرف کردم باز دهان  

.باهامون داره کار ، ادیب گفتم من -  

.گرفت من از اکراه با را نگاهش سارا  
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.ستادیا میرو به رو خان دیحم  

 

14٦_پارت#  

:گفت ، کند حفظ را شیخونسرد داشت یسع انگار و بود من به نگاهش  

.میشنو یم ، بگو خب -  

 زدن حرف به شروع کردم یم یباز دستم یها نگشتا با که یحال در

:کردم  

.باراد و من یبچگ یها عکس. خوام یم رو یمیقد یها عکس آلبوم+   

. شد جلب سارا سمت به توجهم نیزم یرو به یزیچ افتادن یصدا با  

 فیکث را جا همه و بود افتاده نیزم یرو رنگ قرمز کوچک الک شهیش

 با ، آمد سمتم به شک با ، شد بلند شیجا از زده هول سارا. بود کرده

:گفت پته تته  

!میندار یعکس چرا؟ ؟یمیقد یها عکس.. عک -  

 به را بود چشمانش در که یترس و ینگران ، بود شیصدا در که یلرز ته

 یها حالت و سارا واکنش از بودم متعجب! کردم ینم درک وجه چیه

  بودم؟ خواسته یزیچ چه مگر! شانیدوتا



732 | P a g e  
 

:گفت و آمد جلوتر یکم خان دیحم  

؟یخوا یم یچ یبرا -  

!دارم ازین بهشون یمهم کار واسه+   

:زدن حرف به کرد شروع یتند به سارا  

 داشته یتون یم عکسا با یمهم کار چه تو ؟یمهم کار واسه یچ یعنی -

؟یباش  

 برابر در ها گرفتن جبهه نیا! کردم ینم درکش ، ندادم او به یجواب

! شیها رفتار بود بیعج داشت؟ یمعن چه عکس چند  

:آمد حرف به خان دیحم  

باراد؟ و خودت یها عکس فقط -  

!آره+   

 به یعکس با گشتن قهیدق چند از بعد. رفت یکمد سمت به خان دیحم

:گفت و گرفت طرفم به را آن آمد، سمتم  

.گهید ستین یمیقد یها آلبوم به یازین! تیبچگ عکس نمیا ایب -  
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 و خواستم یم را باراد عکس من! بزنم غیج جا نیهم خواست یم دلم

 چیپ سوال ادیز و نکنند شک مثال که بودم کرده بهانه را خودم عکس

 و دمیکش میها لب یرو را زبانم گفتم؟ یم ها آن به چگونه حاال! نشوم

:گفتم  

.خوام یم هم رو باراد یبچگ عکس+   

:شد بلند سارا یصدا حرفم بند پشت  

 دوست که یدون یم ه؟یچ قصدت ار؟ک یچ یخوا یم منو پسر عکس -

!نهیبب شویمیقد یعکسا یکس نداره  

:گفت من به رو ، شد ساکت سارا که کرد سارا به یا اشاره خان دیحم  

.یکن دایپ یتون یم اتاقش تو ، ریبگ خودش از برو رو باراد یها عکس -  

.دادم تکان باشه ی نشانه به یسر  

 داشتند یسع چرا دانستم یمن.  شدم خارج اتاق از و نکردم صبر گرید

 دایپ را باراد عکس دیبا چگونه حاال! کنند پنهان را یمیقد یها عکس

.داد ینم را ها آن قطعا دمیپرس یم اگر خودش از کردم؟ یم  
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 و دادم خود به یتکان. بودم ستادهیا آنها اتاق در دم هنوز ، آمدم خود به

 منصرف خان دیمح یصدا دنیشن با اما ، افتادم راه اتاقم سمت به

.شدم  

.کردم کینزد در به را خودم و برگشتم عقب به  

 به و چسباندم در به را گوشم. دیرس یم گوش به ناواضح شانیصداها

.سپردم گوش شانیها صحبت  

 بهت روز همون برامون؟ شد دردسر یدید! کرده شک دختره:  سارا

!شه یم دردسر دختره نیا ست،ین درست کار نیا گفتم  

:شد بلند خان دیحم یصدا  

 ساکت االنم نده، راه دلت به بد سین مشکوک یکس ، شه یم درست -

!بشنوه حرفاتو یکس ممکنه شو  

.زدم یچنگ میموها به حرص از ، گرفتم فاصله در از آرام  

 من چرا داشت، یمعن چه شانیها حرف کردند؟ یم پنهان را یزیچ چه

 شدم مطمئن االن ، داشتم شک حاال تا اگر شدم؟ یم دردسر شانیبرا

.کنند یم پنهان ها آن که است انیم در یزیچ قطعا  

. شد پاره افکارم ی رشته آمد یم باال ها پله از که ییها قدم یصدا با  
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. زد یم حرف تلفن با که شد جلب باراد سمت به نگاهم  

.افتاد راه اتاقش سمت به و انداخت من به ینگاه  

.شدم قیدق شیها حرف به  

امشب؟ -  

-..... 

:گفت و انداخت ساعتش به ینگاه  

.اومدم مین  و دوازده ای دوازده یطرفا دیشا -  

-..... 

.امیم ، شهیم یچ نمیبب ، باشه باشه -  

.بشنوم را اش مکالمه ی ادامه نتوانستم گرید و شد اتاقش وارد  

! کردم یم یحساب و درست فکر کی دیبا ، رفتم اتاقم سمت به عیسر  

 اتاق عرض و طول چگونه؟ اما. شدم یم باراد تاقا وارد یجور کی دیبا

. نشستم تخت یرو کالفه. بودم حل راه کی فکر به و کردم یم یط را  

 سمت به فکرم! یلعنت یزندگ نیا از بودم خسته! بود حرف از پر مغزم

 ییجا به مین و دوازده تا دوازده ساعت بود قرار انگار ، رفت اش مکالمه

. برود  
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.شوم اتاقش وارد که بود یخوب تیموقع کردم، یم صبر موقع آن تا دیبا  

 

14٥_پارت#  

.کردم یم یط را اتاق عرض و طول منتظر و بود شده شب  

. بودم باراد رفتن منتظر  

. آوردم یم ریگ را شیها عکس امشب دیشا  

 هم سوال هزار بلکه داد ینم من لیتحو یعکس چیه خودش مطمئناً

. بفهمد را انیجر تا دیپرس یم  

. کردم ضیتعو خوابم لباس با را میها لباس  

 اما ، داد یم نشان را قهیدق چهل و دوازده ، انداختم ینگاه ساعت به

رفت؟ یم مین و دوازده ساعت تا دینبا باراد مگر  

  بود؟ شده منصرف نکند

!که نداشتم شانس  

 آلود خواب یکم و سوختند یم چشمانم. نشستم تخت یرو خسته

.بودند  
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 بود ساعت یها عقربه یصدا فقط ، بود رفته فرو سکوت در خانه تمام

.شکست یم را سکوت که  

. بخوابم بود بهتر دیشا ، دادم میپاها به یتکان کالفه  

 تخت یرو را خودم دیام نا. دادم یکش بدنم به و دمیکش یا ازهیخم

.شدم رهیخ سقف به و انداختم  

 خیس ، باراد اتاق نهما ای ییرو روبه اتاق در شدن بسته محکم یصدا با

. نشستم میجا سر  

.رفتم اتاق در سمت به عیسر  

 حتما! شد ینم دهیشن یقدم چیه یصدا ، چسباندم در به را گوشم

 به ینگاه و بردم رونیب را سرم ، کردم باز را اتاق در آرام. بود رفته

. انداختم اطراف  

. نبود اطراف آن یکس چیه  

. کردم فوت را نفسم  

. بستم سرم پشت یآرام به را در و شدم خارج اتاق از  

. نشود جادیا ییصدا و سر تا داشتم یبرم دقت با و آرام را میها قدم  

. شود کم استرسم از بلکه ، دمیکش یقیعم نفس. داشتم استرس یکم  
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.کردم باز را اتاق در و گذاشتم در ی رهیدستگ یرو را دستم آرام  

! نبود قفل خداراشکر  

 یم رونیب از یکم نور فقط بود، خاموش ها چراغ امتم. شدم اتاق وارد

. دید را اطراف شد یم بایتقر و آمد  

 و کردم بازش ، رفتم وترشیکامپ زیم یکشو سمت به اول و نکردم صبر

. عکس قطعه کی جز شد یم دایپ یزیچ هر. کردم گشتن به شروع  

! فشردم گرید کی یرو را  میها دندان یعصب  

 بود آنجا که یکوچک گلدان دم،یکوب زیم یرو حواس یب را دستم

 حالت به و گذاشتم شیرو را دستم هردو استرس با افتد،یب بود کینزد

.گرداندم برش اول  

. کردم فوت راحت الیخ با را نفسم  

:گفتم لب ریز  

ختم؟یر یم سرم تو یخاک چه شکست یم افتادیم اگه بودا، کینزد+   

. رفتم شیها سلبا بزرگ کمد سمت به. نماندم آنجا گرید  

 ممکن اما برسد، کمد یباال به قدم تا ستادمیا میپا یها پنجه یرو

! نبود  
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. بود تر بلند من از  یلیخ  

! بود قفل که هم کمدش در  

! عکس دانه کی از فارغ اما کردم رو و ریز را گرید یچندجا  

 به باز و فشردم انگشتانم با را میها قهیشق و ستادمیا اتاق وسط دیام نا

. شدم قیدق طرافا  

. افتاد باراد تخت به چشمم  

 حرکت تخت سمت به عیسر. باشد تشک ریز ای ها بالش ریز دیشا

. کردم  

 ، کردم نگاه را رشانیز و کردم خم تشک و ها بالش سمت به را خودم

! نداشت وجود یزیچ  چیه  

.بود خسته مغزم و آمد یم خوابم!هیگر ریز بزنم جا همان داشتم دوست  

.رفتم عقب عقب یکم و شدم الیخ یب  

 برخورد یجسم به ، بروم رونیب اتاق از تا برگردانم رو که نیا از قبل

! شد حبس نفسم. کردم  

. دادم قورت صدا با را دهانم آب  
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  ییها دست که گرفتم فاصله او از عیسر ، آمد در صدا به  مغزم زنگ

.شد حلقه دورم  

!دندز رونیب حدقه از ترس  و تعجب از چشمانم  

 یم تر تنگ دورم ی حلقه فقط اما کنم جدا او از را خود کردم یسع

! تر حبس ام نهیس در نفس و شد  

.کردم یم حس را تشیعصبان  

.بود گرفته فرا را وجودم تمام ترس  

 

147_پارت#  

( :باراد)  

. بود کیتار جا همه  

.بود شده پنهان یاهیس و یکیتار ریز زیچ همه  

...نکهیا تا بود هگرفت فرا سکوت را جا همه  

 کرده ریگ کیتار اتاق در که یا ساله 4 ،3 کودک آن شد ظاهر کدفعهی

!نبود کنارش یکس و بود  
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 و بلند یها هیگر یصدا فقط نبود، مشخص یکیتار آن در صورتش

.بود کرده پر فضارا دشیشد  

. کند باز را بود شیرو روبه که یبزرگ در داشت یسع  

 صداها! بود گرفته فرا جارا همه دعوا و هیگر یصدا وَ داد و غیج یصدا

 جان به یوحشت و ترس. بود دنیشن قابل یآسان به اما آمد، یم دور از

 زیچ همه و بود کوچک. داشت واهمه و بود کوچک. بود افتاده بچه

.بود گنگ شیبرا  

.است خبر چه دیفهم ینم  

 به را کودک زیچ همه! زن کی ی هیگر یصدا! مرد چند یدعوا یصدا

. بود انداخته حشتو  

 ینم یکس و کرد یم هیگر کودک. شدیم قبل از شتریب صداها لحظه هر

.دیشن  

!یلیخ بود، دهیترس  

.نداشت شیها هیگر به یتوجه انگار یکس  

.کردیم تشیاذ که ییصداها جز نبود اطرافش یکس  

!دیچیپ فضا در که یریت یصدا به شد ختم زیچ همه آخر در و  
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.دمیپر خواب از دمیکش یم دارکش یها نفس که یحال در  

! کند میرها چوقتیه نداشت قصد کابوس نیا  

 یم من از را شب آرام خواب و بود همراهم دور یها سال از که یکابوس

.گرفت  

.بود نشسته لختم ی تنه مین و یشانیپ یرو یسرد عرق  

.شود یم خارج بدنم از یحرارت کردم یم حس حال نیع در  

.فشردم مه یرو یعصب را میها پلک  

 با را آن هم چوقتیه و کردم ینم درک را کابوس نیا یمعن! یلعنت

.گذاشتم ینم انیدرم یکس  

.شد ینم اما باشم خونسرد کردم یسع  

.ختیر یم بهم اعصابم خواب نیا دنید از بعد شهیهم  

 یکس ای یزیچ مشغول فکرم نکهیا از من و کرد یم مشغول را فکرم

!آمد ینم خوشم باشد  

 یشانیپ رو که ییمو تار چند. شد بلند میگوش یصدا بعد لحظه چند

.زدم کنار باال طرف به را بود دهیچسب ام کرده عرق  
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. دمیکش یقیعم نفس  

 لمس را تماس وصل ی دکمه و برداشتم را یگوش و نشستم تخت یرو

. کردم  

:دیچیپ یگوش در انیک یصدا  

!پسر؟ تو ییکجا ؟یدینم جواب تویگوش چرا ؟یدید ساعتو -  

: گفتم ، دادم یم ماساژ را میها قهیشق که یحال در  

.امیب تونمینم امشبو س،ین خوش حالم م،یزنیم حرف بعدا انیک -  

.کردم قطع را تماس بزند، یگرید حرف نگذاشتم  

.بود آمده سراغم طرف کی از هم درد سر بود، گرمم دایشد  

.دمید را یخال آب پارچ که کردم نگاه را یعسل زیم یرو  

.شدم بلند میجا از یعصب  

.کردم بازش و رفتم در سمت به  

. افتادم لختم ی تنه مین ادی  

. دمیکوب بهم را در محکم  و کردم فوت را نفسم کالفه  

.شدم وارد و رفتم حمام سمت به و شدم منصرف  
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.  رفتم دوش سمت به ، حمام داخل یکیتار به توجه بدون  

. ستادمیا رشیز یکوتاه قیدقا و کردم باز را سرد آب  

.داد یم آزارم و آمد یم چشمانم یجلو بودم دهید که یکابوس  

 قیعم نفس چند و دادم هیتک وارید به را دستم بستم، را آب دوش

.دمیکش  

.کردم خشک را میموها و برداشتم را بود شده زانیآو آنجا که یا حوله  

 یا گوشه به و آوردم در را بود شده سیخ سِیخ آب از که یشلوار

.رفتم در کینزد و بستم کمرم دور را حوله. کردم شپرت  

 میابروها نیب یخم. آمد یم اتاق داخل از یفیضع یصدا و سر انگار

.نشست  

.داشتم یاحساس نیچن بودم دهید که یخواب خاطر به هم دیشا  

 شده خم تخت یرو که افتاد یدختر به چشمم. شدم خارج حمام از

!کرد یم رو رویز هارا بالش و بود  

!بود الیآ شدم، قیدق صورتش هب  

 دنبال تختم یرو کرد؟ یم چه من اتاق در وضع نیا با شب، موقع نیا

!گشت؟ یم یزیچ چه  
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 همانطور و ستادیا. بود نشده حضورم متوجه هنوز. شدم تر کینزد یکم

.کرد برخورد من به تینها در و آمد عقب به یکم بود من به پشتش که  

.کردم حلقه دورش را دستانم برود که نیا از قبل  

 را دستانم ی حلقه من و اوردیب رونیب چنگم از را خودش کرد یم تقال

.کردم تر تنگ  

.کردم یم حس را داشت که یاسترس و ترس  

 

( :الیآ)  

.دیکوب یم ام نهیس قفسه به محکم اضطراب و ترس از قلبم  

:گفتم لرزان ییصدا با  

!باراد؟...با...ب+   

 گردنم به گرمش یها نفس دم،یشن گوشم کنار را آرامش یصدا

. شد یم مورم مور و کرد یم برخورد  

!ترس از بودم کرده خی  

!؟یکن یم کاریچ شب موقع نیا...تختم کنار... من اتاق یتو... تو -  
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.بودم کرده سکوت گفتم؟ یم چه  

 کنم، دایپ نجات حصارش از بتوانم دیشا تا تقال به کردم شروع هم باز

!حصار نیا شدن تر تنگ با بود یمساو میسع. بود دهیفا یب اما  

:گفت یعصب  

.یبر زارمینم یند جواب تا! هان؟ یکرد یم یغلط چه نجایا -  

!کن ولم...وِ...باراد+   

 

148_پارت#  

؟...!نکنه -  

.کرد رییتغ صحبتش لحن کردم احساس  

!؟یچ نکنه+   

!یاومد خودت یپاها با ندفعهیا پس -  

!ه؟یچ منظورت ؟یچ یعنی+   

!میکن تموم ناتموممونو کار نکهیا واسه مثال! ... دونم ینم -  
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 زدم شکمش به را آرنجم حرکت کی در. کنم یم کار چه دانستم ینم

. برگشتم سمتش به و شدم جدا او از عیسر. شد خم یکم که  

:گفتم و کردم نگاهش  

!یا مسخره یلیخ باراد،+   

.کرد پر خشم را چشمانش یِخونسرد یجا  

.یشد پررو اومدم راه باهات! کن صحبت درست -  

:داد ادامه و کرد یمکث  

 میشوخ بلدما، ترشو قشنگ منم ،یزن یم باشه بارت نیآخر و نیاول -

.باهات ندارم  

 ینم. اتاق آن از بروم خواستم یم فقط گذشتم، کنارش از یحرف بدون

. بشوم چیپ سوال خواستم  

.شدم دهیکش قبع به و گرفت را میبازو که بودم نشده دور ادیز هنوز  

.بودم گرفته قرار شیرو به رو دوباره  

:گفت یتند به  
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 عواقب دنید بدون ؟یریم یدار یدیکش راتو دادن پس جواب بدون -

 کارت؟

:گفتم ناله با  

.برم بزار کن، ولم+   

:گفت و آورد باال را سرم گرفت، را فکم شد، کمینزد  

لش؟؟یدل! ؟یشد اتاقم وارد یک اجازه با -  

!بدم حیتوض بهت نمیب ینم الزم+   

.بگذارم کنار را ترسم کردم یم یسع  

 یم حس که یطور محکم، یلیخ گرفت، دستش در محکم را میبازو

 یرو دستش رد شک یب! شد بسته دستم در خون انیجر راه کردم

 رونیب چنگش از را دستم کردم یم یسع که نطوریهم. ماند یم میبازو

:گفتم آورم  

؟یفهم ینم ادیم دمدر...کن ولم...باراد+   

. کرد نگاهم سکوت در  

:دادم ادامه یعصب  
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گم؟ یم یچ یشنو ینم+   

. کرد سکوت هم باز  

:دادم ادامه  

!انگار یستین آدم ،یفهم ینم یچیه+   

. شد کبود خشم از صورتش حرفم بند پشت  

. گفتم لب ریز یا یوحش کرد، شتریب را دستش فشار  

:گفت یعصب  

 جمع حواستم ، اتاق نیا تو ینزار اجازه یب وپات کن فرو کلت تو نویا -

 خودت! یکن یم صحبت باهام یلحن چه با و یاریم زبون به ویچ کن

 ،یبگذر حدت از یوقت شم، یعصب یوقت یدون یم یهرکس از بهتر

! ستین دارم جلو یزیچ گهید  

:گفت و دیکش یقیعم نفس کرد، یمکث  

 خفه نیا با ودتخ کنم، رفتار خوب باهات یزار ینم خودت الیآ -

!یشیم رفتارا نیا باعث تیپنهون یکارا و گرفتنات خون  

 دایپ نگاهش در یسرد و تیعصبان جز یزیچ. شدم رهیخ چشمانش به

! شد ینم  
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 در بگردم یخوب و یمهربان دنبال تمیعصبان نیا باعث خودم یوقت چطور

!چشمانش؟  

! دم؟کر یم کار چه داشتم یول کنم، درست را زیچ همه شد یم کاش  

.گفتم ینم یزیچ دادم، ینم یجواب  

.میایب کوتاه خواستم ینم بودم، کرده لج  

:دیچیپ اتاق در سردش یصدا  

!نه؟ یبگ یزیچ یخوا ینم -  

.ندادم تکان هم را سرم یحت نگفتم، یزیچ  

.کرد حرکت در سمت به بلند یها قدم با و گرفت را دستم مچ  

.کن ولم... باراد... دستم آخ+   

 به مرا و داد ادامه راهش به میها حرف به یتوجه نیترکوچک بدون

.دیکش یم خود دنبال  

 بود کینزد که یطور رون،یب کرد پرتم اتاقش از و کرد باز را اتاق در

.افتمیب  

:شد بلند شیصدا  
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!یش یم اتاقم وارد اجازه یب باشه بارت نیآخر -  

:داد ادامه یخاص لحن با و کرد یمکث  

!یش خارج اتاق نیا از سالم بعد دفعه دم ینم قول -  

 را در محکم دهم، نشان یالعمل عکس ای بزنم یحرف نکهیا از قبل و

.بست  

.بستم را چشمانم در شدن بسته با  

.احمقم یلیخ من! یلعنت  

 با و بود همراهم هم هنوز که ترس از یناش لرزش با درهم، یا چهره با

.افتادم راه اتاقم متس به کنم دایپ را عکسش نتوانستم نکهیا از یدیناام  

!شد چه کردم، یم یفکر چه  

.شدم وارد و کردم باز یآرام به را اتاق در  

.ماند ثابت فمیک یرو که چرخاندم اطراف در را نگاهم  

است؟ باراد عکسِ یعنی بچه، آن عکس سمت رفت فکرم  

 به و دمیکش دراز شیرو رفتم، تختم سمت به و بستم سرم پشت را در

.شدم رهیخ سقف  



752 | P a g e  
 

.آمد یم خوابم و سوخت یم چشمانم بودم، خسته یلیخ  

 از باشد باراد دیشا که یکس عکس طرف، کی از من و رها یها عکس

.بود کرده مشغول را ام آشفته ذهن گرید طرف  

 و فکر با شهیهم مثل و خوردند سر هم یرو داغم یها پلک کم کم

.برد خوابم الیخ  

. 

*** 

 و برداشتم را بود داخلش ارادب عکس که یفیک کردم، مرتب را شالم

.شدم خارج اتاق از عیسر  

 از بود شده دهیچ که یناهار زیم به توجه بدون و رفتم نییپا ها پله از

. شدم خارج خانه  

.کردم سفت را کفشم بند و شدم خم  

.برگشتم اول حالت به و کردم بلند سر  

.رفت یم نشیماش سمت که افتاد باراد به نگاهم  
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 شیموها به و کرد میتنظ خودش یرو را نهیآ. شد نشیماش سوار

 که برد صورتش کینزد را نکشیع. کرد درستشان و دیکش یدست

.افتاد من به نگاهش  

.کرد یم نگاهم رهیخ دور همان از  

:گفتم لب ریز و زدم یپوزخند رفت؟ یم کجا یعنی  

!مثال جونش الناز با...رونیب بره یکی با خوادیم من مثل دیشا+   

 

14۹_پارت#  

.کردم یم نگاهش رهیخ و میمستق هم من  

.شد منصرف یول کند حرکت خواست یم. گرفت من از را نگاهش  

 ادهیپ نیماش از باشد، آمده ادشی یزیچ نکهیا مثل. برگشت سمتم به

.کرد حرکت سمتم به و شد  

 سمت به بعد و ستادمیا صاف گرفتم، استرس. بود درهم شیها اخم

.کردم حرکت یگرید  

.شدم خکوبیم میسرجا محکمش حال نیع در و سرد یصدا با  

!کجا؟ -  
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.کند شروع خواست یم باز! اه  

:گفتم یا حوصله یب و سرد لحن با برگشتم، سمتش به  

.ندارم آدماشو و خونه نیا جو حوصله رون،یب رم یم دوستم با+   

 ردادنشیگ و او حوصله بفهمد بلکه کردم اضاف را آخر جمله مخصوصا

.ندارم را شیها  

:گفت ام هیکنا به توجه بدون او اما  

!دوستتون؟ کدوم اونوقت -  

:گفتم قبل از تر حوصله یب  

!گهید لدای... هووف+   

؟...وَ -  

:گفتم جوابش در و کردم یاخم  

!نداره وجود یسوم شخص+   

:گفت و شد کج لبش  

.باشه جمع تو هم دوستت برادر دیشا کنم، ینم فکر نطوریا من یول -  

:کردم نگاه شچشمان به یجد  
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!؟یچ که خب باشه، داشته وجود مثال+   

!هیالزام چهارمم شخص وجود موقع اون -  

:گفتم و کردم نگاهش تعجب با و یسوال  

!ه؟یچ منظورت+   

:گفت و کرد خودش به یا اشاره  

.گم یم خودمو -  

 اگه حاال دخترونس، کامال جمعمون اد،یب همرامون اشاری سین قرار+ 

!ستین یمشکل ا،یب یش مطمئن یخوا یم  

! یکرد یم کاریچ من اتاق تو شبید ینگفت هنوزم -  

.گرفتم او از را نگاهم و کردم سکوت  

. شد بیج به دست  

. شد بلند شیگوش یصدا  

:داد جواب  

!زمیعز بله -  

-..... 
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.امیم االن -  

-.... 

.باش -  

-.... 

.گهید باشه گم یم! جان الناز -  

-.... 

 ابروانش نیب یاخم. گذاشت بشیج در ار یگوش و کرد قطع را تماس

.بود نشسته  

!داشت قرار الناز با بود، درست حدسم پس  

:گفتم یآرام یصدا با  

.رم یم گهید من+   

!نباشه همراتون یسوم شخص یگفت که همونطور دوارمیام... برو -  

.شد پررنگ اخمش کردم، نگاهش چپ چپ  

!دارد یربط چه تو به دیبگو او به نبود یکی  

:دمیشن سرم پشت از را شیصدا که افتادم راه اطیح در متس به  
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.رسونمت یم کن، صبر -  

.شد سوارش و رفت نشیماش سمت به. کردم نگاهش و سمتش برگشتم  

. نشود رید خانم الناز با قرارش! هه  

!باشد؟ مهم میبرا دیبا چرا ال،یخیب اصال  

.شدم سوار و رفتم نیماش سمت به  

 و بحث حال در و میساز ینم باهم مه شده، بیعج هم ما رابطه

 گذشته در که یتیمیصم خاطر به هست هم به حواسمان هم م،ییدعوا

.میداشت  

.بود نمانیب سکوت مقصد به دنیرس تا  

.شدم رستوران وارد و شده ادهیپ نیماش از یحرف و یخداحافظ بدون  

.دمیند ییآشنا شخص یول چرخاندم، اطراف در را نگاهم  

!بود؟ کجا لدای نیا پس  

 چشم اطراف به منتظر و نشستم رستوران گوشه یصندل یرو کالفه

.دوختم  

.بود امدهین لدای و بود گذشته ساعت ربع  
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 هم هنوز. بکشد پر ییهرجا به المیخ و فکر تا شوم تنها بود یکاف فقط

.کنم دایپ را باراد عکس چگونه که بودم نیا ریدرگ  

. بگذارم نایدرم انیک با را موضوع باشد بهتر دیشا  

. گرفتم دستانم انیم را سرم  

 شماره و آوردم رونیب فمیک از را میگوش. دیرس ذهنم به یفکر کدفعهی

.گرفتم را انیک  

:داد جواب بوق چند از بعد  

  سالم+ 

!الیآ..  سالم -  

: گفتم و کردم فوت را نفسم  

!؟یبد انجام برام یکار هی یتونیم..  نیبب انیک..  خودمم+   

! بود تعجب یرو از کنم فکر کرد، یمکث  

 وقت یول م،یداشت باهم یادیز یها حرف داشتم، کار ادیز انیک با

 دق مرا آخر یسردرگم و یکنجکاو حس نیا و شدیم مانع باراد. شدینم

.داد یم  
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؟یکار چه حتما، -  

!هیضرور ؟یکن داشیپ برام یتونیم خوام،یم بارادو یبچگ عکس+   

: دیپرس مشکوک  

!ده؟افتا یاتفاق -  

 استرسم تمام. نبود دنیپرس سوال وقت وجه چیه به االن. بودم کالفه

:گفتم بود، شده ختهیر لحنم و صدا در  

 یچ هر کن، دایپ عکسشو لطفا یتونیم اگه دم،یم حیتوض برات بعدا+ 

!بهتر عتریسر  

.بگو بهم ادیم بر دستم از یکار اگه بازم کنم،یم دایپ برات حتما، باشه -  

.یمرس باشه+   

 فوت راحت الیخ با را نفسم. کردم قطع را تماس و کرده یخداحافظ

 دور روز آن دم،یرس یم یجواب به ذهنم یها سوال یبرا یبزود. کردم

. ستین  

. برسم میها سوال جواب به دیبا شود، حل دیبا پازل نیا  

 سوال جواب به بتوانم کم کم دیشا نکهیا از. بود شده دور استرسم یکم

.داشتم یخوب نسبتا حس برسم  میها  
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 با که لدای با و گرفتم باال را سرم. کردم حس خودم یرو را ینیسنگ نگاه

 وقت چند نیا میها حس. شدم چشم تو چشم بود ستادهیا من از فاصله

 قبال کردم،یم حس را ها نگاه هم دور از نکهیا. شدند یم یقو داشتند

. نبودم نگونهیا  

.آمد سمتم به و داد تکان یدست  

.کرد خوش جا شیرو و دیکش رونیب را ییرو روبه یصندل شد، کینزد  

.کرد یسالم  

!؟یکرد رید چرا سالم،+   

.گهید شد رید داشت، کار کمی اشاری -  

: داد ادامه و کرد یمکث  

!هنوز؟ ینداد سفارش یزیچ -  

.بودم منتظرت نه+   

.شد بلند میگوش یصدا که بزند یحرف خواست  

 حال در که یناشناس شماره به تعجب با. تمانداخ اش صفحه به ینگاه

.شدم رهیخ بود تماس  
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. دمید یم میگوش یرو یا شماره نیهمچ بود بار نیاول  

: شد بلند لدای یصدا  

!خب؟ یدینم جواب چرا! .. زنه؟یم زنگ هیک -  

 

1٦1_پارت#  

: گفتم و انداختم باال یا شانه  

.ولش گرفته هاشتبا دیشا...ناشناسه شماره ه،یک دونمینم راستش+   

 زنگ یا هیثان چند. آن به دوختم چشم و گذاشتم زیم یرو را میگوش

.شد قطع تینها در و کرد دایپ ادامه خوردنش  

. کردم فوت را نفسم  

 زنگ میگوش باز که میبگو یزیچ لدای به خواستم و گرفتم باال را سرم

.خورد  

!شماره همان هم باز کردم، نگاه اش صفحه به  

: گفت و انداخت االب ییابرو لدای  

!بدم جواب من بده -  
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: گفتم و برداشتم را یگوش  

.دمیم جواب خودم نه+   

.کرد اکتفا سرش دادن تکان به  

.کردم لمس را تماس وصل دکمه و دادم قورت استرس با را دهانم آب  

.بردم گوشم سمت را میگوش  

.دیچیپ یگوش پشت ییآشنا نسبتا یصدا  

.مبهم و گنگ میابر صدا صاحب و بود آشنا صدا  

صدر؟ الیآ خانوم سالم، -  

.داشت را ام شماره و شناختیم مرا که بود که نیا! کرد خی دستانم  

: گفتم و دمیکش یقیعم نفس  

!شما؟ هستم، خودم بله+   

 کوچک، اتفاق کی با که داشتم ریاخ اتفاقات از ترس و تنش انقدر

.کردم یم حس بدنم کل در را یلرزش  

 اضافه بیعج اتفاقات نیا به یگرید اتفاق هم باز اگر! دمیکش ینم گرید

!! چه؟ شد یم  
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:شد پاره افکارم رشته دیچیپ یگوش پشت که ییصدا با  

.هستم بهزاد -  

 ادامه با. گشتمیم ذهنم در آشنا اسم نیا دنبال کردم، تکرارش ذهنم در

.دمیکش دست کردن فکر از حرفش ی  

.نیگرفت ازش رو بچه اون عکس که یهمون -  

 ریگ کجا از را من شماره که بودم نیا فکر در من و زد یم حرف او

!آورده؟  

.کرد یم ینیسنگ میرو لدای کنجکاو نگاه  

:کرد زدن حرف به شروع باز بهزاد بپرسم یسوال نکهیا از قبل  

!ن؟یهست خوب -  

 اطرافش در یادیز یصدا و سر بود که هرجا یول بود، کجا دانم ینم

.شد یم دهیشن  

!ن؟یخوب شما ،ممنون+   

!شود دهیشن شیصدا تا زد یم داد بایتقر  
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 رو عکس صاحب بدونم خواستم یم شدم، مزاحم دیببخش خوبم، -

!ن؟یکرد ییشناسا  

!ن؟یاورد کجا از منو شماره نیبگ شه یم نشدم، مطمئن هنوز+   

: گفت و کرد یمکث  

 دمتون،یند که امروزم داشتم، عجله هیمهم موضوع چون دیبدون فقط -

.رمیبگ تماس باهاتون و ارمیب ریگ شمارتونو شدم مجبور که شد نیا  

:دیپرس آهسته و داد یتکان را سرش انداختم، لدای به یکوتاه نگاه  

چخبره؟ -  

. انداختم ینگاه بر دورو به و گرفتم او از را نگاهم  

.باشد یمناسب فرصت االن دیشا  

 ست،ین نجایا االن که هم باراد زد، حرف او با ادیز شدینم که دانشگاه در

 میبرا یبزود را عکس که هم انیک شود، ینم یزیچ بفهمد هم لدای

.کند یم جور  

.داد انیپا معما نیا به بشود دیشا  

:اوردم زبان به را بود فکرم در که یزیچ  
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!م؟یکن صحبت و مینیبب گروید هم میتونیم+   

.هست بهترم البته، -  

. میداشت وقت فعال انداختم، ینگاه ام یمچ ساعت به  

: کردم زدن حرف به شروع  

بدم؟ آدرس+   

: گفت یا مسخره لحن با  

!نیستین مطمئن هنوز نیگفت که شما یراست! بله؟ -  

 عکسو صاحب اگه گه،ید ساعت مین تا دیشا فهمم،یم یبزود خب+ 

 پس بهتون عکسو که نه اگرم! هیچ موضوع نیبگ بهم دیبا شما شناختم

.دمیم  

!آدرس؟ ،یاوک -  

)....( رستوران+   

.امیم گهید نیم چند تا باشه -  

... فقط+   

.ماند نصفه دمیشن یگوش پشت از که یزیچ با حرفم ی ادامه  
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:گفت یم که شد یم دهیشن یفرد فیضع یصدا  

... و بوده یملک سارا خونه آره، دونم یم من که ییجا تا -  

 ادبهز یها زدن نفس یصدا. شد قطع آخر در و تر فیضع صدا کدفعهی

.دیرس یم گوش به  

:گفت عیسر انگار، بود زده هول. رفت یتر خلوت مکان به کردم حس  

.خدانگهدار نمتون،یب یم -  

 گوشم کنار از را یگوش. کرد قطع را تماس میبگو یزیچ نکهیا از قبل و

! دوختم چشم اش صفحه به متعجب و آوردم نییپا  

!!؟یملک سارا  

 

1٦1_پارت#  

 سارا! آوردم ینم در سر زدند؟ یم حرف خانه دامک از خانه؟ کدام! خانه؟

 ریغ! بود؟ یاسم تشابه کی یعنی! بود من یبابا زن و باراد مادر یملک

 و زدند یم حرف یا خانه چه از پس؟ گفت یم چه لشیفام. بود ممکن

 بود؟ یکس چه واقعا بهزاد داشت؟  عکس آن  و بهزاد به یارتباط چه

! بود زده خشکم  
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کردم نگاه لدای به و آمدم خود به ، خورد انتک میجلو یدست  

خب؟ -  

:گفتم جیگ  

؟یچ+   

ه؟یچ موضوع -  

:گفتم و دادم تکان ینف عالمت به را سرم  

.یچیه+   

 یم یکس به دیبا توانستم، ینم اما بزنم یالیخ یب به را خود کردم یسع

 به که بود بیعج نیا. آوردم رونیب را عکس و کردم باز را فمیک. گفتم

 نشان خان دیحم به را عکس بود بهتر دیشا! گفتم یم داشتم لدای

 درونم از یزیچ اما نه، ای است باراد عکس دانست یم قطعا او بدهم،

 و تلخ اتفاق انقدر رایاخ! کنم اعتماد خان دیحم به دینبا که زد یم ادیفر

! شوم اعتماد یب همه به نسبت بود شده باعث که بود افتاده بیعج  

. خانواده افراد به خصوصا کردم، یم دقت تر شیب دیبا  

.گرفتم یم میتصم یفور دینبا  

:گفتم و شدم لدای کینزد. میداد سفارش غذا  
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.بزارم ونیم در باهات رو یزیچ هی خوام یم+   

:گفت و کرد نگاه چشمانم به تعجب با  

بگو و؟یچ -  

 در متعجب. گفتم او به را بهزاد و عکس هیقض و دمیکش یقیعم نفس

.رفت فرو قیعم یفکر  

:گفتم و دادم تکان شیجلو یدست  

بگم مونده هم گهید زیچ هی ؟یهع+   

؟یچ -  

.جا نیا ادیب قراره بهزاد+   

:گفت و زد رونیب حدقه از چشمانش  

آخه؟ چرا ؟یچ چ -  

:گفتم و کردم بسته و باز را چشمانم یعصب  

!گهید موضوع نیهم واسه+   
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 چند. رفت فرو فکر در رهدوبا و نشست شیجا سر ساکت و گفت یآهان

 خوردن مشغول لدای با کردن فکر از دور به ، آوردند را غذاها بعد لحظه

.میشد غذا  

:آمد حرف به لدای  

م؟یبگ باراد به نارویا ستین بهتر گم یم -  

.میگ یم بهش ویچ همه بعد هیچ هیقض میبفهم اول دیبا+   

 یِگوش به بعد و انداخت من به ینگاه اول لدای. شد بلند لمیموبا یصدا

. زنگم حال در  

 اسم ، کردم نگاه یگوش ی صفحه به و دمیکش خوردن غذا از دست

:دادم جواب و برداشتم را یگوش عیسر. بود انینما صفحه یرو انیک  

؟یکرد دایپ شد؟ یچ سالم+   

  بدمشون؟ بهت امیب االن فقط ، کردم دایپ آره ، سالم -

 قطعا ، بود ادیز انیک ی خانه تا جا نیا ی فاصله! مشکل پشت مشکل

 موقع نیا دیشا ، باشد خانه اگر البته ، برساند را خودش توانست ینم

. بود کار سر  

:گفتم و فشردم میها انگشت با را چشمانم  



770 | P a g e  
 

 تو و یریبگ عکس ازشون تیگوش با یتون یم ، مییجا االن من+ 

.ارمد الزمشون االن چون ، بهتره یچیه از ؟یکن ارسال برام واتساپ  

. کردم قطع را تماس و کردم یتشکر. گفت یا باشه  

 تلفنم و رستوران در نیب نگاهم. نداشتم غذا خوردن یبرا ییاشتها گرید

 یصدا باالخره. بودم انیک یها عکس و بهزاد منتظر ، دیچرخ یم

 را ها عکس عیسر. بود فرستاده را ها عکس انیک ، شد بلند یگوش

 بود یگوش در که ییها عکس و دستم عکس به ینگاه ، کردم دانلود

! یلیخ بودند، هیشب انگار انداختم،  

! شدند هم تر شیب ، چیه که نشدند تر کم ها معما حاال ، بود باراد  

. بود دهیرس انفجار به مغزم  

  افتاد؟ یم اتفاق باهم دفعه کی زیچ همه چرا

 ام وانهید داشت و بود یعمد ییگو که رها مرگ ی هیقض طرف کی از

 جیگ! هیقض نیا گرید طرف از و بود نشده حل میبرا هنوز و کرد یم

 من از ییها زیچ چه که نیا از ، داشتم ترس یطرف از و بودم شده

!بودم خبر یب زیچ همه از کردند؟ یم پنهان  

. دادم لدای به را عکس و  یگوش  
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.کرد یم نگاهشان دقت با  

.دوختم چشم شیها لب به منتظر  

!شود تمام جا نیهم هیقض نیا و ستندین نفر کی آنها دیبگو کاش  

:گفت لب ریز  

؟یچ یعنی نیا نفرن، هی نایا -  

!نه یوا+   

:گفتم  و کردم مشت را دستم  

!باراده دوتاش! باراده که نیا یعنی+   

 کرده؟ یم کاریچ پسره اون دست باراد یبچگ عکس یول...درست خب -

!بهیغر هی دست  

:گفتم و دادم تکان نیطرف به را سرم  

 تونم، ینم گهید نداره، کشش مغزم لدای! دونم ینم یچیه دونم، ینم+  

 ترسمیم ترسم،یم من وفته،یم کننده جیگ و دیجد اتفاق هی لحظه هر

!نامفهومه برام یچ ،همه لدای  

: گفت و گذاشت دستم یرو را دستش  
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 من م،یکنیم حل ویچ همه باهم باهاتم، من! باش آروم ال،یآ نیبب -

 بازم یول ،ینگفت من به هست زایچ یلیخ دونمیم شدم، جیگ خودمم

 همه باالخره. دمیم انجام برات حتما باشه یکار ای یبخوا یکمک اگه

.شه یم حل زیچ  

 یکم کاش گفتند، یم من به ام خانواده را ها حرف نیا شد یم کاش

!کردند یم تمیحما  

: گفتم و زدم شیرو به یلبخند  

!دارم رو تو داقلح که خوبه لدا،ی ممنون+   

. کرد نگاهم یگرم لبخند با  

 و هست ذهنم در که یزیچ هر خواست یم دلم. دمیکش یقیعم نفس

. دور بندازم و اورمیب رونیب را رمیدرگ آن با  

 استراحت. یزیچ هر از یخال فکرم باشد، آرام مغزم خواستم یم

.یطوالن خواب کی هم دیشا. خواستمیم  

 یم تکان را میپا منتظر. نشد پسره از یرخب و بود گذشته قهیدق چند

.بودم دوخته چشم رستوران در به و دادم  

.نداشت من از یکم دست هم او کردم، نگاه لدای به  



773 | P a g e  
 

!اد؟ینم چرا پس+   

!بهش؟ میبزن زنگ -  

 

1٦2_پارت#  

 یصدا بزنم زنگ نکهیا از قبل اما دادم، تکان دییتا ی نشانه به را سرم

.آمد بهزاد طرف زا یامیپ و شد بلند میگوش  

:کردم باز را امیپ. میانداخت هم به ینگاه تعجب با لدای و من  

"ن؟یکرد ییشناسا عکسو"  

. خواندم را امشیپ بار چند  

!دیبگو من به را زیچ همه خواست یم که او! امد؟ین چرا  

 سارا اسم تا چرا است؟ یکس چه بهزاد اصال ست؟یک طرف بهزاد یعنی

!زد یم مشکوک !!کرد؟ قطع را تماس آمد  

:نوشتم و کردم لمس هارا دکمه  

"شناسم یم فردو اون بله، "  
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 یصندل به را ام هیتک. گذاشتم زیم یرو را یگوش کردم، ارسال را امیپ

.کردم نگاه رونیب به و دادم  

!گفت؟یم یچ! شد؟یچ: لدای  

: گفتم و کردم یخال سخت را نفسم  

.یکرد ییشناسا عکسو دیپرس+   

:گفت و کرد یمکث لدای  

اد؟یب نخواد نکنه -  

 امدن از خبر شد، بلند باز یگوش یصدا که بزنم یحرف کردم باز دهان

.دادیم را یدیجد امکیپ  

. برداشتم را یگوش و گرفتم لدای از را نگاهم  

:بشنود هم لدای که خواندم را امشیپ بلند  

 پس بهم عکسو میکرد مالقات گرویهمد وقت هر! کمکتون از ممنون"+ 

امیب امروز تونمینم و اومده شیپ برام یمشکل ن،یبد  

"خداحافظ  

. دمیکوب زیم یرو یعصب را یگوش  
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.شد دهیکش ما سمت به نگاهشان نفر چند و شد جادیا یبد یصدا  

: گفت آرام و انداخت اطراف به ینگاه لدای  

.کنن یم نگامون دارن باش، آروم -  

: گفتم و کردم بلند سر  

!بدرک+   

: گفتم و گرفتم لدای سمت به را یگوش  

 منو دادن هم دست به دست!ه؟یچ گفت؟قصدشون یچ یدید لدای+ 

 زود دینبا گفتم،یم بهش دینبا آخه، احمقم من چقد! کنن؟ وونهید

!داره یهدف چه سین معلوم کردم یم اعتماد  

.کند آرامم داشت یسع لدای  

.ادیب االن نتونسته واقعا دیشا نشده، یزیچ که فعال -  

 یدونیم نمش،یبب زارهینم باراد اد،یب شیپ یفرصت نیهمچ راعم گهید+ 

!که  

: گفت یجد شد، عوض لدای نگاه رنگ  
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 باراد همش، شه یم ختم اسم نیا به حرفات آخر! باراد،باراد،باراد -

 بار هی وفته،یم دور هی تو لحظه هر ست،ین مشخص خودشم با فشیتکل

 دیکل کال بارم هی الهیخیب کارات به نسبت بار هی اخالق، گند بار هی خوبه

 گهید که نباش دیام نا پس. رتتیگیم نظرش ریز و کارات رو کنهیم

!یبزن حرف بهزاد با ینتون  

.دیکش یقیعم ینفس کرد، یمکث  

.کند حفظ را شیخونسرد خواستیم دیشا  

: گفت و زد یلبخند  

.کنمیم حلش خودم من نباش، نگران اون بابت از -  

: گفتم آرام یلیخ و لب ریز. دوختم چشم رونیب به  

.ستین قبلم دوست اون ست،ین گهید+   

!؟یگفت یزیچ -  

.برگشتم سمتش به و شد پاره افکارم رشته لدای یصدا با  

: گفتم و زدم یلبخند  

. نمیبب بهزادو بتونم یبعد دفعه کن کمکم! نه+   
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! حتما -  

 ذهنم سواالت یایدن در من و شد برقرار سکوت نمانیب قهیدق چند

.بودم قغر  

:شکست را نمانیب سکوت و امد حرف به لدای  

 هی هیکاف فقط نکن، فکر یچیه به کن، آزاد فکرتو قهیدق هی! الیآ یوا -

 غرق یا گهید یایدن تو و یش رهیخ جا هی به تو و میکن سکوت لحظه

.شهیم درست نکن، فکر یچیه به. یبش  

. دادم یتکان را سرم  

:گفت ینیغمگ نسبتا یصدا با  

 یعاص دستمون از مدرسه تو همه که ییروزا اون واسه شده تنگ مدل -

: گفتم و زدم یتلخ لبخند. بودن  

!بود یخوب یروزا+   

 تو شد یم خالصه هامون دغدغه و روزا اون به برگشت شد یم کاش -

... و امتحان و درس  

 مونیراحت میدونست ینم م،یش راحت میش بزرگ خواست یم دلمون+ 

!دهبو دوران همون تو  
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 و شه درست زیچ همه تهش شه، حل یچ همه تهش کاش اوهوم، -

.شه تموم یخوش و ریخ به داستان نیا آخر  

...کاش+   

: گفت و انداخت ینگاه شیمچ ساعت به  

.متیرسونیم میبر دنبالم، ادیب اشاری که االناست -  

: گفتم فورا باراد یها حرف یادآوری با  

.گردم یم بر یتاکس با ممنون، نه،+   

:گفت و کرد یزیر یاخم  

!م؟یداشت -  

.گهید گردم یم بر خودم خب+   

: گفت و کرد ینوچ  

! برمتا یم زور به تهش نکن بحث من با -  

.باشه تو، دست از+   

.داشت یروزیپ رنگ که زد یلبخند  

.میکرد حساب را غذاها پول و میرفت  
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: گفت ، کرد یم نگاه سرم پشت به که یحال در لدای  

!اشارهی عه، -  

. کردم نگاه را سرم پشت و برگشتم  

.بود ستادهیا بیج به دست و زده چشم به ینکیع اشاری  

. میکرد حرکت اشاری سمت به من دنبالش به و لدای  

.داد ییرو خوش با و یگرم به را جوابم و آورد در را نکشیع دادم، سالم  

: گفت لدای  

.میرسون یم هم رو الیآ -  

 یگرید سمت به را نگاهم. کرد گاهمن رهیخ و گفت یا باشه اشاری

. چرخاندم  

 یم حس خودم یرو را نگاهش ینیسنگ هنوز و گذشت هیثان چند

.کردم  

.نداشتم دوست را یرگیخ نیا  

 ادامه یرگیخ نیا خواستم ینم فقط داشتم، یحس چه دانستم ینم

.کند دایپ  
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: گفت یپهن لبخند با لدای  

!م؟یبگرد باهم کمی قبلش چطوره گم،یم -  

: گفت لدای به رو اشاری  

 دیبا داره کار باهات مامان ست،ین وقتش االن یول خدامه، از که من -

.میبرگرد زود  

!؟ اشاری شده یزیچ -  

.یفهمیم خونه میدیرس -  

.کردم نگاه لدای به یسوال  

.انداخت باال دونمینم یمعنا به یا شانه  

:کرد جلب را توجهمان ییصدا  

!جمعه جمعتون که نمیب یم به، به -  

 را نیهم. برگشتم صدا سمت به و دادم قورت را دهانم آب استرس با

!داشتم کم  

 

1٦3_پارت#  



781 | P a g e  
 

! الناز خورد، بود ایستاده کنارش که فردی به نگاهم  

 حس را نگاهم ، آمد یم چشم به رنگش ینارنج رژ یچیز هر از قبل

. کرد تر کینزد باراد به را خودش و کرده یکج دهن کرد  

 من دنید با چرا. کردم نثارش " یا عقده " لب ریز و مزد یپوزخند

!داد؟ یم نشان ییها واکنش نیچن  

 احساس من جانب از! رمیبگ تو از را باراد خواهم ینم! ؟یچ که خب

!کرد یم یفراوان خطرِ  

 را دستم و آمد طرفم به باراد. آمدند کینزد ، گرفتم آنها از را نگاهم

.میشد دور هیبق از یکم و دیکش یسمت به مرا و گرفت دستش انیم  

:گفت بشنوم من فقط که یطور آرام  

!نباشه نتونیب یسوم شخص بود قرار کنم فکر -  

:گفتم تند  

.لدای دنبال ، اومد االن خودت مثل هم اشاری ، یباش نگران ستین الزم+   

 ینم من! یبگ راستشو شهیهم کن یسع فقط! شم ینم نگران من -

 نیا خواهرشو ادیب دیبا نیا زرت و زرت که نهیشما قحطِ مگه واقعا دونم

ببره؟ اونور و ور  
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؟یچ که دنبالم یایم ؟یچ خودت هم بعدش ، نگفتم یدروغ من+   

:دادم ادامه و کردم یا اشاره الناز به نگاهم با  

 بر بهشون وقت هی اونور و نوریا یکشون یم خودت دنبال هم رو هیبق+ 

برگردم؟ و رمیبگ نیماش ودمخ نتونم که ام بچه من مگه! نخوره  

.شد بحثمان مانع الناز یصدا  

 یم یچ ، شه یم شروع پچاتون پچ دیرس یم هم به تا هم شما:  الناز

هم؟ گوش در نیگ  

 و کردم نگاهش ، ختمیر چشمانم در را میحوصلگ یب و یسرد تمام

:گفتم  

!؟یفضول+   

:گفت باراد به رو و داد رونیب حرص پر را نفسش  

! گما یم بهش یزیچ هی ، باراد -  

:گفت الیخ یب باراد  

!ستین مهم ، بگو یخوا یم یهرچ -  

:دادم ادامه الناز به رو  
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!تلخه قتیحق+   

شو خفه:  الناز  

. شد مانعم و گرفت را میبازو باراد که کردم حرکت سمتش به یعصب

:گفتم و کرده قفل هم یرو را میها دندان  

!کن صحبت درست من با الناز+   

!کنم؟ن اگه -  

:گفت الناز به رو ، آمد حرف به لدای  

.یانداخت راه کل کل ، میرستوران وسط ، دهنتو اون ببند -  

:گفت هیکنا با و انداخت باراد به ینگاه  

!باراد یدار هم تو ، دارن قیرف و دوست همه -  

 و دیکش شیموها نیب یدست. انداخت لدای به یتفاوت یب نگاه باراد

.نگفت یزیچ  

 یم را خود یجلو هم دیشا! انگار نبود مهم یزیچ هم خودش یبرا

.دینگو یزیچ که گرفت  

:گفت لدای به رو الناز  
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چمه؟ من مگه ؟ هیچ منظورت -  

!ستین چت بگو -  

 و انداخت لدای یپا تا سر به ینگاه ، زد کنار را شیموها عشوه با الناز

:گفت  

.بهترم یکی تو از باشم یچ هر -  

:گفتم فورا  

!یرس ینم شمپا گرد به+   

:آمد در شیصدا هم لدای  

!شم ینم هیبق زونیآو تو مثل من ، زمیعز نکن سهیمقا من با خودتو -  

:گفت حرص با الناز  

ه؟یچ من با شماها مشکل ، نمیبب اصال -  

.ما با یدار مشکل انگار تو یول! یچیه+   

 بود یکینزد آن زشانیم که ینفر چند و بود گرفته باال ها صدا کم کم

.بود دهیچرخ ما سمت به هشاننگا  

:گفت باراد به خطاب حرص با الناز  
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دختره؟ نیا به یگ ینم یچیه چرا ، بارااد -  

:گفت ، نباشد بلند ادیز شیصدا داشت یسع باراد  

.رفت سرم ، گهید دیکن بس -  

:گفت لب ریز اشاری  

!کهیمرت کرده پا به یقشقرق چه ورودش با نیبب -  

 نیا خواستم ینم ، شدم خارج کننده خفه طیمح آن از و نکردم صبر

.کند دایپ ادامه نیا از شیب مزخرف یها بحث  

 شده قوز باال قوز هم ها نیا ، داشتم یبد احساس ، نبود خوش حالم

!نداشتم را تحملش واقعا. بودند  

 شده پارک آنجا اشاری هم باراد نیماش هم ، کردم نگاه اطراف به یعصب

.بود  

 کرده خوش جا آنجا که ییموها و دمیکش ام یشانیپ به یدست کالفه

.زدم کنار را بودند  

.کردم حس کنارم را لدای حضور  

:گفتم و برگشتم سمتش به بزند یحرف که نیا از قبل  
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 مونه؟ یم آرامش یبرا ییجا نظرت به! کن تماشا منو؟ وضع ینیب یم+ 

 میندگز تو داره که یاتفاق هر یبان و باعث فکرم؟ کردن آزاد یبرا ییجا

 ، شدن بودنم فیضع باعث خودشون ، خودمه ی خانواده وفتهیم

!کنن یم استفاده سوء ضعف نیا از خودشون  

:گفتم و کردم شد یم کمانینزد داشت حاال که باراد به یا اشاره  

 برام رو یزندگ اوقات یگاه ، مراقبمه شه یم ادعاش که یباراد نیهم+ 

!کنه یم لیتبد جهنم به  

!شوم یخال خواستم یم فقط و مزد یم یحرف هر  

 سمت به ، نشست میبازو یرو یدست. کردم حرکت و برگرداندم را میرو

.برگشتم بود گرفته را میبازو که یکس  

!ستین جاش جا نیا الیآ:  باراد  

: گفتم و دمیکش رونیب دستانش حصار از را میبازو کالفه  

 ، کن ولم! یبگ دختره اون و خودت به دیبا نویا ست؟ین یچ یجا+ 

!!کنم فکر کمی دارم ازین ، باشم تنها خوام یم! دیبزار راحتم  

 قدم. دمیشن یم سرم پشت از را ییها قدم یصدا ، افتادم راه دوباره

 ، باشم دور ها آن ی همه از داشتم یسع ، برداشتم تر عیسر را میها
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 نیا یکم ، کنم فکر داشتم ازین! آنها ی همه از دور به بروم ییجا

  و دعوا کی روز هر دادند؟ یم اجازه مگر اما کنم حل را ذهنم یهامعما

! کرد ینم ولم هیثان کی که یباراد و! بود یریدرگ  

!شدم یم وانهید جواب یب یمعما انقدر و ها آن دست از آخر در قطعا  

 و آنها از دور به روز  کی ، باشم آرامش در خواستم یم فقط روز کی

!!دادند ینم اجازه اما ، اشان کننده ستهخ و مزخرف یها جدال و بحث  

.شد راهم سد اشاری  

 

1٦4_پارت#  

:گفتم و دوختم چشم او به ملتمسانه  

!باشم تنها خوام یم ، کنار برو کنم یم خواهش+   

.بود ستادهیا شیجا سر مصمم اما ، بزنم کنارش کردم یسع  

.  انداختم نییپا را سرم  

:شد بلند شیصدا. بخورد تکان شیجا از نداشت قصد که نیا مثل  

! کس همه و زیچ همه از دور به ، ما خونه ایب -  
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:گفتم و زدم زل او به متعجب ، گرفتم باال سر حرفش بند پشت  

؟یکن یم یشوخ+   

:گفت و کرد یاخم  

 دم یم قول ، یباش ما ی خونه رو امروز هی یتون یم بود؟ کجا میشوخ -

.کنه تتیاذ و بشه مزاحمت یکس نزارم  

:داد ادامه و کرد یمکث  

 یباش کنارش تو باشه بهتر دیشا ، اومده شیپ لدای واسه هم یزیچ هی -

. یبزن حرف باهاش و  

. دمیکش یقیعم نفس  

 یکنجکاو با یکوتاه مکث از بعد ، شدم قیدق اشاری یها حرف به

:گفتم  

شده؟ یچ! ... لدا؟ی یبرا+   

!یفهم یم بعدا -  

!امیب تونم ینم نه، االن+   

:شد بلند سرمان پشت از باراد ادد یصدا  
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.بزار راحتش و برو اشار،ی -  

: گفت و داد باراد سمت به را نگاهش اشاری  

!من نه ییتو بزاره راحتش دیبا که یاون -  

.یشگیهم یها بحث هم باز  

.خواستم ینم گرید بشنوم، خواستم ینم  

.خورد یم هم به ها یریدرگ و بحث نیا از حالم  

.بود ریدرگ فکرم و ممغز یکاف اندازه به  

 چون باشم؛ تنها خانه از رونیب و بردارم جلو به قدم توانستم یم نه

!شد یم مانعم ترس  

اورم؛یب دوام کنارشان توانستم یم نه  

!کرد یم تمیاذ شانیکارها و ها حرف چون  

 بدون و دادم تکان یدست یتاکس نیاول یبرا رفتم، ابانیخ سمت به

.شدم نیماش سوار شانیدعواها و داد به توجه  

. بروم خواستم یم فقط  

.نکند صبر هم یا لحظه و برود عیسر گفتم راننده به لب ریز  
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 بر دخانیحم و سارا ملکه خانه به دیبا هم باز نداشتم، رفتن یبرا ییجا

.گشتم یم  

 پنهان را یزیچ کردم یم حس داشتم، یبد حس کنارشان بودن از

!را؟ یزیچ چه یول کنند،یم  

!گذشته؟ زا یزیچ چه  

! بزنند بیآس من به است ممکن هم آنها کردم یم حس  

.اورمیب در سر زیچ همه از خودم دیبا  

.برسم ماجرا آخر به دیبا  

 به کلمه را، شانیها حرف ی همه را، شانیکارها ی همه موقع آن تا

!آورم ینم میرو به یزیچ و کنم یم هک ذهنم در تک به تک کلمه،  

 کنار پازل کی مثل کم کم کردم دایپ که یزیچ هر کنند، شک دینبا

!برسم ذهنم یها سوال تک تک جواب به دیشا تا نمیچ یم هم  

.بفهمم و اورمیب در سر دیبا  

 طرف از یغامیپ انداختم، آن به ینگاه شد، بلند میگوش امکیپ یصدا

.بود باراد  
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 یس یبرا میبر دیبا نخور، نیسنگ و جامد زیچ ندهیآ ساعت چهار تا "

" رهید االنشم نیهم رفته، ادمی نکن فک! کناس یت  

: گفتم لب ریز  

!؟ینگرانم مثال االن+   

:نوشتم و کردم لمس هارا دکمه  

" باشه "  

.کنار گذاشتم را میگوش و کردم لمس را ارسال ی دکمه  

 *** 

.میگرفت را اسکن یت یس جواب  

 گرید پانسمان و داروها مصرف با و ندارد وجود یشکستگ میدیفهم

.نداشت وجود یلمشک  

!کردمیم رفتار سرد خود به خود باراد با  

 لدای قول به کرد، یم عوض کانال شهیهم. بود شهیهم از سردتر هم او

.افتادیم دور کی یرو بار هر  

!بهتر داد، ینم ریگ. آمد یم نظر به تفاوت یب و الیخ یب هم االن  
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.کند باز را نیماش در قفل تا کردم نگاهش منتظر میدیرس که خانه به  

.کرد نگاهم و برداشت چشمانش یرو از را نکشیع خونسرد  

: گفتم کالفه  

.شم ادهیپ خوام یم ؟یکن باز قفلو شهیم+   

.کرد پرت میپاها یرو را یکاغذ یحرف بدون  

.بود یسیانگل یها نوشته شیرو که انداختم ینگاه کاغذ به  

: گفتم و کردم نگاهش یسوال  

!ه؟یچ نیا+   

.کنتاس یتیس جواب -  

!خب؟+   

!کن فیتعر -  

!کردم؟ یم فیتعر دیبا را یزیچ چه! گفت؟ یم چه شدم، جیگ  

!کنم؟ فیتعر ویچ+   

! کجا؟! زدن؟ ضربه سرت به یچ با! زدن؟ ضربه سرت به یچطور -

!!کرده؟ باهات نکارویا یعوض آدم کدوم  
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!نه پدرم، ی خواسته خاطر به نه م،یبگو یزیچ خواستم ینم  

!ام وانهید گفت یم پدرم مثل دیشا م،یبگو خواستم ینم خودم  

 یم در خودم از را ها داستان نیا دارم کند فکر و میبگو دمیترس یم 

 نداشتم هم یکامل مدرک کنم، دور خودم از را بودن قاتل انگ تا اورم

!کنم ثابت او به که  

 یم رها مرگ مقصر را من هم هنوز باراد سال نیچند گذشت از بعد

 باز سر و شد یم تازه یگاه اش ساله چند زخم و نهیک هنوز و دانست

!کرد یم  

: گفتم جوابش در اضطراب با  

..  خورد نیزم به سرم..  افتادم نیزم رو..  یبود اونجا که خودت خب+ 

.برداشت خراش هی  

: گفت و کرد پرت جلو به کالفه را نکشیع  

!گه یم گهید زیچ هی دکتر یحرفا و اسکن یتیس جواب یول -  

!نداره وجود یشکستگ یگفت نشده، یزیچ یگفت که وت+   

 مثل یول ،یکن فیتعر خودت دیشا دمینپرس یزیچ و موندم منتظر -

!ست بسته دهنت قفل نپرسم خودم تا نکهیا  
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: داد ادامه و کرد یمکث  

 به خورده محکم یزیچ که مونه یم نیا مثل گفت یم یه دکتر -

 شواهد تمام ومده،ین بوجود یحاد مشکل یآورد شانس یول سرت

 و سرت به زدن دمیشا خورده، سرت به ینیسنگ جسم که دهیم نشون

!؟یچ یعنی نیا  

.بود شده رهیخ چشمانم به  

.کنم نگاه چشمانش به نتوانستم  

!میبگو چه جوابش در دیبا دانستم ینم انداختم، نییپا را سرم  

 

1٦٦_پارت#  

: گفت و داد تکان میجلو را دستش  

 شدت اون به سرت یدون یم خوب خودتم!...زنم یم حرف تو با دارم -

!بکشه گرفتن اسکن یت یس به کارت که نکرد برخورد نیزم به  

:نکند شک تا کنم صاف را میصدا کردم یسع  

!دونم ینم گم، یم دارم خب+   

:کرد پر را نیماش ی خفه یفضا دادش یصدا  
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 و نهک برخورد آدم سر به یزیچ شه یم مگه!! دونم؟ ینم یچ یعنی -

!محکم؟ جسم هی با اونم! نشه؟ متوجه  

:داد ادامه تمسخر با  

!باشه شده پاک حافظت نکهیا مگه -  

.. یبب..  ستین یزیچ+   

.شد دادنم ادامه مانع و دیپر حرفم وسط داد با بازم  

 در به را خودم و دادم فشار هم یرو محکم ترس از را میها پلک

.چسباندم  

 چیه یدون یم!! ؟یگیم دروغ بهم یدار زمبا شواهد همه نیا با ،یلعنت -

!؟یدیم ادامه کارت به بازم و ادینم خوشم  

 نظرش ریز را من نشسته خون به یها چشم با و شد تمام حرفش

.بود گرفته  

.گرفتم دندان به را لبم  

:داد ادامه را بحث باز  

 بهم دیبا که یزیچ اون شهیهم!  نگو دروغ من به! سکوت بازم ،یلعنت -

.یکن پنهون ازم ویچ همه یبلد فقط! یگینم رو یبگ  
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:گفت و داد تکان میجلو را اش سبابه انگشت  

!بیارمت حرف به خودم های روش با حقته -  

:گفتم عیسر  

.کنم ینم و...نکردم پنهان ویزیچ...  من+   

:گفت آشکارش تیعصبان با و دیکوب فرمان به محکم را مشتش  

 یچ کن فیتعر آدم مثل نشو، الل یلعنت دِ!! افتاده؟ یاتفاق چه بگو -

!شده  

: گفتم و کردم نگاهش استرس با  

.کن باور نشده، یچیه+   

.او به هم من استرس پر نگاه و بود من به نگاهش  

  د،یکش یقیعم نفس

.کند آرام را خودش داشت یسع  

: گفت یا شده کنترل یصدا تن با  

 گهید! یگفت دروغ بهم بفهمم که بترس یروز اون از یول! نگو ،یاوک -

 مقصرش، ش،یبان و باعث وفته،یب برات ام یاتفاق هر بشه، ام یچ هر
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 یخوب ی نشونه مسخرت کاری پنهان و سکوت نیا! یخودت فقط و فقط

 یبد حق بهم بدم نشون یالعمل عکس هر بفهمم بعدا اگه یول ، ستین

!دیبا  

.کرد باز را در قفل و گرفت من از را نگاهش  

.دمیپر جا از شیصدا با که کردم یم نگاهش رهیخ  

شو ادهیپ -  

. شدم ادهیپ نیماش از و کردم باز را در یهولک هول نکردم، صبر گرید  

! داشت حق گفت، یم راست خودم، از بود گرفته حرصم  

 و کردم یم یکار پنهان اول آمدم، یم نظر به احمق یلیخ دیشا

!کردم یم سرزنش را خودم خاطرش به هم بعد سکوت،  

 شد ینم که بهتر تیوضع کردم یم فیتعر را زیچ همه هم اگر یول

!شد یم هم بدتر چ،یه  

!کس چیه کرد ینم باور  

.رساندم اتاقم به را خودم و شدم خانه وارد بلند یها قدم با  

. ستادمیا پشتش و بستم محکم را در  
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.دمیکش قیعم نفس چند  

.کردم عوض را میها لباس عیسر  

 داخلش ها عکس که بود یفیک همان شدم، رهیخ فمیک به لحظه چند

!من جان یب جسم و رها جسد یها عکس تصادف، یها عکس. بود  

 کمد در را همه گذاشتم، فیک همان داخل هم را باراد یبچگ عکس

.کردم قفل را درش و گذاشتم  

. کردم یم تلف را وقت دینبا  

.شدم یم کار به دست دیبا االن نیهم از  

. رفتم خان دیحم کار اتاق سمت به و شدم خارج اتاق از  

.نباشد خانه االن احتماال. کنم دایپ آنجا از یزیچ بتوانم دیشا  

!بود باز مهین ،درش دمیرس اتاق به  

 ییصدا یب یها قدم. باشد کردنش زیتم حال در خدمتکار دیشا

.شدم کینزد اتاق در به و برداشتم  

.برداشتم داخل به یقدم و گذاشتم رهیدستگ یرو را دستم  
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 به یگوش که یحال در بود ستادهیا من به پشت که خان دیحم دنید اب

 در پشت و شدم خارج اتاق از کنجکاو زد، یم حرف یکس با و بود دست

.سپردم گوش شیها حرف به و ستادمیا  

 بر خانوادم و من سر از دست! شده داشونیپ بازم سال نیچند بعد -

 فاش از!  ترسم یم گذشته دوباره تکرار از م،یکن یکار دیبا دارن، ینم

!بچم مرگ تا ترسم یم شتریب ها راز شدن  

.گرفت را وجودم تمام ترس. گذاشتم قلبم یرو را دستم  

. نشست چشمانم درون اشک  

! نبود؟ مهم شیبرا هم رها یعنی! نبودم؟ مهم شیبرا هم یا ذره یعنی  

  بود؟ چه ها حرف نیا از منظورش! هم؟ باز سال، نیچند بعد

!زد؟ یم حرف یگرید موضوع از ای بود رها یها قاتل ورشمنظ ایآ  

 من جان دیشا ای من جان از که داشت وجود ییها زیچ چه گذشته در

بود؟ تر مهم شیبرا باراد و  

 یم ظاهر خان دیحم یجلو دیبا االن دیشا برداشتم، جلو به گرید یقدم

!گرفتم یم او از را ذهنم یها سوال تمام جواب و شدم  

.داد یم را جوابم دیبا پس داشت، خبر زیچ همه از دانست، یم قطعا او  
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1٦٥_پارت#  

.گرفت فرا را وجودم سر تا سر یبد حس  

.شد مانعم داشت، باز پدرم شیپ رفتن از را من و افتاد کار به مغزم  

 یم هم سرزنش چ،یه رمیگ ینم که یجواب بپرسم و جلو بروم اگر قطعا

!شوم  

 قرار اگر کنند، یم پنهان باراد یحت و من از را ییها زیچ کی دارند آنها

!کردند ینم پنهان اولش از ندیبگو بود  

.دمیترس یم آنها از داشتم  

 خودم خانواده کردم یم حس. کردم ینم تیامن احساس جا چیه گرید

!اند من هیعل  

 اتفاق از اضطرابش و بدم حال و وضع به نسبت خان دیحم یالیخ یب

!ودب بیعج رها ی شده تکرار  

! یبزرگ یاهیس دارد، وجود گذشته در یبزرگ اشتباه احتماال  

!کردم یم اشتباه داشتم هم دیشا دانم، ینم  
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 زنگ مغزم در همچنان خطر حس اما است، اشتباه افکارم ی همه دیشا

!آورد یم در صدا به را هشدارش  

.رفتم نییپا ها پله از و کردم کج را راهم شدم، دور آنجا از  

.دمیسرکش نفس کی و کردم آب یوانیل شدم، نهآشپزخا وارد  

. کردم یم احساس میگلو در را یخشک هنوز  

.دمینوش و کردم آب پر یگرید وانیل  

.باشم خونسرد و تفاوت یب کردم یم یسع  

.شد خارج اتاقش از خان دیحم لحظه همان که رفتم باال ها پله از  

.شدم اتاقم وارد و برداشتم تند تند را میها قدم  

.انداخت جانم به را استرس و آمد در پشت از شیاصد  

!شده؟ یزیچ دخترم الیآ -  

! میایب نظر به خونسرد خواستم یم مثال بودم؟ عیضا یلیخ یعنی  

:گفتم خودم با و زدم یپوزخند  

 انقد که بود مهم اگه من؟ حال مهمه مگه شده؟ یچ که مهمه مگه+ 

!یزد ینم حرف راحت مرگم به راجع  
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.نشستم تختم یرو و ردمک قفل را در  

!کرد یم تمیاذ و شدیم اکو سرم در خان دیحم حرف  

! بکشند؟ رها مثل را من خواستند یم نکند  

 یم حیترج ها راز شدن فاش به را شیها بچه مرگ خان دیحم یعنی

!دهد جواب میها سوال به داشتم توقع بعد! من یخدا! داد؟  

.شد پاره افکارم رشته میگوش زنگ یصدا با  

.رفتم سمتش هب  

.بود افتاده صفحه یرو لدای اسم  

. کردم وصل را تماس  

:دیچیپ یگوش پشت استرسش پر یصدا  

!شم؟یپ یایب شهیم ال،یآ -  

:دمیپرس متعجب کنم، جمع را حواسم کردم یسع  

!لدا؟ی شده یچ+   

 کار سام باالخره ، افتهیم اتفاق داره دمیترس یم ازش که یزیچ -

!کرد خودشو  
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.انداختم کار به را ذهنم  

.کنم فکر درست توانستم ینم و بود پر مغزم! سام؟  

 که یمن یبرا میها حالت نیا ی همه و بود ریاخ یها اتفاق ریدرگ فکرم

.بود یعیطب رمیدرگ انقد  

:آوردم زبان به را بود ذهنم در که یسوال  

!لدا؟ی یزن یم حرف یک از! .. سام؟+   

:دیچیپ یگوش پشت لدای یعصب یکم و مضطرب یصدا  

.پسرعموم! گهید سام -  

!کرده؟ کاریچ! شده؟یچ آهااان،+   

: گفت زد یم موج آن در یدیام نا که ییصدا با  

!برگشته -  

!!برگشته؟+   

 لدای تنها نه دارد، و داشت تنفر او از لدای که یکس بود، شیپسرعمو سام

. داشتم سام به نسبت را حس نیهم هم من بلکه  
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 خارج از حاال د،یکش یم یراحت نفس نبودنش زا تازه لدای که بود یکس

! برگشته؟  

:گفتم سام گذشته یها حرف ادی به  

!هست؟ حرفاش سر هنوزم یعنی..  یعنی..  لدای+  

 زود فقط! حرفه به عمل نمونده، یحرف گهید! الیآ کدومه حرف سر -

...ایب  
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!حرفش؟ به عمل  

!بود کم طفق یلعنت سام م،یداشت کم را نیهم وسط نیا  

 پشت یکی یکی ها، روز نیهم ماه، نیهم در بد، و بیعج اتفاقات تمام

!افتندیم اتفاق دارند سرهم  

.بود تر مهم لدای االن یول بودم، خسته  

.برساند لدای خانه به مرا عیسر خواستم آقا یعل از و شدم آماده عیسر  

! د؟شو یم یحال چه بشنود را خبر اگر د،یکش پر انیک سمت به فکرم

!چه؟ شود یقطع زیچ همه اگر  
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.نکنم فکر یمنف یزهایچ به کردم یسع و گفتم یا خدانکنه لب ریز  

. کرد توقف نیماش  

.میبود اشان خانه یجلو قایدق انداختم، ینگاه اطراف به  

.برگردد و نماند منتظرم گفتم و کردم یتشکر  

.شد باز یکیت یصدا با در لحظه چند از بعد زدم، را در زنگ  

. رفتم داخل به عیسر  

 را اش پرده که شهیهم خالف بر افتاد، لدای اتاق ی پنجره به چشمم

. بود نکرده را کار نیا امروز زد یم کنار  

!نبود آنجا اشاری نیماش خداراشکر انداختم، اطراف به ینگاه  

.شدم خانه وارد و نکردم تلف را وقت  

.آمد یم سمتم به آرامش از پر یا چهره با که افتاد مادرش به نگاهم  

!کرد یم قیتزر را آرامش آدم به و بود نگونهیا هم سارا نگاه کاش   

. شد پاره افکارم رشته شیصدا با  

.رفتم لدای اتاق سمت به ،یپرس احوال و سالم از بعد  
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 بغلم در را خودش لدای ورودم از بعد بالفاصله. شدم وارد زدن در بدون

!کردم هنگ یا لحظه. انداخت  

!دیلرز یم آرام شیها شانه  

.کردم قفل لدای دور را بود افتاده کنارم که میها دست و آمدم خودم به  

:گفتم و کردم نوازش را کمرش آرام  

.باش آروم! سیه+   

.شد جدا من از شد آرام یکم که بعد و ماند بغلم در قهیدق چند  

.بردم تخت سمت به و دمیکش را دستش  

.مینشست هم کنار  

 یم حرف خودش با لب ریز کرد یم پاک را شیاه اشک که یحال در

:زد  

!کنن بدبختم خوان یم شم، یم بدبخت دارم -  

. گذاشتم اش شانه یرو را دستم  

.آورد باال را نگاهش  
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 داده غم از پر ییها چشم به را شیجا طنتشیش پر و شاد یها چشم

.بود  

.بودند شده تر رهیت شهیهم از روشنش یها چشم  

:فتمگ و زدم یتلخ لبخند  

!شده؟ یچ یکن فیتعر شهیم+   

:کرد فیتعر به شروع  

داره؟ کار باهات مامان گفت اشاری ادتهی -  

. دادم تکان دییتا نشانه به یسر  

:داد ادامه  

 رفتم م،یدار یمهم کار گفت بهم مامان خونه، میبرگشت یوقت -

 یبد اتفاق دیشا کردم فکر اولش بودن، نشسته هم دور همه ششون،یپ

!بدتره بدم از دمیفهم بعدش یول افتاده،  

 لحظه اون! برگشتن نایا عموت گفت کرد، زدن حرف به شروع بابام اول

! الیآ خوندم رو هیقض ته تا کرد، اصابت قلبم به یریت کردم احساس

 از تر یجد مامان بعدش شد، غم از پر چشمام کردم احساس یحت

 کردن، فرو مقلب تو دومو ریت اش ینیچ مقدمه با کرد، شروع شهیهم
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 بچه سنت هم یدخترا و یشد بزرگ تو نکهیا یشگیهم چرت یحرفا

!دارن هم  

: داد ادامه و زد زل چشمانم به  

 یرسم یبرا قراره ان،یم ریخ امر واسه فردا نیهم نایا عموت گفت -

!انیب سام با ام رابطه کردن  

.دیچک چشمش گوشه از لجوج یاشک قطره  

 و زد کنار را مزاحم اشک ی قطره و دیکش اش گونه به یدست یعصب

: گفت  

 از بعد نجان،یا ماه دو فوقش ، ماه کی فقط! دارن عجله نکهیا مثل -

.رن یم رانیا از گردن،یبرم اون  

 بود، شده یخال دلش ته! زد یم داد شیها حرف تک تک در یدیام نا

!یدیام هر از یخال  

 یم و کنم یم سهیمقا شیپ مدت چند ای ساعت چند با را االنش حال

 دور یبرا است، تر مصمم او از بودن دور و سام از تنفرش یبرا که نمیب

.دارد یشتریب اصرار سام از بودن  

.بود زده زل یا نقطه به نگران  



809 | P a g e  
 

!بود کمتر شینگران قبال  

 یم یسع را اتفاق آن و نبود مهم شیبرا ادیز گرید رانیا از سام رفتن با

. کند فراموش کرد  

 و نتوانست اما کند، تجاوز لدای به داشت قصد تهگذش در یعوض سام

 کند یم خودش مالِ را لدای و گردد یم بر یروز گفت یم روزها همان

 یم هم را لدای داشتن دوست یادعا فشیکث تین و قصد با! آمده حاال و

!کرد  

 تازه که باشد یحس خاطر به نیا دیشا و کشد یم درد شتریب لدای حاال

 قشنگ شود یم یول است، پنهان هنوز که یحس زده، جوانه قلبش در

!خواند( انیک و لدای)نفرشان دو چشم از  

. کرد یخال سخت را نفسش  

:کرد زدن حرف به شروع بود انینما آن در یلرزش که ییصدا با  

 خانوادم یول! برن و..  ببرن خودشون با منو..   اومدن فقط..  انگار -

 ازدواج یعوض اون با..  اون با..  نکن مجبور منو خوان یم اونا چرا! چرا؟

!کنم  

.زد یم دهیبر دهیبر را شیها حرف  
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 را وضع نیهم بود، آمده میخواستگار به ریام که افتادم یشب آن ادی

 دهیند را ریام یواقع ی چهره موقع آن چون شدت؛ نیا به نه یول داشتم

:گفتم و گذاشتم شیخی و سرد دست یرو را دستم! بودم  

!کن نگاه من به..  نکن خودت با نکارویا دالی..  لدای+   

.زد زل من به شیاشک یها چشم با  

: گفتم و گرفتم را اش چانه دستم با  

!گهید نکن هیگر+   

:دادم ادامه و آوردم نییپا را دستم  

 اصال م،یزار ینم ما! کس چیه کنه، مجبورت تونه ینم کس چیه+ 

.زارم ینم خودم  
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: گفت و زد یجان یب لبخند  

! ستین مهم براشون هم ذره هی من نظر! گرفتن مشونویتصم اونا الیآ -

 توهم ه،یحتم شدنم بدبخت کنم ازدواج سام با اگه شم، یم بدبخت من

 که خانوادمن فقط ه،یآدم چه یدون یم ،یشناس یم سامو من مثل
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 یفیکث فرد چه موقعش به فهمن ینم و بستن قتیحق رو چشماشونو

!باشه تونه یم  

.نداشتم گفتن یبرا یحرف  

.بود شده نیسنگ جو. میبود کرده سکوت مانیدوتا  

. خورد یتکان شیجا در لدای  

.داد من به و گرفت وارید از را اش رهیخ نگاه  

. دیبگو یزیچ خواهد یم کردم حس  

.برگشت یا لحظه یبرا اش رفته دست از دیام که افتاد یزیچ ادی انگار  

. کردم نگاهش منتظر  

.دیدرخش چشمانش در یدیام نور دمکر حس  

:گفت و زد یتلخ لبخند  

 ینم یکس نجایا خونتون تو باراد مثل! داره یبستگ اشاری به زیچ همه -

 درست یچ همه کنه مخالفت اون اگه! بزنه یحرف اشاری حرف رو تونه

 از شتریب که یکس اون و تره مصمم همه از که نهیا مشکل یول شه، یم

 از دست اون اگه نیهم واسه اشارهی داره ازدواج نیا به اصرار همه

.شه یم حل زیچ همه برداره اصرارش  
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:داد ادامه و کرد یمکث  

 منه، یزندگ عمر هی حرف. خانوادم از اشار،ی از اد،یم بدم همه از داره -

!یقبل ینسال تو موندن! رن؟یگ یم میتصم برام دارن اونا اونوقت  

:گفتم و دمیکش شیموها به یدست  

.بدن بهیغر دست رو تو ترسن یم و یدختر تک! هیعیطب+   

!کنن یم تیاذ دخترشونو تک تر شیب ینطوریا -  

!شهیم حل یچ همه نباش نگران+   

. کرد یم نگاهم یمصنوع لبخند با  

.افتاده ریگ یبد یدوراه در بود معلوم  

: گفت و کرد تر را لبش  

!؟یکنیم یکار هی الیآ -  

!؟یکار چه+   

!کن بتصح اشاری با -  

:دمیپرس د،یپر باال متعجب میابروها  

!؟یچ مورد در! ؟یچ+   
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 تو یحرفا با دیشا! الیآ یکن شیراض یبتون تو دیشا خب..  خب -

.شد منصرف  

...بود منتظر کرد، نگاهم و ختیر نشیغمگ یها چشم در را التماس  

 ها کار یلیخ میبرا لدای نکنم؟ قبول را خواستش در توانستم یم مگر

 یخوب فرصت االن دیشا. بوده کنارم یتیوضع هر در و شهیهم و کرده

.باشد جبران یبرا  

. دهم انجام شیبرا توانم یم که است یکار نیتر کم نیا  

 به ترسد یم آن از که یاتفاق آن نگذارم که کنم یم را میسع تمام

!شود لیتبد تیواقع  

:گفتم و زدم شیرو به یآرامش پر لبخند  

.کنم یم برات کارو نیا که البته+   

.شد مانع در شدن باز که بزند یحرف کرد باز دهان لدای  

:گفت و شد ظاهر در چارچوب در اشاری. میدوخت چشم در به ساکت   

...نگ آبغوره باز لدای -  

.خورد من دنید با را حرفش ی ادامه  
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. نداشت را دنمید انتظار نکهیا مثل  

:گفت و دیکش شیموها در یدست زده هول  

.یینجایا هم تو دونستم ینم..  دیببخش. . سالم -  

: گفت و انداخت نییپا را سرش. کردم نگاهش رهیخ  

.شم ینم مزاحم -  

 ما به پشتش که یحال در لدای یصدا با که شود خارج کرد گرد عقب

.ستادیا بود  

!رم؟یبپذ ازدواجو نیا که یکن متقاعدم یبود اومده! داداش؟ هیچ -  

.گفتم لدای گوش کنار یسیه  

:داد ادامه من به توجه بدون  

!گمیم یچ دارم نیبب منو هه، -  

:داد ادامه یتر بلند یصدا با  

 براتون! ؟یچ خودم هان؟اصال! مهمه؟ براتون منم نظر مگه اصال -

! مهمم؟  
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 به بود کرده خوش جا شیابروها نیب یرنگ پر اخم که یحال در اشاری

.برگشت سمتمان  

: گفت یجد لدای به رو  

!ستین حرفا نیا وقت النا لدا،ی -  

وقتشه؟ یک پس! چرا؟: لدای  

 یم من وگرنه یکرد لج فقط تو!  شناسم یم تورو من لدا،ی نیبب -

!یهست یراض وصلت نیا از دونم  

. دیخند یعصب لدای  

.ستادیا  و امد نییپا تخت از  

.ستادمیا کنارش و شدم بلند میجا از همراهش منم  

 به اصال! موافقم؟ که گه یم داره من حال! موافقم؟ االن من نظرت به -

باشم؟؟ موافق ادیم کجام  

: زد داد  

!باشم موافق کنم یم غلط من -  

: گفت و برگشت من سمت به  
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 و ادیب خواستگار قراره براشون که هییآدما هیشب کجام! کن نگام الیآ -

!موافق؟! من؟! موافقن؟  

.شد باز کامال یبد یصدا با در  

:گفت و شد اتاق وارد یعصب لدای مادر  

 ،یشد بزرگ تو سرت، رو یگذاشت رو خونه که باز!  دخترم کن بس -

ه؟یچ ایباز مسخره نیا خودت، واسه یشد یخانوم  

:گفت و زد شیموها به یچنگ لدای  

؟؟یباز مسخره -  

:داد ادامه مادرش  

 نیا ره، یم شه یم تموم نه یگیم فوقش لدا،ی گرفت درد سرم اوف -

!یاریم در که هیچ ایباز یکول  

:گفت و دیخند کیستریه لدای  

!مامان کنه یم فرق شتونیپ ساعت کی یحرفا با االنتون حرف چقد -  

 

1٦۹_پارت#  
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.باز بود یاشک شیها چشم کند، هیگر و ندیبنش نیزم یرو خواست یم  

.شدم مانع و گرفتم را شیبازو  

: کردم زمزمه آرام گوشش کنار  

!نباش فیضع من مثل! نشو تو شدم، خم شدم،شکستم، فیضع من+   

.کرد نگاهم و داد قورت صدا با را بغضش  

.بود نشسته نیسنگ یغم مانیهردو نگاه در  

بزنم، لبخند کردم یسع  

!نداشت وجود من در که یزیچ! کنم القا او به را بودن شاد کردم یسع  

 یول است، بودن محکم وقت االن بفهمانم او به نگاهم با کردم یسع

!چگونه؟  

!بودم کرده گمش هم خودم وجود در یوقت بفهمانم او به چگونه  

:شد بلند چندم بار یبرا مادرش یصدا  

 کالفم! اوف دستتون، از اوف بگم، یچ تو به دونم ینم گهید من -

... نیکرد  

.شد خارج اتاق از زد یم غر که یحال در  
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:دیرس گوش به اشاری آرام یصدا  

!کن تمومش ار،ین در یباز بچه لدای -  

:شد رساتر شیاصد  

.تمام و بله یگیم تو یخواستگار انیم شب فردا! گهید بسه -  

:کرد زدن حرف به شروع یبلند یصدا با لدای  

 یم ازت سوالو هی نیهم جواب فقط من چرااا؟؟ بله؟؟ بگم دیبا چرا -

!خوام  

.بردارد عقب به یقدم لدای شد باعث زد اشاری که یداد  

 ،یکن یم تر دراز متیگل از پاتو یردا چون خوام، یم من چون: اشاری

!ادینم خوشم ازشون چیه که یپر یم یافراد با یدار چون  

:امد تر نییپا شیصدا تن  

 راههیب به نفر هی که نیا از قبل ت،یزندگ خونه سر یبر زودتر وقتشه -

!بکشونتت  

.دمید یم نگونهیا را اشاری بود بار نیاول  
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 انینما یا هیکنا شیها کلمه تک تک در بود، منظور از پر شیها حرف

!بود  

 را لدای یاهایرو ی همه و آرزوها کاخ خواهد یم! کرده؟ لج فقط یعنی

 خواهند یم یول زنند یم ندهیآ از حرف! کند؟ خراب لجش خاطر به

! ندارد وجود آن در یخوش چیه که بسازند یا ندهیآ لدای یبرا  

.نشست لبم یرو یپوزخند خود به خود  

!است؟ سام درست و راست راه حتما  

!  است انیک کشاند یم راههیب به را لدای که یکس از منظورش البد  

 جوب کی یتو آبشان که هم باراد و اشاری باراد، دوست که هم انیک

!رفت ینم  

.نشست تختش یرو و رفت عقب عقب لدای  

: گفت یبلند یصدا با و گذاشت تخت یرو طرفش دو را شیها دست  

! باشم تنها خوام یم کنم، یم خواهش رون،یب دیبر -  

: گفت و داد اشاری به را نگاهش  

! رمیبم خودم درد به بزار ، رونیب برو -  
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.شد خارج اتاق از یعصب اشاری  

.میبگذار شیتنها یکم بود بهتر دیشا  

.دیخز شیپتو ریز و دیکش دراز تخت یرو  

.شدم خارج اتاق از و کردم نگاهش ینگران با  

 و بود انداخته نییپا سر که افتاد اشاری به نگاهم. ستادمیا اتاق در پشت

.بود داده هیتک وارید به  

.کرد نگاهم و گرفت باال را سرش در یصدا با اشاری. بستم را در  

.امد سمتم به و برداشت وارید از را اش هیتک  

.باشد زدن حرف یبرا یخوب فرصت االن دیشا  

 

1٥1_پارت#  

:آمد حرف به من از زودتر اشاری  

! م؟یبزن حرف باهم شهیم ال،یآ -  

:گفتم سرد  

!مورد؟ در+   



821 | P a g e  
 

.لدای -  

. میشد هال وارد هم با  

.نشست من یرو به رو هم اشاری. نشستم یا نفره تک مبل یرو  

.کنم صحبت او با لدای مورد در خواستم یم هم خودم  

.بزن حرف لدای با تو لطفا ال،یآ نیبب -  

:دمیپرس متعجب  

!؟یحرف چه+   

:گفت کالفه  

 بزاره اشویباز لج بگو بهش خواهرمم، تک نگران لدام،ی نگران واقعا من -

 یم صالحشو ما چون اد؛یب کنار موضوع نیا با زودتر چه هر بگو کنار،

.بهتره براش نیا م،یخوا  

کنم، منصرف را اشاری خواست یم لدای طرف کی از  

!کنم یراض را لدای خواست یم اشاری طرف کی از  

.بود یمزخرف دهالعا فوق یدوراه  

!زور مخالف و حق طرف هم من و  
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.انداختم باال ییابرو  

:گفتم یزیآم تمسخر لحن با  

! لداست؟ی صالح به نیا دیکن یم فکر االن یعنی+   

 یم خوشبخت لدای مطمعنم و لداستی صالح به ازدواج نیا نکن، شک -

!شه  

ارهند دوستش لدای یوقت! هیزندگ عمر هی حرف ست،ین نطوریا چمیه+   

:دادم ادامه و کردم یمکث  

 هی کنار تونه یم یچطور آخه گست،ید نفر هی لدای دل تو دیشا ای -

! شه خوشبخت نداره یاحساس بهش که ینفر  

:گفتم و دادم چشمانش به میمستق را نگاهم  

!؟یتون یم خودت+   

!ست؟ین مهم داره دوستش که اون! ؟یچ احساسش! ؟یچ سام پس -  

 یخاص برق نگاهش. شد تر آرام شیصدا ،کرد رییتغ نگاهش رنگ

. گرفت  

:داد ادامه  
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 اگه کنه، یم خوشبختش کنه قبول اگه داره، دوستش اون یوقت -

 از یا گهید فرد به یوابستگ که کنه یم خوشبختش انقدر کنه قبول

 فقط شه، طرفه دو حس نیا که کنه یم محبت انقد شه، خارج دلش

!کنه قبول هیکاف  

! بود؟ یطور کی شیها حرف چرا  

 شیها حرف مخاطب کردم یم حس بود، همراه هیکنا با کردم یم حس

!ستین لدای فقط  

:کردنش یراض یپا بگذارم را تمرکزم کردم یسع  

! ؟یچ نکنه قبول اگه+   

!کنه قبول دیبا -  

 اون به که یکار انجام از کس چیه و اجبار و زور یعنی نیا یول+ 

 فقط ؟یخوشبخت یزاریم نویا اسم تو اد،ینم خوشش کردن مجبورش

 یخوشبخت نیا دونم یم دیبع من! داره؟ دوستش مقابل طرف چون

!ارهیب  

: گفتم و زدم یپوزخند  



824 | P a g e  
 

 وجود به یداشتن دوست مطمعنم بگم دیبا کنم، عرض چه که دیبع+ 

!باشه نشسته گهید نفر هی زودتر دلش تو که یکس یبرا ادینم  

 ینم انقدر رو لدای خاطر اگه مسا ،یگ یم تو که ستین نطوریا شهیهم -

 خاطر به فقط برگرده بعد و کنه شرفتیپ آب اونور رفت ینم خواست

 باهاشون تونه یم که هست دختر جور هزار اونور که یصورت در!  لدای

!باشه  

 یم خودت وگرنه یبنشون یکرس به خودتو حرف یخوایم فقط تو+ 

 ینم ن،یزد ینفهم به خودتونو انگار یول دیدون یم همتون یعنی یدون

 که دیکن یم یا رابطه وارد رو لدای دیدار دیبدون نویا فقط!   چرا دونم

 و خواد یم که دیکن یم نیتلق خودتون به دمیشا خواد، ینم خودش

 یم اشتباه دیدار یول! لمشهیف و ادا ، ناز دونمیم چه ای! هیلجباز نایا

.دیکن  

.آمد کمینزد و شد بلند شیجا از عیسر. شدم بلند میجا از  

:گفت یخاص لحن با  

 یباش یکس با کن یسع هم تو ال،یآ ییتو کنه یم اشتباه داره که یاون -

 گذر زود حس هی و یوابستگ هی فقط که یکس با نه داره دوستت که

!ده ینم یتیاهم حست و تو به و یدار بهش  
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 دوست که یکس با کنه، خوشبختم بتونه که بود خواهم یکس با من+ 

 به بلکه باشم، باهاش اجبار به که نباشه یکس و باشه، لدب داشتن

... که یکس! خودم خواست  

!ندادم ادامه گرید  

 نیا چرا اصال ، میبگو نیا از شتریب نداشت یلیدل. بود بس گفتم چه هر

!گفتم؟ یم او به را ها  

 

1٥1_پارت#  

. است اشتباه کارش بفمهد نکهیا برای بود یکاف قدر همین  

  یزندگ کردن تباه قصد و کرد یم تیاذ را خواهرش تک الدی داشت او

!داشت را او  

. نداشتم او با یحرف گرید من اما کرد، یم نگاهم منتظر  

 در را یخروج راه و گذشتم کنارش از ، منتظرش نگاه به توجه بدون

.گرفتم شیپ  

:شد بلند سرم پشت از شیصدا  

!الیآ -  
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.کردم نگاهش منتظر و برگشتم سمتش به  

.بار نیا ستین لدای مورد در ، بزنم حرف باهات خوام یم -  

 حرف قصد انگار. رفت یم کلنجار خود با سخت و داشت استرس انگار

.اوردیب زبان به چگونه دانست ینم اما داشت زدن  

...شه یم یول...  یول ، ستین انشیب یبرا یمناسب وقت االن دیشا -  

.کرد یمکث هم باز  

 یشانیپ یرو دور همان از را عرق درشت یها دانه. دیکش ینفس کالفه

.دادم یم صیتشخ اش  

!بود کالفه بد  

؟یبگ یخوا یم یچ ؟یبزن رو حرفت شه یم+   

:گفت یبلند یصدا با و دیکش شیموها نیب یدست  

.ستین مهم! یچیه ،یچیه -  

 مشکوک بود؟ افتاده یاتفاق چه! بود بیعج رفتارش. دیپر باال میابروها

!دیحم و سارا دمانن درست زد یم  
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 راهم به و گرفتم او از را میرو و فشردم گرید کی یرو به را میها پلک

. دادم ادامه  

:گفتم  و برگشتم سمتش به. ستادمیا در به دهینرس  

!کن فکر حرفام به کنم یم خواهش+   

:دادم ادامه باز و کردم یمکث  

.نکن تباه یالک رو شیزندگ و کن فکر ندشیآ و لدای به+   

 عمارت سمت به. بودم خسته. شدم خارج در از یگرید حرف بدون

 شده ام یزندگ یها آدم نیتر ترسناک حاال که خان دیحم  و سارا ملکه

  هر حاال اما داشتم آرامش یکم دیشا قبال که ییجا. کردم حرکت بودند

.کردم یم سر دو آن دست به مرگ از ترس با اش هیثان  

. باشند دهیکش مرا مرگ ی نقشه که ستین دیبع  

.بود ربوده ازمن را کم آرامش همان ترسم و فکر نیا  

 در ترس همه نیا با کردم؟ یم یزندگ چگونه مشغول فکر نیا با حاال

 نیا بار ریز و بود شده کننده خسته ام یزندگ! ذهنم در سوال و دلم

!بودم آورده کم مشکل همه  

.کردم نگاه اطراف به ترس با  
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 چیه اما دارد، نظر ریز مرا خلوت وچهک نیا در یکس کردم یم حس

!نبود یکس  

!داشت مرا کشتن قصد یکس دیشا  

. زد یم ینامنظم طور به قلبم  

.دمیدو ابانیخ تا خلوت ی کوچه از  

 عمارت آن آدرس. شدم سوار عیسر و دادم تکان دست یتاکس یبرا

.دادم را  ترسناک  

. دادم سر یا آسوده نفس حرکتش با  

د،یچیپ مغزم در سوال نیا و  

!نبود؟ مهم شیبرا اش بچه جانِ یپدر کدام  

[ بعد روز]   

 با مکالمه حال در خان دیحم. شدم هال وارد و شدم خارج آشپزخانه از

. بود تلفن  

 زیر چشمان با. کرد رییتغ اش چهره رنگ افتاد من به که چشمش

.زد یم حرف تلفن با  آرام و کرد یم نگاهم  



829 | P a g e  
 

.  داد انیپا اش مکالمه به باالخره  

 او به نسبت یخوب حس گرید شیها حرف آن از بعد و دمیترس یم او از

! کردم ینم تیامن احساس کنارش در و نداشتم  

. دمیترس یم خانه نیا یاهال ی همه از  

 در سمت به و شد بلند نفره تک مبل یرو از که شد باراد جلب نگاهم

 ، دوختم خان دیحم به دوباره و گرفتم باراد از را نگاهم. کرد حرکت

.بخوانم توانستم ینم که ییها حرف!  بود حرف از پر چشمانش  

 از سرعت با و انداخت اش صفحه به ینگاه ، شد بلند اش یگوش یصدا

. رفت باال ها پله  

! کرد یم کار چه نبود معلوم  

:زدم شیصدا و کردم حرکت باراد سمت به. دمیکش یآه  

!باراد+   

 من به و گرفت  اش یگوش ی صفحه زا را چشمانش ، برگشت سمتم به

. دوخت  چشم  

 دانستم ینم! دیلرز فیخف قلبم. داشت یدلخور رنگ و بود سرد نگاهش

!نه ای کردم یم یدرست کار او به اتفاقات آن نگفتن با  
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.بگم بهت خوام یم رو یمهم موضوع+   

:گفت و داد قرار بشیج در و کرد قفل را اش یگوش. دیپر باال شیابرو  

باالخره؟ یایب حرف به قراره ، عجب چه -  

:گفتم  و گرفتم دندان به را  لبم  

.ستین خودم به راجع بگم بهت خوام یم که یزیچ+   

:گفت محکم و شد یجد اش چهره  

 یم اعتراف پس! یبزن یحرف خودت درباره یخواست یم که بود بیعج -

 ، یزن ینم ازشون یحرف که هست خودت به مربوط یمسائل یکن

!خبرم یب ازشون من که ییاماجراه  

:داد  ادامه قبل از تر یجد و  

 زود هست یچ هر و یهرک درباره ، خب! ستین مهم برام گهید البته -

.دارم کار ، بگو  

:دادم ادامه کردم یم یباز میها انگشت با که یحال در  

.ادیب خواستگار قراره لدهی یبرا+   
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. گرفتند تعجب  گرن یا لحظه یبرا چشمانش و دیپر باال شیابروها

:گفت و نشاند شیابروها نیب یاخم بالفاصله  

.ادیب خب -  

ان؟یک پس ، ادیب خب  یچ یعنی+   

؟یچ انیک -  

 گرید کی به نسبت ییها حس نفر دو نیا دانست یم! دانست یم او

 یم چپ یعل ی کوچه به را خودش! اند کرده شروع را رابطه کی و دارند 

.ندارد خبر زیچ چیه از انگار که یجور زد  

!سام...  ه؟یک خواستگارش یدون یم ، یچیه انیک اصال+   

!سام؟؟ -  

:داد ادامه زده تعجب و کرد یمکث  

!برگشت؟ یک سام -  

 اون با ازدواج به مجبور رو لدای دارن یول برگشته یک قایدق دونم ینم+ 

.میشناس یم رو سام یواقع ذات فقط لدای و تو و من! کنن یم یعوض  

:گفت و دیکش شیموها نیب یدست  
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کنن؟ مجبورش خوان یم یچطور -  

!کنم یم خواهش بکن، یکار هی باراد+   

 

1٥2_پارت#  

  رو سام من درسته ، میبود دوست هم با یزمان کی ما درسته نیبب -

! کنن ینم باور نویا هیبق اما هیفیکث آدم چه دونم یم و شناسم یم

 بهش و بفهمن نوادشخا دیبا رو نیا یول ، خوادش ینم لدای درسته

!یچیه ، ادینم بر یکار چیه تو و من دست از! تو و من نه ، کنن کمک  

...باراد اما+   

:گفت و دیپر حرفم انیم  

.برم دیبا  دارم کار هم االن ، زدم حرفامو من -  

 لیتبد یدیناام به دمیام تنها. شد خارج خانه از یگرید حرف بدون

! بود شده  

 چیپ انقدر زیچ همه دیبا چرا کردم؟ یم چه دیبا حاال! باراد دست از آه

 یساعت چند. کنم فکر مشکل کدام به دیبا دانستم ینم شد؟ یم چیپ در

 لدای آمدن به یدیام ، رفتم یم تنها دیبا. میداشت کالس انیک با گرید
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 غهیص دادن بله از بعد و بود ها آن یخواستگار قرار مثال امشب. نداشتم

 عقد دیشا هم بعد هفته چند تمام، و خوانند یم آنها نیب یتیمحرم ی

! کردند یم  

 عرضه یب بودم؟ یدوست چه گرید من! آمد ینم  بر دستم از یکار چیه

. کردم خود نثار یا  

 شده الیخ یب باراد که حاال گذاشتم، یم یقرار بهزاد با یطرف از دیبا

!بود بهزاد با زدن حرف یبرا تیموقع نیبهتر بود  

:گفتم و کردم مشت را دستم  

 نیهم به بشه مشخص یچ همه دیبا! هیچ عکس موضوع بگه بهم دیبا+ 

!بسه گهید ،یزود  

 هم بهزاد همان به من اما. انداختم مبل یرو را خود و  کردم  گرد عقب

 را داشت بهزاد به یربط چه و بود ماجرا یکجا سارا ، نداشتم اعتماد

 اتفاق گذشته  در قطعا. زدند یم حرف سارا از تلفن پشت! دانستم ینم

 زیچ همه زود ای رید اما ، بودم خبر یب آنها از که بود افتاده یمهم یها

 یها راز دنیفهم نوبت سارا، ملکه وقتش به زیچ همه! کردم یم حل را

!دیرس خواهد هم تو  
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 میبرا مرگ ی نقشه که یکسان جمع به هم  او دیشا. زدم یشخندین

 دیبا و بود بهزاد فعال دنیفهم راه تنها اما! بود وستهیپ کردند یم یطراح

. کردم یم  سکیر  

:گفتم و شدم بلند جا از  

.بزارم قرار باهاش دیبا ، نهیهم+   

 عیسر و برداشتم را ام یگوش.  بود یخوب یجا خانه کینزد ی کافه

 چیه اما دوختم  چشم یگوش به منتظر. کردم ارسال بهزاد یبرا یامکیپ

!نبود او از یخبر  

 

**** 

 سر به را ام مقنعه ، کردم عوض یمناسب یمانتو با را خانه یها لباس

. برداشتم را فمیک کردم  

.گرفتم شیپ در را نییپا راه و شدم خارج اتاق از عیسر  

 ییتنها از و بود زده بشیغ بود یساعت چند که  مان راننده آقا یعل

 دیبا ، بود شده قبل از شتریب ترسم که هم حاال! داشتم هراس رفتن

.کردم یم مراعات  
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:شد پاره افکارم ی رشته باراد یصدا با  

؟یزد زل یچ به یستادیا وسط اون -  

! بودم ستادهیا ها پله یرو راه انیم ، آمدم خودم به  

:گفتم و دادم  او  به را نگاهم  

.یچیه+   

:گفت و انداخت میپا تا سر به ینگاه  

کجا؟ -  

:گفتم حوصله یب! داخ یا کند؟ دادن ریگ به شروع باز نکند  

.دانشگاه+   

:گفت و انداخت اش یمچ ساعت به ینگاه  

.رسونمت یم ، کن صبر یا قهیدق چند هی -  

 و آمدم نییپا ها پله از. رفت اتاقش سمت به و آمد باال ها پله از فورا

.ستادمیا باراد منتظر یا گوشه  

:زدم یم حرف خود با لب ریز  
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 یگوش که اشاری ، بگم ویخواستگار هیقض انیک به یجور هی دیبا اول+ 

...با هم بعدش ه،یچ ماجرا دونهینم انیک حتما! بود گرفته لدای از رو  

:شد حرفم ادامه مانع باراد یصدا  

؟یزن یم حرف خودت با یدار ؟یشد خُل -  

. کرد یم نگاهم بیج به دست  

.کرد یاخم هم او. کردم نگاهش اخم با  

.نچسبون من به رو خودت یصفتا+   

:گفت و زد کمرم به یآرام ی ربهض  

.جون بچه نکن کل کل ، برو باش زود -  

 نبودم بچه گرید من! دید یم بچه مرا چرا ، شد تر شیب ابروانم نیب اخم

.کرد یم درک را نیا کاش  

 ، گذاشتم شیرو و بردم در ی گرهیدست سمت به را دستم. دمیرس در به

 قرار دستم یرو دستش و آورد جلو را دستش هم باراد من با همزمان

.گرفت  



837 | P a g e  
 

. میانداخت گریکدی یها چشم بعد و ها دست به ینگاه زده هول دو هر

 پهن یها دست از را دستم فورا ، کرد یم نفوذ پوستم به دستش یداغ

. ستادمیا عقب و دمیدزد را نگاهم عیسر دم،یکش رونیب اش مردانه و  

. رفت نشیماش تسم به و کرد باز را در بعد و کرد نگاهم رهیخ یکم

 دانشگاه سمت به و شدم نیماش سوار و افتادم راه دنبالش به ساکت

.میکرد حرکت  

 بلند ام یگوش امکیپ یصدا که بود گرفته فرار سکوت را نیماش تمام

.شد  

 

1٥3_پارت#  

. دیچرخ یم میها چشم و یگوش نیب نگاهش د،یچرخ سمتم به باراد

. بود نشسته شیها ابرو نیب یزیر اخم  

. کردم باز را بهزاد امکِیپ و دمیگز استرس با را  ملب  

 او از و نوشتم یامکیپ عیسر ، بود داده را ام یپرس احوال و سالم جواب

. دادم یم لشیتحو را عکس دیبا نکهیا هم و مینیبب را گریهمد خواستم  
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 را  ام یزندگ یمعماها از یکی حداقل و گفت  یم من به را زیچ همه دیبا

.کرد یم حل  

 را نیماش سکوت هم باز ام یگوش بلند یصدا یقیدقا گذشت از بعد

. شکست  

.فرستادم یلعنت دل در خودم به  

 را خانه کنار ی کافه آدرس! بود کرده قبول ، کردم باز را امکیپ عیسر

. کردم ارسال یمشخص ساعت با همراه  

. دادم قرار فمیک درون را آن و بستم را ام یگوش یصدا  

:شکست را نیماش سکوت باراد یصدا نباریا  

!امروز یزن یم جیگ ؟یک بگم بهتره ای کرده؟ مشغول فکرتو انقد یچ -  

:گفتم و کردم یاخم  

ه؟یچ منظورت ؟یچ+   

:گفت و کرد نگاهم یدیشد اخم با  

 ای یگوش از لحظه کی اگه م،یدیرس ؟یش ادهیپ یخوا ینم! یچیه -

!یش یم متوجه یبکن دل یگوش پشت  شخص  
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 نشده متوجه اصال من و بود کرده توقف نیماش ، کردم نگاه اطراف به

.بودم  

. شم یم ادهیپ االن ، آره+   

. گرفت را  میبازو عیسر. برگشتم در  سمت به  

.کردم نگاهش یسوال و برگشتم سمتش به زده تعجب  

:گفت و دیکش یقیعم نفس  

شده؟ یچ! ستین خوش حالت نظر به -  

:گفتم  و دادم تکان ینف عالمت به را سرم  

.لداسی خاطر به ، نشده یزیچ ، یچیه+   

. داد تکان یسر  و داد رونیب صدا با را نفسش کالفه  

.شدم ادهیپ نیماش از و کردم یخداحافظ  

 که نشیماش کیالست یصدا. کردم حرکت دانشگاه یورود سمت به

. داد یم رفتنش از خبر شد یم دهیکش سخت و سفت یها جاده یرو

. کردم تماشا را رفتنش  و رگشتمب ابانیخ سمت به  

. شدم دانشگاه وارد و کردم فوت آرامش با را نفسم  
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 االن داند یم خدا! تر مزخرف لدای بدون یها روز   و بود مزخرف دانشگاه

داشت؟ یحال چه بود، یوضع چه در  

 وارد انیک بعد قهیدق چند. شدم کالس وارد و دمیکش یقیعم نفس

. شد کالس  

 و من یرو نگاهش ، گشت لدای دنبال شیها چشم با یزیچ هر از قبل

. ماند ثابت کنارم یخال یصندل  

. کرد شروع را سیتدر و فشرد گرید کی یرو را چشمانش  

 به دقت با و اورمیب دست به را ام رفته دست از تمرکز داشتم یسع

شد؟ یم مگر اما ، کنم  گوش شیها حرف  

 به دیبا دانستم ینم باشد؟ تواند  یم چه العملش عکس بفهمد انیک اگر

!باشم؟ یکس چه فکر  

 

*** 

 فکر نیا با چند هر ، شد تمام کالس ساعت دو گذشت از بعد باالخره

!دمینفهم کالس  و درس از یادیز زیچ مشغول  

.شدند خارج کالس از ها بچه ی همه کم کم  
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 منتظر هم   او انگار. رفتم انیک سمت به نفر نیآخر خروج از بعد عیسر

 چشمانش یدیسف. بود کرده پر ینگران   و سوال را چشمانش تمام ، بود

. داد یم او یخواب بد از نشان  و بود خون رنگ به  

 را علتش خداراشکر ، کردم او از یتشکر باز باراد یها عکس خاطر به

! دینپرس  

.بود لدای زدنِ بیغ فکر در یادیز چون دیشا  

:گفت عیسر انیک کالس، در دانشجو چند ورود با  

.دارم کار باهات ، باش منتظرم رونیب الیآ -  

 خواست یم هم او شک بدون. شد خارج کالس از یگرید حرف بدون و

. کند سوال لدای از  

 یم را هیقض نیا او به دیبا چگونه ، بود گرفته را وجودم تمام استرس

 ماساژ آرام میها انگشت با و گذاشتم ام یشانیپ یرو را دستم گفتم؟

.دادم  

.شدم خارج کالس از و زدم دوش به را فمیک  
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 چگونه دیبا که بود کرده پر نیا را فکرم تمام و شدم خارج دانشگاه از

 قسمت سخت یکارها شهیهم گفتم؟ یم انیک به را یا هیقض نیچن

!شدند یم من  

 در حدقه از چشمانم. دمیپر جا از میپا یجلو ینیماش دیشد ترمز با

 پشت شخص توانستم ینم و بود یدود سر تا سر که ینیماش ، آمدند

! نمیبب را فرمان  

 یها یباز خواست یم یکس باز نکند ، رفتم عقب یقدم چند ترس از

  کند؟ شروع را یا مسخره

.شد دهیکش نییپا نیماش شهیش  

 فرمان پشت شخص دنید با. کردم یم نگاه میرو به رو به استرس با

 حرکت نیماش سمت به و کردم فوت یطوالن را ام شده حبس نفس

:گفتم و کردم  

 یدود یها نیماش از یخوب خاطره! کنم سکته ترس از بود کینزد+ 

.ندارم  

.یبترس شدم باعث که دیببخش -  

:گفتم و انداختم نیماش به ینگاه  
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م؟یندار خبر ما و یدیخر دیجد نیماش ، ستین مهم+   

.زد یگرم لبخند  

. داختمان ام یگوش ساعت به ینگاه و شدم نیماش سوار  

. داشتم قرار بهزاد با گرید قهیدق پنج و چهل  

!نکشد طول ادیز مانیها حرف دوارمیام ، انداختم انیک به ینگاه  

؟یدینفهم یزیچ ومده؟ین شیپ یا گهید زیچ اتفاقا اون از بعد -  

 همراه به بود گفته رها یعمد مرگ از که یادداشتی آن یادآوری با

.نشست دلم در یبد ترس باز و کردم یاخم ، ها عکس  

 ، شتیپ امیب نشده وقت اما بگم بهت دیبا که شده زایچ یلیخ! چرا+ 

 صحبت موردش در مفصل گهید روز هی دیبا ، دارم عجله کمی هم االن

.میکن  

. داد تکان باشه یمعن به را سرش  

. دیکش یم قیعم یها نفس مدام  

 بحث نیا کردن باز توان هم من و بود دل دو حرفش گفتن یبرا

! نداشتم را کننده ناراحت  
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 یبرا قدر نیا چرا دانم ینم اما ، کند سوال لدای ابیغ از بود قرار قطعا

.داد یم طول دنشیپرس  

 

1٥4_پارت#  

. کرد یم حرکت یآرام به انیک و میبود ساکت دو هر  

 را نیماش نیسنگ سکوت انیک یصدا باالخره و گذشت قهیدق چند

.شکست  

چرا؟ بود ومدهین امروز ست؟ین داشیپ چرا کجاست؟ لدای -  

.میبگو را راستش و ندهم کشش هم من بود بهتر! دیپرس باالخره  

...چون راستش ، خب+   

؟یچ چون -  

.ادیب نشد نیهم واسه دارن مهمون+   

.داد جلو به را نگاهش دوباره و کرد نگاهم متعجب  

 یم نه زده بشیغ روزه دو یکی االن لدای دارن؟ مهمون یچ یعنی -

!رسه یم دستش به ها امیپ نه و رمیبگ تماس باهاش تونم  
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:گفتم عیسر و کردم فوت را نفسم  

.ادیب خواستگار براش امشب قراره آخه+   

. زد ترمز دفعه کی و شد هول  

 یم ریس یگرید یایدن در دیشا حاال وگرنه بودم بسته کمربند که خوب

!کردم  

:گفت و برگشت طرفم به نگران  

نشد؟ تیزیچ ؟یخوب ، دیببخش -  

:گفتم و زدم یلبخند  

.خوبم بستم، کمربندمو+   

:گفت یا گرفته یصدا با  

...لحظه هی ، بشه ینطوریا خواستم ینم دیببخش -  

.نداد ادامه گرید و  

.ستین مهم دونم یم+   

 امشب بود قرار بفهمد اگر. است بدتر هم نیا از موضوع که دانست ینم

 به چه چه؟ کنند یرسم را هیقض و ندریبگ لدای از زور به را مثبت جواب
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 یحرف تا زد یم لب. بود رفته فرو قیعم یفکر در آمد؟ یم انیک سر

.. شد یم منصرف اما بزند  

. بود شوک در هنوز و بود سخت شیبرا حرفم هضم  

 و گفت لب ریز یزیچ ، داد یصندل به را اش هیتک و بست را چشمانش

.پوشاند را صورتش دستش با  

کردند؟ یم تیاذ گونه نیا را عاشق دو چرا! نبود وبخ حالش اصال  

. دمیکش یآه  

.بود کرده رییتغ اش چهره حالت.  برداشت صورتش یرو از را دستش  

. دیدزد من از را نگاهش و کرد باز را شیها چشم  

 دوباره یگرید حرف بدون. زد یم داد شیها چشم و چهره در غم

:گفت آرام لحظه چند از بعد. کرد حرکت  

.ده ینم جوابمو و رهیگ ینم یتماس من با که هیراض لدامی حتما -  

:گفت و کرد  یمکث  

!مبارکه -  

:آمدم حرف به عیسر  
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... انیک نه -  

:گفت و دیپر حرفم انیم  

 زنم یم   زنگ بهت بعدا! مینزن حرف بهش راجع االن کنم یم خواهش -

!نه االن فقط ، نمتیب یم ای  

 خودش لدای دیبا قطعا ، بزنم که نداشتم یفحر! نفر دو نیا یلجباز از آه

.زد یم حرف او با  

 و کردم یتشکر ، ستادیا مان خانه یجلو. شدم کردن فکر الیخ یب

. میبود نیغمگ جمعا!  بودند دهیدزد ما ی همه از را یشاد. شدم ادهیپ  

.کردم نگاه خانه ی بسته در به  

.نداشتم ستدو را سکوت نیا ، بود گرفته را اطراف ینیسنگ سکوت  

 یم آنجا به دیبا ، کردم کج کافه سمت به را راهم و نشدم خانه وارد

. ماندم یم بهزاد منتظر و رفتم  

 زیم سمت به و انداختم اطراف به ینگاه. بود آرام بایتقر دمیرس کافه به

. نشستم شیرو و دمیکش کنار را یصندل. کردم حرکت یا نفره دو  

. دوختم چشم در به منتظر  
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 باز نکند! نبود بهزاد از یخبر چیه ، گرفتم ضرب نیزم یرو میاپ با

.دارد کفش به  یگیر قطعا دیاین بار نیا اگر د؟یاین  

.بود شده مشت حرص از دستم  

.بود زود هنوز وگرنه داشتم عجله یادیز من دیشا  

. شدم سبک زیچ کی انتخاب مشغول و برداشتم را منو  

.رمیبگ باال را سرم شد باعث بهزاد دادن سالم یصدا بعد یا قهیدق چند  

.سالم -  

. نشست شیرو و دیکش رونیب را مقابلم یصندل  

.دادم جوابش در یسالم  

!را بحث دادن کش نه و داشتم دوست را ینیچ مقدمه نه داشتم عجله  

 بهزاد سمت به و آوردم رونیب را باراد یبچگ عکس و کردم باز را فمیک

.گرفتم  

:فتمگ فورا ، برداشت را عکس  

کرد؟ یم کار یچ شما دست عکس نیا نیبگ شه یم حاال+   
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 چه اما ، گشت یم یزیچ دنبال چشمانم در انگار ، کرد نگاهم یکم

!دانستم ینم ؟یزیچ  

 حال هر در داشت؟ مرا چاندنیپ قصد ای بود دل دو حرفش گفتن یبرا

.اعصابم یرو به بود یغیت سکوتش نیا  

ن؟یبد رو جوابم شه یم+   

:گفت و انداخت باال یا شانه  

.کردم دایپ یمیقد ی خونه هی تو رو عکس نیا خب -  

:گفتم جیگ و دادم میابروها به یخم  

  ؟یچ یعنی+ 

 ترسناک داستان میبرا داشت قصد ؟یمیقد ی خانه! آوردم ینم در سر

 او اصال ای کرد؟ یم چه یمیقد ی خانه کی در باراد عکس کند؟ فیتعر

!ه؟کرد شیدایپ آنجا از چگونه  

 

1٥٦_پارت#  

. بود زده زل چشمانم به  

!بودم دوخته چشم او به کنجکاو و زده تعجب  
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!دمیفهم ینم را یزیچ چیه چه؟ ییعن! بود عجیب  

 او به بود نشسته ام یشانیپ یرو سکوتش خاطر به که یاخم با یسوال

.دوختم چشم  

 از یچیه ن؟یانداخت دست منو ه؟یچ هیقض نیبگ درست لطفا شه یم+ 

.فهمم ینم تونحرفا  

:کرد زدن حرف به شروع  

بپرسم؟ ازتون یسوال هی شه یم -  

 به دادن جواب از چرا. شدند قفل گرید کی یرو حرص از میها دندان

بود؟ یفرار میها سوال  

 که من نوبت اما خواست یم هم جواب و دیپرس یم سوال مدام خودش

!کرد یم سکوت شد یم  

:گفتم بود زده که یحرف به توجه بدون  

 سوال از پر مغزم دیکن ینم درک ن؟یدینم جواب من یسواال به چرا+ 

 خورن یم مخمو دارن سواال! پره تشیظرف دن؟یم آزارم دارن که هییها

د؟یفهم ینم چرا ،  
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 کنم فکر. بود گرفته تعجب رنگ شیها چشم که بود یکس او بار نیا

!گفتم را گفتم یم دیبا که یزیچ از ادتریز! بودم کرده یرو ادهیز یکم  

 پر و نیسنگ نگاه. دادم رونیب صدا با را نفسم و بستم را چشمانم

.نداشتم دوست را تعجبش  

 چشم یا هیثان گذشت از بعد ، دادم ینم کش را بحث بود بهتر دیشا

:گفتم عیسر و گشودم  

.دیبپرس باشه+   

:داد ادامه آهسته  

!هیک مال قایدق دینگفت اما دیشناسیم عکسو صاحب نیگفت شما -  

! مینامادر پسر+   

داره؟ زن دوتا پدرتون یعنی -  

 ینم را داشت باراد عکس به یربط چه! دیپرس یم ییها سوال عجب

.دمیفهم  

د؟ینکن باز نیا از تر شیب رو بحث نیا شه یم+   

د؟یکن یم یزندگ خونه اون تو یک از شما -  
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:داد ادامه و دید را سکوتم  

!تونینامادر خونه -  

.اومدم ایدن هب یوقت از خب+   

 را اسمش چرا پس دانست؟ ینم یزیچ چیه سارا از یعنی ، کردم یمکث

بردند؟؟ یم  

:دادم ادامه یعصب  

د؟یبش یشخص مسائل وارد دیدار یسع چرا+   

:داد ادامه خونسرد  

ن؟ینداشت یا گهید ی خونه قبال دیمطمئن -  

!آورد یم در را حرصم  

 یا گهید خونه تو پدرم که مهمعلو بود زنده میواقع مادر که یزمان تا+ 

...گهید دومش ازدواج از بعد یول ، بوده  

:گفتم و کردم نگاهش کالفه ، ندادم ادامه  

.ندارم یخوب حس! بهیعج ها ییجو باز نیا+   

. دیپر باال میابروها زد زیم به که یآرام ی ضربه با  
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:گفت خودم از تر یعصب  

!بده جواب مهمه، یلیخ -  

 سواالتون به تر راحت بتونم موقع اون دیشا د؟یگب رو لشیدل شه یم+ 

!بدم پاسخ  

 اونا ؟یچ پسرشون و یمادر نا ، گم یم هم لشیدل نیبد یجواب اگه -

داشتن؟ یا گهید خونه قبال  

.کردن یم یزندگ مادرشون خونه دونم یم فقط+   

:گفت کوتاهش  مکث از بعد ، رفت فرو یفکر در  

کجاست؟ مادرشون خونه -  

. گفتم را آدرس! بودم زده ایدر به را دل اما بود، چه قصدش مدانست ینم  

:گفت و نشست لبش یرو یپوزخند بالفاصله  

نداشتن؟ یا گهید ی خونه مادرشون قبال یمطمئن -  

:گفتم قاطع  

!نه+   

:گفت و کرد نگاهم مسخره حالت به  
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 اشتباه براتون رو هیقض از ییجا هی ، ده ینم نشون رو نیا شواهد اما -

!خانم الیآ کردن فیرتع  

:گفتم و کردم نگاهش مشکوک  

شد؟ داتونیپ کجا از دفعه کی د؟یهست یک شما+   

:گفت و داد یصندل به را اش هیتک  

هستم بهزاد من من؟ -  

 مسائل درباره داره یسع چرا ، بستیغر یلیخ که یفرد! بهزاد بعله+ 

! یلیدل ونبد هم اون! بدونه؟ گذشتم درباره ای خانواده درباره ، یشخص

 چرا؟

 روشن رو قیحقا خوام یم فقط من! خانم الیآ نیاشتباه در کامال -

 هیمدت من! ستین رید روز اون شه، یم روشن یچ همه یبزود! کنم

 ، کردم اعتماد حاالم نه؟ ای کرد اعتماد شما به شه یم ایآ که نمیا دنبال

!میکن روشن هم با رو قیحقا میتون یم دیباش لیما اگر  

.کردم  قفل هم در را میها انگشت و گذاشتم زیم یرو را میاه دست  

!استرس ، داشتم ترس  
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 قیحقا نیا ؟یهست یک گم یم یجد ؟یزنیم حرف قیحقا کدوم از+ 

 وارد چطور  و چرا دونم ینم واقعا من ه؟یچ هدفت داره؟ تو به یربط چه

!برام بهیعج مربوطه؟ خانوادم و من به که ییایقضا! ؟یشد هیقض نیا  

:گفت و شد بلند شیجا از عیسر  

 که نیا و بمونه خودمون نیب حرفامون دوارمیام اما! برم دیبا گهید -

 تمام به ممکنه نیبگرد یمیقد ی خونه هی دنبال! دیکن جو و جست

.دیکن اعتماد بهم و دیبرس جوابا  

. شد خارج کافه از عیسر و نکرد  صبر اما ، بزنم یحرف تا کردم باز دهان  

. دیکوب یم ام نهیس قفسه به شدت هب قلبم  

 درست کار! بودم احمق واقعا ، داشتم یبد حس. دادم هیتک یصندل به

!دهم گوش یکس چه حرف به دانستم ینم نه؟ ای بودم داده انجام را  

شد یم  اکو سرم در مدام حرفش  

"نیبگرد یمیقد ی خونه هی دنبال "  

"نیبرس جواب به ممکنه "  

! دکر یم ام وسوسه بیعج  
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 سر را بودم داده سفارش کنارش در که یآب کردم، رها را ام قهوه

.شدم خارج کافه از و کردم پرداخت را پول ، دمیکش  

 یپا به پا و است سرم پشت یکس کردم حس که بودم رفته را راه نصف

. کند یم حرکت من  

 هم هنوز. کردم تر تند را میها قدم و دادم قورت استرس با را دهانم آب

 ، برگشتم عقب به لحظه کی در! است دنبالم یکس کردم یم حس

 یفیخف لرزش. دمید چشم به را اش یمشک لباس و هیسا آخر ی لحظه

!بود مرد شد، پنهان وارید پشت بود یکس هر ، افتاد دستانم به  

 

1٥٥_پارت#  

! داشت تن  بر یرنگ یا قهوه یها لباس چون باشد توانست ینم بهزاد

 تکان سر عیسر بود؟ کرده ریاج من قتل یبرا را یکس خان دیحم نکند

!بود مسخره! نبود ممکن ، دادم  

 امنیت جا هیچ دیگر ، گشتم می بر خانه به تر سریع چه هر باید

! نداشتم  

 ترس نیا و بود شده کیتار هوا. گرفتم پیش در را خانه راه دو حالت به

.کرد یم تر شیب مرا  
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 یزیچ چیه اما برسم یصدمق به دیشا زدم یم پا و دست چه هر

!شدم یم غرق قبل از تر شیب فقط شد، ینم رمیدستگ  

 اتفاق دانستم یم اما ، اما افتد،یب یاتفاق چه است قرار دانستم ینم  چیه

!ستین راه در یقشنگ یها  

. شدم وارد و انداختم دیکل ، دمیرس خانه به  

.انداختم میپا ریز ی خورده خاک یها کییموزا به ینگاه  

 شده نصب خانه دور تا دور سارا خواستِ به که یتجمالت یها چراغ نور

 شده دهیچ خانه نیا در او ی قهیسل به زیچ همه. بود افتاده شانیرو بود

.بود  

!داد یم تیاهم اش خانواده از تر شیب خانه به  

!زیچ چیه حال نیع در و داشتم زیچ همه  

 نه و پا ریز نیماش نه ، بزرگ اتاق کی نه ، بزرگ عمارت  کی نه

 هم من! کند پر را پدر و مادر محبت یجا توانست ینم گرید زیچ چیه

 ، بودم کرده عادت گرید اما بودم جامعه ی دهید بیآس افراد از یکی

...یول سخت تینها یب! بود سخت  
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 سمت به و بستم یآرام به را در. شدم هال وارد و کردم باز را یورود در

. کردم حرکت ها پله  

 دهیفهم که یروز همان از درست ، بود شده خوفناک میبرا ارتعم  جو

!است تر مهم شیها بچه جان از شیها راز نشدن فاش پدرم یبرا بودم  

.دمیچرخ مخالف طرف به یورود در محکمِ شدن بسته و باز یصدا با  

.بود باراد  

 را نگاهم عیسر! خورد چشمم به رنگش یمشک راهنیپ یزیچ هر از قبل

.نبود من به اصال نگاهش ، دادم او به و آوردم باال ترس با  

 یمشک شخص آن ایآ که بود نیا دیچیپ یم مغزم در که یزیچ تنها

بود؟ باراد پوش  

 باراد به من که بدهند جلوه یطور را زیچ همه خواستند یم نکند ای

!بود باراد خودِ واقعا هم دیشا کنم؟ شک  

  کند؟ بمیتعق باراد دیبا اچر ، کردم یم فکر ناجور یها زیچ به دینبا

. رفتم باال ی طبقه به و دادم ادامه  راهم به الیخیب  

. شد جلب خان دیحم به نگاهم  
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 را جوابم بود دیبع او از که ییرو خوش با ، کردم زمزمه لب ریز یسالم

.داد  

 یآخر دم خواست یم و بود کینزد مرگم خیتار دیشا! کردم ینم درک

.نگذارد دلم بر ییآرزو  

 اما برداشتم اتاقم سمت به یمیقد چند. زدم افکارم به یوزخندپ

. ستادمیا راه انیم و شدم منصرف  

  یزندگ سارا پدرِ و مادر ی خانه در باراد و سارا که بود گفته خان دیحم

 هم کنار همه که بوده یا گونه به اشان خانواده جو یعنی کردند یم

 یگرید ی خانه از شانیها حرف انیم وقت چیه کردند، یم یزندگ

. بودند نگفته  

 را مادرم و خودش یقبل ی خانه سارا، با ازدواج از بعد بود گفته پدرم

 باراد مادربزرگ م،یبود آمده یزندگ یبرا عمارت نیهم به و بود فروخته

 شیبرا و بودند داده انتقال یگرید ی خانه به شیماریب خاطر به هم را

  ! بودند گذاشته راننده و محافظ و پرستار

 نیهم در سارا حال به تا میقد از نبود، وسط یا خانه چیه یپا گرید

! میهست آن در االن که بوده یا خانه  

زد؟ یم حرف یمیقد ی خانه چه از بهزاد پس  
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.زدم صدا را خان دیحم و برگشتم را رفته راه  

 من با همزمان. شدم کشینزد. کرد نگاهم تعجب با و برگشت سمتم به

. دیچرخ یم خان دیحم و من نیب نگاهش شد، خارج تاقا از سارا

:گفت یکنجکاو با توام یبلند یصدا با و شد تر کینزد  

ه؟یخبر! نیکرد خلوت دختر و پدر به به -  

 یم دعوا باز آنوقت نگفتم، اما! امدهین تو به شیفضول میبگو داشت جا

. بپرسم را سوالم توانستم ینم و شد  

. مینگفت یزیچ وابشج در خان دیحم نه و من نه  

 را دستش ، شد خان دیحم کینزد و انداخت من به ینگاه چپ چپ

.زد زل من به و کرد حلقه  او دست دور  

!نبودند ترسناک اصال هیزاو نیا از  

:آمد حرف به خان دیحم من از قبل  

؟یبگ یخواست یم یزیچ دخترم  -  

.داشتم سوال هی راستش+   

 و دیرس سارا به و گرفت را نگاهم رد نخا دیحم. انداختم سارا به ینگاه

:گفت  
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.رهیم سارا ، منه با یخصوص حرفات اگه -  

:گفت و کرد نگاه دخانیحم به نیخشمگ سارا  

 ن؟یباش داشته باهم نیتون یم   یخصوص حرف چه شما ؟یچ یعنی -

.زمیعز که میندار تو مَنو باشم بزار  

:گفتم ، نشست لبم یرو یپوزخند  

.شه یم مربوط دوتون هر به سوالم! ومدا شد خوب اتفاقا+   

 تر شیب سارا نگاه  رنگ البته. بودند دوخته چشم من به یکنجکاو با

 ینم وجه چیه به را چشمانش درون استرس اما ، داشت یفضول رنگ

!کند پنهان توانست  

:گفتم  و زدم یلبخند  

جان؟ سارا+   

.کرد نگاهم منتظر زیر چشمان با  

ه؟یمیقد حد چه تا خونمون نیا بدونم خواستم یم+   

چطور؟ -  
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 الزم ، هیمیقد چقد خونمون نمیبب دیبا ، هست پروژه هی خب...  خب -

.دارم  

 جز یزیچ چیه یول! گفتم را میبگو بود ممکن که یزیچ نیتر مزخرف

! بود امدهین ذهنم به نیا  

:داد ادامه مشکوک سارا  

!نداره ییها پروژه نیهمچ به یربط چیه تو ی رشته -  

. کردم لبم پوست کندن به شروع  

!بودم زده گند  

 بهش بودم داده قول دوستام، از یکی ی رشته ، نه خودم ی رشته+ 

.کنم کمک  

 

1٥7_پارت#  

:داد جواب باز سارا  

 شییجاها هی سال هر بایتقر اما ، هیمیقد یلیخ خونه نیا خب -

.شده مدرن کال و شه یم یبازساز  

؟یمیقد خونه هی ن؟یاشتند یا گهید ی خونه ؟یچ قبال+   
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.  انداختم باال ییابرو حرفم بند پشت  

!دیپر بیعج شانیدو هر رخ از رنگ  

.بود چشمانشان در ترس حس یکنجکاو از شتریب حاال  

:دادم ادامه  

...آخه کنه یبررس و نهیبب ویمیقد خونه هی خواد یم دوستم+   

:گفت کند کنترل را لرزشش داشت یسع که ییصدا با سارا  

! مینداشت هن -  

:گفتم و دادم لشیتحو یمصنوع لبخند  

.برم گهید من ، یمرس+   

.رفتم اتاقم سمت به و نماندم آنجا گرید  

 کرده یکی به دست هم دیشا آنها؟ ای گفت یم دروغ بهزاد نبود معلوم

. کرد ثابت شد ینم را یزیچ  چیه مدرک بدون! کنند یروان مرا بودند

 ی خانه کی وجود دیبا چرا باشد ستدر بهزاد حرف اگر نبود معلوم

  زد؟ یم حرف یقتیحق چه از بهزاد کنند؟ پنهان را یمیقد

!نبود یکاف زیچ همه اثبات یبرا عکس کی  



864 | P a g e  
 

 ساعت به و نشستم تخت روی. شدم اتاقم وارد و دمیکش یقیعم نفس

.بود یلدا یخواستگار مراسم امشب و بود شده شب ، دوختم چشم  

 در شده پخش صدای.  گرفتم را یلدا شماره و برداشتم را ام گوشی

! داد یم را لدای یگوش بودن خاموش از خبر یگوش  

.شود درست زیچ همه بودم دواریام هنوز  

 نظر به گرفته و ناراحت یلیخ هم او بود؟ یحال چه در چارهیب انیک االن

.دیرس یم  

 اه آن یبرا یکار دیبا هم من ، بودند من همراه اتفاقات نیا تمام در

.کردم یم  

! بروم انیک شیپ بود بهتر دیشا  

 اطیح به بلند یها قدم با و کردم سر به یشال کندم، سر از را ام مقنعه

 شدم خارج خانه از! نگیپارک در نه و بود اطیح در نه باراد نیماش. رفتم

 بود؟ رفته رونیب دوباره ، نبود هم رونیب یحت ، کردم نگاه اطراف به و

. دمیکش یآه  

 کیان آپارتمان آدرس و گرفتم تاکسی خیابان سر ، نکردم تلف را وقت

.دادم را  
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.شدم آپارتمان وارد عیسر و کردم حساب را کرایه رسیدم که مقصد به  

.شدم آسانسور وارد سریع ، نداشتم را ها پله ی حوصله هیچ  

!جسمی هم و روحی لحاظ از هم بودم، خسته چقدر  

 از تر دهیپر  رنگ صورتم ، انداختم رآسانسو ی نهیآ در خودم به نگاهی

.بود شهیهم  

.میایب رونیب روح یب حالت نیا از تا کردم یم شیآرا یکم حداقل کاش  

.آمدم یم نظر به خسته یلیخ چهره، نیا با  

. دمیکش خشکم یها لب یرو را زبانم  

.شد باز آسانسور در  

. تمبرداش جلو به یقدم و گرفتم باال را سرم کردم، مرتب را شالم  

.ستادمیا حرکت از آسانسور یجلو منتظر شخص دنید با  

 یرو یاخم بعد و گرفت تعجب رنگ صورتش اول شد که من متوجه

.کرد خوش جا شیشانیپ  

!بود کرده قدغن میبرا را نجایا به آمدن باراد  



866 | P a g e  
 

 راه نه داشتم، شیپ راه نه نداشتم، را یکار چیه انجام قدرت لحظه آن

.پس  

...هرچه ای کند دعوا بزند، ادد سرم بودم منتظر   

.نشد یخبر. فشردم هم یرو را میها پلک   

.شد دهیکش جلو به دستم که کنم باز چشم خواستم یم  

.کردم باز را میها چشم آرام  

.کرد کترینزد خود به مرا و گرفت را آرنجم  

.دادم صورتش به را نگاهم اجبار به  

.دمیفهم ینم مه را اش کلمه هی یحت که بود حرف از پر چشمانش  

 پشت بفهمم تا اوردیب زبان به را چشمانش درون یها حرف آن کاش

.است خبر چه ها لهیت آن  

: گفتم و کردم باز دهن  

؟یکن ولم شه یم+   

!بود مخم یرو بیعج بود میصدا در که یلرز ته  

:امد حرف به  
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.. قبلش یول کنم، یم ولتم -  

.شد تر شیب استرسم. داد شیابروها به یخم کرد، یمکث  

:داد ادامه  

!؟یکن یم کار یچ نجایا بده، جوابمو قبلش -  

:گفتم آرام انداختم، نییپا را سرم  

.نمیبب انویک اومدم+   

.نزد یحرف نگفت، یزیچ  

 سر اجبار به هم باز. بود شده معمول حد از تر یطوالن نمانیب سکوت

.زدم زل چشمانش به و کردم بلند  

:داد ادامه قبل از تر یجد  

!لش؟یدل! شب؟ وقت نیا -  

...لدای+   
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.ستادیا صاف و کرد رها را دستم  
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!خونه؟ یاومد رید چرا امروز -  

 میها یکار پنهان نیا از دم،یترس یم. گرفت را وجودم تمام یبد حس

 یم یکار پنهان فعال دیبا. نداشتم یگرید ی چاره یول دم،یترس یم

!برسم بودم کرده ریگ آن رد که یبیعج ی جاده نیا آخر به تا کردم  

 چگونه نبود، آنجا در حضورم متوجه خانه به برگشتنم موقع که او

!یلعنت اه! ده؟ید بهزاد با را من نکند ام؟ کرده رید دهیفهم  

!زد یم مشکوک چقدر هم باراد  

  لبم، پوست کندن به کردم شروع

.بود من به نگاهش منتظر  

.شد رید اومدم، ادهیپ زدم، قدم+   

.افتاد دلم به یترس. کرد نگاهم سرد  

.کشاند ها پله سمت به را من و نشست دستم یرو گرید بار باراد دست  

:گفتم تعجب با  

.انیک شیپ برم خوام یم! ؟یکن یم کاریچ+   

:گفت و برگشت سمتم به ستاد،یا حرفم شدن تمام با  
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.ینر بهتره -  

!چرا؟+   

: داد ادامه کالفه و دیکش شیموها نیب یدست  

.میبزار تنهاش بهتره! نبود خوش حالش ومدم،یم ششیپ از النا -  

 و زد که یترمز آن با گفتم او به را یخواستگار هیقض که هم موقع آن

.ستین خوب حالش بود معلوم شیشانیپر  

: گفتم و کردم نگاه باراد به نگران  

!افتاده؟ یاتفاق+   

.حاال گم یم بهت -  

:گفتم و شدم کشینزد  دم،یکش رونیب دستش نیب از را دستم  

!ست؟ین لدای خاطر به ینی+   

 راه سرش پشت رفت، تر نییپا پله چند زدم که یحرف به توجه بدون

. افتادم  

!شده؟یچ گم یم! ستم؟ین تو با من مگه ، باراد یه+   

:گفت و برگشت طرفم به  
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 بگم، بهت نیماش تو میبر ای بگه بهت انیک شیپ برو یخوا یم -

!خودته با انتخاب  

 یم که بود معلوم انشیب طرز از کردم، بسته بازو یعصب را چشمانم

. نروم انیک شیپ است بهتر و دیبگو خودش خواهد  

.افتادم راه دنبالش به  

.میشد نشیماش سوار و میرفت نگیپارک سمت به  

:گفتم استرس با و عیسر و برگشتم سمتش به  

!افتاده؟ یاتفاق چه!  کن فیتعر خب+   

 از یحرف نیتر کیکوچ گفتن بدون و انداختم سمتم به یکوتاه نگاه

.شد خارج آپارتمان و نگیپارک  

.بزند حرف نداشت قصد انگار  

:گفتم قهیدق چند از بعد  

.گهید بگو! ؟یشنویم صدامو+   

:گفت و برگشت سمتم به کرد، پارک یا گوشه را نیماش  

!گم یم! ؟یندار صبر -  
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.زدم کنار را میموها یعصب  

.بگو باشه،+    

:کرد زدن حرف به شروع و دیچرخ سمتم به کرد، تر یلب  

!درسته؟ یگفت ویخواستگار هیقض انیک به تو -  

.کردم نگاهش منتظر و دادم تکان آره یمعنا به را سرم  

 جشن اون تو یبرد ییبوها هی شک یب هم لدای و انیک نیب رابطه از -

! یگفت نویا هم خودت باشن، باهم ومدیم نظر به هم  

.کردم دییتا را حرفش سرم دادن تکان با دوباره  

!بودم گرفته یبیعج ی دلشوره چرا دانستم ینم  

 دودل از یناش که ربط یب یحرفا یکل از بعد و زد زنگ بهم انیک -

 وسط، کشوند رو یخواستگار هیقض بود شیاصل حرف گفتن یبرا بودن

 یاضر لدای و باشه قراره یاجبار ازدواج نکهیا گفتم، زویچ همه منم

 به حواسم و بود خورد اعصابم ره،یم شیپ زود یلیخ زمیچ همه و ستین

!کنه دایپ یحال چه حرفام با ممکنه انیک که نبود نیا  

:  گفتم لب ریز و دادم فشار هم یرو را میها پلک  

!خورده اعصابت شهیهم که هم تو+   
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 سکوتش نیا و بود کرده سکوت اما بودم حرفش ی ادامه منتظر هم باز 

:گفتم استرس با کرد، یم میصبع  

!خب بگو! شده؟ یزیچ! کرده؟ یکار انیک باراد،+  

...هیاجبار یچ همه دیفهم که انیک -  

 چشم رونیب به و دیکش یقیعم نفس نداد، ادامه را حرفش کرد، مکث

.دوخت  

!؟یدیم کشش چرا+   

:کرد زدن حرف به شروع دوباره یا لحظه از بعد   

 اونم شد کار به دست پس بده، دست از رو لدای خواد ینم انیک -

امروز، نیهم  

 چون خونشون خدمتکار یگوش با اونم زنه یم زنگ بهش لدای اولش

 یقرار هی خواد یم ازش انیک ، بوده گرفته خودشو یگوش اشاری قبلش

 یم حرفاشو هم انیک نداره، هم رفتن رونیب اجازه گه یم لدای اما بزارن

 یم یسع گه یم هم لدای بزنه، بهم مراسمو نیا ده یم قول لدای به و زنه

 از هم مرموز سامِ اون وسط نیا بخره، وقت و فردا بندازه مراسمو کنه

 کمی! دونم ینم شویچجور شه، یم دار خبر انیک وجود از اونطرف
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 یم چه ای بده نشون یخود خواسته یم که اونم! گهید سامه یول بهیعج

 اشاری به و رفته بزاره فشارش تحت و بده جلوه بد خواسته رو لدای دونم

 انیک با حرفاش بعد لدای نکهیا بعد م،یشد متوجه بعدا نویا داده، گزارش

!شه یم خاموش خدمتکارم یگوش و زنه یم بشیغ  

.کرده خاموش گرفته شویگوش نیهم واسه پس! یلعنت اه،+   

 فردا ویبهتر مراسم خواسته و هیراض کرده تظاهر لدای که میدیفهم -

.کردن قبول خواسته خدا از اشارمی و سام بره، زمان کمی نیا و رنیبگ  

:گفتم یمکث از بعد  

 درک خانوادشو واقعا! ه؟یحال چه تو االن! شه؟یم یچ لدای حاال..  حاال+ 

!کنم ینم  

 یعصب دوختم، چشم کرد یم نگاه شیجلو به خونسرد که باراد به

:گفتم  

!ستین درک قابل هم تو یخونسرد ها، دوستته مثال انمیک+  

.افتهیب اتفاق نیا میزارینم که ما یول -  

.گرفت را ام دلشوره یجا یدواریام اش جمله شدن تمام با  

:گفتم استرس با  
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!اخه؟ یچطور...یول+   

.هم با وفته،ین اتفاق نیا که میکن یم یهرکار -  

 

1٥۹_پارت#  

:داد ادامه و کرد یمکث  

 کار هر ای لدا،ی دادن یفرار با مثال گه،ید بخوره هم به یجور هی دیبا -

...نیبب ،یا گهید  

.دیپر باال تعجب از میابروها  

! زد؟ یم حرف یفرار چه از  

:گفتم و دمیپر حرفش وسط  

!؟یچ...چ+  

:داد ادامه و کرد نگاهم یعصب  

 وسط نپر گم، یم یچ نیبب باش داشته صبر! یپرسیم سوال چقدر -

!حرفم  

.بودم "فرار" ی کلمه ریدرگ من و زد یم حرف باراد  
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:دادم ادامه ش،یها حرف هیبق به توجه بدون  

!؟یفرار م؟؟یبد یفرار مردمو دختر یخوا یم! باراد؟ یگ یم یچ+  

:گفت و زد فرمان به یا ضربه اش شده مشت دست با  

!؟یدار سراغ یبهتر راه -  

! اند نگذاشته یباق  یگرید راه چیه یعنی واقعا، دانستم ینم  

.دمیرس ینم ییجا به و بود جهینت یب میفکرها  

!واقعا دونم ینم+  

!کنم؟ انتخاب را یمنطق و درست راه توانستم یکِ من و  

:کردم زدن حرف به شروع باز و کردم فکر کمی  

خونن؟؟یم کجا رو غهیص اصال+   

!گهید نایا لدای خونه -  

م؟یبکن نکارویا یخوایم یمطمئن باراد+   

 دایپ نجات لدای یخوا ینم ؟یخواست ینم کمک ازم خودت مگه -

!کنه؟  
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 یگرید ی چاره و بود گرفته را مشیتصم واقعا باراد نداشت، دهیفا

.مینداشت  

. افتاد راه نیماش  

:گفت یا خسته یصدا با بود، جلو به نگاهش که یحال در باراد  

. میزن یم حرف شتریب موضوع نیا به راجع خونه -  

.نشد بدل و رد نمانیب یحرف گرید  

.داد یم دنمانیرس از خبر نیماش توقف  

.زدم صورتم به یآب و کردم عوض را میها لباس رفتم، اتاقم به  

.شد بلند میگوش امکیپ یصدا  

.رفتم یگوش سمت به و کردم خشک را صورتم  

(:باراد)زندانبان طرف از بود یامیپ  

"اتاقم ایب"  

 ،خواستم کمک او از که موقعش آن یتفاوت یب به نه. دیپر باال میابروها

! االنش بودن ریگیپ به نه  

.افتادم راه اتاقش سمت به  
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 باز را در داد، یم را ورود اجازه که شیصدا شدن بلند با زدم، در آرام

.شدم اتاق وارد و کردم  

 اتاق نیا وارد که یبار نیآخر. رفت هم یتو خود به خود میها اخم

! بود یآور دلهره و مزخرف شب واقعا شدم  

.نشستم شیرو و رفتم داشت قرار شیرو به رو هک یا کاناپه سمت به  

:گفتم و کردم تر یلب  

؟یبزن حرف یخوا یم نقشمون مورد در+   

 یم که بره شیپ یطور دیبا فردا زیچ همه بده، گوش بهم خوب آره، -

.میخوا  

 که ییکارها درباره دادن حیتوض به کرد شروع او و دادم تکان را سرم

.میده انجام فردا میخواست یم  

 زیچ کی فکر در من و زد یم حرف یبعد یکارها و لدای فرار نقشه از او

!چه؟ شود خراب زیچ همه اگر بودم،  

 یم نیا از من و دیایب شیپ ییآبرو یب ستین قرار که گفت یم نیا از او

!چه؟ نکنند باورمان اگر که دمیترس  
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 یم حرف بعدش از و کند دایپ نجات آن از لدای است قرار که یاجبار از

  لدای و انیک رابطه شدن یرسم از زد،

!شود بدتر هم هست که ینیا از وضع نکند داشتم واهمه من و  

! شود دور من از اضطراب و ترس نبود قرار انگار  

 نانیاطم من به تحققشان یبرا و زد باراد که ییها حرف به توجه با اما

.شد کم ترسم از یکم داد،  

 تر شیب من با لحظه هر اش لهفاص یلعنت اضطراب نیا شد یم باعث

.شود  

 همه که شد یم کامل یزمان یخوشحال نیا و بودم خوشحال یحدود تا

.شود تمام یخوب به زیچ  

 به و شد بلند شیجا از د،یکش یقیعم نفس گفت زیچ همه از که یوقت

.ستادیا آنجا من به پشت و افتاد راه اتاقش ی پنجره سمت  

:امد حرف به دوباره  

.یبر لدای شیپ فرصت نیاول در رداف دیبا تو -  

.شدم کشینزد قدم چند با و شدم بلند میجا از  

:داد ادامه  
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 گفتم بهت که ییزایچ همه از و ششیپ یر یم ،یکن باخبر اونو دیبا -

.باشه دور افرادش و خونه اون از موقع اون که بهتره ،یکنیم مطلعش  

 انتظار من نه .برگشت سمتم به باراد کدفعهی که بزنم یحرف خواستم

 پشت قایدق را من دنید انتظار او نه و داشتم را باراد ییکهوی برگشتن

! سرش  

 چشم و صورت به یقیعم نگاه او واکنش و بود یآرام نیه من واکنش

.میها  

 

171_پارت#  

 یبیعج رنگ بعد یکم یول گرفت تعجب رنگ یکم چشمانش اول

.بود من یرو ثابت چشمانش مردمک. کرد پر را چشمانش تعجب یجا  

! دییکاو یم را چشمانم عمق تا  

 هم من شد یم باعث رم،ینگ او از نگاه شد یم باعث یبیعج ی جاذبه

.باشد او به ام رهیخ نگاهِ او از دیتقل به  

 در و سرد نگاه نیا ، ابهام از پر و حرف از پر نگاه نیا آوردن تاب یول

.بود دشوار میبرا گرم حال نیع  
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. گفتم یا باشه لب ریز بعد یا لحظه و زدم یمصلحت سرفه  

. شدم خارج اتاق از فورا و افتادم راه در سمت به گرفتم، او از را میرو  

.شدم اتاقم یراه و دمیکش یقیعم نفس  

 خوش جا تختم یرو و کردم خاموش را چراغ دم،یکش یا ازهیخم

. کردم  

.برد خوابم شود یم چه فردا نکهیا الیخ و فکر با  

*** 

 

.داد یم نشان را 1٥:11 انداختم، ینگاه ساعت به  

.شد یم شروع مراسم گرید ساعت سه دو، تا  

.افتدیب یبد اتفاق است قرار کردم یم حس! داشتم یبیعج استرس  

.کردم فوت اضطراب با را نفسم  

 لدای ی خانه به رفتنم از و دادم باراد به که یکوتاه امکیپ از بعد

.رفتم اتاقم سمت به ، کردم خبردارش  

!نبود که خانه کجاست، باراد دانستمینم  
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. آنجا رفتم یم همه از قبل دیبا  

.شدم خارج خانه از و دمیپوش یا ساده یمانتو  

.برگردم تا بماند منتظرم خواستم او از رساند، آنجا به را من آقا یعل  

. رفتم در زنگ سمت به  

!بودم دل دو هنوز  

 ینم توانستم، ینم انگار !نه اما کردم، دراز در زنگ سمت به را دستم

.شد  

.شد متوقف راه وسط دستم  

.دادم فشار هم یرو را میها پلک و دادم خانه وارید به را ام هیتک  

.اورمیب ادی به را باراد یها حرف کردم یسع  

.کنم فکر کارمان مثبت و خوب ی جنبه به کردم یسع  

:گفتم خود با لب ریز و کردم باز را چشمانم  

 مگه! بدم؟ نجات بد وضع نیا از رو لدای خواستم ینم من خود مگه+ 

 ندهیآ که مسخره اجبار نیا از رو لدای تا کنه یکار هی باراد خواستم ینم
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 یبرا کردنام دست دست پس! بده؟ نجات ، کنه یم تباه رو شیزندگ و

! ه؟یچ  

.فشردم را زنگ ی دکمه و گرفتم وارید از را ام هیتک یگرید فکر بدون  

.شد باز یکیت یصدا با در لحظه چند از بعد  

.شدم هالشان وارد بر، و دور به ییگذرا نگاه و اطیح به شدن وارد از بعد  

. ماند باز تعجب از دهانم خانه دنید با  

 همه انگار. بود یکار انجام مشغول و رفت یم طرف کی به کس هر

.کردم یم فکر که بود یزیچ آن از تر یجد زیچ  

!جاستنیا یک دینیبب! به به -  

. شد جلب سمتش به نگاهم اشاری یصدا با  

.کردم نگاهش سرد و یتفاوت یب با. بود ستادهیا ها پله یباال  

.زد یم بیعج یکم شیصدا لحن  

. آمد نییپا ها پله از  

 مخصوصا و یلجباز یرو از را ها کار نیا ی همه اشاری کردم یم حس

.داد یم انجام  
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! خواهرش؟ یزندگ یتباه متیق به! ؟یمتیق چه به یلجباز نیا اما  

.نمتیبب نایا از زودتر کردم یم فکر -  

. کردم نگاهش سکوت در  

:گفت و انداخت میپا سرتا به ینگاه  

!یایب یبهتر وضع و سر با مراسم نیا تو کردم یم فکر و -  

.دوختم چشم اشاری به هم باز و انداختم میها لباس به یکوتاه نگاه  

.کنم سکوت دادم یم حیترج من و زد یم حرف او  

:گفت ادامه در  

!یخوشگل جوره همه تو البته -  

: گفتم یسرد لحن با و کردم نگاهش اخم با  

!کجاست؟ لدای+   

: گفت و انداخت باال ییابرو  

!چرا؟ -  

.باهاش دارم کار+   

!مراسمه؟ نیا یبرا شدنش آماده از تر مهم یکار چه االن -  
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.نشست لبم یرو یکمرنگ لبخند  

: کردم زمزمه آرام  

!فرارش+   

 به و دیا کنده شیبرا که یکیتار چاه نیا از نجاتش از تر مهم یزیچ چه

 رفع یبرا چاه نیا آب دییگو یم ، چاه نیا در دشیانداز یم اجبار

 ی ادامه یبرا و یخوشبخت یبرا! ؟یتشنگ کدام اما! است؟ شیتشنگ

!؟یخوشبخت کدوم اما! است؟ یضرور شیزندگ  

.دیچرخ یم صورتم یاجزا نیب اشاری یسوال نگاه  

:امد حرف به ، دید که را میها لب امدن در حرکت به  

؟یگفت یزیچ -  

:گفتم خشک  

!نه+   

. کردم یم تلف را وقت داشتم فقط  

. برسند سر شانیها مهمان بود ممکن لحظه هر  
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 آماده حال در اشاری ی گفته به و بود اتاقش در ادیز احتمال به لدای

.شدن  

!نداشت که را رفتن رونیب ی اجازه  

.رفتم لدای اتاق سمت به و نکردم صبر  

.  رفتم داخل و کردم باز را در و کردم فوت را نفسم دمیرس لدای اتاق به  

. بود نشسته تخت یرو که شد دهیکش لدای سمت به نگاهم  

. داد سوق سمتم به را نگاهش و کرد حس را حضورم  

. بود اشک از پر خوشگلش یها چشم  

.امد سمتم به و شد بلند شیجا از  

. انداخت بغلم در را خودش بعد و زد میبازو به یجان یب مشت اول  

 زمزمه گوشش کنار و دمیکش نوازشگونه حالت به کمرش یرو را دستم

: کردم  

.باش آروم+   

! معرفت یب شمیپ یومدین چرا بودم، منتظرت نایا از زودتر من!! الیآ -

 به یکس چرا کردن؟ فراموشم همه چرا!! بده؟ نجاتم ستین یکس چرا
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 گوش حرفام به یکس چرا! م؟یقلب یها خواسته به کنه، ینم توجه من

!ده؟ ینم  

 ریت قبل از شتریب ، کلمه هر با ، لحظه هر من قلب و زد یم حرف لدای

! شد یم رید داشت افتاد، ساعت به چشمم. دیکش یم  

.کردم جدا خودم از را لدای  

.شدم بود تنش که یخوشگل لباس و شده شیآرا صورت متوجه تازه  

: گفتم و زدم شیرو به یلبخند  

!یعوض یشد خوشگل چقدر+   

.زد یتلخ لبخند  

 

171_پارت#  

: گفتم و زدم شیبازو به یآرام مشت  

!ندارم عادت نزن، تلخ لبخند من یبرا+   

:گفت و داد یپوزخند به را شیجا لبخندش بار نیا  

!کنن یم عادت همه ،یکن یم عادت -  
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.کردم نگاهش نیغمگ  

!چه؟ نکند قبول اگر. کنم شروع را بحث چگونه دانستم ینم  

.نشاندمش تخت یرو و گرفتم را شیها شانه شدم، کشینزد  

: گفتم و دادم تکانش آرام  

!نده دست از دتویام گم،یم یچ نیبب کن گوش باش، آروم زمیعز! لدای+   

.کرد نگاهم منتظر یاشک یها چشم با  

: گفتم  

!؟یش خالص مراسم نیا و سام شر از یخوا ینم همگ+   

.دیکش کردن هیگر از دست یا لحظه  

:دیچیپ فضا در لدای یصدا  

.خوام یم که معلومه خب...خب! ؟یچ -  

 بود، نیا من وضع. بود ادیز استرس از کردم، لبم پوست کندن به شروع

!بود؟ چگونه لدای وضع پس  

.کنم منتقل او به و مزیبر میها حرف در را نانیاطم کردم یسع   
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 االن نیهم دیبا میندار وقت ادیز کن، گوش حرفام به خوب لدای نیبب+ 

 یبرا م،یدار برات راه هی فقط ما ، توعه خودِ با انتخاب ،یریبگ میتصم

!وضع نیا از نجاتت  

 ریز نکن فکر و بزنه بهم مراسمو نیا داده قول بهت هم انیک دونم یم

.میبکن کارو نیهم که منجایا من االنم زده، قولش  

 یم شتریب لدای یها چشم در یدواریام برق گفتم یم که یا کلمه هر با

.شد  

:دادم ادامه  

 فقط م،یبد نجاتت یعنی بدم، نجاتت سام و مراسم نیا شر از خوام یم+

.یبد انجام رو گم یم یچ هر دیبا  

 چند زد، ینم یحرف چیه. کرد پاک صورتش یرو از را شیها اشک رد

: گفت  و برگشت سمتم به بعد و رفت فرو یفکر در هیثان  

 تا دمیم انجام یهرکار من! بدم؟ انجام دیبا یکار چه! سرتونه؟ تو یچ -

!شم راحت همشون شر از  

: گفتم و بستم را میها چشم. شدم دواریام یکم شیها حرف با  

!یکن فرار دیبا+   
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!!؟یچــ -  

. نیا جز داشت را یزیهرچ انتظار  

!ال؟یآ یکن یم یوخش یدار -  

 از من االن ه؟یشوخ وقت االن نظرت به ست،ین یشوخ یچیه لدا،ی نه+ 

!یکن قبول تو هیکاف فقط ترم، یجد یا گهید موقع هر  

.شد بلند شیجا از داد یم تکان ینف ی نشانه به را سرش که یحال در  

.شدم بلند همراهش هم من  

:کرد یم زمزمه  لب ریز  

.. تونم ینم..  هن نه!! .. فرار..  من-  

:گفت تعجب با و آورد باال را نگاهش  

!فرار؟ -  

:گفت و رفت هم یتو شیها اخم  

! ؟یگ یم یدار یچ معلومه چیه الیآ -  

:گفت و شد عوض حالتش بعد  
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..  من..  من! .. ؟یچ اشاری! ؟یچ بابام ، مامان پس..  پس..  الیآ یول -

!فرار؟..  آخه..  نخواه من از رو نیا..  الیآ تونم ینم  

: کنم قانعش کردم یسع شدم، کشینزد  

 از بدتر کار نیا افته،ینم یبد اتفاق شه، ینم یزیچ دم یم قول! لدای+ 

 تنها تو و من ن،یبب لدا،ی ستین پست و اقتیل یب سام اون با ازدواج

 فرار نیا هست، انمیک کنه، یم کمکمون اون پشتمونه، باراد که، میستین

.لدای یفهم یم بعدا ستین فرارا اون از  

.کرد یم تلف را وقت داشت بود، کرده سکوت هم باز  

: گفتم و دمیپاش شیرو به یلبخند  

...لدای+   

.کرد نگاهم منتظر  

!؟یندار دوس انویک مگه+   

.زد یم یسرخ به صورتش گرفت، غم رنگ چشمانش  

 دوس انویک تو ست،ین انکار وقت االن ست،ین سکوت وقت لدا،ی نه+ 

 یزیچ چیه وسط نیا! میدون یم خوب نویا همه توعه، عاشق ماون یدار

 ایب من با پس ؟یباش اون با یخوا ینم یعنی ست،ین عشقتون از تر مهم
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 تمام تو االن میتصم چون ریبگ میتصم خوب نیبب کن، اعتماد بهم ،

 اعتماد بهم! زودتر لطفا یول ، سازه یم رو تو یزندگ عمر کی و ندهیآ

؟یندار  

 

172_پارت#  

.کرد بسته و باز را چشمانش یعصب  

: گفت گرفته ییصدا با داد یم تکان آره یمعن به را سرش که یحال در  

.امیم دارم، اعتماد که معلومه! دارم اعتماد -  

.نشست لبانم یرو یلبخند  

.کردم فوت راحت الیخ با را نفسم  

:شد بلند دینالیم عجز با که لدای یصدا  

.الیآ رونیب امیب شه ینم که وضع و سر نیا با -  

 جلب شد، خارج یراحت به شد ینم هم واقعا لباس، آن و صورت اون با

! کرد یم توجه  

 گفتم و دمیکش رونیب را رهیت یشال و مانتو رفتم، لباسش کمد سمت به

: 
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! لدای باش عیسر م،یندار وقت بپوش، نارویا+   

.شیها لباس ضیتعو به کرد شروع و داد تکان را سرش تند تند  

.شد تموم -  

: گفتم لب ریز  

!خوبه+   

.افتادم راه و گرفتم را دستش  

:شد بلند لدای یصدا  

!آدمه از پر رونیب اون الیآ -  

...لحظه هی کن صبر+  

. فمیک درون گذاشتمش و انداختم میگوش به ینگاه  

.دیفهم اش چهره حالت از شد یم را استرس کردم، نگاه لدای به  

 دستم که رونیب دیایب همراهم خواست یم هم الدی کردم، باز را اتاق در

.شدم مانعش و گذاشتم دستش یرو را  

. نبود اطراف آن یکس انداختم، رونیب به ینگاه  

. کردم یم چک را اطراف و داشتم یم بر قدم اطیاحت با  
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.دیایب رونیب اتاق از که دادم یا اشاره لدای به  

 گرفت را صورتش نصف که یطور دمیکش جلو را شالش شد که کمینزد

:گفتم و  

!ییلدای تو بفهمه دینبا یکس ر،یبگ نییپا سرتو+   

 یصدا با که نفر چند یصدا و آمد یم سالن از یمیمال آهنگ یصدا

.بود شده مخلوط آهنگ  

. انداخت من به ینگاه ترس با لدای  

.بدهم یدلگرم او به نگاهم با کردم یسع  

.میرفت نییپا را یا پله چند و گرفتم را لدای دست  

.بودند مشغول همه و نداشت دید ما به یکس  

. رفتند یم سالن طرف به داشتند نکهیا مثل  

 فوت راحت الیخ با را نفسم همه رفتن با و شدم یم دواریام داشتم

.کردم  

. میآمد نییپا ها پله از عیسر  

. میرفت در سمت به و مینکرد معطل  
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 چه هر شد باعث که میدیشن را ها خدمه از یکی یصدا آخر ی لحظه

.رونیب میبرو نتمانیبب یکس که نیا از قبل ، تر عیسر  

.رفت یم یکیتار به رو هوا  

 که رونیب میبرو بود نمانده یزیچ م،یکرد حرکت یخروج در سمت به

. کرد خکوبیم مانیجا در را ما پشت از ییصدا  

. رفت باال قلبم تپش شیصدا با  

!حاال یبود کجا؟ -  

.میگرداند یبرنم رو و میبود فتهگر استرس مانیدو هر  

.شد یم تر کینزد که آمد شیها قدم یصدا  

.داشت اضطراب و بود دهیترس فشرد، محکم دستش نیب را دستم لدای  

:شد بلند دوباره اشاری یصدا  

؟یبمون دوستت کنار یخوا ینم -  

:گفت و کرد یمکث  

!!کنارت؟ هیک نیا پس یبود اومده تنها که تو نم،یبب کن صب -  

.شد حبس نهیس در نفسم  
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 با یا فاصله گرید شود، یم تر کینزد و کینزد اشاری که کردم یم حس

!نداشت ما  

.خوردن زنگ به کرد شروع شیگوش کدفعهی  

:یگوش با زدن حرف به کرد شروع و گرفت فاصله ما از  

!پس؟ دییکجا سام، الو -  

.کردم فوت را نفسم و بستم را میها چشم  

.میرفت یم عیسر دیبا افتادم، راه و فتمگر محکم را لدای دست  

.میرفت آقا یعل نیماش سمت به و میشد خارج خانه از  

.شود سوار گفتم لدای به و کردم باز را یپشت در  

 مورد آدرس رفتم، راننده در سمت به و بستم را در شد سوار که لدای

.برساند آنجا به را لدای گفتم و دادم یعل به را نظر  

:مدآ حرف به لدای  

؟یاینم من با ؟یچ تو پس ال،یآ -  

.انیک شیپ برو تو بمونم، نجایا دیبا نه،+   

.افتاد راه او و دادم آقا یعل به یا اشاره  
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.نکرد دایپ زدن حرف یبرا یفرصت گرید هم لدای  

 سمتش به شد باعث اشاری یصدا که کردم یم تماشا را رفتنشان داشتم

.کنم نگاه  

!بود؟ یک اون... ال؟یآ -  

!یچکیه +  

:دادم ادامه و شدم کینزد  

کنار؟ یبر در یجلو از یخوا ینم+   

.رفت کنار بعد و کرد نگاهم مشکوک و زیر چشمان با یکم  

.فرستادم باراد یبرا یامیپ و شدم خانه وارد  

:گفت من به خطاب م،یشد هال وارد اشاری همراه  

.ادیب و شه اماده زود بگو لدای به رسن، یم مهمونا االن -  

.رفتم لدای اتاق سمت به نباشد عیضا نکهیا یبرا و گفتم یا اشهب  

 نظاره لدای اتاق ی پنجره از دند،یرس سر سام ی خانواده بعد قهیدق چند

. بودم گر  

.شدم خارج اتاق از و دمیکش را پرده نفرت با  
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!نبود؟ باراد از یخبر چرا ماندم، منتظر ها پله یباال  

.بودم تهدوخ چشم یورود در به استرس با  

 جمعشان به خواست و زد صدا را لدای اسم لدای مادر بعد یقیدقا

.ونددیبپ  

!کردم؟ یم کار چه دیبا حاال رفتم، نییپا ها پله از یآرام به  

 سالن از اشاری نکردند افتیدر یجواب یوقت و زدند صدا را لدای دفعه چند

.برود سراغش که آمد رونیب  

:گفت و تادسیا حرکت از هال وسط من دنید با  

!کجاست؟ لدای پس -  

:رفت باالتر شیصدا تن ندادم، یجواب  

؟ید ینم جواب چرا! کجاست؟ لدای گم یم -  

!زاره؟یم مراسم اون تو پاشو لدای نیکرد فک واقعا+   

!بخواد دیبا اد،یب دیبا اد؟ین که خودشه دست مگه -  

:گفت لب ریز و رفت ها پله سمت به  

.ارمشیم خودم -  
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.دسیفا یب+   

.کرد نگاه سمتم به یاخم با  

:دادم ادامه  

!ستین اتاقش تو اون چون+   

:دیپرس شک با شد، گرد شیها چشم  

!؟یگفت یچ ؟یچ -  

.رفت نجایا از لدای+   

 

173_پارت#  

:دادم ادامه تمسخر با  

 خواهرتو ینتونست تو یول بود، لدای کنارم پوش رهیت دختره اون+ 

 درونش از یدار ادعا اونوقت یبشناس درست ظاهرشو ینتونست! یبشناس

...لجبا هی فقط گفتناش نه اون یکنیم فک و ؟یخبر با  

:ماند نصفه حرفم ادامه زد که یداد با  

ن؟؟یکرد یغلط چه شماها! ... کرده؟ یغلط چه -  
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:دیرس گوش به باراد یصدا و شد باز در لحظه نیهم  

!یبزن داد الیآ سر یندار حق -  

 یلبخند و شد ریسراز قلبم به یدواریام و آرامش شیصدا دنیشن با

. نشست لبم یرو  

:گفت و باراد به کرد رو اشاری  

! ها؟ ن؟یانداخت راه هیشینما چه -  

:گفت مانیهردو به خطاب  

د؟یکن دخالت ما یخصوص مسائل تو داده اجازه بهتون یک -  

!  چرا لدای یول ست،ین مهم برامون تو به مربوط مسائل -  

.زد باراد یرو به یصبع یا خنده تک اشاری  

.بود کرده پر را جا همه و رفته باال شانیصدا  

:گفت اشاری  

 نیا زدن بهم قصدتون اگه ن،یش آش از تر داغ کاسه شماها سین الزم -

! دم ینم بهتون رو یا اجازه نیهمچ من مراسمه  

:باراد  
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!خوره یم بهم قطعا مراسم نیا ینخوا چه یبخوا چه تو -  

!؟یبزن بهم ویچ همه یدار یسع اچر ه؟یچ دردت تو -  

:داد ادامه و گرفت خودت به یا مسخره حالت  

 برات رو یزیچ هی بزار نیبب! دوستته موضوع بود، رفته ادمی! آهان -

 چیه رم،یگ یم میتصم براش که منم نیا و منه خواهر لدای کنم، روشن

 پدر یحت نه و لدای خود نه تو، نه ال،یآ نه بشه، مانعم تونه ینم هم کس

.مادرم و  

 یصدا بندش پشت و لدای پدر یصدا اما بزند، حرف کرد باز دهان باراد

.شد باراد صحبت مانع هیبق پچ پچ  

.بودند آمده رونیب صدا و سر دنیشن با نکهیا مثل  

:گفت لدای پدر به رو شیرسا یصدا با باراد  

!ن؟یدار شناخت برادرزادتون از حد چه تا شما! یمحمد یآقا -  

.نمیبب تکشان تک ی چهره در توانستم یم را تعجب  

:آمد حرف به اشاری د،یبگو یزیچ لدای پدر نکهیا از قبل  

.میندار بهش نسبت یشک چیه که اونقد مش،یشناس یم بهتر تو از -  
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!اثباتش؟ -  

 و شدس ثابت من واسه کنم، اثباتش یکس واسه نمیب ینم یلزوم -

!هیکاف نیهم  

:گفت و زد یکج لبخند باراد  

 خالفشو خوام یم من! دیفهم رو شک شه یم زدنت حرف لحن از -

!مادرت و پدر یبرا بلکه تو، یبرا نه یول کنم، ثابت  

:زد داد یعصب اشاری  

!کن تمومش -  

:آمد حرف به لدای مادر  

!خبره؟ چه نجایا بگه یکی شهیم -  

:گفت یخونسرد با جوابش در باراد  

.خبره چه نجایا دیفهم یم همتون یبزود -  

 مشغول باهم و رفت اشاری سمت لدای پدر انداختم، جمع به یکل نگاه

 و بود دوخته چشم آنها به زیر چشمان با هم لدای مادر. شدند زدن حرف

.داد یم هیبق لیتحو یجیگ لبخند یگاه گه  
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:گفت یقیعم اخم با سام مادر  

!مارو؟ نیکرد مسخره دعوا، و جنگ ای هینامزد مراسم نجایا -  

 ساکت کرد اشاره و شد متوجه باراد م،یبگو یزیچ واستخ یم دلم

.باشم  

.شوم آرام کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس  

:آمد حرف به دوباره سام مادر  

!گه؟ ینم یچیه یچکیه چرا -  

:گفت بعد و شد مشغول یکم اش یگوش با باراد  

 االن بود یراض وصلت نیا به لدای اگه که برسونم اطالعتون به دیبا -

 ادیم یبزود! سین نجایا و هیفرار ازتون! ؟یچ یول خونش، تو بود، نجایا

...یول  

 کردن چک با و دندیپرس یم سوال تعجب با همه شد، شروع ها همهمه

. ستین نجایا که شدند مطمئن لدای اتاق  

!دیآ بوجود یکیزیف یریدرگ بود کینزد  

.شد ظاهر در چارچوب در لدای و شد باز در بعد قهیدق چند  
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.شدند ور حمله او به شانیها سوال با همه  

:گفت و کرد نگاه لدای به سام مادر  

!نبوده؟ خونه چرا ه،یشکل نیا چرا یمهم نیا به روز تو عروس -  

.ختیر یم بهم را اعصابم داشت گرید  

 یجواب نکهیا با د،یپرس یم سوال سرهم پشت و بود کرده زوم لدای یرو

! رفت ینم رو از یول گرفت، ینم  

.ستادیا لدای کنار و شد وارد هم انیک لحظه نیهم  

!کردند یم نگاه لدای و انیک به تعجب با و بود شده گرد همه یها چشم  

:گفت لدای به رو یعصب اشاری  

!یکرد خودت عالف رو آدم همه نیا شو، آماده برو لدای -  

:گفت لدای  

 موجلو یول برم، و کنم فرار خونه نیا از شهیهم یبرا خواست یم دلم -

 یم بزنم یکار نیهمچ به دست بودم حاضر که یمن نظرت به گرفتن،

!کنم؟ یم آماده مزخرف مراسم نیا واسه خودمو و رم  

:گفت لدای مادر  
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!دخترم؟؟ یگ یم یچ -  

:زد داد اشاری  

!گهید بسه د،یکن تمومش! یکرد غلط تو -  

:گفت سام به رو باراد  

 فراموش که قیقاح از ینذاشت جا یزیچ! ؟یبگ یزیچ یخوا ینم -

!؟یبگ یباش کرده  

:گفت خونسرد سام  

!جناب فهمم ینم رو حرفات -  

:داد ادامه و زد یشخندین باراد  

 خودمون ای بگم، همه یجلو رو حرفام یخوا یم ه؟یچ خودت نظر -

!کدوم؟! م؟یکن حلش  

 ینم فهمم، ینم وجه چیه به رو یزن یم که ییحرفا یول دیببخش -

 شما لداست،ی و من ینامزد مراسم جا نیا ،یزن یم حرف یچ از دونم

!ه؟یچ سواال نیا یمعن! ؟یکن یم فایا ینقش چه نجایا  

:گفتم و زدم یزیآم تمسخر ی خنده  
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!مارو نخندون ؟ینامزد مراسم+   

:گفت باراد  

 همه از که یقیحقا! بزارم شینما به رو یقیحقا که نهیا من نقش -

.یکرد یمخف  

:گفت و زد یمحو لبخند سام  

 کردن پنهان یبرا یزیچ چیه من بدونن، همه تا بگو! ق؟یحقا کدوم -

.ندارم  

!؟یمطمئن -  

 

174_پارت#  

 را همه باراد چون دیشا زد، ینم یحرف چیه چکسیه چرا دانستم ینم

!نداشتند گفتن یبرا یحرف و بود انداخته شک به  

:گفت و انداخت باال ییابرو کامل نانیاطم با سام  

 یکس هر یجلو بزن، یخوا یم یحرف هر بکن، یخوا یم یکار هر -

!یخوا یم که  

!یخواست خودت ،یاوک -  
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:گفت یعصب سام مادر  

گه؟ید هیچ ایباز مسخره نیا! ه؟یزیچ یا یباز کاراگاه -  

 رو باشد سام پدر آمد یم نظر به و بود دیسف شیموها شتریب که یمرد

:گفت سام مادر به  

!زن باش آروم -  

 به مارو م،یش یم ییبازجو میدار ؟یچ یعنی نایا! نیبب مارو وضع آخه -

!گرفتن تمسخر  

:گفت و لدای پدر و مادر به کرد رو  

 یباز نیا نبود الزم ن،یگفت یم رک نیبد دختر نیخواست ینم  -

.نیبنداز راه رو مسخره  

:گفت و کرد یکج دهن لدای مامان  

 مدهاو شیپ االن که هم یموضوع و نگرفته تمسخر به شمارو یکس -

 ن،یدار نانیاطم خودتون به که شما خب م،یخبر یب ازش هم ما خودِ

!هیچ هیقض مینیبب نیکن صبر پس  

 داشته لدای به نسبت سام که یدیپل قصد و کرد فیتعر را زیچ همه باراد

! مدرک با کرد، روشن همه یبرا هم را  
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.بود یبد جو و بودند شده شوکه همه  

.کرد بغلش هیگر با و رفت لدای طرف به لدای مادر  

!بودند افتاده هم جان به خانواده دو و بود گرفته باال هوار و داد  

.بود یحتم سام شر از لدای کردن دایپ نجات حاال  

!نداشت وجود انکار یبرا ییجا و بود رفته نیب از سام اعتبار و آبرو  

.رفت بود، برداشتن قدم حال در یعصب که اشاری طرف به سام از نگاهم  

 اتفاق از تا افتاد راه دنبالش به و شد اشاری حال متوجه یمحمد یآقا

.کند یریجلوگ فتد،یبا بود ممکن که یندیناخوشا  

 را خودش یجلو کرد یم یسع و بود لدای پدرِ ی زاده برادر سام باالخره

!ردیبگ  

 کی به یمحکم یلیس یصدا با که رفتم یم لدای طرف به داشتم

. برگشتم صدا طرف به شخص،  

! بود آمده فرود سام صورت یرو که بود اشاری تدس  

. بودم زده زل صحنه به باز دهان با  

.بودند کرده سکوت همه پچ، پچ یجا به بار نیا  
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 سرشان پشت هم ما برد، اطیح به را او و دیچسب را سام ی قهی اشاری

.میرفت رونیب  

. آورد فرود سام دهان یرو که بود شیبعد حرکت زدن مشت  

.شد بلند سام مادر غیج یصدا بندش پشت  

:زد داد ، بود انینما آن در یلرزش تیعصبان از که ییصدا با اشاری  

!داشتم اعتماد بهت من!! ؟یتونست چطور ، کثافت ، یعوض -  

:امد حرف به کرد یم زیتم را لبش کنار خون که یحال در سام  

..درو بدم، حیتوض بذار اشاری... ای -  

 صورتش به یگرید محکم مشت سام یها مِن مِن به توجه بدون اشاری

 به سام افتادن با شد یمساو ، سام صورت به دستش برخورد که زد

.نیزم یرو  

. برد هجوم سام سمت به هم باز و انداخت لدای به شرمنده ینگاه اشاری  

.کرد پر فضارا آخش یصدا که زد سام یپهلو به یلگد  

. برداشت سام سمت به یگرید یعصب یها قدم  
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 یمحمد یآقا دهند، نشان یالعمل عکس سام پدر و مادر نکهیا از بلق

.کند آرامش کرد یسع و شد اشاری راه سد  

:اوردیب زبان به را بود دلش در هرچه اشاری تا بود الزم یتلنگر فقط انگار  

 کهیمرت نیا خاطر به یدون یم! باشم آروم تونم یم یچطور من آخه -

 روزید مال سام ی هیقض! کردم؟ دعوا هاشبا و زدم داد لدای سر بار چند

 اعتماد لدای از شتریب اون به من شه،یپ ها سال مال! ستین امروز و

 زد یم سام یواقع ذات مورد در لدای که رو ییحرفا چوقتیه و داشتم

 تک یچشما تو تونم ینم االن یعوض نیا خاطر به! کردم ینم باور

!کنم نگاه خواهرم  

.داد تکان تاسف ی نهنشا به یسر یمحمد یآقا  

 به اش شرمنده نگاه هم باز. دیکش شیموها نیب یدست کالفه اشاری

. شد دهیکش لدای طرف  

!کرد تر یعصب را اشاری نیا و گرفت او از را نگاهش دلخور لدای  

.زد وارید به یمحکم مشت  

 راه انیم دل دو اما کرد، حرکت خانه سمت به و گفت لب ریز "یلعنت "

.رفت سام سمت به و کرد گرد عقب. ستادیا  
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 یصدا با و گرفت باال را دستش اشاری شد، راهش سد سام پدر بار نیا

:گفت یا گرفته  

.کنار نیبر! ندارم شیکار -  

. کرد ینم یحرکت چیه او اما  

 سام سمت به و زد کنار را شیعمو و زد شیموها به یچنگ کالفه اشاری

.رفت بود، افتاده نیزم یرو یزخم که  

 خشم از که ییها دندان با. کرد بلندش نیزم یرو از و گرفت را شا قهی

: گفت بود شده دیکل هم یرو  

 یا بهیغر هی تو شه، داتیپ طرفا نیا خوام ینم چوقتیه گهید -

 که ییخطا هر ، یبد پس جواب دیبا یکرد که یغلط هر برامون،

 یم رهات ینجوریهم نکن فک ،یبد پس تاوانشو دیبا یشد مرتکب

 چیه! نکن نگاه سرتم پشت گهید گمشو، نجایا از فقط فعال ،میکن

 نیا جزء که یا گهید کس هر ای لدای اطراف! باهات ندارم هم یا یشوخ

 بهت رو حرفا نیا دارم آدم همه نیا یجلو. کشتمت نمتیبب خانوادست

 یبد انجام رو خالفشون اگه گفتم که ییحرفا ندارم، یترس پس زنم یم

!عمل کنم یم عمل حرفام به  

:شد مانعش اشاری یصدا اما اورد،یب زبان به یحرف تا کرد باز دهان سام  
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.دمیشن رو بشنوم بود قرار یهرچ نگو، یچیه! فقط شو خفه -  

. کرد حرکت در سمت به و گرفت تر محکم را سام ی قهی  

 دنبال به ختیر یم اشک قطره قطره سکوت در که یحال در سام مادر

.ادافت راه سام و اشاری  

 

17٦_پارت#  

:گفت ، داد هل رونیب به را سام و کرد باز را در اشاری  

!یگذاشت ما ی خونه به پا که هیبار نیآخر بار، نیا -  

. شدند خارج خانه از سام همراه به سام پدر و مادر  

.شد بلند یبد یصدا د،یکوب هم به محکم را در و نکرد صبر اشاری  

:گفت و داد ما به را نگاهش  

 کس هر بشه، برگزار جا نیا ستین قرار یزیچ چیه! شد تموم شینما -

.بره برگرده اومده که یراه همون از  

 حرکت خانه سمت به بلند یها قدم با و کرد فوت یعصب را نفسش

.کرد  
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:گفتم رفتم، لدای سمت به  

.رفت شیپ میخواست یم که همونطور زیچ همه شکر خدارو+   

.داد تکان یسر لبخند با لدای  

.دیاومد موقع به شد وبخ+   

 رفتن با ست،ین فرارا اون از فرار نیا یگفت یم چرا فهمم یم االن الیآ -

 اگه! یلعنت لمیف اون کردن دایپ واسه دیخر وقت شد یم نجایا از من

...بگذره کار از کار و بشه رید بود ممکن موندم یم نجایا  

.مییما فقط نمونده رونیب یکس داخل میبر گهید اوهوم،+   

.میبر -  

.بودند شده وارد ما از قبل باراد و انیک. میرفت خانه داخل به باهم  

 آشپزخانه سمت به فورا دنشید با لدای. نبود خوب اصال حالش لدای مادر

.رفت مادرش سمت به و برگشت یقند آب وانیل با و رفت  

.بزنند حرف هم با راحت تا گرفتم فاصله آنها از یکم  

 انیم را سرش و شده خم جلو به یکم بود، هنشست یمبل یرو اشاری

.بود گرفته دستانش  
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 گرفته دست به را اش یگوش آورد، نییپا را دستانش لحظه چند از بعد

 از شیپ سال چند باراد که یلمیف همان یصدا. دوخت چشم آن به و

 یبرا باراد که یلمیف شد، پخش بود گرفته یواشکی سام و خودش

 ذات دادن نشان یبرا بود یمدرک امشب و بود گرفته یریگ اعتراف

.سام یواقع  

 به یخواست یم! ها؟ ؟یعوض یبکن یخواست یم یغلط چه: باراد) 

...!لدای  

 اون جسم خواستم یم ن،یدیفهم درست آره: گفت و زد یا قهقهه سام

 یعمو دختر اون! نینزاشت نزاشت، یول کنم، خودم مال لجبازو یلدای

 تجاوز داد، یم تاوان دیبا ینجوریا تزاش ینم محل بهم که یمغرور

!نه؟ شد یم یجالب  

.یروان فطرت پست شو خفه: زد داد باراد  

(نیزم یرو سام افتادن و سام به زدنش مشت یصدا بعد و  

 و شد بلند شیجا از بلند یداد با آخر در. کرد یپل را لمیف نیا بار چند

.شد تکه هتک یگوش کرد، پرت وارید طرف به را یگوش توان تمام با  

!دادم پرورش نمیآست تو مار -  
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:گفت و کرد لدای به رو  

 دیبا ؟ینگفت بهم ویموضوع نیهمچ که یکرد یبیغر باهام انقدر یعنی -

!دم؟یفهم یم ینجوریا و اومد یم مدرک با باراد  

:گفت و انداخت ریز به سر لدای  

 گفتم یم بهت هرچقدر ،یکرد ینم باورم ،یداد ینم گوش بهم تو -

.حرفامو ینداشت قبول بود، دهیفا یب ستین یدرست آدم مسا  

!ن؟ینداد نشون بهم نویا شیپ سال چند چرا -  

 منِ ریتقص شدم، مانع من یول بکنن نکارویا خواستن یم باراد و الیآ -

 گفتم یم گرده، یبرنم گهید خارج بره سام کردم یم فک که بود احمق

...دمیترس یم اتفاقاتو، اون میکن فراموش بهتره نداره برام یخطر یوقت  

.گرفت آغوش در را او و شد لدای کینزد لدای پدر  

:گفت باراد  

.بود شیپ سال چند مال چون میکرد دایپ یسخت به هم لمویف نیا -  

: گفت یمکث از بعد یاشار  

!دیبر گهید شد، تموم تتونیمامور -  
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:گفت و شد بلند شیجا از لدای مادر  

 که بود پسر نیهم باشه ادتی ست،ین درست رفتارت!! اشاری -

 نیا اگه که کن فکر نیا به هم کمی کرد، باز قیحقا یرو به چشمامونو

 دیکن یسع! ادیب خواهرت سر بود قرار ییبال چه افتاد، ینم اتفاقات

. دیباش نیب خوش امشب موضوع به نسبت  

:گفت باراد به رو  

.ممنونم ازت واقعا پسرم -  

:گفت جوابش در باراد  

.بود فمیوظ خواهرم، مثل هم لدای دینزن حرفو نیا کنم،یم واهشخ -  

:گفت او به خطاب یول گرفت باراد از را نگاهش اشاری  

...ممنونم -  

.دیکش یقیعم نفس ، انداخت انیک به که یکوتاه نگاه از بعد لدای  

:کرد زدن حرف به شروع  

! خواد یم یچ من قلب که نیکرد یم نگاه نیا به هم کمی کاش -

.افتادینم اتفاقا نیا دیشا اونوقت  
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. شد فرما حکم نمانیب ینیسنگ سکوت  

 چشمانش در که یغم و شیصدا در که یلرزش کرد یسع نکهیا با لدای

!نبود موفق ادیز اما کند، پنهان را بود  

 

17٥_پارت#  

. رفت شیپ سکوت با یا قهیدق چند  

. کرد نگاه انیک و باراد به و گرفت او از چشم لدای مادر  

:کرد زدن حرف به شروع اش یطوالن نسبتا مکث از بعد  

 ینم دم،یند حال به تا رو ستادهیا کنارت که یپسر! پسرم؟ باراد، -

!؟یکن شیمعرف یخوا  

:گفت و داد قرار انیک ی شانه یرو را دستش باراد  

 یا گهید جور خودش، نیبزار یول دوستم، نیاعتمادتر قابل و نیبهتر -

!کنه یمعرف خودشو  

 بسته و باز نانیاطم با را چشمانش و داد هل جلو طرف به را انیک یکم

 متوجه که کرد زمزمه یزیچ لب ریز ش،یشانیپ یرو اخم با اشاری. کرد

.نشدم  
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. دوختم چشم انیک به و شدم اشاری الیخ یب  

 عنوان به! کند؟ یمعرف چطور را خودش خواست یم بودم، کنجکاو

...!دیشا ای! ان؟یک استاد  

 باال بود دیبع او از که یخجالت با را سرش کرد، یکوتاه ی سرفه انیک

! گرفت  

 هال ی گوشه رنگ یا قهوه ی کاناپه کنار که لدای به ینگران با اول

 لدای پدر و مادر به ییگذرا نگاه آن از بعد و دوخت چشم بود ستادهیا

.انداخت  

. شد تر یطوالن یکم د،یرس که اشاری به نگاهش  

 خوش جا شیشانیپ یرو قبل از تر ظیغل یاخم و کرد یکج دهن اشاری

. کرد  

:کرد زدن حرف به شروع اشاری به توجه یب انیک  

.دخترتون استادِ ام، یدیسع انیک من، _  

:گفت و شد دستپاچه لدای مادر  

... و اتفاقا نیا با م،یکن یم مالقاتتون ینجوریا که دیببخش یوا -  
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 به من بده رخ ممکنه یا خانواده هر یتو اتفاقا نیا ستین یمشکل -

 ظاهر یتیموقع نیهمچ یتو که دیببخش دیبا شما کنم، یم درک یخوب

.بزنم ییحرفا هی خوامیم و شدم  

:داد ادامه و کرد یخال سخت را نفسش  

 رید که نیا از قبل جا، نیهم االن، نیهم کنم، یاعتراف هی خوام یم -

.بشه  

:کرد زدن حرف به شروع باز و دیکش شیموها نیب یدست  

 نباشه، حرفا نیا گفتن یبرا یخوب زمان و تیموقع اصال االن دیشا -

 یم دورتر ازش قطعا کنم، دست دست تر شیب یچ هر اگه من یول

.شم  

. زد یم موج لدای پدر و مادر چشمان در تعجب  

 یم یباز دستش یها انگشت با یادیز استرس با ، کردم نگاه لدای به

!بود چرخش در اشاری و انیک نیب نگاهش و کرد  

 بودن ناآرام از خبر حرکاتش و بود نشسته یخاص برق چشمانش در یول

 یجلو عشقش ی عالقه ابراز دنیشن یبرا شوق از خبر داد، یم قلبش

!اش خانواده  
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 کرده پر را فضا و شد یم پخش سالن داخل از هم هنوز آهنگ یصدا

. بود  

 یصدا به حواسش کس چیه که افتاد اتفاق عیسر انقدر زیچ همه

!کرد ینم کردنش خاموش یبرا یتالش و نبود شد یم پخش که یآهنگ  

:داد ادامه انیک  

!بستم دل دایشد نفر هی به میزندگ تو -  

.کرد نگاه قیعم لدای چشمان به  

:داد ادامه و گرفت لدای از را نگاهش  

 شد خراب شما امشب اگه بگه بهتون که ستادهیا شما یجلو یآدم -

 قبل از بهتر شه درست تونه یم زیچ همه یول! متاسفه کرد خرابش اگه

.شه  

:گفت لدای مادر و پدر به خطاب و کرد نگاه لدای به  

 بهش من که یشخص اون زنم، یم حرف ازش من که یشخص اون -

!شماس دختر شدم، مند عالقه  

 را چشمانش د،یکش یدار کش و بلند نفس حرفش شدن تمام از بعد

.انداخت نییپا را سرش و بست  
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 یها حرف هضم دیشا کردند، یم نگاه انیک به شوکه لدای پدر و مادر

 از که یصورت با هم اشاری. بود سخت تیموقع نیا در شانیبرا انیک

.بود زده زل انیک به زد، یم یکبود به خشم  

 باال سر و داد جرئت خودش به انیک بود، شده نیسنگ یکم سکوت

.کرد نگاه لدای پدر و مادر به گرفت  

:شد بلند لدای مادر یصدا  

!؟یچ -  

:گفت و شد بحث وارد باراد  

 موضوع نیا به یمنطق و خوب یلیخ شما که بهتره م،یبر دیبا گهید ما -

 درس دیبا افتاد امشب که یاتفاق از! ادیز یلیخ د،یکن قیتحق. دیکن فکر

!نشه یریگ میتصم زود که گرفت عبرت  

:زد داد بایتقر تیعصبان با اشاری  

 زبون به حرفارو نیا یداد اجازه خودت به چطور!؟یکرد جرئت چطور -

 دو خواهرمو منم حرفات نیا با یکرد فکر واقعا یعنی االن؟ اونم! ؟یاریب

! کنم؟ یم متیتقد یدست  

:داد ادامه و کرد یمکث  
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!یکن یادآوری بهمون رو امشب اتفاقات مدام نداره یلزوم باراد، -  

 یزیچ خواست و زد یمحو لبخند داشت، شیخونسرد در یسع انیک

:گفت و شد مانعش باراد اما د،یبگو  

 که! همه یجلو اونم کرد، عالقه ابراز فقط نکرده، یاشتباه انیک -

 طور به شه قسمت! هیجد قصدش و هیواقع عشقش بفهمونه بهتون

 یم هم خودش. شه یم مطرح باز موضوع هم ها خانواده با و یرسم

 دقت تر شیب کمی دیبا گمیم که بده نیا م،یرینگ میتصم زود خواد

 ی گذشته با پست آدم هی میتقد رو خواهرت یدست دو یداشت تو د؟یکن

 حرف درست باهات خوام یم من نیبب! نبود؟ طور نیا ،یکرد یم اهیس

.خانوادت یجلو اونم میکن بحث باز نزار بزنم،  

 به لدای پدر بار نیا. کرد حرکت باراد و انیک سمت به یعصب اشاری

:گفت محکمش و بم یصدا با امد، حرف  

!اشاری -  

 

177_پارت#  

. فشرد هم به یعصب را شیها پلک و ستادیا شیجا سر اشاری  
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:داد ادامه یمحمد یآقا  

 ندیخوشا چیه هم امشب اتفاقات! ستین مساعد االن کس چیه حال -

 رو ذهنمون دیبا ما ی همه. ستین ها حرف نیا زمان هم االن نبود،

 حساب یسر کی! سخته کمی امشب اتفاقات هضم چون میبد استراحت

 به دیبا که هست حرفا یسر هی بشه، هیتصف سام با دیبا که هست ها

 اولش مثل یچ همه تا میبکن دیبا که مونده کارا یلیخ شه، زده لدای

 همه بعد! وفتادهین یندیناخوشا اتفاق چیه امشب انگار که یجور شه،

 رو شما باره نیاول یبرا ما. پسر آقا بده نشون رو تتجسار ها نیا ی

 ما برو کن جمع که ستین یمعن نیا به حرفام اما م،یکن یم مالقات

 از بعد یرسم یطور به رو ها حرف نیا ی همه! نه م،یستین بده دختر

 واقعا شما قصد اگر! بهتره ینطوریا م،یکن یم مطرح اوضاع شدن مساعد

... اگه و هیجد  

 زد، یم موج چشمانش در پدرانه محبت ییگو حاال کرد، نگاه لدای به

. کرد یم منتقل آدم به را ینیغمگ و بیعج حس  

:داد ادامه  

.باشه یراض هم لدای اگه و -  



923 | P a g e  
 

 به توانستم یم. دوخت چشم پدرش به و گرفت باال سر تعجب با لدای

.نمیبب شیها چشم در را اشک یها قطره برق وضوح  

. زد پدرش به یکمرنگ لبخند د،یکش چشمانش به یدست  

. امد کش لبخند حالت به میها لب  

: گفت لب ریز انیک  

. شماست با حق درسته، -  

:گفت باراد  

!میکن یم زحمت رفع گهید ما خب، -  

. میشد خارج اشان خانه از یخداحافظ از بعد کرد، من به یا اشاره  

 و ها یبد ی همه با هم امشب. دمیکش راحت الیخ با یقیعم نفس

!دیرس انیپا به شیها یخوب  

*** 

 شهیهم از فکرم و زدم یم ضربه زیم یرو کالفه دستم یها انگشت با

 رید که بود قهیدق 1٦ از شیب ، کردم نگاه ساعت به. بود تر مشغول

!بود کرده  
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 شده خسته دنیفهم یبرا انتظار نقدریا از واقعا گرید بود، کرده ام کالفه

!بودم  

 اصال! کارها؟ نیا با کند میعصب داشت قصد! داد؟ یم لفتش نقدریا چرا

!بفهمم توانستم ینم! داشت؟ یقصد چه  

 او کن، اعتماد و نکش دست گفت یم قلبم ته یزیچ انگار هم یطرف از

!دهد نجاتت یسردرگم از تواند یم که است یشخص  

 رونیب فمیک از را یگوش. شد پاره افکارم رشته میگوش ممتد لرزش با

 دکمه یعصب. کردم نگاه بود تماس حال در که بهزاد شماره هب و آوردم

.زدم را تماس وصل ی  

:دیچیپ یگوش یتو بهزاد یصدا بزنم، یحرف نکهیا از قبل  

.شد رید کمی دیببخش سالم، -  

 تمامش االن نیهم گذاشته سرکارم اگر که بزنم داد خواست یم دلم

.بردارد سرم از دست و کند  

 من با یکس خواستم ینم وجه چیه به و ودمب پر یکاف ی اندازه به

!کند یشوخ  

. دادم رونیب صدا یب ینفس و کردم کنترل را خودم اما  
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:داد ادامه  

.میکن یم صحبت راه تو نیایب منتظرتونم، کافه یجلو رونیب -  

.کردم حرکت یخروج در سمت به و شدم بلند میجا از یعصب  

 پشت هنوز. بود دهز هیتک ینیماش به دمش،ید در ی شهیش پشت از

.بود خط  

:گفتم جوابش در یعصب  

 یب ازش که داره وجود یقتیحق اگه که نجایا اومدم من! راه؟ تو چرا+ 

م؟؟یبر کجا میخوا یم االن! یبگ بهم رو خبرم  

:شد بلند یگوش پشت از اش حوصله یب یصدا  

!لطفا نیاریب فیتشر ن،یفهم یم رو یچ همه دم، یم حیتوض بهتون -  

 در از و انداختم فمیک داخل را یگوش کردم، لمس را تماس عقط دکمه

.شدم خارج  

.کردم حرکت نشیماش سمت به و انداختم اطراف به یکوتاه نگاه  

 دادم تکان شیبرا یسر او از دیتقل به هم من ، داد تکان یسر دنمید با

. کردم حرکت سمتش به و  
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. داد را جوابم دادم، یسالم لب ریز  

. شدم سوار و کردم باز را نیماش رد کرد، یا اشاره  

 به را من و کند کمکم خواستم خدا از لب ریز و بستم را چشمانم

. برساند تیواقع  

 از تا کردم یم سکیر دیبا یول نه، ای بود درست میکارها دانستم ینم

 بود کرده آشوب را درونم و خورد یم را ذهنم که ییها ترس و فکر شر

! شوم راحت ،  

 پشت حاال که شد بهزاد جلب نگاهم نیماش در شدن هبست یصدا با

.بود نشسته فرمان  

. کرد حرکت به شروع آرام  

   .کردم یم یباز دستم یها انگشت با استرس با

:گفتم و کردم تر استرس با یلب  

 ازش که یمیقد ی خونه ای شما با باراد عکس ارتباط نیبگ شه یم+ 

!ه؟یچ نیزد یم حرف  

 آورد یم در را حرصم که یخونسرد با و نداختا من به ییگذرا نگاه

:داد جواب  
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 کینزد از دیبا رسونتت، یم سواالت جواب به که میر یم ییجا االن -

!یکن باور تا بدم نشون بهت  

. کردم ینم درک را شیها حرف از کلمه کی یحت  

:گفتم و کردم نگاه میجلو به ترس با  

!کجا؟! ؟یچ یعنی+  

 از یکم دیشا تا دیبگو یزیچ بودم منتظر و کردم نگاه سمتش به دوباره

.شود کم استرسم  

:دیچیپ نیماش یفضا در شیصدا  

!؟یبد پاسخ ذهنت یسواال به یخوا ینم مگه خب -  

!داشت؟ سوال هم نیا دادم، تکان دییتا ی نشانه به را سرم  

 دارم من! نترس منم از و نزن یحرف چیه پس ، یخوایم رو نیا اگه -

 شده جادیا برات که یفکر یها مشغله ی همه به که ییجا برمت یم

 چند نیا ،یکرد صبر نقدریا! نپرس من از یسوال چیه فعال بده، خاتمه

!کن صبر هم رو قهیدق  

. کردم نگاهش و دادم گوش شیها حرف به منگ و جیگ  
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 من از را زدن حرف قدرت و شده دوخته هم به میها لب کردم یم حس

!اند گرفته  

:گفت یمکث بعد  

!باشه؟ -  

.کردم زمزمه لب ریز یا "باشه"  

 

178_پارت#  

 یم حرف آن از که ییجا سمت به یتر شیب سرعت با و داد تکان یسر

.رفت زد،  

 که میبود ییجا حاال و کرد توقف نیماش که گذشت چقدر دانم ینم

.رساند یم قیحقا به بهزاد ی گفته به را من  

 داشت یمیقد یکسب که یبزرگ عمارت م،یبود یبزرگ اطیح داخل

.بود مانیرو یجلو  

!نبود آشنا اصال نبود، آشنا میبرا چیه مکان آن  

.میشد ادهیپ نیماش از هردو  

:گفتم تند تند و برگشتم بهزاد سمت به ترس با  
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.برگردون منو! کجاست؟ نجایا -  

.گذاشت شلوارش یها بیج داخل را شیها دست ، یخونسرد با بهزاد  

!کرد؟ یمن درک چرا ، داشتم یبد حس  

:شد بلند شیصدا  

! ؟یبرس قیحقا به یخواست ینم مگه -  

:گفت و کرد اشاره بود مانیرو یجلو که یساختمان به  

 یکل و کردنتون دایپ بعد ینی ،یخبر یب ازش که اونجاست یزیچ هی -

 نظر به شجاع که شیپ قهیدق چند تا ،یخبر یب دمیفهم قیتحق

!ه؟یچ یبرا ترس همه نیا پس ، یومدیم  

.کرد حرکت ساختمان سمت به من از جلوتر و نکرد صبر  

.افتادم راه سرش پشت و دادم قورت بار نیچندم یبرا را دهانم آب  

(:باراد)  

 حرکت کم سرعت با و فاصله با سرش پشت و شدم نیماش سوار فورا

.کردم  
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 ی کافه همان او مقصد هم باز رفت، یم مقصدش سمت به ادهیپ یپا با

!بود خانه کینزد  

 چهره یول کرد حس سرش پشت را حضورم بود، آمده که قبل ی دفعه

.شود مشکوک من به دینبا بار نیا. دیند را ام  

 پنهان من از را شده که یزیچ هر و افتاده که یاتفاق هر هربار او اگر

.اورمیدرب سر شیکارها از و شوم کار به دست خودم دیبا من ، کند یم  

 یکس چه دنید یبرا کافه نیا به شیها آمد و رفت نیا بفهمم دیبا

 در شهیهم چرا! بود؟ چه یبرا سرش زخم آن بفهمم دیبا! است؟

 در شب آن بدانم دیبا! کند؟ یم انکارش و دارد وجود یترس چشمانش

! گشت؟ یم چه دنبال من اتاق  

 دارد الیآ که فهمم یم کنم یم فکر هم با ها نیا ی همه به که حاال

!کند یم پنهان من از را یمهم یزهایچ  

 ینگاه و ساعتش به ینگاه. کردم توقف هم من کافه کنار الیآ توقف با

.شد کافه وارد و انداخت اطراف به  

.کردم پارک اطراف آن را نیماش  
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 زیم پشت الیآ کردم، نگاه را داخل یواشکی یا شهیش در از و شدم ادهیپ

.بود نشسته یشخص منتظر نظر به  

.نیماش داخل به برگشتم  

.نشد کافه وارد گرید یکس یول گذشت قهیدق ندچ  

کند؟ عوض ییهوا و حال آمده ییتنها نکند  

! آوردم ینم در سر دختر نیا یکارها از چیه  

. بستم را چشمانم و گذاشتم فرمان یرو را سرم خسته  

. کند یم درد فیخف سرم کردم یم حس  

 کافه از که دمید را الیآ. گرفتم باال را سرم کوتاه ی قهیدق چند از بعد

.شد خارج  

 یم هم دیشا ، گشت یم یکس دنبال انگار انداخت، ینگاه اطراف به

.شود مطمئن یکس نبودن از خواست  

! زد یم مشکوک بیعج  

 سرش به یتکان و کرد حرکت طرف همان به و ماند ثابت ییجا نگاهش

.داد  
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 رفت یم سمتش به الیآ که یشخص به تعجب با و گرفتم را نگاهش رد

! شدم رهیخ  

:بست نقش ذهنم در فورا سوال دو  

!باشد؟ توانست یم چه الیآ با ارتباطش و ست؟یک پسر آن  

!شد مشت خود به خود دستم  

 لب ریز یعصب کنم، کنترل را خودم و نروم سمتشان به کردم یم یسع

:گفتم  

 بس یکار پنهون قدر نیا! ؟یلعنت یکن یم کاریچ یدار! .. الیآ! .. الیآ -

!بگذرم ساده تونم ینم گهید یکی نیا زا! نبود؟  

 یم دینبا! نه اما داد، یم را سمتشان به حرکت فرمان میپاها به مغزم

 با هم باز بروم جلو االن اگر مطمئنا. رفتم یم جلو االن دینبا رفتم،

.شوم یم رو به رو الیآ یشگیهم یها یکار پنهان  

 بفهمد نکهیا بدون و یواشکی دیبا اورمیب در سر شیها کار از نکهیا یبرا

!بروم دنبالشان به  

 

17۹_پارت#  



933 | P a g e  
 

 چقدر شدند، نیماش سوار و گفتند یزیچ هم به شد کینزد پسر به الیآ

!دوستانه  

!رفتند؟ یم کجا داشتند دوتا نیا کرد، حرکت نیماش  

 بشانیتعق دیبا نبود، کردن فکر وقت االن اما بود، شده سوال از پر مغزم

.افتادم راه اطیاحت با سرشان پشت. کردم یم  

.زدم فرمان به یمحکم مشت یعصب  

 فکرم توانستم ینم وجه چیه به کنم، حفظ را میخونسرد توانستم ینم

. کنم منحرف یگرید سمت به را  

 و او به مربوط مسائل هم بود، شده مهم میبرا نقدریا چرا دانستم ینم

..! خودش هم  

 بزرگ، ی خانه کی ارکن و یا کوچه در نیماش دنیچیپ با یمدت از بعد

!افتاد جانم به خوره مثل ینگران و ناجور یفکرها د،یترد و شک  

 اون! نجا؟یا اومدن یچ یبرا! کنن؟ یغلط چه خوان یم دوتا نیا -

!!اومده؟ نجایا تا همراهش و نشسته کنارش ینجوریا الیآ که هیک پسره  

. زدم میموها به یچنگ یعصب  
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 هم باز کردم یم فکر هرچه به! کنم؟ دور او از را فکرم توانستم ینم چرا

!شد یم ختم الیآ به آخرش  

 کردم، پارک باشند نداشته دید من به که یا گوشه را نمیماش یعصب

 حرکت خانه داخل به نیماش. بودم گر نظاره وارید پشت از و شدم ادهیپ

. کرد  

 از یکم دیشا تا کردم تکرار بار چند را کار نیا زدم، وارید به یمشت

 چیه کرد، ینم جادیا یرییتغ چیه حالم در یول شود، کم شممخ

 مثبت ی جنبه با اتفاق نیا به و کنم فکر درست توانستم ینم! یرییتغ

!شد ینم کنم، نگاه یمنطق و  

.شدم یم منصرف بار هر و داخل بروم خواستم یم بار چند  

 یقیعم نفس. ماندم منتظر داغون یاعصاب با و دادم هیتک وارید به

 و الیآ به هم کنم آرام را اعصابم کردم یم یسع داشتم هم دم،یکش

 ینم اما ، نکنم فکر است یلعنت ی خانه آن در پسر آن با االن نکهیا

!شد  

!نشد آنها از یخبر ماندم منتظر چقدر هر  

! بود گذشته تیعصبان کنترل از کار گرید  
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 یم نشیاشم سوار و گذارد یم قرار کافه کی در به،یغر پسر کی با الیآ

...!!نجایا حاال و شود  

..  دوم قدم..  برداشتم جلو به را اول قدم  

 مهم میبرا گرید است مربوط الیآ به هرچه بودم نگفته خودم به من مگر

! ست؟ین  

.زدم هیتک نیماش به و کردم گرد عقب  

 در نیماش همان. امد در شدن باز یصدا یطوالن یمدت از بعد باالخره

. کرد حرکت بودم ستادهیا که یجهت خالف و دش ظاهر در چارچوب  

 و شدم سوار عیسر و رفتم نمیماش سمت به. کردم یم تلف را وقت دینبا

 کی که گذشتم یم خانه آن یجلو از داشتم. کردم حرکت سمتشان به

 در یا جرقه یا لحظه یبرا و شد جلب نگاهم خانه طرف به لحظه

.آمد غمسرا یشگیهم درد سر آن باز و شد زده ذهنم  

.کردم وارد یفشار سرم به دستانم با  

!است؟ آشنا میبرا جا نیا کردم یم احساس یکم چرا  

 دنید با و امدم خودم به تازه. دوختم جلو به و گرفتم خانه از را نگاهم

.گفتم لب ریز یا "یلعنت" ن،یماش آن از یاثر چیه بدون جاده  
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 یول کنم دایپ نهاآ از یرد دیشا تا کردم حرکت یاصل ابانیخ سمت به

!نبود آنها از یخبر  

 قصد یعصب و کالفه نگرفتن، جهینت و رفتن طرف آن و طرف نیا از بعد

.کردم را خانه به رفتن  

.بدهد پس جواب من به امروز دیبا الیآ  

.شده خراب آن به گردد یم بر آخر باشد که هم ییجا هر باالخره  

 آن و الیآ که یا خانه آن به کردن فکر با که بودم نشده دور ادیز هنوز

.برگشتم را راه بودند، رفته آنجا به پسر  

!انجا بروم که کرد یم وادارم درونم، در یحس انگار  

. شدم ادهیپ عیسر و داشتم نگه خانه آن یجلو  

!آمد یم نظر به یمیقد ستادم،یا بزرگ یآهن در آن مقابل  

 ینم گوش به ییصدا و نبود دایپ چکسیه انداختم، ینگاه اطراف به

.بود شده کیتار هم هوا د،یرس  

 ینم بپرم، خانه داخل به وارید یرو از گرفتم میتصم فکر یکم از بعد

!کردم یم را ها کار نیا چرا دانستم  
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 نگاه بزرگ و کیتار نسبتا اطیح به تعجب با و دمیپر اطیح داخل به

.کردم  

!د؟بو آمده ییجا نیهمچ بهیغر پسر کی همراه الیآ چرا بود، بیعج  

.نمیبب بهتر را میپا یجلو بتوانم تا کردم روشن را میگوش فلش  

 آن و بود شده ختهیر اطیح دور که یا کهنه یها پرت و خرت و لیوسا

 که داد یم نشان همه و همه م،یرو روبه رفته رو و رنگ بزرگ ساختمان

 یم نظر به یمیقد خانه نیا کل بلکه ست،ین یمیقد خانه نیا درِ فقط

!دیآ  

.داشتم یمزخرف حس  

 احساس مکان نیا به که بود کم نیهم درهم، احساسات نیا وسط

!باشم داشته هم ییآشنا  

 چرخاندم، اطراف را میگوش نور و برگشتم دم،یشن سرم پشت از ییصدا

!دمیند یزیچ  

 دهیشن سرم پشت از صدا همان باز که شوم ساختمان وارد تا برگشتم

:زدم داد و کردم نگاه اطراف به ازب و برگشتم جهت آن به کالفه ،  شد  

!اونجاست؟ یک -  
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!یریتصو نه کردم، افتیدر ییصدا نه یول  

 

181_پارت#  

 دم،ید اطراف آن را یا گربه برگردانم رو خواستم یم که آخر ی لحظه

!بود آن از صدا حتما  

. شدم کینزد عمارت آن در به  

 هل را آن یآرام به! شد باز در تعجب کمال در دم،یکش را رهیدستگ

. انداختم داخل به ینگاه و دادم  

 در یافراد ای فرد داد یم نشان نیا و بود شده دهیچ مرتب زیچ همه

.ستین یخال و دارند سکونت نجایا  

.بستم سرم پشت را در و گذاشته پا خانه داخل به  

کنم؟ یم چه نجایا من پس ستند،ین نجایا که پسر آن و الیآ  

. داشتم یم بر قدم کنجکاو و مکرد نگاه اطراف به جیگ یکم  

! نبود خانه در یکس انگار  

.بروم سمتشان به که داد یم قلقلکم یحس و افتاد ها پله به نگاهم  
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. دمیرس باال طبقه به و رفته باال ها پله از  

 را خانه نیا داخل داشت یم وا مرا که یحس داشتم، یبیعج حس

...!و بگردم  

 درش ها اتاق از یکی رفتم، بودند آنجا که یرنگ ییطال یدرها طرف به

.نه گرید یدوتا و بود قفل  

 زده سرم در یا جرقه ورود محض به شدم، ها اتاق آن از یکی داخل

!شد شروع سردردم! شد  

 را میها پلک سردرد خاطر به. کردم نگاه اطراف به و رفتم جلو به یکم

 ام یشگیهم کابوس بستم را چشمانم که نیهم و فشردم هم یرو به

 و بود هیگر حال در کیتار یاتاق در یکودک بست؛ نقش چشمانم یجلو

 ی هیگر یصدا د،یشن یم دعوا و داد یصدا نبود، او به حواسش یکس

! یریت یصدا آخر در و را یزن  

 ادمی به کابوسم چرا شدم؟ نگونهیا چرا گشودم، وحشت با را چشمانم

 آمد؟

 من و هست میها وسکاب درون اتاق همان اتاق نیا کردم یم حس چرا

!!اتاق؟ درون کودکِ آن هم  

*** 
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(:الیآ)  

 و بهزاد به کردم رو انداختم یسرسر نگاه خانه داخل به نکهیا از بعد

.دیبگو یزیچ ماندم منتظر  

:گفت دید که را منتظرم نگاه  

.گردم یم بر االن دیبمون نجایهم لحظه هی -  

. رفت باال طبقه به و  

 اطراف به یگاه از هر و کردم یم یباز تمدس یها انگشت با اضطراب با

.انداختم یم ینگاه  

. برگشت قهیدق چند از بعد  

 زیم یرو را رفته رو و رنگ یدفتر کردم، یم نگاهش یکنجکاو با

.آمد طرفم به و گذاشت  

:گفتم یزیر اخم با و آورده باال را نگاهم  

!خب؟+   

:گفت و گرفت میجلو را یکارت  

.بخونش -  



941 | P a g e  
 

: خواندم را کارت یرو یاه نوشته لب ریز  

  بهزاد: نام

یملک: یخانوادگ نام  

...و  

! ؟یملک بهزاد! ؟یملک خواندم، را کارت یرو دوباره تعجب با  

!کرد یم متعجب را من که بود یزیچ نیا و بود یملک هم سارا یلیفام  

:گفتم و گرفتم باال را سرم  

سارا؟؟ اب! د؟یدار باراد با ینسبت چه شما ؟یچ یعنی نیا ؟یملک+   

:گفت و گذاشت بشیج در را کارت  

!  سارا زاده برادر بارادم، ییدا پسر من -  

!!؟یچ+   

.چخبره نجایا یبفهم یخوا یم اگه بده گوش خوب بهم لطفا -  

 کرده اشاره که ییجا سمت به دیترد با نم،یبنش مبل یرو کرد اشاره

.نشستم و رفتم بود  

:زدن حرف به کرد شروع و کرد خوش جا ییرو به رو مبل یرو  
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 ادیز اون بعد و رفتن رانیا از مادرم و پدر امیب ایدن به من نکهیا از قبل -

 و اومدم ایبدن من نکهیا تا نداشتن، میپدر خانواده با یخوب ی رابطه

 یمتیق هر به! کنجکاو ام عمه و مادربزرگ و رانیا مورد در و شدم بزرگ

 که یا خونه تو اومدم نجا،یا اومدم باالخره و کردم یراض خانوادمو شده

 نیا تو گهید اونا دمیفهم بعدش یول بوده، ام عمه و مادربزرگ به متعلق

 سر نجایا به یا خدمه و نگهبان یگاه گه فقط و کنن ینم یزندگ خونه

 توش نه و بودن فروخته نه رو خونه هستن، خونه مواظب و زنن یم

 یم سر نجایا به هک یمرد و زن اون شده یطور هر! کردن یم یزندگ

 یتو هیمدت و رانیا اومدم من ببره بو یکس نزارن که کردم یراض زدنو

.کنم یم یزندگ خونه نیا  

! برسد؟ کجا به تهش خواست یم آوردم، یسردرنم شیها حرف از چیه

!گفت؟ یم من به را ها نیا چرا  

 دو اون کمک به! لنگه یم کار یجا هی کردم یم حس چرا دونم ینم -

 یا رابطه هر بفهمم، موردتون در ویچ همه و کنم داتونیپ نستمتو نفر

 همه شدم، باخبر هم تو وجود و سارا دوم ازدواج از هست، نتونیب که

...نکهیا تا بود یعاد نسبتا زیچ  

:گفتم کنجکاو  
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!نکه؟یا تا+   

 است قرار یزیچ چه بزنم حدس توانستم ینم و داشتم یبیعج دلشوره

.بشنوم  

.کردم دایپ دفترو اون یاتفاق طور به نکهیا تا -  

.کرد اشاره بود زیم یرو که یدفتر همان به و  

 هی که دمیفهم خوندم بودو شده نوشته داخلش که یزیچ یوقت -

 ن،یبود خبر یب ازش باراد و تو حداقل ن،یخبر یب ازش که هست یزیچ

.دمیرس جهینت نیا به بودم دهیفهم ازتون که ییزایچ طبق  

:دمیپرس مضطرب  

!م؟یخبر یب یچ از ما! ؟یچ..چ از+   

:گفت و کرد یمکث  

 بگم، تو به نارویا گرفتم میتصم یمدت بعد و کردم فکر یلیخ من -

 ینم یراض و یشد یم مانعم بار هر اما بزنم حرف باهات کردم یسع

 به تا کنم جلب اعتمادتو گرفتم میتصم پس ،یبد گوش بهم یشد

 نیا تو باراد یکودک از که یکسع با ،یکن باورشون و یبد گوش حرفام

 از یحت که خونه نیا وجود از هم بعدش اومدم، جلو بود مونده خونه
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 بدست اعتمادتو ییجورا هی تونستم باالخره و گفتم نیبود خبر یب اونم

.ارمیب  

:گفت و داد هیتک مبل به  

 شتریب تویکنجکاو تونست یم تلفن پشت قصد از سارا اسم آوردن -

!کنه  

!بود؟ قصد از اون+   

 

181_پارت#  

 شتریب موضوع نیا مورد در بتونم تا ارهیب اسمشو خواستم یکی از اره، -

. کنم کنجکاوت  

 نیا بود یازین چه پس بزنم، حرف باهات بودم خواسته خودم که من+ 

؟یبکن رو کارا  

 که کردم یم یکار هی دیبا پس ام،یب تونستمینم روز اون متاسفانه -

!یسرکار ینکن فکر  

 به و برداشت زیم یرو از را آن رفت، دفتر سمت به و شد بلند شیجا زا

:گفت و داد دستم  
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.یایب کنار باهاش یبتون دوارمیام بخون، خودت هارو نوشته اون -  

. کردم بازش و انداختم دفتر به بعد و بهزاد به ینگاه  

.آوردم ینم سردر آنها از که بود شده نوشته ییها الوگید آن داخل  

:گفتم و کردم نگاه بهزاد به ماخ با  

؟یانداخت دستم! ه؟یچ نایا+   

 بوده، مادربزرگم مال دفتر نیا که دیفهم شهیم نایا از! ستین نطوریا -

 سکته شه، یم ماریب پدرم و باراد مادرِ آوردن ایدن به از بعد بزرگ مامان

 راه شه یم نوشتن بره، راه و بزنه حرف تونه ینم گهید بعدش و کنه یم

 هیبق با اون قیطر از که دفتراشه اون از یکی نمیا ه،یبق با شیرتباطا

.کرده یم برقرار ارتباط  

 باشد توانست یم یزیچ چه مادربزرگ دفتر داخل!! شد شتریب تعجبم

! خبرم؟ یب آن از که  

 عیسر دید یم را ما یوقت افتادم، باراد و من دنید بعد او حرکات ادی

 به کردم یم فکر! شد یم بد حالش تینها در و داد یم نشان واکنش

!گفتند یم نطوریا که هیبق است، بودنش ماریب خاطر  
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 که ییزهایچ نیهم باشد؟ نیهم توانست یم شیها واکنش لیدل یعنی

است؟ نوشته دفترش داخل  

 بود نظرش مورد که یا برگه ، دفتر یها ورق نیب و شد کترینزد بهزاد

.داد من لیتحو را دفتر دوباره و کرد دایپ را  

 به و ستادیا همانجا و رفت یا پنجره سمت به و گرفت فاصله من از

.دوخت چشم رونیب  

.بود گرفته را وجودم یبد حس و دیکوب یم ام نهیس به مضطرب قلبم  

 با که بود معلوم خطش از مادربزرگ، یها حرف خواندن به کردم شروع

.بودند رفته رنگ ها کلمه یبعض و شده نوشته شتاب  

 دفترم تو نارویا دیبا کنمیم فکر پس پس، بزنم حرف تونمینم نم "

 دموید یهرچ تا اومدم یواشکی دم،ید ویچ همه من ، دمید من سم،یبنو

 رسوندم، هال به خودمو ادیز یصدا سرو دنیشن با سم،یبنو مو به مو

 گوشه اتاق در یجلو که دمید دویجمش دومادم اومد، یم اونورا از صدا

 دم،یشن یم وضوح به دخترمو سارا هیگر و غیج یصدا ود،ب ستادهیا هال

 ریت اومد، یتفنگ ریت یصدا که برسونم بهش خودمو و برم جلو خواستم

 من افتاد، نیزم یرو خون غرق و دخترم شوهرِ دیجمش به خورد

 اومد اتاق اون در از ناصر بعدش بود، زده خشکم بودم، کرده وحشت
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 کیشر و دوست نیبهتر که یهمون خودشه، بودم مطمعن رون،یب

 اون شد ینم باورم رون،یب اومد دست به تفنگ بود، شرکتش تو دیجمش

 خاطر به رو الیآ شیا هفته چند دختر که یکس باشه، کشته دویجمش

 گرفته بالشون و پر ریز خونه نیهم یاعضا زا سر مادرش دادن دست از

"!! بکنه؟ یکار نیهمچ تونست یم چطور بودن،  

 یصدا و افتاد نیزم به دستم از دفتر تینها در و زد خشکم قهیدق چند

.آورد خود به مرا نیزم به برخوردش  

! چه؟ یعنی ها حرف نیا  

 ایدن از آوردنش ایدن به از بعد مادرش و الستیآ اسمش که یدختر

 ینم را مورد کی نیا چرا کردم، ینم درک چرا یول! بودم من رفته

!ستین ناصر که من پدر اسم دم،یفهم  

 ناصر ست،ین دیحم من پدر ندیبگو خواهند یم ها نوشته نیا یعنی

! است؟  

 دهند یم نشان ها نوشته نیا که است نیا تر خوفناک و بدتر آن از و

!باراد؟ پدرِ قاتل هم آن! است؟ قاتل کی دهینام ناصر را او که من پدرِ  
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:گفتم و شدم بلند میجا از  

!ستین ستدر ، نداره امکان نیا+   

. برگشت سمتم به بهزاد  

:دادم ادامه  

!خونه گردم یم بر من+   

 دهنده نشان بهزاد یپا یصدا. شدم خارج خانه از و رفتم در سمت به

:گفت یبلند یصدا با ، دیآ یم سرم پشت که بود نیا  

.رسونمت یم ، کن صبر -  

 سوار. باشم مسلط اعصابم بر کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

 ، شدم سوار یمکث از بعد. کرد متوقفش میپا کنار و دش نشیماش

. گرفت شیپ در را مان خانه راه و شد خارج اطیح از کرد، حرکت  

. یموقع هر از تر شیب! بود مشوش اریبس افکارم  

!گرید طرف کی اتفاق نیا ، طرف کی اتفاقات تمام  

:شکستم را نیماش سکوت و آمدم حرف به  
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 شهیهم! دهیحم من پدر اسم آخه ، تباههاش دفتر اون  تو یزیچ هی+ 

 اون اسم شناسنامم تو دم،ید اون با موینوزاد یعکسا من ، بوده دیحم

نباشه؟ پدرم ممکنه چطور ، شده نوشته  

!اشتباهه؟ یمطمئن معلوم؟ کجا از عکس؟ تا چند با فقط -  

!آورد یم در را حرصم  

!نشده؟ یاشتباه که یمطمئن انقدر یچطور تو+   

:گفت و دیکش یقیعم نفس  

 ممکنه هم ها نوشته اون بگم خوام یم یول ، ستمین مطمئن منم -

 اگه و! نداشتن خونه نیا کردن پنهان یبرا یلیدل وگرنه ، باشن درست

 ریز یا کاسه و لنگه یم کار یجا کی که گن یم دارن باشن درست

!ست کاسه مین  

 یها سال تمام که یمرد یبفهم که باشد بدتر نیا از توانست یم چه

!!بود فاجعه عمق! نباشد؟ پدرت یزد یم صدا پدر را او عمرت  

 یا جهینت نیهمچ به نانیاطم با شه ینم هم نوشته چند یرو از+ 

.دیرس  

. دوخت چشم شیرو به رو به یزیر اخم با و کرد مکث یکم  
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:گفت قهیدق چند گذشت از بعد  

!شد مطمئن یچ همه از یجور کی شه یم اما -  

؟یچطور+   

 ! DNA با -

 تا میداد یم یشیآزما دیبا ؟یا ان ید ، زد رونیب حدقه از چشمانم

 ، گرفتم گاز را لبم! چه؟ نبود اگر نه؟ ای است پدرم دیحم شود مشخص

!نبود یدرست ی گفته  

...که یبگ یخوا یم یعنی+   

 یا ان ید شیآزما دیبا ، نهیهم رسه یم ذهنم به که یراه نیبهتر -

 ها نوشته نیا ای تهیواقع پدر اون ایآ که یفهم یم یاونجور ، یریبگ

گن؟ یم تویواقع  

 مرا شواهد نیا داشت؟ امکان یعنی ، دوختم چشم جاده به سکوت در

 دیحم میواقع پدر که موضوع نیا هم یطرف از! انداخت یم شک به

!دیگنج ینم ذهنم در نباشد  

:دمیپرس که میبود خانه یها کینزد  

.بفهمه یکس که نیا بدون گرفت؟ شویآزما نیا شهیم یچطور+   
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 ای مسواک هی یاریب ریگ دیحم از ییمو تار ای دهان بزاق هیکاف فقط -

.میکن حل راحت میتون یم شویبق اندازه، یم راه کارو شونه  

.دادم تکان آهان ی نشانه به یسر  

!نبود یآسان کار قطعا سارا نافذ نگاه ریز ها آن کردن دایپ  

 تمام! ندیبب بهزاد همراه مرا یکس مبادا ، شدم ادهیپ خانه از تر دور یکم

 ، بود کرده پر خان دیحم دهان بزاق ای مو تارِ آوردن ریگ چگونه را فکرم

!تر راحت کردنش دایپ و بود یبهتر ی نهیگز قطعا مو  

.بود بهتر کردم یم دایپ را دو هر اگر نانیاطم یبرا یول  
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[ بعد روز]   

 اتاق! باشم مسلط اعصابم بر شد ینم ، فشردم را میها قهیشق کالفه

 ای بود انجا دخانیحم ای شد، ینم یخال هم قهیدق کی شان مشترک

 یم تالش چه هر روزید از. کرد یم سخت اریبس مرا کار نیا و سارا

.بود دهیفا یب کردم  
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 را او یموها از یا دسته و ماندم یم دیحم آمدن منتظر دیبا دیشا

!بردم یم خود با و کردم یم یچیق  

 به هنوز ، کردم نگاه ساعت به! بود آسان قدر نیهم کاش دم،یکش یآه

. بود مانده دخانیحم آمدن  

.داشت حضور خانه در سارا فقط  

 ریدرگ یزیچ چه با و کجاست نبود معلوم و نبود شیدایپ هم باراد

 گرید کی با حاال و بود گذاشته الناز یبرا تماما را وقتش دیشا است،

 در که بهتر. شوم خارج مسخره افکار نیا از تا دادم تکان را سرم. بودند

 تر دشوار را کارم و کرد یم چمیپ سوال بود نجایا اگر قطعا ، نبود خانه

.کرد یم  

. ماندم می خبر بی سارا خروج و ورود از قطعا ماندم می اتاقم در اگر  

 مبل روی و فتمر نییپا ها پله از ، شدم خارج اتاق از و نکردم صبر

 یب و هدف یب و برداشتم را تلویزیون کنترل ، کردم خوش جا راحتی

.شدم ها کانال کردن جا به جا مشغول حوصله  

 سمت آن به و برداشتم مبل از را ام تکیه ، ها پله طرف از پایی صدای با

.آمد می پایین به آماده و حاضر سارا ، دوختم چشم  
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!بود اتاقشان به رفتن برای خوبی عیتموق ، شد باز آگاه ناخود نیشم  

 با قهقهه با که حالی در و داد جواب فورا ، آمد در صدا به اش یگوش

. شد خارج خانه از کرد یم صحبت تلفن پشت شخص  

 به سرعت آخرین با و کردم قفل را ورودی در ، شدم بلند جای از سریع

.کردم حرکت اتاقشان سمت  

 فاش بود ممکن که حقایقی از ترسیدم می بودم، ایستاده در روی روبه

!کنند رو به رو بیعج ییزهایچ با را من و شوند  

.فشردم نییپا به و گرفتم دستم انیم را در ی رهیدستگ  

. بود قفل یلعنت درِ زدم یم حدس که همانطور  

. دارم سر در یا نقشه چه یدانست یم اگر سارا آخ ، زدم یپوزخند  

 را کار نیا افتادم، در قفل جان به و ردمک خارج بمیج از را سر ی رهیگ

. بود داده جهینت و بودم داده انجام هم باراد آپارتمان در قبال  

!داشتم یروزیپ حس شد، باز در بعد یکم  

 سر دیحم ای سارا بود ممکن لحظه هر ، کردم یم تلف را وقت دینبا

! برسند  
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 نگاهم شدم، اردو. گرفتم شیپ در را توالتشان راه و شدم اتاق وارد عیسر

 و بنفش مسواک آن قطعا ، شد جلب یمسواک جا درون مسواک دو به

 یم احتمال که یا رهیت یآب مسواک! نبود پدرم مال دخترانه یصورت

 قرار بودم برده خود همراه که یکیپالست درون را باشد پدرم مال دادم

. دادم  

 را ها هشان رفتم، زشانیم یکشو سمت به و شدم خارج توالت از عیسر

 شیرو دخانیحم یموها رنگ به کوتاه یمو که یا شانه کردم، چک

 از عیسر یها قدم با و گذاشتم کیپالست درون و برداشتم را بود مانده

 شک یکس تا کردم قفل رهیگ کمک به دوباره را در شدم خارج اتاق

.نکند  

 یدورو در قفل اول رفتم، نییپا به و دادم قرار خود اتاق در را کیپالست

 جا به جا مشغول دوباره و نشستم خود یقبل یجا سر بعد و کردم باز را

. شدم ونیزیتلو یها شبکه کردن  

 و برسد سر بود ممکن لحظه هر خان دیحم ، شد ساعت جلب نگاهم

.گشت یم بر خانه به او از قبل مطمئنا سارا  

 به ، آمد یورود در شدن بسته و باز یصدا که بود نگذشته یقیدقا

 درست! سارا بود، خودش ، بودم زده حدس درست ، کردم نگاه سمتش



955 | P a g e  
 

 یم ییکارها چه نبود معلوم! بود رسانده را خودش خان دیحم از قبل

!کرد  

:گفت ،یکیعل نه یسالم نه انداخت، سمتم به ینگاه  

اس؟ خونه باراد -  

.نه+   

!ده؟ ینم جواب شویگوش چرا کجاس؟ پس -  

!دونم یم چه من+   

 بره جا هر بهش یچسب یم کنه مثل شهیهم بدونه؟ یک یندون تو -

!یندون که بهیعج ،یر یم دنبالش  

:گفتم و دادم رونیب حرص با را نفسم  

 که مییاونا من، نه ره ینم کجا ره یم کجا یبدون دیبا تو توعه، پسر+ 

!پسرن و مادر آدم به چسبن یم کنه مثل  

:گفت یقیعم اخم با  

!؟یگفت یچ -  

:داد ادامه یبلندتر یصدا با و آمد سمتم به بلند یها قدم با  
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شده؟ دراز زبونت من واسه گهید حاال -  

.گرفتم او از را نگاهم و انداختم گرید یپا یرو را میپا خونسرد  

.کرد جلب در سمت به را توجهمان و آمد در شدن باز یصدا دوباره  

.انداخت مبل یرو و آورد رونیب تن از را شالش و مانتو زده هول سارا  

. شد وارد دهیکش اتو و مرتب رنگش، یطوس شلوار و کت با خان دیحم  

.دیبار یم یخستگ اما اش چهره از  

.داد یسالم ما به رو  

 چه؟ نباشد میواقع پدر اگر آمد، یم در صدا به ذهنم در زیچ کی فقط

! بودم میتی نبود؟ کم نداشتن مادر درد  

.دادم را جوابش لب ریز  

 یپرس احوال و سالم از بعد و رفت سمتش به ینپه و پت لبخند با سارا

 ی چهره از. زد یم حرف یدر هر از او، با زدن حرف به کرد شروع

.رود یم رژه اعصابش یرو بدجور سارا که بود معلوم دخانیحم یاخمو  

.رفتند باال طبقه سمت به دو هر  
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 اتاق در ، کردم حرکت سرشان پشت آرام و گذاشتم زیم یرو را کنترل

. شدند اتاق وارد و کردند ازب را  

.بودند نکرده شک یزیچ به فعال نکهیا مثل ، دمیکش یقیعم نفس  

. شدم وارد و گرفتم شیپ در را اتاقم راه  

 

184_پارت#  

 

 را بهزاد با تماس وصل ی دکمه کردم، خارج بیج از را ام یگوش

:شد پاسخگو هیثان چند گذشت از بعد ، فشردم  

.سالم -  

ش؟یآزما یبرا میبر یک ردم،آو رشیگ سالم+   

 یکار نیچن یزود نیا به شد ینم باورش هم او ییگو ، کرد یمکث

!ام کرده  

 نوبت عیسر تونم یم ه،یمناسب وقتِ صبح فردا م،یکن ینم تلف وقتو -

!رمیبگ  

.نمتیب یم یاوک+   
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 و انداختم تخت یرو را خودم ، کردم قطع را تماس یگرید حرف بدون

...شدم افکارم در غرق  

 

*** 

 

.دادم انجام را شیآزما و رفتم بهزاد همراه بعد روز صبح  

 شیآزما جواب انتظار در را ها روز من و بود گذشته هفته دو از شیب

 انیک و لدای با تر کم و بودم شده حوصله یب مدت نیا در گذراندم، یم

 به آشفته و هم در افکار و ماندم یم خانه در شتریب و گذراندم یم وقت

.آوردند یم هجوم مغزم سمت  

 به بودم برداشته را شانیها مسواک و شانه نکهیا بعد روز دو یکی سارا

 مشکوک من به خداراشکر و زد یم غر خدمتکار سر شدنشان گم خاطر

.بود نشده  

 چه و کجاست نبود معلوم بود، نشده شیدایپ اصال روز آن بعد هم باراد

.ستین شیدایپ چرا و کند یم  

! بود دروغ نبودم ناراحت ابشیغ از گفتم یم اگر شتم،دا یبیعج حس

 بودم، کرده گم را خودم وجود از یا تکه انگار بود، دور من از که حاال
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 یم حس را ییزهایچ نیچن شدت نیا به روزها نیا چرا دانستم ینم

 شیبرا دلم انگار د،یتپ یم کند و بود برداشته خراش قلبم ییگو. کردم

 بودم؟ من نیا واقعا یعنی بود، شده تنگ هم شدت به بود، شده تنگ

 میبرا و کردم یم کشف اطرافم در که ییزهایچ بر عالوه ها روز نیا

 افتاد، یم یاتفاقات نیچن هم درونم در بودند، آشنا نا و بیعج

 یگاه و بودند بیغر و بیعج میبرا که بودند آمده بوجود یاحساسات

 نیا کردم یم فکر باراد یخال یجا به که یوقت شهیهم و! نامعلوم

 او خاطر به ها نیا همه یعنی شد، یم دایپ اشان کله و سر احساسات

! بود؟  

 یم قلبم ته هم باز زدم یم پس را احساساتم و افکار که چقدر هر

 و تخم و اخم آن یبرا است، شده تنگ او یبرا دلم واقعا من که دانستم

 یبرا بخشش، آرامش و محکم وجود آن ش،یها کردن جواب سوال

...! و حضورش  

 بود گفته انیک به که بود نیا دیرس یم گوش به او از که یخبر تنها

!ماند یم یکار یبرا شهر از خارج یمدت چند  

 از را سراغش ادیز چون بود؛ داده اطالع من به را موضوع نیا هم انیک و

. گرفتم یم او  
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!داد ینم پاسخ که هم چکسیه تماس به  

...گذشت میبرا سخت و کند یلیخ هفته چند نیا  

 

*** 

 

.گرفتم را شیآزما جواب و دیرس فرا هفته آخر باالخره  

! کنم کار چه دیبا دانستم ینم  

! میایب کنار موضوع نیا با چگونه دیبا دانستم ینم  

.نداشت وجود شک یبرا ییجا گرید  

!!! ستین پدرم خان دیحم که داد یم نشان شیآزما جواب  

 

18٦_پارت#  

 دفتر کی درون یخط چند فقط که یشخص ناصر؟ بود؟ یکس هچ پدرم

 یشخص که بود آنجا ترسناکش و بد قسمت! بودم؟ خوانده اش درباره

!بود من پدرِ بود شده باراد پدرِ مرگ باعث که  

م؟یایب کنار موضوع نیا با توانستم یم چگونه! بود قاتل کی پدرم  
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 مرا چرا نه؟ ای بود زنده الاص بود؟ کجا االن او بود؛ شده سوال از پر سرم

 یب از بدتر یزیچ چه بود؟ چه جا نیا در من نقش بود؟ گذاشته تنها

داشت؟ وجود بودن تیهو  

 بوده راست ام یزندگ یکجا دانستم ینم اصال بودم؟ یکس چه من

! دروغ شیکجا  

!بودم شده بزرگ دروغ با هاست سال من  

.کردم یم یدیشد ییتنها احساس ، داشتم یپوچ حس  

.نداشتم هم را آن گرید حاال که بود خوش داشتن پدر به دلم  

 اما کنم، گله زمان و نیزم از و بزنم زجه جا همان خواست یم دلم

 و احساسات قاتل داشتند یزندگ تلخ یها اتفاق ، نداشت یا دهیفا گرید

.شدند یم من روح  

 احساس او با که یکس خواست، یم کردن هیگر یبرا بغل کی دلم

.کنم تیامن  

!بود رفته ادشی مرا هم او ها روز نیا اما بود، کسم همه حاال باراد  

 نا بیعج نامش یادآوری با که قلبم از امان و بود شده تنگ شیبرا دلم

! شد یم آرام  
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!بودند رفته نجایا از شهیهم یبرا الناز همراه به دیشا  

. بود ترحم سر تا سر نگاهش ، دادم بهزاد به را نگاهم و دمیکش یآه  

!دیبار یم میرو و سر از یبدبخت  

 از بلند یها قدم با و کردم مچاله دستم انیم را شیآزما کاغذ

 یم فقط بهزاد یها زدن صدا به توجه بدون. شدم خارج شگاهیآزما

 صورت با اطرافم در مردم ترحم پر یها نگاه به توجه بدون ، دمیدو

!نداشتم یوتتفا وانهید کی با قطعا ، دمیدو یم اشکم از سیخ  

 کوچه و ابانیخ در مدت چه و بودم کرده یط را راه چقدر دانستم ینم

.شناختم ینم را مکان و زمان بودم، ها  

.داشتم قرار امان خانه یورود در یجلو دمید آمدم که خودم به  

کردم؟ یم رفتار بهیغر دو آن با چگونه دیبا  

 و رفتم باال دو به یکی را ها پله. شدم خانه وارد و کردم باز محکم را در

. گرفتم قرار مشترکشان اتاق مقابل  

 نییپا به را در ی رهیدستگ. دیکوب یم ام نهیس قفسه به دایشد قلبم

.شدم اتاق وارد و دمیکش  

! شد دهیکش من سمت به تعجب با شانیدو هر نگاه  
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 ی شده مچاله ی برگه ، رفتم خان دیحم سمت به بلند یها قدم با

 یرو و کرد برخورد اش نهیس به ، کردم پرتاب سمتش به را دستم

.افتاد نیزم  

.ستادیا خان دیحم کنار و شد بلند جا از گفت، ینیه سارا  

:شد بلند شیصدا  

؟یشد یروان ؟ یکن یم کار یچ یدار دختر -  

:کردم زمزمه آرام ، بود خان دیحم چشمان به فقط نگاهم  

چرا؟+   

:دادم ادامه یبلند یصدا با  

ن؟یگفت دروغ بهم چرا...  را؟چ چرا چرا+   

 ، داد سارا به را نگاهش شد، ترس و تعجب از پر خان دیحم چشمان

. شود مطمئن یزیچ از خواست یم ییگو  

:داد ادامه یتصعن یلبخند با و کرد نگاه چشمانم به دوباره  

خوبه؟ حالت ؟یدروغ چه دخترم؟ یگیم یچ-  

! دخترم؟ گفت یم من به ، شدم یم وانهید داشتم  
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:زدم ادیفر  

 از رهیگینم خندت خودت ؟یدختر چه دخترم؟! بسه! گهید کن بس+ 

!؟یبر یم کار به که دخترم ی کلمه  

.افتاد نیزم یرو به دستش انیم از کارش فیک  

:گفتم و زدم یپوزخند  

.شد رو دروغاتون ی همه ، دمیفهم ویچ همه+   

:گفت و داد تکانم گرفت، را میها شانه ، آمد جلو سارا  

!دروغه همش و؟یچ ؟یدیفهم ویچ تو -  

 زیچ همه! ستین دروغ که گه یم یلعنت شیآزما اون ست،ین دروغ+ 

!قتهیحق نیع  

...من وگرنه! دینبا یبگ یکس به دینبا یدیفهم که ویچ هر -  

:زدم داد و کردم جدا ام شانه از را شیها دست  

 و ندارم یپدر که نیا پدرمو؟ بودن قاتل کنم؟ پنهان دیبا ویچ+ 

تم؟یهو یب آدم کی که نیا کجاست؟ و هیک دونمینم  

.کردند پر را اتاق تمام میها هق هق و شد شکسته میگلو بغض  
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 حرف گرید کی با نگاهشان با ییگو ، بود گرید کی به دیحم و سارا نگاه

.زدند یم  

:زدم داد و کردم نگاه سارا به رو  

نه؟ گهم یکن رونمیب خونه از راحت الیخ با یتون یم االن+   

:گفتم و دادم خواندمش یم پدر ها سال که یمرد به را نگاهم  

 نقش! بوده؟ قاتل هی پدرم ینگفت چرا ؟یستین پدرم تو ینگفت بهم چرا+ 

 بچه هی ؟یکن بزرگ یآورد منو چرا و یهست یک تو وسط، نیا هیچ من

ره؟یگینم من از یسراغ چرا پس کجاست؟ پدرم! مادرو  و پدر یب ی  

 کرد یم نوازش را میموها که یحال در ، گرفت قرار میرو روبه سارا

:گفت  

. میکنیم فیتعر برات ویچ همه باش، آروم لطفا! دخترم...د+   

.کرد تیهدا تخت سمت به مرا و گرفت را دستم  

.نیبش نجایا -  

:گفت و داد دستم به یآب وانیل  

؟یشد خبر با ایقضا از یچطور -  
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 شما که هیدروغ مهم االن شدم، باخبر یچطور که کنه یم یفرق چه+ 

.نیکرد پنهون ازم شما که هیقتیحق مهم ن،یگفت بهم  

 کردم اشاره بود خان دیحم دستان در حاال که شیآزما ی ورقه  به

:گفتم و  

 ست،ین پدرم دیحم یعنی نیا اومده، در یمنف جواب ، گرفتم شیآزما+ 

 فراموشش و پرسم ینم یسوال گهید بعدش! چرا؟ نیبد حیتوض بهم فقط

!کنمیم  

 

18٥_پارت#  

. انداخت دخانیحم به ینگاه سارا  

:زدن حرف به کرد شروع و کرد تر یلب ، نشست کنارم  

 م،یبود یخوب یخانوادگ یدوستا دیحم و ناصر با دیجمش و من -

 از جدا اونا دور، یلیخ یسالها به گشت یم بر ناصر و دیجمش یدوست

 یها سال نیبهتر موقع ناو ، بودن هم همکار هم با بودن دوست

. بود هممون یزندگ  

:داد ادامه بعد و رفت فرو فکر به کرد، یمکث  
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!توئه یعمو دیحم بودن، برادر دیحم و ناصر ، بود ناصر تو یبابا -  

 تکان دییتا ی نشانه به یسر ، کردم نگاه خان دیحم چشمان به ناباور

!دمیشن یم ییها زیچ چه من یخدا ، داد  

:ددا ادامه سارا  

 مادرت یمدت از بعد کرد، یعروس زود و شد مادرت عاشق ناصر پدرت -

 از اون آوردنت ایدن به از بعد و داشت یسخت یباردار دوران ، شد باردار

 ینم که نوزاد هی با بود مونده اون بود، شده نابود ناصر ، رفت دست

 هم بود شده میوخ شیروح تیوضع هم کنه، کارشیچ دیبا دونست

 و زد یم حرف دیجمش با نه خواست ینم کنارش کسو چیه ناو ،یمال

 باشه کنارش یکس خواست ینم خودش بود، برادرش که دیحم با نه

... یول  

:گفت و دیکش یقیعم نفس  

 خودش ناصر روز هی که نیا تا دونست، یم مقصر رو هیبق اون یول -

 یا اسلحه با و بود دهینوش مشروب خرخره تا که یحال در خونمون اومد

 نیا از زد یم یقیرف نا و ینامرد از حرف بود، ستادهیا دیجمش یجلو

 سهم خواست یم اون ، گذاشته تنهاش بدش تیموقع اون تو که

 به ویزیچ چیه که یحال در باشه داشته دیجمش شرکت تو یشتریب
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 کم براش دیجمش البته بود، شده افت باعث و کرد ینم تیریمد یدرست

 نشونیب ، شد ینم یراض کرد، ینم قبول نارویا اون یول بود نزاشته

 گوش جوره چیه ناصر اما کنم حل رو مشکلشون کردم یسع و ستادمیا

 خاتمه تیوضع نیا به و ادیب خواستم و زدم زنگ دیحم به ، کرد ینم

 کیشل و ریت ناصر ، بود شده رید گهید اما رسوند خودشو هم اون بده،

.کشت دویجمش و کرد  

 و زد پس انگشتش با را آن ، دیچک چشمش ی شهگو از یاشک قطره

:داد ادامه  

 با بود، مونده تنها اتاقش تو روز اون بود، بچه ها روز اون هم باراد -

 تا و بود شده پدر یب اون برداشت، رو خونه کل اش هیگر ریت یصدا

 یخوب تیوضع کردنش وحشت و صدا اون دنیشن خاطر به مدت چند

 یفرار و گذاشت تنها تورو هیقض اون از بعد رناص گهید طرف از ، نداشت

 مرز از شدن رد و کردن فرار قصد ناصر دیرس خبر بعد یماه چند ، شد

 دیحم ، تنها یبود مونده تو! بود مرده و بودنش زده ریت با اما داشته رو

 ینگهدار ازت یسخت به اون ،ینداشت رو یکس دیحم جز و بود عموت

 ازدواج به میتصم! بچه تا دو با میدبو مونده دیحم و من کرد، یم

 نشه فاش راز نیا وقت چیه بود قرار م،یکرد عوض شناسنامتم و میگرفت

.میکن فراموش موضوعو نیا همه و  
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:گفت و کرد نگاهم نشیغمگ چشمان با  

 ریتصو ، نبودم یخوب مادر برات ها سال نیا تمام اگه ببخش منو -

 داد، یم عذابم و بود مچشما یجلو پدرت دست به دیجمش شدن کشته

!کنم یخال تو سر تمویعصبان شد یم باعث نیا  

.بود زده خشکم همانجا و بودم شوکه  

.خوردم ینم هم تکان و بودم رهیخ نامعلوم ییجا به ها وانهید مثل  

.بود دشوار میبرا زیچ همه هضم  

.دهم صیتشخ غلط از را درست توانستم ینم  

:آمد حرف به دوباره سارا  

 خوام ینم باراد، به مخصوصا نگو، یا گهید چکسیه به نارویا لطفا -

 براش هیقض نیا تو مثل مطمئنا ده،یرس قتل به پدرش بفهمه باراد

 زه،یر یم بهم زیچ همه بفهمه موضوعو نیا اگه و بود خواهد آور عذاب

 داشته یبد رفتار هم تو با مون،یکار پنهان خاطر به ما بر عالوه دیشا

.باشه  

 به توجه بدون و شدم بلند میجا از میبگو جوابش در یزیچ هنکیا بدون

.گرفتم شیپ در را اتاقم راه شانیها زدن صدا  
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.کردم قفل سرم پشت را در و شدم وارد  

 به و شدم رهیخ نامعلوم یا نقطه به دوباره و نشستم در پشت همانجا

. رفتم فرو فکر  

!چگونه؟ کنم؟ باور را ها نیا چگونه  

 بود، میعمو دیحم بود، باراد پدرِ قاتل ناصر بود، ناصر نبود دیحم پدرم

!میزندگ یآشنا نیتر بهیغر باراد و بود آمده در آب از میعمو زن سارا  

!کردم؟ یم هضم را کدامشان  

*** 

 کرده حبس اتاقم در را خود افسرده و خسته من و بود گذشته یروز دو

.بودم  

 انیک و لدای یرو به نه و مکرد یم باز سارا و دخانیحم یرو به را در نه

.اشاری و  

 اعصابم شانیها دادن امیپ و زدن زنگ بودم، کرده خاموش را ام یگوش

.ختیر یم هم به را  

 مزاحمم هم چکسیه و کنم فکر زیچ همه به و باشم تنها خواستم یم

.نشود  



971 | P a g e  
 

. آمد زدن در یصدا که بود مین و دو ، دو یها ساعت و بود شده شب  

. اند آمده سارا ای خان دیحم باز حتما گفتم یم خود با ندادم، تیاهم  

:دیرس گوش به باراد آرام یصدا بعد یکم  

.الیآ -  

 یرو یلبخند شیصدا دنیشن با ام، یناراحت و مشوش افکار آن انیم

.نشست لبم  

 

187_پارت#  

 توانستم ینم او برابر در اما بودم نکرده باز چکسیه یرو به االن تا را در

.کنم مقاومت  

 یم او سمت به مرا میپاها و بود افتاده تپش به شیصدا دنیشن با قلبم

.کشاند  

.کردم باز را قفلش یآرام به و ستادمیا در یجلو  

.انینما میجلو باراد ی چهره و شد باز در  

 وَ دادند یم نشان مظلوم را او و بودند ختهیر شیشانیپ یرو شیموها

.آمدند یم نظر به خسته شیها چشم  
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  بود؟ نرفته شهیهم یابر یعنی

  بود؟ برگشته واقعا باراد

!بود؟ برگشته یکِ اصال  

 یم قیتزر قلبم و روح به را آرامش لبخند نیا و زد یلبخند دنمید با

!کرد  

.گرفت آغوش در مرا متعجبم نگاه مقابل در و آمد تر جلو  

 دلش هم او بود ممکن یعنی! کرد؟ را کار نیا چرا. شد گرد میها چشم

!باشد؟ شده تنگ میبرا  

.گفت ینم یزیچ و بود آرام یلیخ  

.کردم حلقه دورش و بردم باال را میها دست آرام آرام و دیترد با  

.بود ایدن یجا نیتر بخش آرامش قطعا او آغوش  

.شد جدا من از بعد یا لحظه و کرد نوازش را میموها  

 لحظه همان زمان کاش م،یایب رونیب آغوشش از خواست ینم دلم

!شد یم متوقف  
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 دستم به و آورد رونیب یشلوار مانتو آن داخل از و رفت کمدم سمت به

.داد  

.کردم یم نگاه ها لباس به تعجب با  

:گفت  

.ییجا میبر دیبا بپوش، زود -  

.دوختم او چشمان به و آوردم باال را متعجبم نگاه  

...یا چرا! کجا؟+   

 نگذاشت و دکر تیهدا اتاق داخل به کامل را من و گرفت را میبازو

. بزنم را حرفم ادامه  

:گفت و رفت رونیب خودش  

.منتظرم نییپا باش، زود -  

. بست را در و  

 دنیپوش لباس مشغول بعد و دوختم چشم شده بسته در به هیثان چند

.شدم  

م؟یبرو میخواست یم کجا شب موقع نیا  
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.انداختم سرم یرو را شالم و بستم ییمو کش با را میموها  

 یب یادیز ام چهره کردم یم حس انداختم، ینگاه نهیآ در خودم به

.است روح  

 حاال زدم، میها لب به و کردم انتخاب میها رژ نیب از یرنگ یصورت رژ

 خودم یکم و کردم مرتب را میجلو یموها. آمدم یم نظر به بهتر یکم

.کردم برانداز نهیآ در را  

 چرا که ستب نقش سرم در سوال نیا و گذاشتم شیآرا زیم یرو را رژ

!م؟یایب نظر به خوب خواستم یم  

 باراد حضور از ریغ یلیدال ذهنم در کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

 را خودم داشتم فقط انگار یول کنم، قانع را خودم و ببافم میکارها یبرا

!زدم یم گول  

.کردم یم فکر شتریب دینبا دادم، یتکان را سرم  

.کردم وشنر و برداشتم یعسل یرو از را ام یگوش  

 را توجهم بهزاد یها امیپ داشتم، روز دو نیا یط که ییها امیپ نیب

.کرد جلب  

: بود نوشته  
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؟یرفت کجا "  

! بخون درست شتویآزما جواب لطفا الیآ   

! یبد گوش آخرش تا ینموند ؟یرفت عجله با انقد چرا  

 جواب ،یرفت یاونجور بعدش و ستین پدرت دیحم یدیفهم فقط

 نسبت اون یول درست، سین بابات دیحم که بود دهدا نشون شیازما

 س،ین بهیغر هی دیحم که ده یم نشون داره داره، باهات یکینزد یخون

". هیچ دیحم نقش یبفهم کن یسع و کن فکر حرفام به لطفا  

 هشدار و بود آمده در صدا به مخم در یزنگ فقط! بودم کالفه روز آن

 مهم میبرا یگرید زیچ چیه لحظه آن در و ستین پدرم دیحم داد یم

 با ینسبت ای است بهیغر دیحم ایآ که نداشتم نیا به یتوجه گرید! نبود

!دارد من  

:نوشتم  

"! منه یعمو دیحم گفتن، بهم ویچ همه دم،یفهم قتویحق "  

. گذاشتم فمیک درون را یگوش و فرستادم شیبرا را امیپ  

 میعمو اندخیحم که بودم شده مطمئن هم موضوع نیا از گرید حاال

! است  
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!داشت قتیحق گفتند یم که ییها حرف و  

 خواستم ینم کنم، فکر موضوع نیا به باز خواستم ینم حاضر حال در

.شود آوار میرو دوباره و دوباره هیقض نیا ینیسنگ و غم  

. کنم یخال را فکرم کردم یسع و دمیکش قیعم نفس چند  

.شدم خارج اتاق از و دمیکش میمانتو به یدست  

. رفتم نییپا طبقه به و افتادم راه ها پله سمت به  

.بود ستادهیا منتظر من به پشت باراد  

.کرد نگاهم اخم با و برگشت طرفم به کردم، یتصنع ی سرفه  

.زدم شیرو به یکمرنگ لبخند اما من  

:گفت  

.یکرد رید -  

.کردم سکوت جوابش در  

 و شد باز شیها اخم که داشت یگرید لیدل ای دید را لبخندم دانم ینم

.آمد کمینزد  

.گرفت گرمش و مردانه دست انیم را دستم و آورد سمتم به را دستش  
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! کردند وصل من به یبرق انگار دستم گرفتن با  

.دیکوب یم ام نهیس به تابانه یب قلبم  

.داشتم یخوب احساس یطرف از  

  ش؟یکارها نیا بود یعاد اصال ای کرد یم را ها کار نیا چرا دانستم ینم

!دانم ینم نبود بیعج هم دیشا  

 ام گذرانده او کنار که ییروزها ی همه با انگار من یبرا لحظه آن یول

!داشت فرق  

!گرفت یم را دستم بود بار نیاول انگار  

 ینم را داد یم دست من به روزها نیا که یبیعج احساسات لیدل من و

 یم! باراد کنار باشم؛ نجایا خواهم یم دانستم یم فقط دم،یفهم

! نخورد جم کنارم از و باشد او دست انیم ابد تا دستم خواستم  

.میشد نشیماش سوار و میشد خارج خانه از هم با  

 کجا به دانستم ینم که گرفت شیپ در را یراه و شد خارج اطیح از

.شود یم ختم  

 

188_پارت#  
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:دمیپرس یآرام به ، گذشت یا قهیدق چند  

م؟یریم کجا میدار باراد،+   

. نداد را جوابم  

: گفتم و دادم رونیب حوصله یب را نفسم  

!باراد؟+   

:گفت یآرام یصدا با بود جمع رو به رو به حواسش که یحال در  

 فقط ، میباش تنها م،یباش دور اطرافمون یآدما از مدت هی که ییجا -

!تو و من  

. دمیگز لب! زد؟ یم حرف گونه نیا چرا  

:دمیپرس یکنجکاو با  

!چرا؟+   

.شد بمینص کوتشس هم باز و  

 ینم داد یم نشان ینیب شیپ رقابلیغ یرفتارها خود از شهیهم که بس

 به رو دیجد آدم کی با انگار بار هر است، سرش در چه بفهمم  توانستم

!شدم یم رو  
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 سکوت م،ینگفت یزیچ بود مدنظرش که ییجا به دنیرس تا گرید

.بود نمانیب  

!شیرفتارها و باراد از بود پر فکرم راه تمام  

.بود کرده پر او نام را ذهنم و فکر تمام  

 تنگ شیصدا دنیشن یبرا دلم چقدر که نمیب یم کنم یم فکر که حاال

!تشیامن پر یها گرفتن بغل آن یبرا. بود شده  

!ام؟ آورده دوام او بدون چگونه نبوده که مدت نیا واقعا من  

.داشت نگه یا خانه کنار ساعت مین حدود بعد باالخره  

 دوباره و کرد باز را اطیح رنگ یمشک و یآهن در و شد ادهیپ نیماش از

.برگشت نیماش داخل به  

.شدم رهیخ میرو به رو ی خانه به کنجکاو و تعجب با  

 و جمع و کوچک یاطیح با بود امان خانه به نسبت کوچکتر یا خانه

.جور  

.میشد ادهیپ مانیدو هر و کرد پارک را نیماش  

 اشاره و کرد باز را در و انداخت دیکل باراد م،یرفت یورود در طرف به

.داخل بروم کرد  
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 المپش که آشپزخانه از یکم نور فقط و بود خاموش هال داخل المپ

.بود کرده پر را اطراف بود روشن  

.بست را در و شد وارد هم باراد شدم، خانه وارد  

 قدم یصدا! بود بیعج سکوتش و خانه یکیتار ، برداشتم قدم جلو به

:کردم زدن حرف به شروع ، آمد یم سرم پشت باراد یها  

...کُج مدت نیا یتو تو ؟ باراد+   

 در هنوز ، شد دهیکش عقب به دستم کنم کامل را حرفم نکهیا از قبل

 در به را من و گرفت محکم را بازوانم که بودم اش یناگهان حرکت شوک

.چسباند  

 لب یرو آخر در و دیچرخ یم صورتم یاجزا تمام نیب شیها چشم

 میها لب یرو را داغش یها لب و بست را چشمانش ، ماند ثابت میها

 دنیتپ به شروع محکم قلبم و زدند رونیب حدقه از چشمانم. گذاشت

 چشمانم. بود رفته باال شدت به بدنم یدما! انگار بود ستادهیا زمان. کرد

 که یا تشنه مانند دیبوس یم مرا انهیوحش باراد ، افتادند گرید کی یرو

!افتاد اتفاق عیسر یلیخ زیچ همه! شود رابیس نبود قرار  

 را او کردم یم یسع گذاشتم، اش نهیس یرو را دستانم و آمدم خودم به

. کنم جدا خود از  
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.کرد کترینزد خود به مرا و گذاشت گردنم پشت و آورد باال را دستش  

!  بودم آورده کم نفس د،یبوس یم را لبانم محکم یلیخ  

 نکهیا با آوردم، فرود صورتش یرو و برده باال را دستم رکتح کی در

.ردیبگ فاصله من از شده هم یکم شد باعث اما نبود محکم ام ضربه  

 دانم ینم کردم، یم نگاهش اخم با و دمیکش یم نفس هم سر پشت

!هیرگریز بزنم همانجا خواست یم دلم اما چرا  

 دوباره کردم که یکار به توجه بدون و کرد نگاهم خمارش چشمان با

 به کرد شروع دوباره و گرفت قاب را صورتم شیها دست با. شد کمینزد

.دنمیبوس  

.دادم فشار هم یرو را میها پلک  

.شد ینم اما شوم جدا او از خواستم یم و زدم یم مشت اش نهیس به  

.آمد یم در داشت اشکم  

 با دم،ز چنگ شیبازو به و برداشتم اش نهیس یرو از را دستانم از یکی

.دمیکش یم شیبازو یرو را میها ناخن توان نیآخر  

.دیکش عقب را خودش باالخره  
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 د،یایب رونیب خواهد یم کردم یم حس د،یتپ یم یادیز شدت با قلبم

.دمیشن یم وضوح به را شیصدا  

 یم کشدار یها نفس هم سر پشت رفت، یم نییپا و باال ام نهیس قفسه

.دمیکش  

.زد یم یسرخ به چشمانش دم،کر نگاه باراد ی چهره به  

 حال همان در و داد تکانم و گرفت دستانش انیم محکم را بازوانم

:گفت  

!الیآ بود شده تنگ برات دلم -  

. کردم نگاهش گرد چشمان با  

! بود؟ خودش واقعا نیا! بود؟ باراد داشت قرار میرو به رو که یشخص  

. کرد رها را بازوانم  

:زد داد و دیکوب اش نهیس به و کرد مشت را دستانش از یکی  

!؟؟یفهم یم بود، شده تنگ برات بدجور المصب دلِ نیا -  

 و بودم زده شوک! بود؟ شده تنگ من یبرا دلش باراد گفت؟ یم چه

!بودند گرفته من از را یکار هر انجام توان انگار گفتم، ینم یزیچ  
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 نهیس یرو را دستم آورد، باال و گرفت را دستانم از یکی و شد خم یکم

:گفت و گذاشت اش  

!؟یکن یم حسش -  

!کند؟ ام وانهید داشت قصد! کرد؟ یم را کارها نیا چرا  

.دیچک چشمم گوشه از یاشک قطره  

.بستم را چشمانم ناخوداگاه آورد، کینزد را سرش  

. دیبوس را بود ختهیر اشک که ییجا ام گونه یرو  

 صورتم یرو داغش یها نفس چسباند، ام یشانیپ به را اش یشانیپ

.کرد یم دگرگون را حالم و شد یم پخش  

.نشاند میها لب یرو یآرام ی بوسه و شد کترینزد  

 ینم پا و دست چرا بار نیا! دادم؟ ینم نشان یالعمل عکس چیه چرا من

؟...چرا! گرفتم؟ ینم را شیجلو و زدم  

.شد جدا من از بعد یا لحظه  

. شدم رو به رو اش یخال یجا با و کردم باز را چشمانم  

.بود رفته آنجا به حتما آمد، یاتاق در شدن بسته و باز یصدا  
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.گذاشت تنها سوال عالمه کی با را من و رفت  

 

18۹_پارت#  

.بود ذهنم در یادیز یچراها  

 را دنمیکش نفس راه کردم یم حس کردم باز گردنم دور از را شالم

!است بسته  

.ستمه سوختن حال در آتش ی کوره کی در کردم یم احساس  

. کردم حرکت جلو سمت به  

 نیتر کینزد ی دسته یرو شالم همراه به و کرده خارج تن از را میمانتو

.  انداختم مبل  

. نشستم مبل یرو هم خودم  

 ینم بود افتاده که را یاتفاقات هم او انگار نداشت، شدن آرام قصد قلبم

! کند باور و هضم توانست  

!نبود؟ خواب کی یعنی! بود؟ یواقع ها اتفاق نیا ایآ  

 را چشمانم دم،یکش میها لب یرو را انگشتم نوک و آورده باال را دستم

.بست نقش ذهنم در صحنه آن دوباره و بستم  



985 | P a g e  
 

! نیریش امانندِیرو یداریب کی بودم، داریب بود، یواقع  

 ینم عمرم تمام در که یخوب و نیریش حس داشتم، یبیعج حسِ

!کنم دایپ را آن مانند توانستم  

 قلبم ته یول بود، سوال از پر و زد یم مخالف ساز بود، یعصب انگار زممغ

!داشتم یخوب احساس  

 ستادهیا قلبم مقابل طلبکارانه حالت به ییگو بود، قلبم با جدال در مغزم

 ته دیبا چرا! باشم؟ داشته یخوب حس دیبا الیآ منِ چرا گفت یم و بود

!شد یم نطوریا دینبا باشم، خوشحال قلبم  

! شدم یم وانهید داشتم! نه! نه   

:کردم زمزمه و دادم قرار صورتم یرو خجالت با را میها دست  

! شه ینم باورم! شه ینم باورم+   

 سقف به بودم دهیکش دراز که نطوریهم و انداختم مبل یرو را خودم

.شدم رهیخ  

:گفتم آرام  

! شده؟ مرگم چه من! ... شده؟ چش باراد ایخدا+   

! اند؟ شده یقو انقدر کهوی چرا مبیعج احساسات نیا  
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 نیب آن در و بافتم لیدل مانیرفتارها یبرا کردم، فکر و کردم فکر انقدر

 یداریب یایدن از همانجا باالخره تا آمد سراغم به یا دخترانه یها الیخ

.رفتم خواب یایدن به  

 

***  

 

 یسخت به را چشمانم یال میموها یرو یا نوازشگونه حرکت احساس با

.کردم باز همین  

 یرو میها پلک دوباره خاطر نیهم به و بودم خوابالود و خسته یلیخ

. افتادند هم  

.کرد جلب را توجهم ییصدا که رفتم یم خواب به باز داشتم  

.ریبخ صبح -  

 در چشم و کردم باز عیسر را میها چشم بود، آشنا میبرا چقدر صدا نیا

! آشنا ینگاه با شدم چشم  

 با و کرده کج را سرش یکم بود، نشسته من کینزد که یحال در باراد

! بود من به رهیخ یلبخند  
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.نشستم میسرجا سرعت به و زدم یغیج دنشید با  

 و اتفاقات هستم، کجا که آمد ادمی تازه و آوردم فشار مغزم به یکم

.بستند نقش چشمانم یجلو شبید ی بوسه  

 یداغ و یقرمز کردم، یم حس را صورتم سمت به خون عیسر حرکت

! کردم یم حس یخوب به را صورتم  

.انداختم نییپا را سرم و گرفته چشم او از زده خجالت  

:کردم نگاهش یچشم ریز شیصدا دنیشن با  

!باراد منم ال،یآ نترس -  

:داد ادامه و کرد مکث یکم  

؟یدیخواب خوب شبید -  

! دیچرخ ینم دهان در زبانم او با زدن حرف و سوالش دادن پاسخ یبرا

 تا!  کردم تعجب انداختم، ینگاه اطرافم به و گرفتم باال یکم را سرم

 در نجایا حاال بودم رفته خواب مبل یرو شبید آمد یم ادمی که ییجا

!کردم؟ یم چه تخت کی یرو اتاق نیا  

:گفت که شد اطراف به متعجبم یها نگاه متوجه انگار  

.یباش راحت تا نجایا آوردمت برده، خوابت مبل یرو شبید دمید -  
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 صورتم جز جز یرو که نافذش نگاه دنید با کردم، نگاه چشمانش به

 یکس مقابل شدت نیا به حاال تا شدم، زده خجالت هم باز دیچرخ یم

!بودم دهینکش خجالت  

 قطعا! کرده؟ رفتار نگونهیا من با یکس ام یزندگ در بار چند مگر

!آوردم یم کم شیجلو  

!دش ینم باورم که من بود؟ باراد نیا  

!خواستم ینم را شدنش تمام چوقتیه بود ایرو کی اگر  

 نگونهیا کند، یم رفتار من با نگونهیا که شده چه بدانم خواستم یم

!است رییتغ به رو ام یزندگ در نقشش  

:شد خارج دهانم از یلرزان و آرام یصدا با هم آن کلمه کی فقط  

!چرا؟ -  

 بودن آرام خاطر به هم دیشا د،یکش یقیعم نفس حرفم به توجه یب او

.دینشن را حرفم میصدا تن  

:گفت و شد بلند شیجا از  

.هست لباس دست چند کمده اون تو رون،یب ایب و کن عوض لباساتو -  
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 دادم آنجا به را نگاهم کرد، یا اشاره راستم سمت رنگ دیسف کمد به و

 تخت یرو اطرافم را شیها دست و شد خم تخت یرو کدفعهی که

. گذاشت  

.بود گرفته قرار صورتم یجلو قایدق صورتش  

 یم نگاهش گرد چشمان با شدم، لیمتما عقب به یکم و دمیترس

.کردم  

!برد یم باال را قلبم ضربان کارش نیا با زد، زل چشمانم در هیثان چند  

 میها لب یرو و آمد نییپا نگاهش بعد و گذشت سکوت در هیثان چند

!ماند ثابت  

.گذاشتم دهانم یرو و آورده باال را دستانم از یکی عیسر  

!زد یقیعم لبخند حرکتم نیا با  

!کرد یم وانهید شیکارها نیا با را من آخر  

 لبخند با و انداخت باال ییابرو برگشت، اش یقبل حالت به بعد یکم

:گفت یا مارموزانه  

!نه ای ارمتیب حرف به تونم یم امروز نمیبب -  

.رفت رونیب اتاق از و گرفت فاصله من از حرفش از بعد  



990 | P a g e  
 

 

1۹1_پارت#  

 در و دادم تکان هم پشت را سرم و گذاشتم هم یرو را میها پلک

:گفتم نیح نیهم  

!خوابه هی نیا شو داریب الیآ شو، داریب الیآ+   

.بود تیواقع نیع زیچ همه انگار اما گرفتم دستم از یشگونین  

.رفتم بود توالت یبرا احتماال که یدر سمت به و شدم بلند میجا از  

.رفتم کمد سمت به و شدم خارج آنجا از صورتم و دست شستن از بعد  

. دمیپوش و برداشتم را یراحت لباس  

.کنم مرتب را میموها یکم تا رفتم بود کمد کنار که یا نهیآ سمت به  

.کرد جلب را توجهم بود دهیچسب نهیآ گوشه که یرنگ سبز کاغذ تکه  

 نوشته خواندن به کردم عشرو یکنجکاو با و کندم نهیآ یرو از را آن

:شیرو یها  

.بزاره شینما به درونش رو تو یدلربا ی چهره نهیآ نیا یروز کاش "  

  دارم کم دستاتو هنوزم
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"!  الیآ  

 حس از خوب، حس از شدم پر نشست، لبم یرو یلبخند ناخوداگاه

.بودند فیتوص رقابلیغ که ییها  

 و کردم نگاه نهیآ در خودم به و چسباندم نهیآ یرو دوباره را کاغذ

:گفتم  

!بسه من یبرا بده نشون من کنار رو تو فقط و فقط نهیآ نیا -  

 و کردم یاخم نهیآ در خودم ی چهره به شد، گرد میها چشم کدفعهی

:گفتم  

؟یگ یم یدار یچ ال؟یآ یشد وونهید+   

.شدم خارج اتاق از و کردم مرتب یسرسر را میموها  

 یکم و شده خارج بود طرفش آن و نطرفیا در چند که ییراهرو از

 که کنم نگاه را سرم پشت برگشتم آخر در گشتم، باراد دنبال به را خانه

 بود گرفته نظر ریز را حرکاتم که یحال در آشپزخانه اپن پشت را باراد

.دمید  

 پشت را آنها از یا دسته و دمیکش میموها به یدست زده هول دنشید با

.بردم گوش  
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:گفت  

؟یگشت یم یزیچ دنبال -  

  گشتم؟ یم تو دنبال گفتم یم جوابش در دیبا

! آمد ینم در هم میصدا و بودم شده دستپاچه  

!سالمه؟ زبونت ید ینم جواب چرا...  ؟یخوب الیآ -  

! بود افتاده کار از زبانم واقعا انگار  

 یم درک را خودم نه واقع در کردم، ینم درک را خودم لحظه نیا در

! را باراد نه کردم  

 یرو و گفت یآخ کدفعهی اما ، شود خارج آشپزخانه از که افتاد راه دبارا

. شد محو چشمانم یجلو از اش چهره نشست، نیزم  

.گرشید طرف من و بود اپن طرف آن باراد  

:گفتم و رساندم او به را خودم شتاب با و ینگران با  

؟یخوب شد؟ چت! باراد؟ یشدیچ+   

:گفت یم پته تته با هم او  

!!پام...پام..پ -  
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 دستانش انیم را آن که شیپا مچ به و نشستم کنارش نیزم یرو

.کردم نگاه بود گرفته  

  دفعه؟ی یشدیچ! شد؟یچ پات+ 

 ینگران حالت با هنوز آوردم، باال را نگاهم آورد، صورتم کینزد را سرش

.بودم دوخته چشم او به  

 کینزد با یمیمستق ی رابطه هم قلبم ضربان رفتن باال شد، کترینزد

:گفت یآرام یصدا با و رساند گوشم به را لبانش! داشت شدنش  

!یبزن حرف یتون یم هنوزم پس -  

!بود؟ کرده را کار نیا عمد از یعنی شد، گرد میها چشم  

. ستادمیا و گرفتم فاصله او از  

.ستادیا و شد بلند شیجا از هم او  

:گفتم یظیغل اخم با  

! باراد که واقعا+   

!؟یشد نگرانم -  

. زدم ینم هم یلبخند یول رفت کنار اخمم سوالش با  
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.نگفتم جوابش در یزیچ. میبود رهیخ هم یها چشم به هیثان چند  

 زبان به یزیچ اما شدم، نگران که است معلوم خوب شدم؟ نگرانش

.اوردمین  

 زیتم و مرتب شدم، آشپزخانه گوشه زیم متوجه تازه گرفتم، او از نگاه

.بود شده دهیچ  

! بود دیبع ها کار نیا باراد از بود؟ کرده آماده او را صبحانه زیم نیا یعنی  

:گفت دوختم، او به را متعجبم نگاه  

!گرفتم ادی تو خاطر به یول نبودم، بلد -  

.شم یم یعصب بد موقع اون ،یریبگ رادیا نمینب  

. نبودم موفق ادیز اما رمیبگ را لبخندم یجلو کردم یسع زور به  

 هم شیرفتارها هیبق است، باراد همان نیا دمش مطمئن آخرش جمله با

! نداده نشان را آن حال به تا که باشد باراد از یوجه توانست یم  

 بود یروز چند خوردن، به کردم شروع اشتها با و نشستم زیم پشت

.بودم نخورده غذا یحساب و درست  

. آوردم باال را سرم کردم تمام را میغذا عیسر که نیا از بعد  
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کرد، یم نگاهم گرد یها چشم با باراد  

:گفت  

!بودن؟ خوشمزه انقدر یعنی -  

:گفتم و کردم کج را دهانم  

  نمک، یب زمیچ هی بود، شور زیچ هی! نه+ 

 هم سفره ن،یریش حد از شیب هم ها وهیآبم بود، پررنگ یلیخ یچا

...اونم که نپخته املته؟ نیا آخه نامرتبه، یلیخ  

:دیپر حرفم انیم  

!تره قشنگ سکوتت ،شد عوض نظرم -  

:گفت یخاص نگاه با و شد خم جلو به یکم  

!داره یبد عواقب یبد ادامه ینجوریهم اگه -  

 

1۹1_پارت#  

 ام یصندل به و رفتم عقب به ناخوداگاه هم من آمد جلو یکم یوقت

. زدم هیتک  



996 | P a g e  
 

!؟...هم دیشا ای کردم یم ترس احساس انگار  

!دادم یم شانن واکنش نگونهیا چرا نبودم مطمئن هم خودم  

:گفتم آرام یلیخ و لب ریز  

!بد؟ عواقب...عوا+   

.برداشت را کتش و شد بلند یصندل یرو از  

:گفت و برگشت طرفم به  

.یمن شیپ و نجایا نگو گرفت سراغتو یکس اگه -  

:داد ادامه یخاص لحن با و شد تر آرام شیصدا  

.شه مزاحممون یکس خوام ینم -  

.افتاد راه یخروج تسم به و شد خارج آشپزخانه از  

:گفتم افتادم، راه سرش پشت و شدم بلند یصندل یرو از  

!؟یر یم ییجا+   

:گفت و برگشت سمتم به  

.بزن زنگ بهم یداشت یکار گردم، یم بر زود شرکت، -  

.خداحافظ باشه+   
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 خت،یر بهم را میموها و گذاشت سرم یرو را دستش آمد، کمینزد

:گفت و زد یلبخند  

.کوچولو سنجاب اشب خودت مواظب -  

:گفتم و کردم یاخم  

!کوچولو؟ سنجاب+   

:گفت و دیخند  

...کنن یم باد لپات و یخور یم غذا یوقت اره، -  

 از شد باعث که دیکش آرام را لپم و آورد جلو را دستش نیح نیهم در

:داد ادامه بزنند، رونیب حدقه از چشمانم تعجب  

.یش یم سنجاب هی هیشب درشتت، یچشما اون با و -  

:گفتم و کردم یکج دهن  

!!! باراااد+   

!جانم؟ -  

  جانم؟؟ گفت کردم، مکث هیثان چند

.رفت یم باالتر و باال لحظه هر شیکارها با قلبم تپش  
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 گذاشته لقب میبرا د،یخند یم بلند یصدا با بود، دهیچ صبحانه زیم

!داد یم "جانم" با را جوابم حاال و دیکش یم را لپم بود،  

 هضم را ها نیا تا بود سخت یکم و بود شده رو آن به رو نیا از واقعا

.کنم  

 داد ینم من به یخوب حس شیکارها نیا ی همه گفتم یم اگر یول

!ام گفته دروغ  

!خاصم او یبرا خاصم، کنم حس شد یم باعث ها رفتار نیا با کم کم او  

:گفتم  

!زندانبان؟+   

:گفت تعجب با  

!؟یچ -  

 از دور به جا هی یبر یم و یریگ یم موآد دست ییهوی یوقت هم تو+ 

!یش یم زندانبان هی هیشب ،یدار یم نگهش همه  

:گفت بعد و کرد اخم اول  

!نبود؟ یبهتر لقب -  
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.دادم تکان نیطرف به را سرم  

.کردم یم نگاهش رهیخ او مثل هم من کرد، نگاهم رهیخ یکم  

.درآمد صدا به شیگوش لحظه نیهم برداشت، جلو به یقدم  

:گفت  

.برم دیبا گهید من شد، رمید..د -  

.رفت رونیب در از و داد جواب را شیگوش د،یپوش را کتش  

 

*** 

[بعد روز کی]   

 

 اظهار ام، رفته کجا خبر یب دیپرس یم بود، زده زنگ سارا گذشته شب

.کرد یم ینگران  

 آنجا یچندروز خواهم یم و ام رفته لدای شیپ گفتم جوابش در هم من

 هم خودم که دادم نانیاطم او به و میایب کنار پدرم عموضو با تا بمانم

.بگذارم انیم در یکس با را موضوع نیا ستمین حاضر  
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 تنها دیپرس یم که ییها سوال به و کردم هماهنگ لدای با گرید طرف از

. دیفهم خواهد را زیچ همه بعدا نکهیا دادم جواب کی  

 

1۹2_پارت#  

.بودم نشسته تاقا داخل حوصله یب و بود شده کیتار هوا  

 کرده پر را فکرم تمام هم باز اما بود من کینزد نجایا که نیا با باراد

!شد ینم نکنم فکر او به خواستم یم چقدر هر بود،  

. خورد در به یا تقه گذشت، یا قهیدق چند  

.شد اتاق وارد باراد و شد باز در  

:گفت و انداخت من به ینگاه  

!؟یکن یم کاریچ -  

.یچیه+   

.رونیب میبر میخوا یم شو دهآما -  

:گفتم و شدم بلند میجا از یخوشحال با شد، باز میها شین  

.بود رفته سر حوصلم واقعا م،یبر جون اخ+   
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:گفت و زد ذوقم به یلبخند  

.شو آماده زود پس -  

. رفت رونیب اتاق از  

.نشستم شیارا زیم یجلو و دمیپوش را میها لباس عیسر هم من  

.شدم میموها زدن شانه مشغول و زدم یرژ و چشم خط  

:آمد باراد یصدا بندش پشت و زدن در یصدا لحظه نیهم  

کوچولو؟ سنجاب هست اجازه -  

:زدم داد حرص با  

!!!باراد+   

 دهیپوش لباس دید یوقت د،یکش داخل به یسرک خنده با و کرد باز را در

.آمد کمینزد و شد وارد ام  

 و دوختم چشم نهیآ به وبارهد انداختم، او به ینگاه یمصنوع اخم با

.شدم مشغول  

 دستم هم من. کرد یم نگاهم میمستق نهیآ داخل از ستاد،یا سرم پشت

.دوختم چشم او به و ستادیا راه انیم  
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.گذاشت زیم یرو و کرد خارج دستم از را شانه  

.میموها کردن جمع به کرد شروع و برداشت را زیم یرو یمو کش  

.شد مانعم و گرفت را میها شانه که بکشم کنار را خودم خواستم  

.بکنم کارمو بزار سرجات، نیبش آروم -  

...آخه...باراد+   

!نیبش گفتم -  

 بار نیا کردم، نگاه صورتش به نهیآ داخل از باز و نشستم میجا سر صاف

.بود یجد کامال اش چهره  

.کرد یم جمع جا کی را میموها دقت با  

 یم قیتزر من به را یآرامش حس میموها یال به ال انگشتانش حرکت

.کرد  

!لرزاند یم را قلبم شیها کار نیا با  

!بود شده یداشتن دوست باراد چقدر  

! ایب خودت به الیآ زدم، تشر خودم به و گرفتم دندان به را لبم  

.کرد نگاه قیعم میها چشم به شد، تمام کارش باالخره  
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:گفتم و زدم یتصنع یا سرفه  

م؟یبر+   

:گفت و گرفت من از نگاه  

.میبر -  

.میشد خارج خانه از باهم و برداشتم را فمیک انداختم، سر یرو را شالم  

.کرد حرکت نظرش مورد مکان سمت به باراد و میشد نیماش سوار  

 ستمیس سمت دستش و انداخت من به ینگاه مین که میبود راه انیم

:کرد پخش و انتخاب را یآهنگ رفت،  

  من قلب به داره، عشقت "

زنهیم ضربه یبدجور  

  زنمویم نفس نفس

منه قاتل تو عشق  

  من یبرا تو، یدور

هیقلب ستیا باعث  

  امینم بر تو، پس از
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هیچ به یچ دونمینم  

نبودنت و بودن نیا از، شمیم کالفه دارم  

"دنتید لحظه هی واسه زنه،یم پر دلم اما  

 یبیعج حس. دیکش یقیعم نفس و انداخت ینگاه سمتم به دوباره

.داشتم  

عاشقم اما بهیعج ا،یقراریب همه نیا "  

بگم نویا دیبا بار چند گه،ید بمون دارم دوست  

بگم نویا دیبا بار چند گه،ید بمون دارم دوست  

کننیم غوغا که چشات ،ینگ یزیچ اگه خودت  

کننیم پا اون و پا نیا ،ینر لو تو نکهیا واسه  

یکشیم پس پا دوباره ،یول یشیم من کینزد  

"یشیم رهیخ بهم یوقت هو،ی شمیم تر وونهید  

(یعامر دیام و مقدم یمهد یقلب ستیا آهنگ)  

 من احساس یعنی رفتم، فرو یقیعم فکر به آهنگ نیا به دادن گوش با

!کردم؟ یم فرار آن از که بود یزیچ همان باراد به  
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!شهر بام م،یدیرس مقصد به باالخره  

 شهر یها چراغ و ها ساختمان که رفتم و شدم ادهیپ نیماش از زده ذوق

.کنم تماشا دور آن از را  

.گرفت را دستم و شد کمینزد باراد که بودم راه انیم  

!بودند کرده وصل من به یبرق انگار کردم، نگاه سمتش به عیسر  

.دوختم چشم جلو به دوباره  

:گفت  

.میستیبا اونطرف میبر شلوغه کمی نجایا -  

 بود کرده اشاره که ییجا به و کردم دییتا را حرفش سرم دادن تکان با

.میرفت  

.گرفتم منظره آن از عکس چند و آورده رونیب فیک از را میگوش  

:گفتم  

 نجایا به بود وقت یلیخ باراد، قشنگه هیزاو نیا از چقدر شهر یوا+ 

.نجایا میاورد که ممنونم واقعا ازت بودم، ومدهین  

.نجایا به یاومد همرام که ممنونم ازت من -  
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.انداختم ریز را سرم و زدم یلبخند زده خجالت  

:گفت یآرام به و کرد نگاه سمتم به  

.توام کنار که رسه یم نظر به قشنگ زیچ همه یوقت من یبرا -  

.کردم نگاه اش رهیت چشمان به و گرفتم باال را سرم  

!کرد؟ یم چه من قلب با داشت یلعنت باراد  

:گفتم ،دوختم چشم شهر به یا قهیدق چند و گرفتم او از نگاه باز  

ست؟ین نطوریا سرده، کمی هوا+   

.انداخت سمتم به ینگاه  

 در کت که همانطور ستاد،یا سرم پشت و کرد باز را کتش یها دکمه

.گرفت آغوش در مرا پشت از و انداخت دورم را آن بود تنش  

! کرد یم آرامم آغوش نیا چقدر بستم، را میها چشم  

.کردم ینم احساس را سرما وجه چیه به گرید  

 

1۹3_پارت#  

:گفت و دیکش یقیعم نفس کرد، کینزد گردنم به را سرش  
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!الیآ یدیم یخوب یبو یلیخ -  

:داد ادامه و دیکش یگرید نفس  

!یزندگ یبو! آرامش یبو -  

:گفت و کاشت میموها یرو یا بوسه  

!داشت نگه تو کنار نجا،یهم شه،یهم یبرا رو لحظه نیا شد یم کاش -  

. بودم سپرده گوش شیها حرف به و بودند بسته چشمانم  

 کرد، یم خوب را حالم بیعج حرارتش پر بوسه نیا و شیها حرف

!بود ییایرو هر از باتریز  

 نگاه دارش تب چشمان به و او به کردم رو شدم، جدا او از کدفعهی

!بودند حرف از پر شهیهم مثل کردم،  

 هنگا اطراف به و دیکش یآه آمد، میها لب یرو و خورد سر نگاهش

.بودند دایپ بر و دور آن ینفر چند کرد،  

 سوال صدها ذهنم در کنم، صبر توانستم ینم گرید. گرفتم گاز را لبم

!بود بسته نقش  

:زدم شیصدا یلرزان یصدا با  
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باراد؟+   

:گفت و کرد نگاه چشمانم به  

جانم؟ -  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس  

 تموم ست؟ین ایرو ای خواب هی نایا ی همه! بگو بهم بشه؟ یچ قراره+ 

شه؟ ینم  

:گفت تحکم با و گرفت قاب را صورتم شیها دست با آمد، جلو به یقدم  

 خوام، یم کنارم رو تو من ست،ین ایرو هی نیا ست،ین که ینیب یم -

!شهیهم واسه  

.انداختم نییپا سر! کردند قیتزر من به را خوب یها حس تمام ییگو  

:داد ادامه کنم، نگاه نشچشما در کرد مجبورم و گرفت را ام چانه  

 شتریب اونجا میتون یم ؟یکن یم قبول نفره دو شام هی واسه دعوتمو -

!یبپرس ویدار ازم که یسوال هر م،یبزن حرف  

.کنم پنهان را چشمانم برق و لبخند توانستم ینم  

:گفت اخم با  
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!بله ای بله ای دم، یم انتخاب حق بهت دعوتم رفتنیپذ واسه من البته -  

.دادم تکان بله ی نشانه به یسر و دمیخند صدا با  

:گفتم  

؟یستیبا کنارم لحظه هی شه یم+   

. ستادیا کنارم یسوال بدون  

 خودمان از نفره دو عکس چند و گرفتم سمتمان به را یگوش نیدورب

.انداختم  

 خود همراه به مرا و گرفت را دستم زد، یلبخند کارم شدن تمام از بعد

.کشاند نشیماش سمت به  

 توقف یمجلل رستوران جلوی ، کردم نگاه اطراف به ماشین توقف اب

 من طرف به و زد دور را آن شد، ادهیپ نیماش از عیسر باراد. بود کرده

. شدم ادهیپ نیماش از و زدم لبخند زده خجالت. کرد باز میبرا را در آمد،  

 آن و گرفت را دستم گرفتم قرار شیرو به رو و شده ادهیپ نکهیا از بعد

.نشاند آن یرو یحرارت پر ی بوسه آورد، باال را  

 او یبرا کردم یم حس آمد، سراغم به بودن خاص حس آن دوباره

!مهمم  
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:کردم زمزمه آرام   

!زشته ؟یکن یم کاریچ ، باراد+   

:دادم ادامه و کردم نگاه اطراف به  

.آدمه پر اطرافمون که ینیب یم+   

:گفت و زد زل چشمانم به ، کرد قفل انگشتانم انیم را دستش انگشتان  

 و قشنگن یلیخ من واسه کارا نیا یول زشت؟ یگ یم نکاریا به تو -

 چه و آدمه پر برمون و دور سین مهم برام! موندن دلم رو دارن، تیاهم

 یبرا تو بفهمن همه بزار نن،یبب بزار اتفاقا کنن، یم موردمون در یفکر

!یدار ارزش یلیخ من  

 به کنم، پنهانش داشتم یسع نشست، لبم یرو یخوشحال از یلبخند

.کردم یم نگاه مخالف طرف  

 خودش به را من و انداخت دورم را دستش کرد، کم را نمانیب فاصله

.کرد یزندان بازوانش حصار در مرا چسباند،  

  و کردم مشت را دستم کردم، نگاه سمتش به آمد، در حدقه از چشمانم

:گفتم دم،یکوب اش نهیس به  

.رفت آبرومون خدا تورو نکن !!باراد+   
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 یم یخواستن را او چقدر بود، بایز شیها خنده نیا چقدر و دیخند بلند

! کرد  

 چه اد،یم سرت تو هییفکرا چه نیا!! الیآ: گفتم دلم در و آمدم خودم به

! روزا نیا یزن یم یبیعج یحرفا  

. شدم خارج بغلش از عیسر  

!نیریش اما بود بیعج کند؟ رییتغ گونه نیا آدم کی شد یم چگونه  

:گفت و گرفت را دستم  

!داخل میبر -  

. دادم تکان دییتا ی نشانه به یسر  

! کرد یم رو و ریز را قلبم که ییلبخندها آن از زد، یلبخند  

 رستوران از یدنج ی گوشه سمت به ، کشاند داخل به خود دنبال به مرا

 شد یم پخش افض در که یآرام آهنگ و بایز ی نفره دو زیم نیا. میرفت

. بود کرده عاشقانه را فضا کامال  

 تمام ییگو عاشقانه؟ مکان کی و باراد و من! عاشقانه؟ گفتم؟ یم چه

 خوب حس منکر شد ینم ، کردند یم قیتزر قلبم به را ها یخوش

! شوم باراد به خودم  
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 به و بایز بود چه هر اما دانستم ینم را داشتم او به نسبت که یحس نام

 آب دلم در قند باراد کنار شد یم باعث وجودش با و بود لعس ینیریش

 باراد کنار هم باز گرفتم یم که یاسترس و قلب تند تپش با شود،

 میبرا حال نیع در و بیعج ها تضاد نیا و کردم یم آرامش احساس

!  بودند بایز  

! کردیم خوب را حالم ، خواستم ینم را شدنشان تمام دلم هرگز  

 بودند شده بایز و دگرگون میها روز نیا ، یزندگ سال چند و 21 از بعد

! هستم ام یزندگ یروزها نیتر خاص در کردم یم حس ،  

. نشستم و کردم یتشکر ، نمیبنش کرد اشاره و دیکش رونیب را یصندل  

! بود شده مهربان روزها نیا باراد چقدر  

 نا مرا قلب و دیچرخ یم صورتم جز به جز در نگاهش ، نشست میروبرو

 وصف حس ، گذاشت دستم یرو و آورد جلو را دستش. کرد یم آرام

.سوزاند یم را پوستم دستش یداغ! بود ینشدن  

:کرد زدن حرف به شروع و کرد نگاه چشمانم به  

!نبوده خوب حالم انقدر وقت چیه ال؟یآ یدون یم -  
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1۹4_پارت#  

:گفت و فشرد را دستم  

.توئه بخش آرامش وجود خاطر به همش -  

 یم تند که آنقدر شنوند یم همه را قلبم تپش یصدا کردم یم حس

! زد  

 را عمرم یها روز نیبهتر که ام، نگونهیا هم من که گفتم؟ یم چه دیبا

.دمیگز را لبم و انداختم نییپا را سرم گذرانم؟ یم  

:گفت و شد بلند آرامش ی خنده یصدا  

 چشام تو میمستق که قبلنا دونستم؟ ینم و یبود یخجالت انقدر ینی -

!یانداخت یم راه هوار و داد یحت و یزد یم زل  

:گفتم حرص با و کردم نگاه چشمانش به و گرفتم باال سر  

! باراد+   

:گفتم و کردم یکج دهن  

!کشم ینم خجالت هم اصال من+   

!یکش یم -  
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!کشم ینم+   

!یکش یم گفتم -  

:کرد زمزمه آرام و دیکش شیموها نیب یدست  

...یلیخ شه یم قرمز لپات و یشک یم خجالت یوقت -  

. دیکش یقیعم نفس و کرد سکوت  

 حرف چرا ، بودند گفته نا یها حرف از پر ، کرد نگاه چشمانم به دوباره

!نداشتند؟ یتمام چشمانش درون  

:گفتم آرام و کردم تر یلب  

بپرسم؟ یزیچ هی شه یم+   

.بپرس جانم؟ -  

! کرد یم خراب خوب را حالم شیها گفتن جانم نیا که آخ  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس ، بودند انداخته گل میها لپ دوباره قطعا  

 یاومد که هم یوقت و زد بتیغ ییهوی چرا ؟یبود کجا روز چند نیا+ 

...!کارات و رفتارات نیا ، یکرد رییتغ انقدر  

:گفت و داد یصندل به را اش هیتک  
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 امتحان خودمو تا رفتم چمه، بفهمم تا ام،یب کنار خودم با تا رفتم -

 تو از تونم ینم دمیفهم ، برگشتم شدم مطمئن زیچ همه از یوقت کنم،

!شه ینم بمونم، دور  

 با گذاشت، زیم یرو را شیها دست و گرفت یصندل از را اش هیتک

:گفت یآرام یصدا  

!؟...یتون یم تو ال؟یآ یچ تو -  

 به دندا پاسخ برابر در بودم ناتوان من و کرد نگاه چشمانم به منتظر

 سوالش،

!اورمیب زبان به توانستم ینم اما خواستم ینم را او از یدور دانستم یم  

 یم باراد و گارسون نیب نگاهم ها غذا با یگارسون شدن نزدیک با

!میبود نداده سفارش یزیچ که ما ، دیچرخ  

:گفتم باراد به رو آرام  

.مینداد سفارش یزیچ که ما آخه آورده یاشتباه کنم فکر+   

:گفت و انداخت باال ییوابر  

 ، کردم رزرو ویچ همه اومدن قبل! خانم؟ الیآ یگرفت کم دست منو -

.دمیچ برنامه واسش قبلش نجایا اوردمتین که ییهوی  
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 یجلو ، کردم نگاه ها آن به مانیروبرو غذا یها ینیس گرفتن قرار با

 یعنی دانست؟ یم کجا از باراد اما! بود ام عالقه مورد یغذا درست من

 یغذا یحت! باشد بوده زیچ همه به حواسش انقدر که بود دیبع او از

! ام عالقه مورد  

 نیچن نیا من به یکس ام یزندگ تمام در ، شهیهم از شادتر ، بودم شاد

. بود نکرده توجه  

. دوختم چشم او به یقدردان و تشکر از پر نگاه با و آوردم باال سر  

کرد؟ یم یخوب انقدر که بودم داده انجام یکار چه  

:گفت و کرد نگاهم اخم با  

 با شناسمتیم من ، یشد فیضع یلیخ روزا نیا ، یبخور دیبا همشو -

 خودت با تهشم ،یدیم عذاب خودتو یالک خودت تو زیچ همه ختنیر

! یکن یم غذا اعتصاب و یکن یم لج  

:گفت یآرام یلیخ یصدا با  

.بگو بهم حرفاتو هم تو سکوت، انقدر بسه -  

 گرفت، یم را میجلو یزیچ انگار زدم، یالیخ یب به و دمیشن ار حرفش

.کنم انیب را احساساتم او مثل توانستم ینم  
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 نگاه ریز شد یم مگر اما. شدم خوردن غذا مشغول و دادم تکان یسر

!بخورم؟ غذا آرامش با صورتم به باراد حرارت پر یها  

 سر را خی آب انویل و دمیکش خوردن از دست ، بود رفته باال بدنم یدما

.دادم هیتک یصندل به و دمیکش  

. کرد یم میتماشا فقط و بود داده یصندل به را اش هیتک هم باراد  

!بود شده قرمز صورتم تمام بار نیا قطعا  

.کرد اشاره غذا به  

:گفتم  

؟ینکن نگام ینجوریا شه یم+   

 

1۹٦_پارت#  

.شد جلب او سمت به باراد نگاه یشخص یصدا با  

 کجا شد، روشن جمالت به چشممون عجب چه داداش؟ یدتخو باراد -

...میگشت یم دنبالت آسمونا تو مدت؟ نیا تو یبود  

:داد ادامه و انداخت ینگاه من سمت به  
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.مونیشگیهم پاتوق تو اونم! میکرد داتیپ ایحور کنار -  

.داد تکان سمتم به سالم نشانه به یسر  

 یم یهمکار هم اشاری با که الناز، و باراد مشترک دوست بود، ساسان

 باراد آپارتمان در را او اول بار کنم فکر بودم، دهید را او یبار چند! کرد

 میبود رفته کوه که کباری بودم، یفرار باراد دست از که یشب دمید

.دمشید  

 او توسط کردنم خطاب نگونهیا از اصال نشست، ابروانم انیم یاخم

 نجایا به هم الناز همراه قبال آنها یعنی! پاتقشان گفت! امد ینم خوشم

.شد تر پررنگ فکر نیا با اخمم بارها؟ هم آن اند؟ آمده  

.بود شده مشت دستش و زد یم یقرمز به تیعصبان فرط از باراد رنگ  

:گفت ساسان به رو شده دیکل یها دندان نیب از  

!یگ یم ایچ یک به کن جمع حواستو کن، کار زدنت حرف یرو کمی -  

:گفت ساسان  

.رینگ سخت ادیز -  

.زد یم صدا را ساسان نام که آمد یم آشنا ییصدا  

:گفت و دیچرخ در سمت به ساسان  
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.شد اضافه جمع به خانوم الناز شد، کامل که هم پمونیاک ا،یب -  

!میداشت کم را او فقط فشردم، هم یرو الناز نام دنیشن با را میها پلک  

 مثل شد یم تر کینزد ما به لحظه هر که کفشش یها پاشنه یصدا

!کرد یم یخط خط را اعصابم که بود یغیت  

 مشت دستم تیعصبان از و بودم انداخته نییپا سر د،یرس ما به باالخره

.بود شده  

شود؟ ظاهر یتیموقع نیچن در دیبا چرا  

:شد بلند ناباورش یصدا  

 چرا ؟ییکجا هست معلوم ؟یکن یم کاریچ نجایا تو زم،یعز باراد یوا -

؟ید ینم تماسامو جواب  

.کردم یم نگاهش یچشم ریز  

:گفت ذوق با و زد ساسان یبازو به یمشت  

.هست بارادم ینگفت قبلش ؟یساس یکن زمیسورپرا یخواست یم -  

.دادم رونیب حرص با را نفسم و چرخاندم چشم در را مردمکم  

؟یکشک چه ؟یزیسورپرا چه  
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 زیسوپرا بود؟ ما کنار نجایا در او حضور زیسورپرا دانست ینم یعنی

!بود یمزخرف  

:شد بلند باراد یعصب یصدا  

 نیا از شتریب و دیبزار تنها مارو دوتاتون هم حاال! یشد متوجه اشتباه -

!شبمون به دینزن گند  

 ناباورش و نیخشمگ نگاه که دوختم چشم الناز به و آوردم باال را نگاهم

! کرد حس را حضورم باالخره عجب چه بود، من به  

:گفت داد با  

 با تو! بده حیتوض بهم باراد خبره چه نجایا ه؟یچ شبمون از منظورت -

د؟یکن یم کاریچ نجایا دختره نیا  

.بود دهیچرخ ما سمت نگاهشان بودند بر و دور آن که ینفر چند  

!که گذارند ینم! امدهین من به خوش روز کی  

:گفتم  

!میبد حیتوض تو واسه مینیب ینم یلیدل+   

:فتگ یپررنگ اخم با الناز  
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 یبش یخوا یم باراد؟ به یبچسبون خودتو یخوا یم گهید حاال -

 د؟ینشست زیم نیا پشت گونه کیرمانت نیهمچ که اون دختر دوست

!ممکنه ریغ رابطه نیا! داره؟ دوست تورو اون یکن یم فکر  

:داد ادامه و زد یدار صدا پوزخند  

 ینم فکر ، زویچ همه بودم گفته بهت ،یدونست یم ویچ همه که تو -

!الیآ یپست یلیخ ما، وسط یبپر یبخوا کردم  

.بود درآمده حدقه از چشمانم  

. شد بلند شیسرجا از یعصب و دیکوب زیم یرو را دستانش باراد  

.  میدیپر جا از الناز هم من هم کارش نیا با  

:گفت الناز به رو یبلند یصدا با  

 وسط نیا یا کارهیچ تو اومد؟ در دهنت اون از یچ! ؟یگفت یچ تو -

!ببند دهنتو ادیب باال سگم یرو اون نکهیا قبل! ها؟  

. کشاند یا گوشه به خود دنبال به را آن و زد چنگ را الناز یبازو  

! بود نشسته میگلو کنج یبغض  

 یم باال سر یگاه گه ، کردم یم یباز میها انگشت با ناراحت و کالفه

.بودند بحث حال در سخت که کردم یم نگاه باراد و الناز به و گرفتم  
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 دیبا کرد؟ یم رفتار نگونهیا چرا باراد پس! کردم؟ یم اشتباه من یعنی

.شدم یم مطمئن  کامال و دمیپرس یم او از الناز درباره بار نیا  

 ، شد کینزد زمانیم به ، زد کنار را الناز باراد یقیدقا گذشت از بعد

:گفت و گرفت را دستم  

.میر یم جا نیا از شو، بلند -  

.افتادم راه دنبالش به و شدم بلند یحرف ونبد  

 

1۹٥_پارت#  

.میشد خارج رستوران از و کرد حساب را غذا پول  

.کرد حرکت خانه سمت به م،یشد نیماش سوار  

.است یعصب بود معلوم کامال و بود نشسته شیشانیپ یرو یاخم  

 یم دلم اما ست،ین یمناسب تیموقع ادیز کردم یم حس نکهیا با

.بپرسم را مسوال خواست  

 باز و دمیترس یم اخمش دنید با یول بزنم، حرف کردم باز لب بار چند

 هست که ینیا از تر یعصب سوالم با دیشا گفتم یم شدم، یم منصرف

!بشود  
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م،یبگو یزیچ خواهم یم شد متوجه باراد نکهیا مثل  

:گفت یجد حالت با  

؟یبگ یخوا یم یزیچ -  

...زهیچ...راستش خب،+   

:گفت و انداخت سمتم هب ینگاه مین  

!بگو یخوا یم یچ هر باش، راحت -  

.وقته یلیخ کرده، ریدرگ ذهنمو سوال هی+   

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس کردم، یمکث  

...شما نکهیا گفت، بهم ییزایچ هی شیپ وقت چند الناز+   

:گفت یعصب  

!؟ید یم لفتش انقدر چرا گه،ید بگو دِ -  

:گفتم و دادم رونیب به باراد مخالف را نگاهم  

 یرسم بعد یبزود و دیدار دوست گرویهمد الناز و تو یعنی شما، که+ 

.دیر یم نجایا از رابطتون کردن  

.ماندم باراد العمل عکس منتظر و کردم فوت را نفسم  
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. گرفت فرا را نیماش یفضا سکوت یا هیثان چند  

:گفت یبلند یصدا با شکست، را سکوت نیا باالخره باراد  

! ؟...اون و من! ؟گفته یچ -  

:داد ادامه و دیخند تمسخر با  

 شرکت تو اون یوقت! پرته و چرت همش! اد؟یم در جور عقل با اصال -

 مالقات گرویهمد اوقات شتریب که هیعیطب نیا پس کنه یم کار ساسان

 که دهید من از یرفتار چه دونم ینم من م،یبش یمیصم باهم و میکن

!کرده برداشت گهید جور هی خودش واسه  

:داد ادامه یتر آرام یصدا با بار نیا و کرد یمکث  

! ست؟ین یکاف حرفش نیا رد یبرا ینیب یم من از االن که ییزایچ -  

 یم نظر به یمنطق شیها حرف دوختم، چشم او به و برگرداندم را سرم

.آمد  

.دوختم چشم جلو به و دادم تکان حرفش دییتا در را سرم  

. نشد بدل و رد نمانیب یفحر خانه به دنیرس تا گرید  

 تر پررنگ شد یم سوالم دنیپرس با بود، کرده اخم راه تمام هم باراد

.دید وضوح به را اخمش شدن  
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.بزنم یحرف کردم ینم جرات گرید  

 شستن از بعد و رفتم اتاقم سمت راست کی میدیرس خانه به یوقت

.دمیکش دراز تخت یرو و کردم عوض را میها لباس صورتم و دست  

.شدم رهیخ سقف به و گذاشتم میشانیپ یرو را آرنجم  

.ماندم حالت نیهم در قهیدق چند  

.آمد رونیب از یمیمال آهنگ شدن پخش یصدا بعد لحظه چند  

.بود باراد کار حتما شد، دهیکش در سمت به نگاهم  

. ستین خوش ادیز حالش کردم یم احساس همانجا از  

. بگذارم شینهات یکم و نروم رونیب است بهتر کردم فکر  

. بخوابم و کنم یخال یفکر هر از را مغزم کردم یسع و بستم را چشمانم  

 شکستن یصدا کدفعهی که شد یم گرم داشت کم کم میها چشم

.شد بلند باراد داد با همراه یزیچ  

.نشستم میسرجا و کردم باز وحشت با را میها چشم  

!کردم یم تهسک داشتم بایتقر بود، رفته باال تپشش ترس از قلبم  

.شوم آرام کردم یسع و دادم رونیب یسخت به را نفسم  
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.  شدم خارج اتاق از و آمدم نییپا تخت از  

!آشپزخانه چراغ جز به بودند خاموش ها چراغ ی همه  

.بود پخش حال در هنوز میمال آهنگ  

.ستادمیا آشپزخانه اپن پشت و رفتم جلو دیترد با  

 انداخته نییپا را سرش و بود ستهنش زیم پشت لخت تنه مین با باراد

.بود  

 یها یبطر گمانم به که داشتند قرار زیم یرو وانیل و یبطر چند

!بودند شراب  

:گفتم یلرزان یصدا با   

!باراد+   

! بود قرمز شیها چشم گرفت، باال را سرش  

.شد یم فشرده قلبم حال نیا در او دنید با  

:گفت یفیضع یصدا با  

؟یداریب -  

.آمد سمتم به آرام آرام و شد بلند شیجا از  
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!کرده مست بود معلوم نامتعادلش حرکات از  

 

1۹7_پارت#  

:گفتم و دمیچرخ سمتش به ستاد،یا کنارم  

!باراد؟ خوبه حالت تو... تو+   

 برداشت، سمتم به یقدم و کرد نگاه چشمانم به هیثان چند. نداد یجواب

.رفتم عقب به یقدم و بودم دهیترس  

.رفتم عقب به هم باز من و برداشت سمتم به یقدم دوباره  

 که بروم عقب به دوباره خواستم یم برداشت سمتم به را قدم نیسوم

.کردم یم برخورد نیزم به پشت از داشتم کرد، ریگ یزیچ به میپا  

 کمرم دور یدست که بودم نیزم به آمدن فرود آماده و بستم را چشمانم

. شد حلقه  

 از یکی دم،ید مقابلم را باراد ی چهره و کردم باز ترس با را چشمانم

 دور را گرمید دست و گذاشتم اش نهیس یرو زده هول را دستانم

.کنم یریجلوگ افتادنم از تا انداختم گردنش  

.زد یم تند تند قلبم و رفت یم نییپا و باال ام نهیس قفسه  
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!شد یم یبیعج جور کی حالم اش برهنه بدن به دستانم برخورد با  

 چشمان به رهیخ رهیخ هم من کرد، یم نگاه چشمانم به میمستق

.کردم یم نگاه اش خمارگونه  

.میماند هم به رهیخ حالت همان در قهیدق چند  

 بندش پشت ستادم،یا صاف و شدم جدا او از و آمدم خودم به باالخره

.زدم یتصنع ی سرفه  

.کنم عوض یجور کی را جو خواستم یم  

:گفتم آرام بودم، تهانداخ نییپا را سرم و بودم معذب  

.برم دیبا من... من د،یببخش+   

 را دستم مچ که بودم نشده دور او از قدم کی هنوز گذشتم، کنارش از

.شد رفتنم مانع و گرفت دستش انیم سفت  

.دمیکش یقیعم نفس و بستم را چشمانم  

 در که مانیها دست به و برگرداندم عقب به را سرم. بود بهم پشتمان

.دوختم چشم دبو شده قفل هم  

 شد باعث و دیکش را دستم دیچرخ سمتم به یناگهان حرکت کی در

.افتمیب بغلش در و برگردم او سمت به کامل  
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 بیعج را حالم تیوضع نیا و داشتم قرار گرمش اغوش در کامال حاال

!کرد یم خراب  

 اما کنم دور خودم از را او کردم یسع و زدم اش نهیس به را آزادم دست

.نشد جا به جا هم قدم کی و بود شتریب من از او زور بود، دهیفا یب  

.اورد باال را سرم و گرفت دستش با را ام چانه  

! لرزاند یم بد را قلبم نگاهش  

!دیکاو یم را تیها چشم عمق تا انگار و بود قیعم و رهیخ نگاهش  

 یرو نوازشگونه و آرام را شستش انگشت و آورد تر باال یکم را دستش

.دیکش لبم  

.کنم تحمل را میداشت  هم از که یکم ی فاصله نیا توانستم ینم  

!بود شده حبس نهیس در نفسم  

:گفت رگه، دو و بود آرام یلیخ شیصدا  

 یم خوام ینم شه، کینزد بهت انقدر دم ینم اجازه چکسیه به -

!من فقط! منم داره حقو نیا که یکس تنها ؟؟یفهم  

 انگار باشند، کرده وصل قلبم به برق که انگار شیها حرف دنیشن با

! ستدیبا دنیتپ از خواست یم هم دیشا ای زد، یم جرقه قلبم  
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!کرد یم دگرگون مرا داشت قلبم درون حس نیا توانستم، ینم گرید  

 باالخره و دادم هلش توان تمام با و کردم ازاد چنگش از را گرمید دست

.کنم دور خود از را او توانستم  

 دمید کدفعهی که بودم اتاقم کینزد رفتم، اتاق متس به بلند یها قدم با

!میهوا یرو  

 و بود داده قرار کمرم ریز را گرشید دست و زانوانم ریز را دستش کی

!بود کرده بلندم  

.بود دهیفا یب زدم یم پا و دست چه هر  

 چیه اما ، "نیزم بزارم "گفتم یم هم پشت و کردم یم داد و غیج

.کرد ینم میها حرف به یتوجه  

 و بست را در شیپا با. شد وارد و کرد باز را در رفت، اتاقش سمت به

.گذاشت نیزم یرو را من  

!دمیترس یم باراد نیا از من! کند؟ کار چه خواست یم  

 در به را دستش کی و آمد سمتم به عیسر که رفتم در سمت به

.ستادیا مقابلم و چسباند  
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 را گرشید دست که کنم فرار بود آزاد که گرید سمت از خواستم یم

.شد مانعم و گذاشت گرمید طرف  

.بودم دستانش حصار انیم کامال حاال  

:گفت  

! الیآ نکن فرار ازم -  

. آورد یم کترینزد و کینزد را سرش  

 چپ سمت به را سرم عیسر که داشت فاصله صورتم با انگشت بند کی

.ندادم او به را یکار چیه ی اجازه و چرخاندم  

.دیکش یقیعم فسن و بست را چشمانش  

.شد قبل از بدتر حالم صورتم یرو شیها نفس هرم شدن پخش با  

.کشاند خود همراه و گرفت را دستم  

.انداخت تخت یرو مرا و اورد باال را دستم دو هر دیرس که تخت به  

.نشست تخت یرو هم خودش  

:گفتم لرزان یصدا با  

!!؟یکن یم کاریچ...یدار...باراد...با+   
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.انداخت میرو را جسمش و دیکش میاموه داخل یدست  

!دیتپ یم یادیز شدت با قلبم و بود آمده بند نفسم  

 یبازو یرو تا دستم مچ از د،یکش دستم یرو نوازشگونه را دستش

!لختم  

.داشت تن به شلوار کی فقط او و داشتم تن به یشلوار و تاپ من  

!کند ام وانهید داشت قصد شد، بسته ناخوداگاه چشمانم  

.دیبوس آرام و گذاشت لبم یرو را شداغ لب  

.گرفت فاصله من از بعد یا لحظه  

. کردم باز را چشمانم  

 را وجودم سرتاسر استرس و ترس برد، لباسم نیاست سمت را دستش

.بود گرفته  

 عرق درشت یها قطره ، بود غم از پر چشمانش ، شد رهیخ چشمانم به

.دیکش یم یپ در یپ یها نفس ، بود نشسته اش یشانیپ یرو  

:گفت یا رگه دو یصدا با   

!دختر یکن یم وونمید یدار الیآ -  
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1۹8_پارت#  

:داد ادامه و دیکوب تخت یرو کنارم و کرد مشت را دستش  

 یریم راه کنارم ، یکنارم خونه تو یوقت سخته واسم چقدر یدون یم -

 لمست و بشم کتینزد تونم ینم اما ،یخواب یم ، یکش یم نفس ،

 رفتم کلنجار خودم با چقدر یدون یم باشمت؟ داشته نمتو ینم! کنم؟

 فرار ازم نمیب یم یوقت سخته واسم چقدر یدون یم شت؟یپ امین که

!یدون ینم یچیه تو گه،ید یدون ینم ؟یکنیم  

:داد ادامه ، بود زده رونیب اش یشانیپ رگ  

 داره یزیهرچ از بدتر نیا! هیچ من به حست دونم ینم یحت من -

! نهک یم وونمید  

:داد ادامه یآرام یصدا با  

.یش خودم مال زودتر چه هر خوام یم -  

 آرامم بیعج شیها حرف! بودم شده آرام شیپ قهیدق چند برعکس

.بود کرده  
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 کنار بار نیا ، آورد کینزد را سرش دوباره ، دوخت چشم میها لب به

. نکردم یمخالفت  و دمینکش  

 یم را میها لب شیها لب یگرم ، گرفت یباز به را میها لب انهیوحش

.سوزاند  

 یم انگار کرد، نگاهم یقیعم نیغمگ نگاه با و کرد بلند را سرش

. شود مطمئن یزیچ از و بخواند یزیچ میها چشم از خواست  

!کرد ترک را اتاق و رفت نییپا تخت از کدفعهی  

.دوختم چشم شده بسته در به و نشستم تخت یرو  

.گذاشتم آنها یرو را سرم و کردم بغل را میپاها. دادم رونیب را نفسم  

 یم افتادم، لدای یها حرف ادی کردم، یم فکر داشتم که یاحساس به

 دوستانه حس ای رها و باراد نیب حس مثل دارم باراد به که یحس گفت

!ستین باراد و خودش نیب  

 او داشتن دوستن حس هاست؟ نیا از فراتر یزیچ دارم که یحس یعنی

!دوست؟ کی نه مخالف جنس کی و مرد کی عنوان به  

 کنارم خواهم یم شوم، یم دلتنگش هستم، فکرش در مدام که نیا

 و دنشید با و بشنوم را شیصدا خواهم یم نمش،یبب خواهم یم باشد،
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 دوست ی نشانه همه ها نیا... و رود یم باال قلبم تپش شدنش کینزد

!است؟ داشتن  

 نمیبب او کینزد را یگرید دختر هر ای الناز خواهد ینم دلم که نیا

! کنم؟ یم حسادت یعنی  

!پوشاندم میها دست با را صورتم زده خجالت ها نیا به کردن فکر با  

!ام؟ بوده یخجالت انقدر یکِ من  

 

**** 

 

 حسم بودن یقیحق به روزید از شتریب روز هر من و گذشتند یم روزها

.بردم یم یپ  

 خواست یم اگر ای شد، یمن کمینزد حد آن تا گرید باراد شب آن از بعد

! شدم یم مانعش ببوسد ای ردیبگ آغوش در مرا  

!نبود خودم دست انگار یول کردم یم را کار نیا چرا دانم ینم  

.نباشد مهربان من با گرید باراد شد ینم باعث میکارها نیا اما  
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 ینم هرگز که بود ساخته میبرا یقشنگ یروزها آنقدر مدت نیا در باراد

.شوند تمام روزها آن و باشم دور او از هم لحظه کی یحت خواستم  

 به روز او به ام عالقه که کرد یم رفتار خوب و بود خوب من با آنقدر

.شد یم شتریب و شتریب روز  

.کردم یم فراموش را یتلخ اتفاق هر و بد فرد هر او کنار  

 باراد واقعا که کردم یم اعتراف هم خودم به و بودم شده مطمئن گرید

!ادیز یلیخ دارم، دوست را  

!بود دشوار میبرا اش یدور تحمل  

 که زدم یم چرخ یمجاز در و بودم نشسته تخت یرو و بود شده شب

.بود فرستاده عکس کی آمد، بهزاد از یامیپ  

! بود؟ کرده شیدایپ یعنی  

 پدر سمت فکرم نبود خانه در باراد و شدم یم تنها که ییها موقع

.دیکش یم پر میواقع  

 یم ازارم بوده قاتل کی پدرم نکهیا فکر و بودم دیناام و متاسف نکهیا با

 اش درباره شتریب خواستم یم! بودم کنجکاو اش درباره هم باز اما داد،
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 چه گذرانده، یم را اش یزندگ چگونه داشته، یرفتار چه نکهیا بدانم،

... و بوده یشکل  

 از خواستم یمن کند، دایپ میبرا او از یعکس بودم خواسته بهزاد از

 چمیپ سوال و کنم خواست در را نیا یگرید کس  ای سارا ای دیحم

!کنند  

  "ناصره؟ یفرستاد که یعکس" دمیپرس

"خودشه بله،" گفت جوابم در او و  

 چهره داشت، شباهت دخانیحم به یکم کردم، نگاه عکس به دقت با

 دخانیحم که یاخم و دیرس یم نظر به دخانیحم از تر مهربان اش

.نداشت او را داشت شهیمه  

 در که کردم فکر و کردم فکر پدرم به آنقدر دم،یکش دراز تخت یرو

.برد خوابم تینها  

**** 

 

 شاد آمد، یم طرفم به داشت بغل در ینوزاد که یحال در دور از یمرد

.بود خوشحال و  
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. شد جدا او از نوزاد ناگهان  

.آمد یم نوزاد ی هیگر یصدا  

 من یبرا که یا چهره معمول طبق و آمد یم دمر بلند یها قدم یصدا

. نبود صیتشخ قابل  

. شد یم تر کینزد و کینزد من به لحظه هر  

 مرد آن ست،ین مبهم و ناشناس اش چهره گرید دمید ستادیا که مقابلم

! دمید یم واضح را اش چهره حاال! بود ناصر پدرم  

.شد خون در غرق او و آمد یریت یصدا ناگهان  

. بود گرفته مغ را نگاهش  

 یفیضع یصدا با کرد، دراز نوزاد سمت به را دستش و افتاد نیزم یرو

: گفت  

"! دخترم الاا،یآ "  

**** 

. زند یم صدا را اسمم و دهد یم تکانم یکس کردم یم حس   

.نشستم میسرجا و گشودم چشم وحشت با  



1039 | P a g e  
 

.آمد یم باال یسخت به نفسم و بود نشسته میشانیپ یرو یسرد عرق  

 کابوس مرد ی چهره شهیهم اما دمید یم که بود سالها را وابخ نیا

!بوده مبهم میبرا میها  

 همراه به که ینوزاد و بوده ناصر ام یواقع پدر مرد آن که دانم یم حاال

!ام بوده من خودِ داشته  

 چرا بود؟ چه رفت او از که یخون و کرد اصابت او به که یریت آن یمعن

 را یزیچ چه خواست یم خواب نیا زد؟ یم اصد عجز با نگونهیا را نامم

بفهماند؟ من به  

 

1۹۹_پارت#  

!بود کرده ریدرگ را ذهنم چشمانش غم  

  خوبه؟ حالت ال،یآ -

.بود باراد برگشتم، صدا طرف به  

.کرد یم نگاهم ینگران با و بود نشسته کنارم  

.لرزد یم بدنم کردم یم حس  
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 و چسباند اش نهیس به ار سرم گرفت، آغوش در مرا و شد کمینزد باراد

:گفت یم لب ریز کرد، نوازش را میموها  

.بود خواب هی فقط ،یدید خواب باش، آروم -  

نگرفت؟ آرام و بود گرم اغوشِ نیا در شد یم مگر  

!بودم؟ کرده محروم آغوش نیا از را خودم مدت نیا چرا واقعا  

.کردم ینم درک هم را میکارها و خودم گرید  

.گرفتم آرام تا ندمما آغوشش در آنقدر  

.گرفت قاب را صورتم و برداشت اش نهیس یرو از را سرم  

:گفت و کرد نگاه میها چشم به یکم  

.شه عوض هوات و حال رون،یب میبر شو آماده پاشو -  

!ندارم حوصله االن باراد+   

! میندار نه االن و شهینم و ندارم حوصله -  

:گفت و ختیر بهم را میموها  

!کوچولو ابسنج یایب دیبا -  

!!باراد+   
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.شد خارج اتاق از و زد را اش دلبرانه یها خنده آن از  

:آمد در پشت از بلندش یصدا  

.منتظرم رونیب ا،ینکن رید -  

:گفتم آرام و زدم یقیعم لبخند  

 باشه، خودت حرف حرف یخوا یم قبل مثل هنوزم باراد، تو دست از+ 

 کم آدم زد؟ حرف فتحر رو شه یم مگه االنت یایمهربون نیا با یول

!جلوت ارهیم  

.میشد خارج خانه از باهم و شدم آماده عیسر  

 هم دست در دست آنجا در و میرفت بود خانه یها کینزد که یپارک به

.میزد قدم  

!داشتم یخوب یلیخ حس  

.دوختم چشم آن به و ستادمیا تاب دنید با  

 و داد من هب را نگاهش دوباره د،یرس تاب به و گرفت را نگاهم رد باراد

:گفت  

کوچولو؟ یش سوار یخوا یم -  
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 در انجا رهگذر یها آدم افکار به توجه بدون شوم، سوار خواست یم دلم

.خودم مورد  

.نمیبب بیآس و افتمیب آن یرو از است ممکن نکهیا به توجه بدون  

!یگرید احتمال هر به توجه بدون  

 بعدش نبود مهم ببرم، لذت لحظه آن از و بخورم تاب خواستم یم فقط

 انجام را کار نیا خواستم یم واقعا من که بود نیا مهم شود، یم چه

.دهم  

 کنار را ترسم دیبا کردم، یم را کار نیهم دیبا هم احساساتم مورد در

 یم انیب را احساسم و خواسته احتماالت، به توجه بدون و گذاشتم یم

.کردم  

.دادم تکان را سرم و زدم یلبخند  

.داد هلم باراد و نشستم تاب یرو  

.بودم شاد و دمیخند یم بلند بلند  

:گفت باراد بعد یکم  

.گردم یم بر و رم یم لحظه هی من -  

!کجا؟+   
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.امیم گهید قهیدق ٦ هی بر و دور نیهم -  

.رفت باراد و دادم تکان را سرم  

.بودم کرده آزاد یزیچ هر از را فکرم و خوردم یم تاب آرام آرام  

.شد ظاهر میجلو یبستن کی با همراه یدست کدفعهی  

.شدم چشم در چشم باراد با و گرفتم باال را سرم  

:گفت و کرد یبستن به یا اشاره سرش دادن تکان با  

.رشیبگ -  

:گفتم و گرفتم دستش از را یبستن ذوق با و شدم بلند میجا از  

.باراد یمرس یوا+   

.نشاندم یا بوسه اش گونه یرو و ستادمیا میپاها نوک یرو  

.کرد یم نگاهم متعجب و رفته باال یابروها با  

.زدم ینیشرمگ لبخند  

:گفت و گذاشت اش گونه یرو را دستش  

!؟یکرد کاریچ...االن تو -  

.افتادم راه و انداختم باال یا شانه  
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.باتواما نم،یبب سایوا الیا -  

.آمد یم سرم پشت او و دادم ادامه راهم به شیها حرف به توجه بدون  

.شد یم تر قیعم و قیعم لحظه هر لبخندم کارم هب کردن فکر با  

 

*** 

 

.بودم نشسته هال در حوصله یب من و بود شده شب  

.آمد سمتم به دنمید با و شد هال وارد باراد بعد یقیدقا  

.کرد اشاره اش گونه به و نشست نیزم یرو مقابلم  

.کردم نگاهش جیگ  

:گفت بود، مظلومانه نگاهش آورد، صورتم کینزد را سرش  

...بازم شه،یم -  

:داد ادامه و کرد یمکث  

؟یکن تکرار کارو اون بازم شه یم -  

.گرفت طنتیش رنگ نگاهش بار نیا  
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:گفت و زد زیام طنتیش یلبخند  

باشه؟! گهید بار هی فقط -  

.دادم تکان راست و چپ به را سرم و گرفتم را ام خنده یجلو  

:گفت و کرد مظلوم را نگاهش دوباره  

! الیآ -  

.دادم تکان نه یمعنا به را سرم ارهدوب  

.بار هی نیهم فقط -  

:گفتم یتصنع اخم با بعد و کردم نگاهش یکم  

.ببند چشاتم! ... بار هی نیهم فقط+   

 چشمانش اورد، کینزد را اش گونه و داد تکان دییتا یمعنا به را سرش

.بست هم را  

 یرو یعیسر بوسه خواستم یم بردم، اش گونه کینزد آرام آرام را سرم

 لبش یرو ام بوسه و برگرداند را صورتش باراد کدفعهی که بنشانم آن

.نشست  

! شد گرد میها چشم  
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.دادم هلش عقب به و گذاشتم شیها شانه یرو را دستم فورا  

.گذاشتم دهانم یرو را دستم و دمیکش ینیه  
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.کرد نگاهم اخم با و شد بلند شیجا از باراد  

.گذشت سکوت در هیثان چند  

:گفت و شکست را سکوت باراد  

 طرفه کی شهیهم من حس که یکن ثابت بهم کارات نیا با یخوا یم -

مونه؟ یم  

:داد ادامه بود زدن داد هیشب شتریب که یبلند یصدا با یمکث بعد  

 کردم یسع ، الیآ ارمیب دست به دلتو کردم یسع مدت نیا تو من -

 یسع بزنم، بهت المصبمو دل نیا یلعنت یحرفا و بزارم پا ریز غرورمو

 تو! ؟یچ تو اما کنم، ثابتش بهت و بدم نشون بهت حسمو کارام با کردم

 بهم یحس چون! ؟یکن یم نکارویا چرا ،یزن یم پس منو همش

 یحس حتما نکهیا جز باشه داشته تونه ینم یا گهید لیدل نیا! ؟یندار

! یندار بهم  
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.افتاد راه اتاقش سمت به و دیکش قیعم نفس چند یعصب  

 دادم یم حق او به میکارها با. گرفتم یم را احساساتم یجلو دینبا گرید

! کند برداشت نگونهیا  

.کردم بغلش پشت از و دمیدو سمتش به  

.کردم حلقه دورش سفت را میها دست  

.شد متوقف راه انیم  

:گفتم و زدم ایدر به را دلم  

! دارم دوست+   

.میماند حالت همان در هیثان چند  

.شکست یم را خانه سکوت که بود آرامش یها نفس یصدا قطف  

.برگشت طرفم به و کرد باز دورش از را میها دست  

:دیپرس شک با  

!؟یگفت یچ تو...  تو -  

!داشتم جانیه د،یکوب یم ام نهیس قفسه به محکم قلبم  

!کردم یم ابراز را ام عالقه داشتم بار نیاول یبرا  
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!شد یول باشد نگونهیا است قرار اعترافم دانستم ینم  

:گفتم  

!باراد دارم دوست رو تو من+   

 را میها لب و بستم را چشمانم دم،یکش باال را خودم شدم، کشینزد

.کرد میهمراه هم او گذاشتم، داغش یها لب یرو  

.بود فیتوص رقابلیغ داشتم لحظه ان که یحس  

 ی خلسه آن از و داد هلم عقب به و گرفت را میها دست بعد یلحظات

.آورد رونمیب نیریش  

.بافتم نیزم یرو بود کینزد  

. زد یم تند تند قلبم  

.کردم نگاهش تعجب با و گرفتم باال را سرم  

:گفت و دیخند یطانیش و بلند بلند  

!نه من یول -  
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:گفتم تعجب با  

!؟یچ+   

:گفت و آمد کمینزد شد، محو اش خنده  

خوبه؟ حالت -  

.دادم تکان سر یجیگ با و ستادمیا صاف  

:گفت  

 تو چون شنوم، یم تو از ویزیچ نیهمچ شهینم باورم آخه د،یببخش -

 ابراز بهت یوقت کردم یم فک شهیهم ،یکرد یم یدور من از همش

 یکن دور خودت از منو ؛یبد نشون یالعمل عکس نیهمچ کنم عالقه

 نیهم واسه "! ندارم یا عالقه بهت من! نه من یول "یبگ و یبخند بهم

!یدار دوسم یبگ که نداشتم انتظارشو و شدم هشوک  

:گفت و کرد یمکث  

!؟یمطمئن یگفت که یزیچ از تو -  

.دادم تکان حرفش دییتا یمعنا به را سرم  

:گفت و رفت اتاقش سمت به  
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.گردم یم بر االن -  

.ستادیا مقابلم و برگشت بعد قهیدق چند  

.کرد نگاه چشمانم به و گرفت دستانش انیم را دستم  

!شدم یم ذوب داشتم مشیمستق و نافذ نگاه ریز  

:گفت و کرد صاف را شیصدا  

؟یمون یم شمیپ شهیهم واسه ال،یآ -  

:گفتم و زدم یلبخند  

!شهیهم واسه+   

؟یش یم من مال -  

 دنیشن از قلبم انداختم، ریز را سرم خجالت با د،یدو پوستم ریز خون

. بود افتاده تپش به محکم حرف نیا  

؟یکن نگاه من به شه یم الیآ -  

.گرفتم باال آرام آرام را سرم  

:گفتم کرد، تکرار را سوالش دوباره  

.آره+   
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!؟یش ینم مونیپش -  

.شم ینم مونیپش بودن تو کنار از نه و دارم بهت که یحس از نه من+   

.زد زانو میجلو و کرد رها را دستم  

.کردم یم نگاهش متعجب  

 آن آورد، رونیب یرنگ قرمز و کوچک یمخمل ی جعبه بشیج داخل از

 جعبه درون یا کننده رهیخ و بایز انگشتر کرد، بازش و گرفت مقابلم را

.دیدرخش یم  

:گفت و کرد نگاه چشمانم به  

!؟یکن یم ازدواج من با -  

!شد ینم باورم نه! شد ینم باورم دادم، قرار دهانم یرو را میها دست  

 خودم جز یکس چیه و زیچ چیه به لحظه آن بودم، خوشحال دلم ته از

.کردم ینم فکر نمانیب حس و باراد و  

.باشم ماندم ساکت و گذشت که ییها روز مثل خواستم ینم  

:گفتم و نکردم درنگ پس  

!آره آره،+   
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.دمیخند همراهش هم من و دیخند  

گرفت، را چپم دست و شد بلند شیجا از  

.آورد انگشتم کینزد و آورد رونیب جعبه از را حلقه  

 نگاه چشمانم به برد یم انگشتم داخل را حلقه آرام آرام که نطوریهم

:گفت و کرد  

!؟یخوشحال -  

.دادم تکان "اره"یمعنا به را سرم و زدم شیرو به یقیعم لبخند  

 رونیب محکم را آن که بود نبرده انگشتم داخل کامل را حلقه هنوز

.دیکش  

. شد محو لبخندم  

 کی به را حلقه توان متما با که بودم نکرده هضم را کارش نیا هنوز

:زد داد و کرد پرت خانه طرف  

.زارم ینم من چون اره،ینم دووم ادیز تیخوشحال نیا یول -  

. رفتم عقب به یقدم و دمیپر جا از حرکتش نیا خاطر به  

.رفت یم نییپا و باال محکم ام نهیس قفسه  
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:گفت و کرد نگاه طرفم به یوحشتناک اخم با  

 یم چطور! یباش خوشحال زارم ینم! یبکش درد من مثل دیبا هم تو -

 نیب از وجودمو و شده آوار سرم یرو زیچ همه! ؟یباش خوشحال یتون

 و یخند یم یگرد یم جلوم راحت طیشرا نیا یتو تو اونوقت بره، یم

! ؟یکن یم یخوشحال اظهار  

.بودم ستادهیا مقابلش شوکه آوردم، ینم در سر شیها حرف از چیه  

:گفت و دز میرو به یپوزخند  

 چند نیا تو! ؟یکن یمخف ازم رو یمهم زیچ نیچن یتونست چطور -

 کارو نیا یول ،یبگ بهم قتویحق یتونست یم یبود شمیپ که یروز

!دروغگو هی! ییرو دو هی تو! ینکرد  

!شد؟ رو آن به رو نیا از لحظه کی در که شد چه بود، گرفته بغضم  

:مگفت یلرزان یصدا با و برداشتم جلو به یقدم  

!؟یزن یم حرف یچ از یدار باراد..ب+   

.شدم متوقف میسرجا دادش با  

! زنم؟ یم حرف یچ از یدون ینم یعنی! زنم؟ یم حرف یچ از -  

:داد ادامه یمکث از بعد  
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 بهت بزار! بودم؟ کجا بود زده بمیغ که یمدت اون تو یکن یم فک -

!بگم  

 بود یمدت! یبود رفته پسره اون همراه که یا خونه اون یتو بودم رفته

 اون و خونه اون تو رفتم یوقت بودم، شده اون با تیپنهان یقرارا متوجه

 توجهمو و دمید بود افتاده مبال از یکی کنار که یدرحال رو یلعنت دفتر

 یم پسره اون با دمیفهم دم،یفهم ویچ همه و خوندمش کرد، جلب

 موندم، شیازما اون جواب منتظر منم د،یش مطمئن زیچ همه از دیخوا

 پسر بهزاد پسره اون دمیفهم یحت بود، کاراتون همه به حواسم دورادور

 فکر یلیخ مدت اون تو! ما یمیقد خونه یکوفت خونه اون و مهییدا

.برگشتم شیازما جواب اومدن بعد و کردم  

.بدم حیتوض بهت بزار باش، آروم باراد+   

 یم یسع. داد فشار محکم و گرفت چنگش در را میبازو آمد، کمینزد

.بود دهیفا یب اما اورمیب رونیب چنگش از را میبازو کردم  

! بود یعصب یلیخ بود، کرده ترسناک یلیخ را او اخمش  

:دیغر اش شده دیکل یها دندان نیب از  

 ویچ همه خودم گهید االن! و؟یچ هان؟؟ یبد حیتوض یخوا یم ویچ -

!دونم یم  
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.بستم را چشمانم دادش یصدا با شد، بلند شیصدا دوباره  

 پدرمو بابات و یداد کشتن به خواهرمو تو کرد، دور ازم مادرمو عموت -

!!!کشت  

 یم ،یداداشش دختر و یستین دیحم دختر تو فهمم یم دارم سالها بعد

 تو و رسوندن قتل به رو باشه کنارم تونست یم االن که پدرمو فهمم

 باشم؟؟ آروم یخوا یم ازم اونوقت! بابام قاتل دختر ،یقاتل اون دختر

!!چطور؟ باشم؟ آروم تونم یم چطور  

:گفت داد، فشار محکم و گرفت دستش با را صورتم  

 یبفهم دیبا! یبد پس تقاص دیبا! یبکش درد من مثل دیبا هم تو -

یچ دارم  
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:گفت داد، فشار محکم و گرفت دستش با را صورتم  

 یبفهم دیبا! یبد پس تقاص دیبا! یبکش درد من مثل دیبا هم تو -

یچ دارم  

! کشم یم  
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:گفت و کرد پرتم عقب به  

 که بشم یدختر عاشق بکنم غلط من! عاشقتم؟ من یکرد الیخ -

!پدرمه قاتل باباش  

:گفت و دیخند وار وانهید  

 هم تو دیبا!! همش بود، دروغ همش ،یبود چهیباز فقط مدت نیا تو -

 یوقت یهمبف دیبا! یکن حسش و یبکش کشمو یم که یدرد از کمی

 دروغ بهت یول داره دوست کنه یم ادعا و کنارته تمام وقاحت با یکی

! ده یم دست آدم به یحس چه کنه یم پنهون ازت ویچ همه و گه یم  

 شکاند، و ختیر نییپا را بود شیرو که یزیچ هر و رفت زیم سمت به

 شیرو یجلو که یا لهیوس هر به و زد یم داد خت،یر بهم را زیچ همه

 شده وانهید کرد، یم پرتاب طرف آن و طرف نیا به و زد یم نگچ بود

!بود  

.زدم یم غیج و بودم گرفته دستانم با را میها گوش  

:زد داد  

 و منو قاتل د،یقاتل خانوادت و تو خوره، یم بهم همتون از حالم -

!خانوادم  
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 که یکس از داشت درد یلیخ داشت، درد کرد، یم ام خفه داشت بغض

! یبشنو را ها حرف نیا یدار دوستش  

!باشند تر کشنده توانستند یم یسالح هر از ها آدم یها حرف قطعا  

.بود گرفته را دمید یجلو و بود شده جمع چشمانم در اشک  

:گفتم بغض با  

 به ستین من حق... حق! کرد ینم رییتغ یزیچ من نگفتن ای گفتن با+ 

 همه بزار ستم،ین خواهرت قاتل من! بدم پس تقاص هیبق یکارا...خاطر

.بگم بهت ویچ  

! بشنوم یزیچ خوام ینم گهید -  

.کشاند خود همراه و گرفت را دستم  

م؟یر یم میدار کجا+   

.رفت باال انها از و کشاند ها پله سمت به را من حرفم به توجه بدون  

!میبود خانه بام یرو م،یشد خارج در از و کرد باز را بود باال که یدر  

.دیوز یم یسرد دبا و بود کیتار هوا  
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 یم نفوذ میها استخوان تا سرما بودم دهیپوش که یشلوارک و تاپ آن با

.کرد  

.افتادم نیزم یرو کرد، پرتم جلو طرف به  

.افتادم راه سرش پشت و شدم بلند میجا از فورا رفت، در سمت به  

.کرد قفلش پشت از و شد خارج آن از برسم در به نکهیا از قبل  

:زدم داد و دمیکوب در به محکم  

 تنها نجایا منو کن، باز درو باراد کن، باز درو لطفا نکن، کارو نیا باراد+ 

!نزار  

.شدم خسته که زدم شیصدا و زدم در قدر آن  

 بغل و کرده جمع شکمم یتو را میپاها و نشستم نیزم یرو همانجا

.دمیلرز یم سرما از. کردم  

.زدم یم هق و دمکر یم هیگر بلند یصدا با. ختیر نییپا میها اشک  

:گفتم میها هیگر انیم  

!ندارم  یگناه من+   
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 درد یلیخ کرد، یم درد قلبم بودم، کرده درک را فاجعه عمق تازه انگار

.زدم یم خی سرما آن در داشتم گرید طرف از. کرد یم  

 باشد، باراد توانست ینم او نه باشد؟ رحم یب انقدر توانست یم چطور

!ترسناک کابوس کی بود، خواب کی قطعا نیا  

.شدم یم داریب دیبا  

 

213_پارت#  

.باشم داشته ارامش نبود قرار انگار  

.دهد نشان من به را خوشش یرو یزندگ نبود قرار  

!انگار بود امدهین من به یخوش  

.کردم فکر و نشستم آنجا یادیز قیدقا  

 قاتل کی و بوده یگرید شخص پدرم که تلخ قتیحق آن دنیفهم از بعد

 احساس و بودم شده دیام نا واقعا ستین هم ایدن نیا در و بوده هم

.کردم یم یقیعم ییتنها  

 که یفرد تنها بود، باراد برگرداند من به را دیام که یکس لحظات آن در

. بود باراد بود خوش بودنش به دلم  
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 من به بود مانده یباق میبرا ایدن نیا در که ینفر کی همان حاال یول

 با بود، زده ضربه هم بدجور بود، زده ضربه من به بود، کرده پشت

 را زیچ همه که بودم احمق و ساده چه من و بود کرده یباز احساساتم

! کردم باور  

.نداشتم ام یزندگ ادامه یبرا یا زهیانگ گرید  

.نداشتم کنارم گرید هم را یچکسیه  

!کردم یم یپوچ احساس  

 داریب چوقتیه گرید که قیعم آنقدر داشتم، ازین قیعم خواب کی به

!شدم ینم رو به رو دردناک قیحقا نیا با و شدم ینم داریب شدم، ینم  

.کردم حرکت آرام آرام و کردم پاک را میها اشک شدم، بلند میجا از  

.بود گرفته یباز به را میموها باد  

.کردم یم نگاه رو به رو به حس یب  

.کردم حرکت بام از یا گوشه سمت به رمق یب  

. کنم خالص را خودم واستخ یم دلم فقط  

.داد ینم عذابم یکس گرید و دمیخواب یم آرامش در نکاریا با دیشا  
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 بعد و رفتم یم باالتر پله کی اندازه به دیبا. دمیرس گوشه آن به باالخره

!تمام و دمیپر یم  

. کردم نگاه ساختمان نییپا به و رفتم باال آنجا از  

!بود من انِیپا نیا دیشا  

:گفتم آرام و زدم یجان یب لبخند  

!نیش یم راحت من دست از همتون هم شمیم خالص خودم هم+   

!کنند تمیاذ توانستند ینم آنجا گرید  

.دیرس یم ذهنم به لحظه آن که بود یراه تنها نیا  

!بود مرگ ی فرشته دیشا زد، یم صدا را اسمم یکس کردم یم حس  

 دست که ندازمیب نییپا به ارتفاع آن از و کنم رها را خودم خواستم یم

 یجسم یرو محکم ، شدم دهیکش نییپا به و شد حلقه دورم ییها

.شد بسته ناخوداگاه چشمانم و افتادم  

.افتادم نیزم یرو به جسم آن یرو از کدفعهی  

.شدم رو به رو رهیت یا قهوه دوچشم با و کردم باز را چشمانم  

.کرد یم نگاهم اخم با و بود گذاشته دورم را شیها دست  
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.بود کم یلیخ مانیها صورت فاصله  

:گفت یبلند یصدا با  

!!؟یکرد یم یغلط چه یداشت -  

 رهیخ شیها چشم به حس یب همانگونه! زد؟ یم میصدا که بود او پس

:گفتم و شدم  

 چرا اصال ن؟یخوا ینم نویهم همتون مگه بکشم، خودمو خواستم یم+ 

د؟یزار ینم راحتم  

:گفت یآرام یصدا اب بار نیا و کرد نگاهم رهیخ رهیخ  

!یریبم راحت ینجوریهم زارمینم -  

 

214_پارت#  

 کردم یم فکر شیپ ساعت چند تا که رحمش یب چشمان به هیثان چند

.کردم نگاه دارد وجود درونشان عشق  

.شود بلند میرو از و گرفته فاصله من از بلکه تا دادم هلش توان تمام با  

. شد بلند هم او شدم، بلند میجا از  
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.گرفت را میبازو که کنم حرکت در سمت به خواستم یم  

:گفتم یعصب و کردم خارج چنگش از را میبازو  

!نزن دست من به+   

 اما ندفعهیا. گرفت را میبازو دوباره که برداشتم جلو سمت به یقدم چند

.بود دهیفا یب کند میرها که انداختم راه داد و غیج چه هر  

:گفت و کرد اخم  

!افتیب راه زن،ن پا و دست انقد -  

 مرا زور به ای رفتم یم او همراه دیبا ای نداشتم، یگرید ی چاره من و

!برد یم  

 آنجا روز چند نیا که یاتاق داخل به خود همراه مرا و میشد خانه وارد

.کشاند بودم  

.چسباند در به را من و بست را در آنجا به شدن وارد از بعد  

.داشت نگه مسر یباال و گرفت محکم را میها دست مچ  

:گفت گوشم کنار آرام و آورد کینزد را صورتش  

! بشنوم واضح قلبتو تپش یصدا تونم یم -  
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. کرد نگاه چشمانم به و برد عقب یکم را صورتش  

:داد ادامه  

!؟یا زده جانیه خودت به شدنم کینزد از انقدر یعنی -  

.کردم یم نگاهش اخم با  

.آورد کترینزد را صورتش  

. زدم یم پا و دست نه و گرفتم یم او از نگاه نه  

: گفتم  

!متنفرم ازت+   

 رهیخ دوباره و برد عقب را سرش ستاد،یا حرکت از حرفم دنیشن با

.کرد نگاهم  

.آمد کش یلبخند حالت به شیها لب کم کم  

.دیخند بلند یصدا با و کرد رها را میها دست  

.داشتم یبد حس و بود شده مشت دستم زدم، یم نفس نفس  

 به دوباره شد باعث و آمد سمتم به کدفعهی که برداشتم جلو به یقدم

.بچسبم در به و بردارم قدم عقب  
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:گفت گرفت، را شیها خنده یجا یپوزخند  

!من واسه یریم یم ،یمن عاشق تو ،یستین متنفر ازم -  

:گفت و دیخند دوباره  

! نه من یول -  

:زدم داد و زدم مشت اش نهیس به  

!متنفرم! متنفرم ازت+   

!یدار دوسم تو! یستین -  

 یم ضربه اش نهیس به و کردم یم تکرار را میها حرف هم باز من و

.زدم  

.شد میپ در یپ یها ضربه مانع و گرفت محکم را میها دست  

.کرد پرتم آن یرو محکم و رفت تخت طرف به  

 بهم ها اشک نیا از حالم و بود کرده سیخ را صورتم دوباره میها اشک

.خورد یم  

.برگشت یطناب با قهیدق چند از بعد و رفت  

.بست محکم طناب با را دستانش از یکی  
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.کردم یم نگاهش تعجب با کردم یم پاک را میها اشک که نطوریهم  

.زد گره دورش را طناب و گرفت را دستانم از یکی و آمد سمتم به  

 دست که کنم باز دستم دور از را طناب گرمید دست با کردم یسع

:گفت شد، مانعم و تگرف را ازادم  

مفهومه؟ یکن باز دستتو یتون ینم نخوام من که یوقت تا! ریبگ آروم -  

 باعث و دیکش محکم را لباسم د،یکش دراز آن یرو و آمد باال تخت از

.بکشم دراز کنارش هم من شد  

:گفت  

.یخواب یم من کنار نجایهم! یبکن یغلط باز نزنه سرت به -  

.بستم را چشمانم و کردم او به را پشتم اخم با  

 خواست یم دلم فقط کنم، فکر یزیچ چیه به خواست ینم دلم اصال

.بخوابم  

.رفتم خواب به و شد داغ کم کم میها پلک  

**** 

 به رو بود دهیخواب که یحال در باراد ی چهره با و کردم باز را میها چشم

.شدم رو  
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!بودم او بغل در درست  

 قرار گرشید دست یرو سرم و بود کرده حلقه دورم محکم را دستش

.داشت  

.گرفت بغضم بود آمده شیپ که ییزهایچ همه آوردن ادی به با  

 رحم یب باراد با و بود مظلوم و آرام چقدر بسته چشمان با باراد نیا

!داشت فرق چقدر اش یداریب زمان  

!شد چه شود، چه بود قرار  

:گفتم یآرام یصدا با  

 شهیهم سرنوشت م،یدار وانتظارش که شه ینم یاونطور شهیهم+ 

!داره دستش تو کردنمون ریغافلگ یبرا یزیچ  

**** 

 یلعنت اتاق نیا در روز چند نیا در را من باراد و گذشت یروز چند

!بکشم عذاب شتریب روز به روز شد یم باعث و بود کرده یزندان  

 و هیکنا و شین با تا آمد سراغم به معمول طبق و بود شده کیتار هوا

 ریت شیها حرف با داشت، فرق انگار بار نیا اما دهد، عذابم شیکارها

! زد را خالص  
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:گفت و من به کرد رو یپوزخند با  

 واسه الناز، با برم خوام یم نمت،یبب چوقتیه خوام ینم گهید -

 تموم باهات کارمو قبلش دیبا یول رفتم، یم دیبا نایا از زودتر! شهیهم

.کردم یم  

 

21٦_پارت#  

 که بود نشسته میگلو کنج یبغض آمد، ینم باال و مانده راه انیم نفسم

!داد یم نشان را ضعفم  

!بود نیسنگ یلیخ میبرا نیا و بود شده خراب کدفعهی زیچ همه  

 که یزیچ برعکس بود، درآمده راست الناز و دروغ باراد یها حرف همه

.کردم یم فکر  

.شدم یم ناراحت او رفتن از دینبا یلعنت  

.زدم زل چشمانش به میمستق و داده قورت یسخت به را بغضم  

:گفت یکج دهن با و نهاد بشیج در را دستش  

م؟یبر کجا و میکن کاریچ قراره یبپرس یخوا ینم -  

:گفتم سرد  
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!ستین مهم برام+   

:گفت درآمد، یپوزخند حالت به و رفت باال لبش طرف کی  

 بهت بزار ،میکن ازدواج قراره م،یر یم رانیا از میدار بگم، بهت بزار -

 تو مثل چون گم یم بهت نارویا و یستین مهم برام که کنم یادآوری

! ستمین دروغگو و کار پنهون  

 جوابش سرد لحن همان با فشردم، هم به را میها پلک و گرفتم رو او از

:دادم را  

...برو+   

 از شکست، را سکوت شیها قدم یصدا بعد و ستادیا همانجا قهیدق چند

.شد خارج اتاق  

.آمد یخروج در شدن بسته و باز یصدا بعد قهیدق ندچ  

  رود یم یاهیس چشمانم کردم یم حس د،یکش یریت قلبم

.دیچک چشمم از لجوجانه یاشک قطره  

.بودم مانده تنها یتنها حاال من و بود رفته باراد  

 به اما کردم، یم ترک را نحس ی خانه نیا دیبا کردم، یم صبر دینبا

!؟یکس چه شیپ! کجا؟  
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 را میها اشک دست پشت با یعصب د،یچک چشمم از یگرید اشک قطره

.کردم پاک  

. مانده یخاموش در مدت چه نبود معلوم برداشتم، را ام یگوش  

 یبرا هنوز شدم، رو به رو امهایپ و تماسها از یلیس با و کردم روشنش

!رد؟یبگ را سراغم که بودم مهم یکس  

 که بوده دادن هشدار لشیلد حتما که سارا طرف از یادیز یها تماس

 سارا! شده خبر با هم پسرش که دانست ینم. نبرد بو ایقضا از یکس

 که یزیچ آن از شتریب قتیحق دنیفهم با باراد گفت، یم راست

!شد رحم یب! شد بد من با کردم یم را تصورش  

بودم؟ مهم گرید یکسان چه یبرا  

!بهزاد و اشاری ان،یک لدا،ی  

 آن دفتر و مادربزرگ اسم فقط و کردم رد یسرسر را بهزاد یها امیپ

 ینم! داشت؟ یفرق چه گرید بود نوشته یزیچ هر خورد، چشمم به نیب

.بخوانم خواستم  

 دهیشن انیک از گفتیم داد، یم نشان را اش ینگران هم لدای یها امیپ

.کرد یم ینگران اظهار و بارادم شیپ  
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 روح بدون جسم کی مانند ستادم،یا نهیآ مقابل و شدم بلند یجا از

 یا افتاد،ورقه نهیآ به دهیچسب برگه آن به چشمم! مرده کی مثل بودم،

.کردم پرت نهیآ سمت به و کردم اش تکه تکه و کندم را آن! دروغ از پر  

.کردم تن بر ییها لباس یسرسر و کردم باز را کمد در  

. گرفتم شیپ در را هال یخروج در راه و برداشتم را تلفنم یگوش  

! بود کرده قفلش یلعنت شد، ینم باز ، کردم نییپا باال را در ی تهدس  

 میها هق هق شکست، بغضم. نشستم نیزم یرو و زدم در به یلگد

! کردم یم یخال نگونهیا را خودم امشب دیبا بود، کرده پر را خانه تمام

 محبت خواست، یم را یمادر تیامن پر آغوش دلم! بودم تنها چقدر

...!را یپدر  

 آرام یکم که بعد قهیدق چند. دمیلرز یم شدت به و بودم کرده خی

 شدم،

 سمت به و شدم بلند سرد نِیزم یرو از و کردم پاک را میها اشک

 من دانست ینم ، نشست لبم یرو یپوزخند. رفتم هال بزرگِ ی پنجره

  !بودم پنجره از فرار ادمِ

!طراتشخا از بار نیا کردم، فرار خودش از پنجره راه از قبال  
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.دمیپر رونیب به آنجا از نداشت، یارتفاع ، کردم باز را پنجره  

 در ها نیا اما د،یکش ریت دستانم کفِ زیت یها زهیر سنگ نشستن با

! بود زیناچ قلبم دنیکش ریت برابر  

 بغل را خودم و کرده سفت دورم را میها دست. داشت سوز شدت به هوا

.شدم خارج حیاط در از و کشیدم عمیقی نفس گرفتم،  

 ام زندگی تمام در ، ریخت می هایم گونه روی مهابا بی هایم اشک

 میبرا یموقع هر از بار نیا! ام نداشته شدیدی تنهایی احساس چنین

.بود تر نیسنگ  

!کرد میرها تمام یسنگدل با بود، کرده میرها بود، کرده ترکم  

!بزرگ نعمت کی خانواده داشتن و بود یبد درد یکس  یب  

 رفتن یبرا ییجا کردم، یم متر را ها ابانیخ تمام ها وانهید دمانن

! نداشتم  

 از که ستیا وانهید گفتند یم دل در قطعا! بود من به عابران نگاه

!کرده فرار مارستانیت  
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 ، شد یم تر شیب وجودم ترس و شدند یم خلوت ها ابانیخ کم کم

 و تر شیب را ییتنها من و کردند یم تمیاذ مزاحم یها نیماش بوق

.کردم یم حس تر شیب  

 که دمید را یرنگ یمشک نیماش بم،یتعق تحت کردمیم حس نیب آن در

.نداشتم ینیماش نیچن از یخوب ی خاطره! لرزاند را وجودم  

 یرو روبه را خودم آخر در دم،یدو یم توان تمام با گذاشتم، فرار به پا

! کردم دایپ لدای ی خانه بزرگ در  

 داخل به ینیماش دنیچیپ با. بود رفته فرو یاکخوفن یکیتار در کوچه

 ادیفر دل در را خدا نام و بستم را چشمانم ، شد شتریب ترسم کوچه

. زدم  

 در تا کرد ینم یزندگ خانه آن در یکس انگار اما فشردم یم را در زنگ

.کند باز میبرا را  

 از که ییها قدم و دربش شدن بسته و باز و نیماش کردن پارک یصدا

!داشت یم نگه دنیتپ از کم کم را قلبم شدند یم کینزد پشت  

! کرده؟ دنبالم راه تمام یکس نکند  

!ها ابانیخ در سرگردان بودم، تنها دختر کی  
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؟ییتو الیآ -  

 عیسر! شد روشن دلم در امیدی نور آشنایی فرد زبان از اسمم شنیدن با

.برگشتم طرفش به  

 

21٥_پارت#  

!بود راشای ، شد شتریب میها اشک شدت  

 منتقل هم من به را بد حس نیا و بود یمنفور شخص باراد نظر از او

! نکرده یخال را پشتم بوده، من با شهیهم او یول بود کرده  

 خوب من با و داد یم نجاتم باراد دست از شهیهم که بود یکس او

! کرد یم برخورد  

 پر ار نمانیب ی فاصله بلند قدم چند با و ندانستم زیجا را کردن صبر

 هم او حضور یکیتار نیا در مبادا کردم، حلقه دورش را دستانم و کردم

!بگذارد میتنها و باشد یتوهم  

. شد حلقه دورم اشاری یها دست ، بود گرفته شدت میها هق هق  

:دیپرس استرس با  

؟یخوب الیآ ال؟یآ -  
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.ندادم یجواب  

:گفت  

 نیا تو اصال ه؟افتاد برات یاتفاق ه؟یوضع چه نیا ،یکرد لبم به جون -

؟یبود کجا مدت  

!شد تر شیب ام هیگر شدت سوالش نیا با بودم؟ کجا مدت نیا در  

:داد ادامه یلرزان یصدا با  

 من نیبب نکن، هیگر سیه زم؟یعز شده چت ، دختر یترسون یم منو -

.نکن هیگر کنارتم  

:گفت آرام زد، زل چشمانم به و آورد باال را سرم ، کرد جدا خود از مرا  

.ستین خونه که هم یکس ، نیماش تو میبر ایب ؟یخوب -  

 و کردم باز را در ، رفتم نیماش سمت به و دادم تکان سر تند تند

.نشستم  

.بود من یرو نشیسنگ نگاه ، نشست کنارم اشاری  

.کردم زمزمه لب ریز یدیببخش و کردم پاک را میها اشک عیسر  
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 ، دادم چشمانش هب را نگاهم ، گرفت داغش یها دست انیم را دستم

:کرد زدن حرف به شروع  

! ینداد جوابشو و ینزد حرف هم لدای با یال؟حتیآ شده چت ؟یخوب -

.دوستته نیبهتر که اون  

ست؟ین خونه یکس چرا+   

 لدای و انیک قراره! میزد حرف باهم و اومدن انیک خانواده ؟یندار خبر -

 و بزرگ مامان هخون رفتن یروز چند هی مامان و لدای و کنن عقد یبزود

.مشغولن  

:داد ادامه و نشست ابروانش نیب یزیر اخم  

 زمان زاشت ینم ینبود تو نکهیا واسه مضطربه، و نگران یلیخ لدای -

 یم فکر ،یبود باراد شیپ دمیشن لدای از کنن، نییتع عقد یبرا یقیدق

 یم اشتباه نکهیا مثل یول! خوبه یلیخ حالت اون کنار حتما کردم

 یم هیگر چرا! یینجایا شب وقت نیا وضع و سر نیا با حاال کردم،

!ندارم اشکاتو دنید تحمل من فه،یضع من قلب یدون ینم ؟یکن  

.کردم خارج دستانش انیم از را دستم  
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 یا خانواده و پدر نداشتن از گفتم؟ یم غمم کدام از. انداختم نییپا سر

باراد؟ یمعرفت یب از ای  

.افتاد راه یریمس سمت به و کرد روشن را نیماش اشاری  

.شنوم یم الیآ کن فیتعر -  

 که ییکذا روز آن از ف،یتعر به کردم شروع و دمیکش یقیعم نفس

 که یشب تا نبوده پدرم خان دیحم دمیفهم و گرفتم را شیآزما جواب

!بود آمده دنبالم به باراد  

 میتنها حاال نکهیا از گفتم، کرده یباز احساساتم با باراد نکهیا از

! رفته گرید نفر کی با شهیهم یبرا و شتهگذا  

!بود امدهین سرم بال کم  

!بودم داده دست از را ام یزندگ تمام  

. کردم نگاه اشاری به و گرفتم باال سر  

بگذارد؟ میتنها هم او نکند بود، نشسته ابروانش نیب یقیعم اخم  

!بود او فقط داشتم که یکس تنها حاال  

! چرا حاال یول مبود نکرده باز حساب شیرو قبال  
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.کند آرامم شیها حرف با کرد یسع  

 یخوب به اما بود، گرفته را جا همه شب یاهیس ، کردم نگاه اطراف به

. میشد یم خارج شهر از میداشت که دیفهم شد یم  

:دمیپرس و برگشتم سمتش به  

م؟یر یم کجا+   

:کرد زمزمه آرام و زد یگرم لبخند ، برگشت سمتم به  

 تا نرسه، بهت دستش یکس! نکنه تتیاذ یکس که ییجا هی میر یم -

.یکن کاریچ که یریبگ میتصم عاقالنه و یش آروم که یزمان  

:داد ادامه و کرد یمکث  

.میباش خودت خودمو که ییجا هی -  

:گفت و دیدزد را نگاهش  

.کنم یم دارتیب میدیرس ، یا خسته یلیخ حتما بخواب ریبگ -  

 از شهیهم یبرا داشتم ازین واقعا ، کردن یزندگ از خسته بودم، خسته

.باشم دور شیها آدم و شهر آن  

.رفتم فرو خواب یایدن به بعد یقیدقا و بستم را چشمانم  
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217_پارت#  

. نیغمگ یها چشم همان با دمید را پدرم خواب هم باز  

 یمعن چه خواب نیا و نمیب یم را یکس چه خواب دانستم ینم قبال

 او دانم یم که حاال اما کرد، یم ناراحتم و یعصب موضوع نیا و دارد

 امکان خواب در فقط که دانستم یم! کشم یم یشتریب درد ستیک

 و شد ینم قتل مرتکب او کاش! داد یم عذابم نیا و دارم را دنشید

!بود کنارم االن  

 بود، نگرانم انگار کرد، یم نگاه من به یموقع هر از تر نیغمگ او بار نیا

.ستین خوب لمحا دانست یم انگار  

 و بود کرده دراز را دستش بودم من خودِ که ینوزاد سمت به هم باز

 خواب از کدفعهی شد، یم تر واضح صدا کم کم. زد یم صدا را نامم

.زد یم میصدا و داد یم تکانم که دمید را اشاری و دمیپر  

:گفت و دیکش یقیعم نفس بازم یها چشم دنید با  

.میترسوند ،یکرد یم الهن خواب تو ال؟یآ خوبه حالت -  

:گفتم و دادم تکان را سرم  
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.خوبم+   

.بود شده روشن هوا کردم، نگاه اطراف به  

:گفتم و اشاری به کردم رو  

کجاس؟ نجایا+   

:گفت و زد یلبخند  

.میپدر مادربزرگ یروستا -  

:گفت یمکث از بعد  

 ناله یصدا که یوقت تا کنم، دارتیب ومدین دلم یول میدیرس هیمدت -

.دمیشن توها  

:گفتم و انداختم ریز را سرم  

.انداختم زحمت تو هم تورو د،یببخش+   

.بدم انجام یکار برات شم یم خوشحال من ال،یآ نزن حرفو نیا -  

:گفت و کرد باز را من سمت در و شد ادهیپ نیماش از  

.داخل میبر -  

.شدم ادهیپ نیماش از  
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.داشت قرار میرو به رو ییبایز و ینقل خانه  

!نه دلم یهوا اما بود خوب یلیخ هوا  

 رفتند یم آنور به نوریا از اطیح داخل که ییها خروس و مرغ یصدا

.آمد یم  

.زدم یجان یب لبخند  

.کردم یم یزندگ ییجا نیچن یادیز مدت یبرا خواست یم دلم چقدر  

.کرد مییراهنما داخل به اشاری  

: گفتم  

نجان؟یا هم نایا لدای+   

.میمادر مادربزرگ هخون شهرن تو اونا نه، -  

اها+   

 یمشک یروسر و یگل گل بلند لباس با یرزنیپ میشد که خانه وارد

.آمد استقبالمان به داشت تضاد دشیسف یموها با که رنگش  

.آمد یم نظر به رو خوش یلیخ  

.رفت اش صدقه قربان و گرفت آغوش در را اشاری  
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:گفت افتادو من به چشمش بعد  

.داشتم نگهت در دم دیببخش یوا یا گلم، دختر سالم -  

.گرفت آغوش در هم مرا و آمد سمتم به  

!مادرانه اغوش کی به داشتم، ازین آغوش نیا به چقدر  

:گفت یاحوالپرس از بعد و دادم را سالمش جواب  

 ییچا براتون االن خودته، خونه کن فکر اینکش خجالت ننه، نیبش ایب -

.ارمیم  

:گفت و کرد اشاری به رو  

.دیراه خسته حتما نهیبش ببر دخترو نیا ایب اشاری -  

:گفت من به کرد رو دوباره  

 چقدر یدونینم نجا،یا ادیب دوستش با قراره داد خبر بهم اشاری -

.نزده سر بهم وقته یلیخ شدم خوشحال  

:گفت یمکث بعد  

.دور ازت بد چشم دختر، یمون یم ماه مثل -  

.کردم تشکر و انداختم نییپا سر زده خجالت  
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.نمیبنش بروم کرد اشاره راشای  

.نشستم کنارش و رفتم  

:گفتم اشاری به کردم رو رفت مادربزرگش نکهیا از بعد  

.زحمت تو مشیانداخت+   

:گفتم و کردم نگاه در سمت به  

.کنم کمکش برم بزار+   

:گفت و شد مانعم  

 دست زاره ینم باش مطمئن هم یبر تو گرده، یبرم االن س،ین یازین -

.شناسمش یم من ،یکن یکار و یبزن یزیچ به  

.دادم هیتک یپشت به و نشستم صاف و زدم یلبخند  

 مادربزرگ چه لدای و اشاری داشت، صفا شیهوا و حال و خانه نیا چقدر

.داشتند یداشتن دوس  

.آمد در صدا به اشاری یگوش بعد لحظه چند  

:گفت و انداخت ینگاه صفحه به  

.لداسی -  
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.داد را جوابش و شد بلند جا از  

بله -  

- ... 

.نه -  

-... 

.امیب تونم ینم -  

-... 

.کجا بگم بهت تونمینم ،ییجا هی میاومد الیآ و من -  

-... 

.بهش دم یم ویگوش االن باشه -  

:گفت و گرفت سمتم به را یگوش من، به کرد رو  

.بزنه حرف تو با خواد یم لدای -  

.شدم خارج هال از و گرفتم دستش از را یگوش و شدم بلند جا از  

.دمید دست به ینیس را اشاری مادربزرگ که رفتم اطیح داخل به  

:گفت  
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.آوردم ییچا براتون دخترم؟ یر یم کجا -  

  ن؟یدیکش زحمت چرا+ 

.گلم دختر یزحمت چه -  

.بزنم حرف تلفن با دیبا ام،یم االن منم تو دیبر شما+   

.رفت داخل به و گفت یا باشه  

.گرفتم گوشم کنار را یگوش و نشستم اطیح داخل یصندل یرو  

بزرگم؟ مامان نبود؟ یگل مامان یصدا اون ال،یآ -  

.چرا+   

؟یکن یم کاریچ اونجا تو -  

 من نگو چکسیه به لطفا  فقط شده،یچ کنم یم فیتعر برات االن+ 

.باشم دور زیچ همه از مدت هی خوام یم نجام،یا  

 حرف باهم یمدت ف،یتعر به کردم شروع آمد، سراغم به دوباره بغض

. میکرد دل و درد و میزد  

 کار از هم و دخانیحم هیقض از هم بود، شده شوکه و ناراحت یلیخ

.باراد  
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.بودند آمده سراغم به میها اشک دوباره هم من  

:دیرس گوش به داخل از مادربزرگ یصدا  

.کرد خی تییچا تو؟ یاینم دخترم -  

:گفتم  

.اومدم+   

.داخل رفتم و کردم اکپ را میها اشک کردم، یخداحافظ لدای از  

 

218_پارت#  

(: باراد)   

 تنم به یلرز خانه یسرد با ، شدم خانه وارد و دمیکش را چمدانم

. نشست  

. رفتم یم شهیهم یبرا و کردم یم جمع را لمیوسا زودتر دیبا  

 ینم دهیشن الیآ از ییصدا چیه! بود رفته فرو ییسرما و سکوت در خانه

.شد  
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 در صدا به مغزم در یهشدار زنگ ، افتاد هال باز ی پنجره به چشمم

 هشدار با! بود؟ آورده سرش ییبال و شده خانه وارد یکس نکند ، آمد

 فرار آنجا از بود؟ رفته نکند شد، مشت خود به خود دستم مغزم یبعد

بود؟ کرده  

 اسمش و کردم بلند را میصدا. کردند دنیکش ریت به شروع میها قهیشق

:زدم صدا را  

؟ییکجا الیآ! الیآ -  

 عذاب یبرا نیا از تر شیب شد یم مانعم یحس ، بودم شده یعصب

 بخاطر که یحس همان! نداشتم دوست اصال را نیا و بروم شیپ دادانش

 کرده یزندگ هم کنار سال همه نیا و میداشت باهم که یا گذشته

 دیبا ، کنم انتخاب ینام حسم یبرا نداشتم دوست. داشت وجود میبود

!بود نیهم راه نیتر درست ، گذاشتم یم کنارش و کردم یم فراموشش  

 لمس را مادرم ی شماره و کردم خارج بیج از را لمیموبا ، نکردم صبر

. باشد رفته آنجا به دیبا ، کردم  

:دمیپرس عیسر تماس شدن وصل با  

خونه؟ اومده کجاست؟ الیآ مامان الو -  
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:شد بلند یگوش آنطرف از شیصدا  

 و حال کجاست؟ الیآ یپرسیم یزد زنگ ها لسا بعد! پسرم؟ وا -

...ای زندس مامانت یگ ینم ؟یپرس ینم احوالمونم  

:زدم داد  

کجاست؟ الیآ بگو عیسر مامان -  

 که خونه! کجاست اون دونم یم چه من ، دختر نیا دست از اوف -

.بود لدای دختره اون شیپ بار نیاخر ست،ین  

 کی ، گرفتم را لدای ی هشمار و کردم قطع را تماس یگرید حرف بدون

. داد جواب باالخره بوق، سه و بوق دو ، بوق  

:زدم داد یمکث بدون  

ن؟یکرد کاریچ باهاش کجاست الیآ -  

  ؟یریگیم من از سراغشو ستم،ین الیآ من باال نبر من واسه صداتو -

:داد ادامه و کرد یمکث  

.ندارم خبر کجاست دونم ینم -  

:دادم ادامه آمد یم رونیب شده قفل یها دندان نیب از که ییصدا با  
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!شه یم بد واست کنم داشیپ خودم اگه بگو! شماست شیپ دونم یم -  

:شد بلند آنطرف از شیعصب یصدا  

 الیآ! یکرد یم فکر جاش نیا به دیبا یاریب سرش ییبال که نیا قبل -

 یم فقط گردن،یم بر یک دونمینم کجا، دونمینم ، رفته اشاری با ، رفته

 و کن لطف کنه، فراموش رو زیچ همه تا رفته یادیز مدت یراب دونم

... اون بزار ، بزار راحتش گهید االن  

 میها قهیشق و داد یم صدا شدت به مغزم ، کردم قطع را تلفن عیسر

. دندیکش یم ریت  

!بود اعصابم یرو بر یغیت مانند الیآ اسم کنار در اشاری اسم  

 خبر تلفن پشت ی شده پخش یصدا گرفتم، را اشاری ی شماره عیسر

. داد یم شدنش خاموش از  

 کردم یم خدا خدا ، کردم لمس را اش شماره! الیآ بود مانده فقط

 خاموش از خبر که آمد یمزخرف یصدا همان دوباره اما دهد جواب

!داد یم اش یگوش بودنش  

 افتیدر یجواب اما زدم زنگ شانیدو هر به هم سر پشت بار نیچند

!شانیها یگوش یاموشخ جز کردم ینم  
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:زدم ادیفر و کردم پرتاب وارید سمت به را یگوش یعصب  

!ن؟؟یرفت یگور کدوم! ؟ییکجا!!! ییییییلعنت -  

 

21۹_پارت#  

.دمیکش قیعم نفس چند و نشستم مبل یرو  

.گرفتم دستانم نیب را سرم و شده خم جلو به یکم  

! رفته؟ کجا باشد مهم میبرا دیبا چرا من اصال  

!نداشتم را رفتن یپا هم خودم  

.رمیبگ میتصم یدرست به و کنم فکر درست توانستم ینم واقع در  

 

*** 

(:الیآ)  

.بودم نشسته رونیب تنها و بود شده کیتار هوا  

 بود رفته که شد یم یا قهیدق چند هم اشاری و بود خواب مادربزرگ

.بخرد خانه یبرا...  و یخوراک یکم رونیب  
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.دیآ سراغم به غصه و غم و شود مشغول مفکر تا شوم تنها بود یکاف  

 کرده خارج دسترس از هم من و بود کرده خاموش را شیگوش اشاری

.شود مزاحممان یکس میخواست ینم بودم،  

 یها عکس کردن نییپا باال به کردم شروع و کردم پخش یاهنگ

 عکس افتاد، باراد و خودم از یسلف عکس چند به چشمم که میگوش

 راهشان میها اشک ها عکس دنید با. میبود انداخته بام یرو که ییها

.شدند ریسراز میها گونه یرو و کردند باز را  

.رمیس یزندگ از تو یب که ریبگ دستامو"  

.رمیم یم غصه از دارم ریبگ دستامو  

.خستم آدما از ایدن تموم از تو یب  

.بستم یهرکس رو چشمامو که یکرد یکار هی  

.وونمید هی تو یب ن،یبب روزمو و حال  

.تونم ینم نه ست،ین ما سهم ییجدا نیا  

.یرفت و یسوزوند م،یساخت خاطره که یچ هر  

".یسخت و حسرت با اما، گذرن یم روزا نیا  
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 را قلبم و شد یم رد چشمانم یجلو از لمیف کی مثل خاطراتمان تمام

 مثل میبرا نیریش خاطرات آن آوردن ادی به نبود قرار. آورد یم درد به

!بسوزاند را قلبم و باشد تلخ د،باش زهر  

.یبزار تنهام یبر نبود، نیا حقم"  

.یندار دوسم یبگ یعمر هی بعد  

.رهیبگ جامو یکی نبود نیا حقم  

.ره یم دست از داره میزندگ تو یب  

(رانیم حامد) "...نبود نیا حقم  

 به را قلبم و کند رفتار نگونهیا من با که نبود حقم نبود، من حق نیا

! نبود حقم واقعا! نه شکند،ب شکل نیا  

 راحت الشیخ حاال! ممکن شکل نیبدتر به کرد، مجازاتم نکرده گناه به

 زخم با! گرفته؟ آرام قلبش قلبم شکستن با است؟ خوشحال حاال است؟

! افته؟ی امیالت شیها زخم من به زدن  

...!گرید است نطوریهم حتما  

.کردم اکپ را میها اشک عیسر اشاری نیماش یصدا دنیشن با  

.گذاشتم بمیج در و کرده خاموش را میگوش  
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.شد ادهیپ و کرد پارک یا گوشه را نشیماش  

:گفت و آمد سمتم به من دنید با  

!؟یدینخواب هنوز -  

:گفتم یا گرفته یصدا با  

.بره ینم خوابم+   

 د،ید یم را ام چهره بهتر حاال انگار نشست، یصندل یرو میرو روبه

:گفت جبتع با و کرد نگاهم یکم  

!؟یکرد هیگر -  

:گفتم و کردم نگاهش دم،یکش چشمانم به یدست  

.نکردم هیگر من نه،+   

قرمزه؟ چشات چرا پس -  

.هیخواب یب خاطر به حتما+   

.الیآ یبگ دروغ یتون ینم من به -  

.نگفتم یزیچ و دمیکش باال را ام ینیب  

.دوختم چشم گرید یسمت به و گرفتم او از نگاه  
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:گفت و دیکش یقیعم نفس  

.سخته یلیخ نمت،یبب تیوضع نیا تو سخته برام -  

.داشت شدن شکسته اصرار و زد یم چنگ میگلو به بغض  

:گفت  

.کن نگاه من به الیآ -  

.چرخاندم او سمت به را سرم ارام آرام و دادم قورت را بغضم  

:گفت و داد رونیب را نفسش  

 نجایا یخوا یم هرچقدر کن، یخال خودتو خوادیم دلت یهرطور -

 داد بکش غیج کرد ینیسنگ دلت رو غما اگه کن، فکر خوب و بمون

...یول بمونه، دلت تو یزیچ نزار بزنو حرف بزن  

:داد ادامه و کرد یمکث  

 از بعد کنه، فتیضع و ارهیدرب پا از رو تو اتفاقات نیا یبزار دینبا یول -

 هی دیبا یگذاشت سر پشت سخت هرچند رو روزا نیا و یشد آروم نکهیا

 بهش یالناس احد چیه نزاره که یدختر ،یبساز خودت از یقو دختر

 سوء شیسادگ از نزاره و رهیبگ میتصم عاقالنه که یدختر بزنه، بیآس

!کنن استفاده  
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 با فکرش و بود کرده ریدرگ را من داشتم باراد به که یاحساسات نکهیا با

 دلم یول شود دایپ اش کله و سر بود ممکن آن هر یدلتنگ و بود من

.گفت یم آن از اشاری که شوم یدختر همان خواست یم  
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:گفت و شد بلند شیجا از  

.یکن استراحت کمی بهتره داخل، میبر -  

.شدم بلند میجا از و دادم تکان را سرم  

.میشد خانه وارد باهم  

.رفت آب پارچ سمت به و آورد رونیب بشیج از یکوچک یقوط  

.داد قورتش آب با و آورد رونیب یقوط داخل از یقرص  

:گفتم و رفتم سمتش به  

.کرده مشغول ذهنمو سوال هی+   

.کرد نگاهم منتظر  
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 هی بمونم، دور ازت دیبا و یستین یخوب آدم تو گفت یم شهیهم باراد+ 

 دونم یم من که ییجا تا! چرا؟ لنگه، یم کارت یجا هی انگار که یجور

 یتون ینم یبد آدم اونقدر تو میریبگ فاکتور رو لدای و سام هیقض اگه

!ینبود بد که من با حداقل ،یباش  

.آمد خود به هیثان چند از بعد و رفت فرو فکر به  

. گذاشت آنجا را قرص یقوط و رفت طاقچه سمت به  

:زدن حرف به کرد شروع بود ستادهیا من به پشت که یحال در  

!گفته راستشو ییجورا هی -  

.ودمب حرفش ی ادامه منتظر کنجکاو  

.دمیترس یم کردنش دییتا نیا از هم یکم  

:گفت ادامه در  

 هی خودم از که کنم یم تالش دارم ستم،ین گهید یول بودم، یبد آدم -

 باهات خوام یم ندارم، یترس گذشتم گفتن از من بسازم، بهتر آدم

 ریدرگ گذشتم تو من بگم، بهت ویچ همه صادقانه و باشم روراست

 یکی به دل که بستم یدختر به دل نبود، نم ریدرگ که بودم یدختر

 من! ساخت وونهید هی من از گهید نفر هی با اون ازدواج بود، بسته گهید
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 شونویزندگ تا زدم یم یهرکار به دست زدم، یم تهمت گفتم، یم دروغ

 هم از اونارو و نکردم اعتماد یب بهش نسبت شوهرشو تا بپاشونم، هم از

!خودم یزندگ و اون یزندگ به زدم گند نبودم، کن ول نکردم دور  

 روانپزشک و دکتر به کارم من یول برگشتن هم به دوباره یمدت بعد اونا

 اونا برگشتن نه،یهم خاطر واسه کنم یم مصرف که مییدارو نیا د،یکش

 یم یدختر هر به اون بعد بود، کرده قبل از تر یروان منو گهیهمد به

!کردم یم رهاش و گرفتم یم یباز به احساساتشو دمیرس  

 گرفتم میتصم یعنی شم، یم خوب دارم شم، یم درمان دارم االن اما

 فهمم، یم عشقو یواقع یمعنا دارم حاال بشم، خوب نفر هی دنید بعد

 یم اشتباه کامال داشتم که یرفتار و احساسات مورد در قبال دونم یم

 همه نفر هی دنید با یول بودم، ساخته یعوض آدم هی خودم از کردم،

 هی یوقت دمیفهم ،یچ یعنی عشق دمیفهم دنشید با کرد، رییتغ زیچ

 و حال به ینزن گند و باشه خوشحال اون یبزار دیبا یدار دوست نفرو

.ینباش شیخوشحال لیدل تو اگه یحت روزش،  

 شیبرا روزها آن یادآوری حتما د،یکش هم پشت قیعم نفس چند

.بود سخت  

:گفت و کرد نگاه چشمانم به برگشت، طرفم به  



1098 | P a g e  
 

! ییتو نفر هی اون -  

 نشان یالعمل عکس چه و کنم کار چه لحظه آن در دیبا دانستم ینم

.دهم  

.زدم ینم هم یحرف چیه و او به بودم زده زل نیغمگ ینگاه با فقط  

 آوردم، هیبق سر که ارمیم تو سر وییبال همون کرده فکر باراد حتما -

 اشتباه چه داره فهمهینم و ره یم راهو همون داره خودش حاال یول

!کنه یم یبزرگ  

:گفت یمکث بعد  

 یم ازت که یزیچ تنها ،یباش داشته دوستم ندارم توقع ازت من ال،یآ -

 یاونجور باشم، کنارت روزا نیا تو و کنم کمکت یبزار که نهیا خوام

 بزار پس بدم، انجام برات یکار شم یم خوشحال دارم، یبهتر احساس

 به نویسنگ بار نیا ییتنها خودت م،یبزار سر پشت روزارو نیا باهم

! نکش دوش  

:گفت و کرد اشاره یاتاق در به  

 شبت خوابم، یم نجایهم منم بخواب، بزرگ مامان شیپ اتاق اون تو -

.ریبخ  
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.شدم اتاق وارد و گفتم یریبخ شب  

.رفتم خواب به آشفته یالیخ و فکر با  
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(: باراد)   

! بود کجا دختر نیا نبود معلوم یلعنت! کوباندم نیماش فرمان به یمشت  

 هر! بود نشده شیدایپ الیآ و گذشتند یم هم یپ از ها هفته و ها روز

.کردم ینم شیدایپ گشتم یم را کجا  

. داشت آنها با یتماس نه و رفت یم لدای و انیک شیپ نه  

 سر آنجا به بود ها هفته اما دادم یم کیکش دانشگاهش یجلو صبح از

. بودند رفته فرو نیزم در و شده آب اشاری و الیآ ییگو! بود هنزد  

. فشردم گرید کی به سوخت یم یخواب یب فرط از که را چشمانم  

 دانستم یم فقط! دانستم ینم هفته؟ سه ای بود هفته دو بود، هفته کی

!نداشتم خوش خواب هم شب کی الیآ رفتن از بعد  

 وانهید گشتن، الیآ دنبال به در به در و بودم یعصب شدت به روزها نیا

!بود کرده ام  
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 را قلبم خورد، یم سرم به یپتک مانند اشاری با بودنش همه، از بدتر

.کرد یم مچاله  

 چشم اش صفحه به و گشودم چشم عیسر یگوش یصدا شدن بلند با

. شد دهیکش اعصابم یرو به یغیت آن یرو به الناز اسم دنید با ، دوختم  

:زدم داد و زدم را تماس وصل ی دکمه  

 یچطور دیبا گهید ندارم؟ بهت یاحساس یفهم ینم نزن زنگ یلعنت -

!گهید بسه کن، بس بگم؟ بهت  

 یرو کردم پرت را یگوش و کردم قطع را تماس یگرید حرف بدون

.یصندل  

 نیچن که دانستم یم خوب خودم اما دارم دوستش کرد یم الیخ الناز

 اما! داشت نخواهم هم وقت چیه و مندار و نداشتم او به نسبت یاحساس

  د؟یفهم یم مگر

 ینم میرها هم لحظه کی که بود خاطراتش یادآوری و الیآ فکر فقط

!کرد  

 

*** 



1101 | P a g e  
 

 

(: الیآ)   

 با ، دمیکش خود یها هیر به را تازه و زیتم یهوا و دمیکش یقیعم نفس

 یم طرف آن به طرف نیا از که مادربزرگ یها خروس و مرغ به لبخند

 یداشتن دوست و بایز روستا نیا در یزندگ چقدر ، دوختم چشم رفتند

!بود  

 که بود یادیز مدت که دانم یم اما بود گذشته چقدر قایدق دانم ینم

 نشیریش یها حرف و خاطرات و اشاری مادربزرگ با را میها شب و روز

 گذاشت ینم بود، نگذاشته میتنها هم روز کی که اشاری و گذراندم یم

 بیعج شیها آدم و بهشت مانندِ مکانِ نیا به. کنم ییتنها احساس

.بودم کرده عادت  

.ریبخ صبح -  

 ی ازهیخم و خسته چهره دنید با ، برگشتم سمتش به اشاری یصدا با

:گفتم و زدم یلبخند صحبش سر  

.بخور صبحونه ایب ا،یشد داریب رید ، ریبخ صبح+   

:گفت و دیپاش میرو به یلبخند  
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.امیم ورمشیم صورتمو و دست -  

. کردم تماشا را رفتنش و دادم تکان سر  

 اشاری حاال یول نه گذشته در که بود شده ثابت من به مدت نیا در

 باور. شد یم یاعتماد قابل و خوب آدم داشت بود گفته که همانطور

 او با حداقل. داشتم اعتماد او به حاال و بود کرده رییتغ  او به نسبت میها

 کرده کمکم یلیخ حالم شدنِ بهتر در. ردمک ینم یکس یب احساس

.کنم جبران شیبرا یروز توانستم یم کاش بود،  

 بگذرانم وقت روستا نیا در بزرگش مادر و او با شهیهم خواست یم دلم

 مییتنها و عذاب باعث فقط که شهر بد یها آدم ی همه از دور به ،

!بودند  

 یول کنم فراموش ار زیچ همه یراحت نیهم به توانم ینم که دانستم یم

 کی مثل خواستم ینم ، میایب کوتاه و باشم فیضع خواستم ینم گرید

!!میایب نظر به احمق  
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 قرار پالتو یها بیج درون را ام زده خی یها دست و شدم بلند میجا از

.کرد یم بهتر را حالم صبح سر زدن قدم کی ، دادم  
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:گفت و نشست سفره رکنا ، برگشتم سمتش به اشاری یپا یصدا با  

؟یخور ینم ؟یپاشد چرا -  

 کمی رم یم من ، بخور تو ، میخورد صبحانمونو زود بزرگ مامان منو+ 

.بزنم قدم  

 یم را آن که یحال در و گذاشت دهان در را بود گرفته که یا لقمه

:گفت و شد بلند یجا از کرد، نگاه سمتم به دیجو  

 یم گم یستین بلد خوب رو جاهانیا هنوز ، نرو تنها امیم باهات منم -

.یش  

 کردم یسع و گذاشتم اش شانه یرو و کردم خارج بیج از را دستم

:گفتم عیسر بنشانمش، یصندل یرو  

 شم ینم گم امیم زنمیم یدور هی من ، بخور صبحانتو نیبش ، بابا یا+ 

باشه؟ ایب شد تموم صبحانت توام ، رم یم کاینزد نیهم  

 به و گرفت دستم از را نگاهش بود، اش شانه یرو دستمِ به نگاهش

! بود شده براق چشمانش ، داد چشمانم  

. گفت یا باشه آرام  

.دمیکش عقب را دستم عیسر  
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.شدم خارج خانه از بلند یها قدم با و دادم تکان سر زده هول  

 تا دور که بایز کوچک یها کلبه ، کردم یم نگاه اطراف به لبخند با

!بود اردک و جوجه ای خروس و غمر از پر و سرسبز دورشان  

 کردم، نگاه عقب به و ستادمیا راه انیم. بودم رفته راه چقد دانم ینم

.بود انینما دور از مادربزرگ ی خانه  

 همان هیشب درست که میجلو یمشک سر تا سر نیماش  دنیچیپ  با

 به یترس بود شده کابوسم و بود بمیتعق حال در شهیهم که بود ینیماش

. شد قیتزر دلم  

. رفتم عقب به یقدم چند  

 میجلو نداشت امکان بیغر و دور یروستا نیا در! نداشت امکان نیا نه

 کردم بسته و باز سرعت به را چشمانم! بودم زده توهم قطعا ، شود ظاهر

 همان بود خودش! دمید یم را خود به نیماش شدن کترینزد فقط اما

!یشگیهم اهِیس سر تا سر نیماش  

.بودم کرده خی و دیکوب یم  ام نهیس قفسه به تشد به قلبم  
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 مخالف جهت به! کنم فرار دیبا که بود نیا دانستم یم که یزیچ تنها

 ارامش هم نجایا گذاشتند ینم چرا دم،یدو سرعت نیاخر با نیماش

!باشم؟ داشته  

 راه انیم یبست بن ی کوچه دنید با بودم، دهیدو چقدر دانم ینم

. نداشتم یرفرا راه گرید ستادم،یا  

 از و شوم خارج کوچه از خواستم یم. بود زده رونیب حدقه از چشمانم

!کوچه داخل دیچیپ اهیس سر تا سر نیماش اما کنم فرار یگرید راه  

  افتد؟یب یاتفاق چه بود قرار ایخدا! ستادیا دنیتپ از لحظه کی یبرا قلبم

. شد یم شتریب لحظه هر دستانم لرزش  

 بود میرو یجلو بلند باال یوارید ، کنم دایپ یهرا که برگشتم عقب به

!بود ممکن ریغ آن از رفتن باال که  

 توقف میرو روبه حاال که نیماش سمت به! بود آمده سر تحملم! بود بس

:زدم داد و برگشتم بود کرده  

 شدم خسته ؟یدار ینم بر سرم از دست چرا! ؟یهست یک یلعنت+ 

 یرنگ مگه یاهیس از تر االب ن؟یخوا یم جونم از یچ! خستم گهید
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 ازم یزیچ گهید! نیریبگ خب آره؟ نیریبگ جونمو نیخوا یم هست؟

!ایلعنت نمونده  

 سمت آن به نگاهم و شدم ساکت نیماش در شدن بسته و باز یصدا با

 یکس چه یعنی د،یکوب یم ام نهیس قفسه به محکم قلبم شد، دهیکش

  بود؟

 یرو ینکیع که یحال رد پوش، اهیس بلند، قد ی شانه چهار مرد

. شد ادهیپ نیماش از بود زده چشمش  

 وارید به و برداشتم عقب به یقدم کردم، نگاهش زیر چشمان با

:گفتم دم،یچسب  

؟یخوا یم جونم از یچ ؟یهست یک تو -  

:گفت و زد یینما دندان ی خنده  

!دهیم بهم یخوب پاداش تو کردن دایپ بابت سیرئ -  

.کردم نگاهش نفرت با  

 به را دستش ، زد رونیب حدقه از چشمانم کوچه به اشاری شدن اردو با

. داشت نگه شیها لب یرو سیه حالت  

! دیفهم یم دینبا کردم، نگاه مرد به عیسر  
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:گفتم لرزان یصدا با  

کردم؟ یاشتباه چه خواد؟ یم یچ من از ه؟یک ستیرئ+   

:گفت و داد قرار بیج در را دستانش  

 بخواد سمیرئ اگه گم، ینم بهت یول نمدو یم ویچ همه که درسته -

!کنه یم فیتعر برات خودش  

:داد ادامه و دیخند زشت  

....پس یدار رو یاشتباه وان تا که بدون نویهم فقط -  

 یرو را یبلند چوب اشاری. گفت یآخ و شد قطع حرفش ی ادامه

. دمیکش یغیج. بود آورده فرود سرش  

.افتاد نیزم یرو مرد جسم  

.نشستم میزانوها یرو و نماند میپاها در یرمق  

 سرش که کرد یم نگاه نیزم یرو مرد به ناباور که بود اشاری به نگاهم

. بود شده یخون  

.افتاد نیزم یرو به دستانش از میضخ چوب  

انداختم؟ یم سر درد به را همه من چرا  
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**** 

 

.کردم یم نگاه رو روبه ی صحنه به ها وانهید مانند  

. بود نشسته یصندل یرو هوشیب و ستهب پا و دست که یمرد  

!بود ستادهیا کنارش منتظر مرگ ی فرشته مانند دست به اسلحه اشاری  

:گفتم لرزان ییصدا با و کردم نگاه اشاری چشمان به  

باشه؟ مرده... مُـ...  مُ نکنه...  نَ اشاری...  ای+   

:گفت و داد رونیب را نفسش  

 نیبب خودت ایب ، فقط شه هوشیب که زدم ، رهیبم که نزدم یجور بابا -

.کشه یم نفس داره  

.کردم نگاه میرو روبه جسم به  دوباره یحرف بدون  

 صورت یرو و آورد باال را خی آب سطل اشاری بود، گذشته چقدر دانمینم

 ممکن حد نیآخر تا شیها چشم. دیپر جا از مرد باالخره و پاشاند مرد

.زد یم نفس نفس و بود شده باز  

:زدم داد و شدم ندبل جا از  
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.زندست ، زندست -  

 

213_پارت#  

 ، داد مرد به را نگاهش دوباره و انداخت من به ینگاه مین تاسف با اشاری

:گفت و زد اش یصندل به یلگد  

 ندارم، رو زایچ نیا و ینیچ مقدمه ی حوصله چیه ، نیبب منو یهع -

 هی الیآ ؟ییالیآ دنبال چرا ؟یکن یم یغلط چه نجایا و یهست یک بگو

!یعوض کهیمرت یبگ ازشویپ تا ریس دیبا تو یول کرده فیتعر برام ییزایچ  

 او به رو و آورد باال را اسلحه اشاری ، نبود باغ نیا در هنوز انگار  مرد

! انگار نه انگار اما ، گرفت  

 یمقدار ختنیر با شد یمساو که زد صورتش به یمشت  یعصب اشاری

.افتاد سرفه به مرد رون،یب به دهانش از خون  

 کلبه آن از و گرفتم را دهانم یجلو ، آمد باال ام معده ی مزه ترش عیما

 باال را نبود و بود چه هر زدم، عوق و نشستم نیزم یرو. شدم خارج

!اورمیب باال را ام معده تمام بود قرار انگار آوردم،  
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 هیتک کلبه به و دمیکش نیزم یرو را خودم ، بود نمانده تنم  در  یحس

. دادم  

!بودند دهیبر بتیمص و بال با مرا ناف بند ییگو  

 ریتصو شدن انینما با ، دادم فشار محکم و گذاشتم هم یرو را چشمانم

 ، گفتم او به دل در یلعنت. گشودم چشم عیسر چشمانم یجلو باراد

...بود بخشش قابل ریغ او کار دم،یکش یقیعم نفس  

 شدم بلند جا از و دمیکش ینیه کلبه داخل از یا گلوله کیشل یصدا با

. شدم وارد سرعت به و  

 یم التماس یخون صورت و سر با که شد دهیکش مرد سمت به نگاهم

.داشت را او از گرفتن اعتراف قصد کیشل با اشاری و کرد  

.شد هم در دلم آلودش خون صورت و سر دنید با  

.بود آمده در خجالتش از یحساب اشاری  

:دینال زنان نفس نفس مرد  

 یم فیتعر ویچ همه ، کنم یم فیتعر ، کن بس ننت جون توروخدا -

.کن رحم دارم بچه و زن من ، نکش منو کنم،  

:گفت و کرد نگاهم زد، یشخندین اشاری  
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.یبرگشت یخوب وقت -  

:گفت و داد سوق مرد سمت به را نگاهش  

.میشنو یم -  

:کرد زدن حرف به شروع  

 و رمیگ یم دستور سمیرئ از فقط من که غمبریپ به ریپ به بخدا -

...انج مجبورم  

:زد داد و دیپر حرفش انیم اشاری  

 فیتعر مو به مو اولش از ویچ همه کن، تمومش گفتنو پرت و چرت -

! کردنا تیاذ نیا و خانم رها و عکسا اون هیقض!  کن  

:داد ادامه و گرفت سرش کینزد را اسلحه  

خواد؟ یم که، یریبم خواد ینم دلت -  

:گفت عیسر مرد  

.گم یم ویچ همه باشه، باشه، -  

.باش زود بگو، -  
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 ماجرا از اونام کیشر قبل سالها از ییجورا هی خودم چون من...من -

.باخبرم  

 نزنه سرت به کن، فیتعر ویچ همه عیسر و نکن مِن مِن ا؟یک کیشر -

 دیبا که موقعس اون باشه حرفات تو ییخطا هی اگه که یبگ دروغ

!شه آلوده خونت به دستم نزار! یبدون مرده خودتو  

!گم یم ویچ همه! گم یم چشم، ، چشم -  

!؟یمعطل چرا پس -  

 

214_پارت#  

 اسری یعنی ره،یام پدرِ من سیرئ! یبهادر ریام د،یبشناس دیبا رویام -

 تو باهم که ساله چند دخترن، قاچاق کار تو سمیرئ و دیحم!  یبهادر

 دستور اقا اسری از منم و کاره نیا تو هم سیرئ پسرِ کن،یشر کار نیا

 به رم،یگ یم دستور فقط من بخدا کشونم،یشر ییجورا هی و رمیگ یم

 هی دیبا یایب کار نیا یتو یوقت مجبورم، خانوادم جون حفظ خاطر

 چیه به خانوادت ینزار که نهیا شروط از یکی و یکن تیرعا وینیقوان

 و دیحم خانواده .بدن لو ویزیچ ممکنه چون ببرن ییبو کارات از وجه

 یم شام هم دور اوقات یبعض داشتن، باهم یدوست هی هم سیرئ
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 دیحم آقا، اسری ی خونه تو فقط اما گذروندن یم وقت هم با و خوردن

 یم ایدورهم نیا به رو رها کوچکترش دختر یگاه و همسرشو فقط

 صالح نه و کنه شرکت ایدورهم نیا تو داشت یا عالقه نه پسرش آورد،

 اصال دوتا اون و آوردن ینم همراشون یلیدال به گشمید دختر اد،یب بود

 جمع از نیب نیا هم اقا اسری و دیحم بودن، دهیند حاال تا سویرئ خانواده

 یم بحث کارمون مورد در و مینشست یم باهم و شدن یم جدا خانوما

 و شهیم مند عالقه اسری پسرِ ریام به رها آمدا و رفت نیا تکرار با م،یکرد

 به و ره یم بره، یم بو قاچاق هیقض از و شهیم کینزد بهش کم کم

 و اندازه یم راه دادیب و داد یکل هم مامانش گه، یم ویچ همه مامانش

 نیا از و بدزدنش ای کنن ماجراها نیا وارد هم خودش دختر ترسه یم

 خانواده نکهیا و رسه یم سمیرئ گوش به باالخره خبرا نیا ترسها، لیقب

 ویچ همه و باشه خطرناک تونست یم بودن باخبر ماجرا از دیحم

 شه، خالص شرشون از گرفت میتصم سمیرئ پس بدن، لو بود ممکن

 شکل به خانوادش و اون تا میکن یدستکار دویحم نیماش داد دستور

 تنها اما م،یبد سیرئ لیتحو جسدشونو لمیف و عکس و رنیبم یتصادف

 م،یداد لیتحو سیرئ به اونو ملیف و عکس ما و بود رها مرد که یکس

 ترسه یم و بوده یچ آقا اسری قصد فهمه یم رها مرگ بعد هم دیحم

 سویرئ قول و شروط و شرط هزار با پس بکشن یبزود هم خودشو که
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 هی سر سال چند بعد حاال. بگذره جونشون از که کنه یم یراض

 خت،یر بهم دوباره زیچ همه بود دیحم ی عهده به که انتقال تیمامور

 خواستن یم و بودن بسته شرط روش یهنگفت پول که ییدخترا از یکی

 ننیبب یبزرگ ضرر شد یم باعث نیا و کنه یم فرار بفروشنش آب اونور

.بره نیب از ایآب اونور طرف از باندمون به اعتماد و  

 که کنن دایپ اون ییبایز به یدختر تونستن ینم کم فرصت اون تو

 و دخانیحم ی گهید دختر رو گذاشتن دست پس باشه، یجبران حداقل

 و یبد لیتحو کرده فرار که یدختر یجا خودتو دختر دیبا گفتن بهش

.بکنه کارو نیا شد مجبور اونم مرگ، به کردن دشیتهد باز  

 را شرط نیا راحت پس ام، نبوده که دیحم یواقع دختر گفتم خود با

!کرده قبول  

:داد ادامه مرد  

 راه از و کنن مالقات گرویهمد دانشگاه تو الیآ و ریام که دنیکش نقشه -

 تو بفهمه الیآ خواست ینم دیحم ببرن، رو الیآ غهیص ای و یخواستگار

 و دیدزد رو الیآ یوقت هم ریام پس نقشست هی همش و کهیشر کارا نیا

 لیتحو رو بودن دهیکش نقشه براش قبل از که نیدروغ داستان هی برد،

 موقع هی اگه که نبره ییبو الیآ و بشه اجرا هم دیحم شرط تا داد الیآ
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 باعث نشدن موفق و ببرن خودشون با رو الیآ نتونستن و افتاد یاتفاق

 بتونه دوباره ریام تا بشه اعتماد یب بهش و بشه دور دیحم از الیآ نشه

 الرویآ و شد باز هیقض به باراد یپا وسط نیا ره،یبگ چنگ به الرویآ

 باعث باراد اش یحام و الیآ وجود بود، دهش برعکس هیقض. داد نجات

 یراحت به نه اونم رهیبگ انتقام خواد یم سیرئ حاال. بود شده ریام مرگ

 ی شده ضبط یصدا از استفاده با الیآ کردن وونهید و دادن زجر با بلکه

 از و بکشتش ای بفروشتش ای هم بعدش رها، مرگ ی صحنه تکرار و رها

 دیحم هم نیماش گرفتن شیات ی صحنه ونا ره،یبگ یانتقام هم باراد

 الیآ جون بود حاضر د،یترس یم اون شه، جور و جمع عیسر خواست یم

 دیترس یم نشه، فاش براش ده یم انجام که ییکارا یول افتهیب خطر به

 واسه رازهاش خواست ینم ، برسه قیحقا به و رهیبگ رو هیقض یپ الیآ

.بشه فاش چکسیه  

 

21٦_پارت#  

 پس را آن محکم دستم با که دیچک چشمم از لجوجانه یاشک قطره

! سوخت یم خودم یبرا دلم زدم،  

. بود شده شکسته اطرافم یها آدم طرف از یحساب قلبم  
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!بودم شده شوکه موضوع دنیشن از! شد ینم باورم اصال شد، ینم باورم  

 آن و داشت ربط آنها به هم ریام هیقض بلکه رها مرگ هیقض تنها نه

 نیهم به! بود شده یزیر برنامه بلکه نبود یاتفاق یلعنت یخواستگار

 به را من خواستند یم چون کنم، قبول کردند یم اصرار که بود لیدل

! بمانند زنده خودشان تا ندازندیب مرگ و عذاب دام  

.بودم کرده شک نیماش بودن یعاد ریغ به تصادف نحس روز همان  

 ام یروان و بترسانند را من هک بودند کرده تکرار را زیچ همه که یروز

 زده توهم گفت یم تمام یرحم یب با دیحم و بودم دهیترس چقدر کنند

 بو ایقضا از دیترس یم چون چرا؟! زد یم بودن وانهید انگ من به و ام

 بدون خان دیحم و دادند عذابم موضوع نیا با ها سال نیا تمام! ببرم

!بود دهکر میرها ماجرا نیا وسط ، یحت ترحم یا ذره  

 برچسب خودشان هم و بودند کرده استفاده من از که دمیفهم یم حاال

 باراد بد یرفتارها برابر در هم و چسباندند یم من به را بودن قاتل

!بپوشانند یا گونه به را خودشان گناه تا کردند یم سکوت من به نسبت  

 وجود یقلب ام نهیس ی قفسه چپ قسمت در گرید کردم یم حس

. نداشت  

!دهند؟ انجام یوحشتناک کار نیچن توانستند چطور  
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**** 

 

 و بودم رهیخ یمعلوم نا ی نقطه به حاال تا صبح از من و بود شده شب

!کردم یم فکر قیعم  

! بود یباز کی اش همه که بودم یا هیقض شدن روشن دنبال به انقدر

 اماجر وارد را ما او گناه خاطر به و بود کرده شروع دخانیحم که یباز

!بودند کرده  

 یم رها مرگ مقصر مرا شهیهم که یباراد ی چهره خواست یم دلم

!نمیبب ماجرا اصل دنیفهم از بعد را دانست  

.نشست لبم یرو یتلخ پوزخندِ  

 که رفتنش از قبل آخر یها روز ، بودم دهیند را او بود وقت یلیخ

 ها حرف همان هنوز و بود کوبانده سرم بر را رها موضوع بودم کنارش

.کرد یم ینیسنگ دلم یرو  

 بد گونه نیا من با دینبا دیفهم یم و دیشن یم را ماجرا قتیحق دیبا

!کرد یم رفتار  
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 نیا عمد به و نبودم مقصر من هم باز نبود گونه نیا موضوع اگر یحت

.بودم نکرده را کار  

 دهید بیآس تلخ اتفاق آن خاطر به هم خودم من. دمیکش یقیعم نفس

.بودم  

 شیبرا گرید ام نبوده مقصر من که دیفهم یم هم مدرک با اگر یول

!مگر؟ داشت یفرق  

 یفرق چه گرید! کرد ینم نگاه  هم را سرش پشت و بود رفته گرید که او

!نفهد ای بفهمد را قتیحق داشت  

 ینگران با که بود اشاری ، شدم خارج فکر از کنارم در یشخص نشستن با

:دیپرس کرد، یم نگاهم  

ه؟خوب حالت -  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس ، گرفتم او از را نگاهم  

 عکس دونم ینم ، ناراحت نه خوشحالم نه انگار دارم، یبیعج حس+ 

 حس گهید چون باشه خوب حالم دیبا دونم ینم باشه، یچ دیبا العملم

 من دمیفهم که حاال شه یم دور ازم رها مرگ خاطر به وجدان عذاب

 یا رحمانه یب یکارا خاطر به بشه بد لمحا دیبا ای نبودم، مرگش باعث
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! شد رو اون به رو نیا از میزندگ روز چند تو دادن، انجام حقم در که

!کنم کاریچ دیبا دونم ینم! بشه یچ خواد یم بعدش دونم ینم  

 

21٥_پارت#  

:گفت و دیکش یقیعم نفس اشاری  

 دیبا کردن که یبد هر اونا قبل، از بهتر شد، درست زیچ همه دیشا -

 ،یبساز دیجد یزندگ هی و یبر جلو یقو دیبا تو بدن، پس تاوانشو

!باشن نداشته ییجا توش گهید اونا که یزندگ  

 از ابد تا دیبا کردم، یم را کار نیهم دیبا کردم، نگاه رو به رو به رهیخ

.کردم یم یدور آنها  

:گفت کردم، نگاه سمتش به اشاری یصدا با  

.داره باهات یمهم کار فتگ ؟یبزن حرف لدای با یخوا یم -  

؟یمهم کار چه+   

:گفت و انداخت باال یا شانه  

.نگفت یزیچ بهم دونم، ینم -  

:داد ادامه و گرفت سمتم را اش یگوش  
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.شدم کنجکاو منم ، خبره چه نیبب بزن زنگ -  

 لمس را لدای ی شماره و گرفتم دستش از را یگوش ، دادم تکان سر

 کریاسپ یرو را یگوش شد، اسخگوپ بوق چند خوردن از بعد ، کردم

:دیچیپ یگوش در لدای یصدا گذاشتم،  

اشار؟ی الو -  

.الیآ منم+   

:گفت و دیکش یفیخف غیج  

 ییاتفاقا چه یدونینم بودم، تماست منتظر نایا از زودتر! الیآ یوا -

.افتاده  

 اتفاق کی طاقت بود؟ شده خبر چه یعنی! گرفت ینامنظم تمیر قلبم

!نداشتم را گرید  

!لدا؟ی یاتفاق چه+   

...الیآ نرفته باراد -  

. کرد احاطه را بدنم یسرد عرق ، شد تر شیب قلبم دنیتپ شدت  

 می چه دیبا! برود؟ جا نیا از شهیهم یبرا النازش با نبود قرار مگر

!نداشتم گفتن برای حرفی گفتم؟  
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:داد ادامه لدای  

 نمش،یب یم دانشگاه دم روزه چند! گرده یم دنبالت داره در به در -

 گول! نمونه براش یجون گهید که بگرده انقد بزار! حقشه یول ، منتظرته

 ازم و کرد چمیپ سوال بازم شمیپ اومد دید منو! ها ینخور کاراشو

 منم ، دیخاموش زنهیم زنگ هردوتون شماره به گفت ،ییکجا دیپرس

 با مموند م،یارتباط در باهم یا گهید ی شماره با نگفتم و ندادم رو بهش

! ره؟یگ یم سراغتو ییرو چه  

. بود شده قیتزر قلبم به یادیز غم ، دیلرز یم فیخف میها دست  

 با چرا! بود؟ کرده میرها نگونهیا چرا بگردد دنبالم در به در بود قرار اگر

 ولم آخر در و زد زخم و گرفت دهیناد را احساساتم تمام یرحم یب

!کرد؟  

.ممنونم ، لدای یکرد یخوب کار+   

. نشست لبش یرو یلبخند انداختم، ینگاه اشاری به  

.کنم پنهان توانستم ینم را میصدا لرزش ، بستم یعصب را چشمانم  

:گفتم عیسر  

لدا؟ی یندار یکار گهید+   
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 وار خالصه اونجا، افتاده ییاتفاقا هی گفت اشاری ، لحظه هی کن صبر -

 کامل شهیم ،اومد بند  زبونم و شدم شوکه واقعا من کرد، فیتعر برام

 و بودم شتیپ االن کاش الیآ یوا ن؟یدیفهم یچطور و شدیچ یبگ

! تونستن؟ چطور اونا آخه... اونا آخه کردم، یم بغلت  

 درست را یزیچ توانستم یم مگر دیشد قلب تپش و لرزان یصدا نیا با

!!نبود اصال ، نبود خوش حالم کنم؟ فیتعر  

 موندم یم بغلت تو یادیز دتم و یبود شمیپ کاش لدا،ی تونمینم االن+ 

.کنن دامیپ تو قیطر از خوام ینم نجا،یا یایب دینبا که یدون یم یول  

:گفتم یمکث از بعد  

؟یندار یکار گهید+   

.زدم زنگ اون خاطر به واقع در ال،یآ افتاده گهید اتفاق هی چرا، -  

:  گفتم و دمیکش یآه  

!یکرد لبم به جون ، لدای گهید بگو+   

:داد ادامه یجد و دیشک یقیعم نفس  

 بهش ، گرفت ازم سراغتو ، دمید دانشگاه تو بهزادو پسره اون امروز -

 باشه یچ هر باشه، اومده باراد طرف از دمیترس ندارم یخبر ازت گفتم
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 الیآ به خبرو نیا امروز یتونیم اگه گفت بهم! گهید شهییپسردا بهزاد

.برسون  

لدا؟ی یخبر چه+   

 خونه اون تو دفترشو که گفته بهش و دهید گوبزر مادر یواشکی گفت -

 بزرگ مادر حال یول نیدیفهم قتویحق همتون و نیکرد دایپ یمیقد ی

 ییزایچ هی و خواسته خودکار و دفتر بهزاد از اشاره و مایا با! شده بد

 حال از بعدش و یا گهید یقتایحق هی و گفته گهید دفتر هی از نوشته،

 باهاش نتونسته گهید بهزاد مه،یوخ وضعش و مارستانهیب تو االن و رفته

.باشه داشته یمالقات  

:داد ادامه و کرد یمکث  

 فقط که داره وجود یا گهید قیحقا انگار... ان! دمیترس من الیآ -

 خودتو گفت بهزاد! مهیوخ حالشم االن نکهیا و داره خبر ازش مادربزرگ

.نیدیفهم ییزایچ هی دیشا دنشید نیبر دیبا گفت برسون،  

 دیبا دانستم ینم که بود شده وارد من به ام یزندگ در شوک انقدر

 در یقتیحق چه یعنی! کنم کار چه دیبا و باشد چه العملم عکس

!بود؟ انتظارم  
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 کنم یم خواهش ازت همراش، برو تو لطفا! امیب فردا تونمینم من لدای+ 

.بگو بهم شد یچ هر ،  

.کنم یم خبرت شد یچ هر رم، یم باشه باشه...ب برم؟ من -  

.کردم قطع را تلفن و کردم یتشکر  

 ینم متعجب مرا یقتیحق چیه گرید انگار! بودم یخنث و بود یخال مغزم

...کرد  

.الیآ برمت یم یخوا یم اگه -  

:گفتم کردم، نگاهش و کردم بلند سر  

. بشه فاش یراز و قتیحق هر قراره اگه یحت برگردم، ندارم دوست+   

:دمدا ادامه و کردم یمکث  

.کنه دامیپ ندارم دوست! خوام ینم اصال اونجاست باراد گهید که حاال+    

:داد ادامه و داد تکان یسر  

 از قبل میبد لشیتحو سیپل به دیبا م؟یکن کاریچ مرد نیا با اما ، باشه -

.ارنیب سرتون ییبال نکهیا  

: داد ادامه و گرفت دستانش انیم را دستم  
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 اگه ، شه یم ریدستگ هم دخانیحم سیپل به مرد نیا لیتحو با البته -

...یدار یمشکل  

:گفتم و دمیپر حرفش انیم  

 قراره هم خان دیحم ، بده پس بدشو یکارا تاوان دیبا یآدم هر+ 

!بده پس ینطوریا  

.درسته -  

 

217_پارت#  

 یحرف و میبد سیپل لیتحو رو مرد نیا ترسم یم! اشاری ترسم یم+ 

.دارن شنگه توننینم مدرک بدون ، نزنه  

:گفت و دیکش یقیعم نفس اشاری  

 لمیف ازش اعتراف حال در دیبا ، دارم یفکر هی من اما ست،ین دیبع -

 هر به خانوادش حفظ خاطر به که همونطور حرفاش، ریز نزنه تا میریبگ

 به دیبا خانوادش خاطر به ده، یم گوش گن یم باند اون که یحرف

!بده گوش هم ما یحرفا  

:گفتم و زدم یلبخند ، شد روشن مدل در یدیام نور  
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شن؟ یم ریدستگ شه؟ یم یعنی+   

:گفت و فشرد فیخف را دستم ، زد یلبخند متقابال  

 براش یحال زدم کتکش بس از ، کنمیم درستش خودم ال،یآ شه یم -

 تونه ینم نظرم ریز حالش اون با قفل در پشت بسته پا و دست ، نمونده

 یزیچ نگران ، رمیگیم لمیف ازش و ارمشیم حرف به فردا کنه، فرار

.نباش  

.شد تر عمیق لبخندم  

.میدار کار یکل فردا ، یکن استراحت خوب دیبا ،یا خسته بخواب برو -  

.رفتم خواب اتاق سمت به و گفتم یریبخ شب دادم، تکان سر  

 

**** 

 

.گرفتم مرد سمت به آماده را یگوش نیدورب  

: گفت مرد هب رو بود، کرده باز را شیپا و دست اشاری  

 گهید بار هی ویچ همه بمونن سالم خانوادت یخوا یم اگه گم یم بازم -

 یکن اعتراف خودت اگه کن، اعتراف نیدورب به رو اتیجزئ با و قیدق
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 خانوادت گهید یبهادر باند یریدستگ با هم شه یم تر سبک جرمت هم

 نانیاطم بهت سایپل هم ما هم یبکن نکارویا اگه بود، نخواهد خطر تو

 شده هم اونا خاطر به پس ، باشه خانوادت به حواسمون که مید یم

.بگو ویچ همه  

 همه دوباره شد یراض و نیدورب به کرد رو باالخره و کرد فکر یکم مرد

.کند اعتراف را زیچ  

.ستادیا کنارم و گرفت فاصله او از اشاری  

.میکرد ضبط را لمشیف و کرد تکرار دوباره را زیچ همه مرد  

 آنجا خواستم یم خودم اما نبود ندیخوشا میبرا اصال ها حرف آن رتکرا

.کنم ضبط را لمشیف و باشم  

 ینم فرستادم، اشاری یبرا هم و داشتم نگه خودم یگوش در هم را لمیف

 ممکن م،یباش داشته را آن از نسخه کی فقط و میکن سکیر خواستم

.شود پاک بود  

.داد سیپل لیحوت لمیف همراه به را او اشاری آن از بعد  

 

**** 
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(:لدای)  

 که یحال در مقابلم انیک ی چهره با کردم، باز آرام آرام را چشمانم

.شدم رو به رو بود بسته را چشمانش  

 گذاشته آن یرو را سرش و بود داده قرار زیم یرو را دستش من مثل

.بود  

! بود؟ آمده اتاقم به موقع چه انیک! بود؟ برده خوابم یکِ من  

 یم نظر به مظلوم ختهیر بهم یموها آن با و خواب در که شصورت به

 بردم، فرو شیموها داخل و برده کینزد را آزادم دست. کردم نگاه دیرس

.نشست لبم یرو یلبخند  

 را دستم دوختم، چشم وارید یرو ساعت به بهزاد با قرارم یادآوری با

. شدم بلند جا از عیسر و دمیکش عقب  

:گفتم و دمیکش ینیه  

.شد رمید یوا -  

:گفت و کرد باز را شیها چشم انیک  

؟یر یم کجا -  
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:گفتم و برگشتم طرفش به  

کردم؟ دارتیب سالم، -  

.بودم داریب زم،یعز نه سالم، -  

: گفت و کرد مکث یکم  

؟یبر یخوا یم پسره اون همراه -  

.دادم تکان یسر  

:گفت و شد بلند شیجا از  

!ام؟یب همراتون یخوا ینم یمطمئن -  

 من گفته بهش الیآ چون برم خودم بهتره کنم فکر...دونم ینم بخ -

.اعتماده قابل نباش، نگران...برم همراش قراره  

 دیداشت اجیاحت کمکم به ای افتاد یاتفاق اگه رسونمت، یم خودم پس -

.بزن زنگ بهم حتما  

.باشه -  

 آن در باراد مادربزرگِ که یمارستانیب به مرا انیک و شدم آماده عیسر

 و الیآ درباره یزیچ فعال که بودم گرفته قول او از. رساند بود یسترب
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 عنوان به الیآ با خواست یم هم او. دینگو باراد به آمده شیپ اتفاقات

 به یکم ت،یموقع نیا در دیشا تا بزند حرف روانشناسش و دوست کی

.کند کمک حالش یبهبود  

 

218_پارت#  

.نشاند لپم یرو یا بوسه و کرد بغلم  

 داشتم، یخوب حس او کنار چقدر. نشست لبم یرو یقیعم خندلب

.کرد یم قیتزر آدم قلب به را آرامش وجودش  

:گفت  

...برگرد زود باش، خودت مراقب -  

:گفتم و کردم یتصنع اخم  

؟یبگ ادامشم یریم یم! برگردم؟ زود چرا -  

:گفت و دیخند صدا با  

.شه یم تنگ برات زود یلیخ یلعنت دل نیا چون برگرد زود -  

:گفتم زدم، شیبازو به یمشت و دمیخند  
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.خودتو کن جمع -  

:گفت و آورد صورتم کینزد را سرش  

 دل با بار هی هم تو شه ینم ،یشیم یعصبان نگم پرم تو یزن یم بگم -

؟یایب راه ما  

:گفتم و بردم گوشش کینزد را سرم  

.یلیخ شهیم تنگ برات دلم منم -  

.دادم تکان را دستم شدم، ادهیپ نیاشم از عیسر و گرفتم فاصله او از  

.شد دنمیخند باعث حرکتش گذاشت، قلبش یرو را دستش  

 

**** 

 

 دفتر که یمکان آدرس مانیبرا م،ینیبب را مادربزرگ میتوانست یسخت به

.میبود دهیرس مکان آن به حاال و نوشت را داشت قرار آنجا در  

 مادربزرگ که یا خانه نیرزمیز در یمیقد یا صندوقچه درون دفتر

.داشت قرار کرد یم یزندگ آنجا در شیگاردهایباد و خدمه همراه  

.کرد باز میبرا را در و دیپر وارید یرو از بهزاد  
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:گفتم بهزاد به رو استرس با. میشد خانه وارد  

!؟یچ نتمونیبب یکس اگه -  

:گفت و کرد اشاره ییجا به بهزاد  

.ارمیم سرش رو بال نیا -  

 افتاده نیزم یرو که یمرد با و کردم نگاه بود کرده اشاره که ییجا به

:گفت عیسر بهزاد که دمیکش ینیه ، شدم رو به رو بود  

.بشنون صدامونو ممکنه باش ساکت س،یه -  

:گفت یم که دیرس گوش به دور از ییصدا موقع نیهم  

!!اونجاس؟ یک -  

.کرد روشن را اطراف آن یا قوه چراغ نور آن از بعد  

 یدرخت پشت به تا دیکش نیزم یرو و گرفت را مرد یهاپا عیسر بهزاد

.میشد میقا درخت آن پشت و دمیدو همراهش هم من د،یرس  

:گفتم یآرام یصدا با و دمیکش قیعم نفس چند  

 ییتنها یتونست ینم نجا،یا فرستاده تو همراه منو الیآ چرا موندم -

!م؟یاومد شب وقت نیا چرا اصال ؟یایب  
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:گفت یامآر یصدا با هم بهزاد  

 باشه همرام یکی دیبا! چرا یفهم یم یبنداز کار به مختو کمی اگه -

 یم نه؟ ای نتمونینب یکس بدم کیکش من کنه دایپ دفترو بگرده

 بدن گزارششو ننمونیبب قهیدق هی سر که میایب روشن روز تو یخواست

!سارا؟ به  

:گفتم و کردم یکج دهن کردم، نگاهش چپ چپ  

 فقط مهیحال نارویا منم! تهیحال یلیخ نکن فک حاال، خب یلیخ -

.بسنجم بود ناجور تیموقع  

:گفت و گرفت من از رو  

!نه گهید یکی چرا تو چرا موندم منم -  

!بفرسته؟ دخانویحم و خان باراد یخواست یم پس ش،یا -  

.نگفت یزیچ و انداخت من به ینگاه مین  

.میرفت ساختمان سمت به شد مناسب که تیموقع  

 اطیح در خورد یم ها خدمه لباس به که دیسف و یمشک اسلب با یزن

.زد یم پرسه  
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 داد و کرد معمول حد از تر کلفت را شیصدا بهزاد م،یشد میقا هم باز

:زد  

.واسمون کن دم یچا هی زدن قدم یجا خانوم -  

:دیپرس و کرد نگاه اطرافش به زن  

!بده نشون خودتو! ؟یهست یک تو وا -  

:فتگ و کرد فکر یکم بهزاد  

 یکن یم دم ییچا هی شده بد صدام خوردم سرما ،یمیکر منم -

!نه؟ ای شه صاف گلومون  

:زد داد زن  

!االن چشم نشناختم، دیببخش وا اِ -  

.شد خانه وارد و کرد کج را راهش  

.میشد وارد و میرفت نیرزمیز سمت به دو با  

:گفتم و دمیچرخ بهزاد سمت به  

!؟یدراورد کجا از ویمیکر -  
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 رونیب بشیج تو از کارتش  دمیکش یم نیزم رو نگهبانو که یموقع -

.دمید لشویفام و اسم داشتم نگه روش که چراغو اومد،  

.تو یهست یمارمولک عجب -  

 من دفتره دنبال بگرد ،یبند یم فحشم به شه شتریب مکالممون -

.هست رونیب به حواسم  

 باالخره و گشتم دقت با را اطراف هم من و داد دستم به را قوه چراغ

.کردم دایپ را صندوقچه  

:گفتم  

.کردم داشیپ کردم، داشیپ -  

:گفت بهزاد  

!تر واشی -  

.کردم اخم صندوقچه یرو قفل دنید با  

: گفتم و آوردم تر نییپا را میصدا  

.قفله یول -  

.مشیشکن یم رونیب مشیببر -  
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؟یچ توشه دفتر که نباشه یصندوق اون نیا اگه -  

:گفت کرد، نگاه سمتم هب و گرفت رو رونیب از  

.نمشیبب اریب -  

.دادم دستش به را صندوقچه و رفتم کترینزد  

:گفت و کرد نگاهش  

.برنگشته زنه اون تا میبر خودشه، -  

.میشد خارج خانه از و آمده رونیب نیرزمیز از عیسر  

 

21۹_پارت#  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس  

.گذشت ریخ به خداروشکر اووف، -  

:گفتم و انداختم ینگاه صندوقچه به  

!نه؟یهم یمطمئن تو گم یم -  

:گفت و سمتم گرفت را آن آورد، رونیب بشیج از را یکاغذ بهزاد  

!یصورت گلِ طرح با یمیقد صندوقچه نوشته مادربزرگ خودِ نیبب -  
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.نگفتم یزیچ گرید و دادم رونیب را نفسم  

.میکرد حرکت و میشد نشیماش وارد  

:گفتم ودمب رونیب به رهیخ که نطوریهم  

! ؟یا خانواده نیا قیحقا و ها راز دنبال چرا -  

 هی خواست یم دلم و اومد یم خوشم ایباز کاراگاه نیا از یبچگ از من -

 و بود جالب برام کردم برخورد موضوع نیا به یوقت و بشم سیپل ای دزد

 دیشا ارمیدرب سر زیچ همه از و برسم تهش به خواست یم دلم

 هم خانواده نیا ، کردم یم مظلوم یالیآ اون به هم یکمک ینطوریا

 مینداشت هم با یارتباط هرچند منن ی خانواده از یجزئ نخوام بخوام

! چوقتیه  

:گفتم و برگشتم سمتش به گرد چشمان و تعجب با  

 چقدر ،یهست یک گهید تو بابا! تضاد؟ حد نیا در!! س؟یپل ای دزد -

!یبیغر بیعج  

!؟یترس یم ازم -  

 دلهره نشستم، صاف و دمیکش میمانتو به یدست رفت، البا قلبم تپش

:گفتم ندهم، بروز کردم یسع اما داشتم  
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!بترسم؟ چرا! نه که معلومه وا -  

:گفت و دیخند  

 راحت التیخ ادیب بزن زنگ نامزدتت به! معلومه حرکتات و حالت از -

.ندارم یبد قصد که شه  

.نگفتم یزیچ و انداختم او به ینگاه مین اخم با  

.شکاند را قفلش و افتاد صندوقچه جان به و ستادیا راه انیم  

 عیسر و بردم جلو را دستم یکنجکاو با آورد، رونیب آن درون از را دفتر

.کردم بازش و دمیکش رونیب دستش از را دفتر  

:گفت کرد، یم نگاه حرکاتم به باز دهان با  

!باش آروم -  

.شدم دفتر زدن ورق مشغول و کردم یکج دهن  

 به کردم شروع و کردم دایپ را مادربزرگ یها نوشته االخرهب

.خواندنشان  

. شد یم شتریب تعجبم لحظه هر و خواندم یم و زدم یم ورق  

! کنم باور توانستم ینم! یعصب شدت به هم بودم ناراحت هم  
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 به یپ دیبا بود شده یاشتباه مرتکب یکس هر که کردم یم فکر نیا به

 یم پس بد را تقاصش دیبا بود کرده یناهگ که یهرکس و برد یم آن

! زودتر چه هر داد،  

 یم که یکار حاال نیهم خواستم یم کنم، معطل خواستم ینم

.دهم انجام را خواستم  

! شود فاش همه یبرا قتیحق خواستم یم لحظه آن  

 و برساند الیآ اطالع به را بود شده نوشته دفتر در آنچه خواستم بهزاد از

.رفتم بود نظرم مد که یمکان به و شدم داج بهزاد از خودم  

.کرد باز را در باالخره ریتاخ یکم از بعد زدم، را خانه در  

.شدم خانه وارد یعصب و زدم کنارش در یجلو از  

.برگشتم سمتش به و انداختم ختهیر بهم ی خانه به یکوتاه نگاه  

 باندمکو اش نهیس به را دفتر تمام تیعصبان با بزند یحرف نکهیا از قبل

:گفتم و  

 دنبال در به در ،یشد یبزرگ اشتباه چه مرتکب نیبب و بخون!!! بخون -

! ؟یبد عذابش و یکن شیزندون خونت تو شیاریب باز که یگرد یم الیآ

 نیا! آرامشه؟ تو شده کممی ینیبب یتون ینم چون یگرد یم دنبالش
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 هچ یک با نیبب و بخون کن، فکر منطقت یب یکارا به و بخون دفترو

 حق تو نداشت وجود میلعنت دفتر نیا اگه یحت!! یکرد رفتار یجور

!ینداشت حق! یبد شیباز ینداشت  

.نشستم او به پشت یمبل یرو و دادم رونیب را نفسم یعصب  

 یلمیف اشاری کردم، چک را میها امیپ و گرفتم دست به را ام یگوش

: بود نوشته رشیز و بود فرستاده میبرا  

"نیبب نویا ،یبفهم قیدق وموضوع یخواست یم "  

 

**** 

 

(:باراد)  

 کردم، یم گوش لدای یها حرف به تعجب با و گرفتم دست در را دفتر 

.نشست یمبل یرو و نداد زدن حرف فرصت  

.کردم بازش و گرفتم میجلو را دفتر  

 بودم داخلش یها نوشته دنبال به و زدم یم ورق را دفتر که نطوریهم

. گرفتم یجا یمبل یرو  
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.انداخت سمتم به ینگاه مین یپررنگ اخم با الدی  

:ها نوشته خواندن به کردم شروع و گرفتم رو او از  

 قضاوت زود و کردم اشتباه دمیفهم برگشتم صحنه به دوباره یوقت من "

 دفتر به نتونستم گهید اما شد روشن برام زیچ همه زمان مرور به کردم،

 اونو و کنم دایپ یدسترس نوشتم رو هیقض اشتباه به توش که یادداشتی

 گهید ی خونه و کردن عقد سارا و دیحم که حاال چند هر ببرم، نیب از

 و کنه دایپ یمیقد خونه اون تو دفترو اون یکس کنمینم فک دنیخر یا

 قویحقا و هیقض اصل و نهیبب هامو نوشته نیا بتونه یکس یروز دوارمیام

 با ستنین دورم اراس و دیحم یآدما و تنهام که ییوقتا من بفهمه،

 که یدختر سارا، دمیفهم من سم،ینو یم دارم نارویا کم کم و استرس

 به و شعور و فهم با اونو براش خوب یپرستارا گرفتن با کردم یسع

 داشته دیجمش خودش شوهر به یمدت هی کنم تشیترب و بزرگ یخوب

 نارویا و رمیبپذ نویا که بود سخت یلیخ برام و! کرده یم انتیخ

 ناصر برادرِ دیحم! کردن یم انتیخ دیجمش به دیحم با اون. سمیوبن

 موضوع نیا و سارا همسرِ دیجمش کِیشر و یمیصم دوست ناصر و بود

 اون شیپ یحت هم ناصرو و بزنه دیجمش به یبد ی ضربه تونست یم

!کنه سرافکنده  
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 تیمامور هی به بود قرار دیجمش و ناصر افتاد تلخ اتفاق اون که یروز

 متوجه و گردن یبرم و کنن یم فراموش خونه تو رو یا پرونده اما برن

 اونجا دیحم و سارا که یاتاق وارد ناصر شن،یم سارا و دیحم انتیخ

 قصد به تفنگاشونو دیجمش و دیحم شه،یم ریدرگ دیحم با و شهیم بودن

 هم ناصر شه،یم بلند سارا یها هیگر و غیج و ارنیم رونیب هم کشت

 کنه آرومشون کنه یم یسع کنه، یم دشونیتهد و ارهیم رونیب نگشوتف

 بکشه اونو تا کنه یم یراندازیت دیحم سمت به دیجمش موقع نیهم ،

 دیحم کنه، یم اصابت اون یبازو به ریت و دیحم یجلو ادیم ناصر یول

 اتاق رونیب که دیجمش سمت به اتاق داخل از و کنهیم خودشو کار هم

 و ادیم رونیب اتاق از هم ناصر! کشه یم اونو و کنهیم یازراندیت ستادهیا

 و بودم دهیرس سر من که بود یا صحنه نیا و دوعهیم دیجمش سمت به

 قاتل دیحم که یصورت در کشته اونو ناصر که کردم یم فکر اشتباه به

 برگشتم صحنه به دوباره و نوشتم اشتباهمو اون یوقت و! بود دیجمش

 یوقت دیحم و بده گزارش زویچ همه و بره ستخوا یم ناصر که دمید

! کشت هم اونو رهیبگ جلوشو نتونست  
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 یم زبون به اونارو مدام مدت هی بود دهید هارو صحنه نیا که هم سارا

.افتاده یاتفاقات چه قایدق بفهمم شد باعث و کرد یم تکرار و آورد  

 اما دمیشن یم باال ی طبقه از بارادو ام نوه یها هیگر یصدا روز اون

.کنم آرومش و کنارش برم تونستم ینم  

 گهیهمد مرگ باعث دیجمش و ناصر که دادن جلوه یجور رو هیقض اونا

.کردن جور و جمع رو هیقض داشتن که ینفوذ و رشوه با و شدن  

 ییوقتا تنها و بودم آدماشون مراقبت تحت بودم خبر با ایقضا از که من

.سمیبنو یزیچ دفترم تو تونستم یم بودم تنها که  

 یاموال همه نامش تیوص تو و بود دیجمش شرکت سهامدار نیبزرگتر

 به دیحم دمیفهم ها بعد و بود کرده باراد پسرش نام به رو داشت که

 حرف اون از بسپره اون به اموالشو و شرکت یکارا باراد نکهیا خاطر

.کرد یم یشنو  

 به یشرکت تو و داشت شرکت یتو دیجمش از یکمتر سهم هم ناصر

 یشتریب سهام دیجمش از بعد ناصر نبود یکم ثروت نیا یبزرگ اون

 د،یرس یم الیآ دخترش به اموالش داشت، سهامدارا ی هیبق به نسبت

 ببرن یستیبهز به بودن مرده مادرش و پدر حاال که الرویآ نزاشت دیحم

 ثروت خاطر به که نفهمه الیآ بعدها تا کرد درست یجعل شناسنامه هی و
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 شناسنامه اون با و داشته نگهش عموش دهیرس یم اون به هک پدرش

.شهیواقع پدر دیحم که کنه فکر  

 دیحم پس داشت یبد رفتار باهاش و کنه قبول اونو تونست ینم سارا

.کرد ینم قبول اون چون نزد رو سارا اسم شناسنامش تو  

 سارا با ثروت و پول خاطر به فقط و فقط اون دمیفهم زمان مرور به من

 کور چشاشو دیحم عشق کرد، ینم قبول نویا سارا اما بود کرده زدواجا

.بود کرده  

 اونا از تا فرستادن یا گهید ی خونه به منو شدن بزرگتر ها بچه یوقت

".کنن دورم  

 یپل را یلمیف و گرفت سمتم به را اش یگوش و شد بلند شیجا از لدای

 یم اعتراف  که یمرد کرد، یم صحبت یمرد آن در که یلمیف کرد،

 و رها مرگ قتیحق که یمرد است، دختر یقاچاقچ کی دیحم کرد

.کرد یم فیتعر را ریام توسط الیآ دنیدزد  

 کی موضوعات نیا هضم د،یچرخ یم سرم دور ایدن افتاد، دستم از دفتر

.بود دشوار میبرا جا  

 

221_پارت#  
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 را مان همه یزندگ منال و مال خاطر به دیحم! بود؟ کرده انتیخ مادرم

 بود خودش برادر یحت که الیآ پدر و من پدر جان! بود؟ گرفته یباز به

 یم یباز یادیز دختران یزندگ با و کرد یم دختر قاچاق بود، گرفته را

 خاطر به و! بود؟ رفته دست از رها یزندگ او یکارها خاطر به و کرد

! ؟یراحت نیهم به! بود؟ بسته شرط الیآ یزندگ سر خودش ماندن زنده  

 که را پدرش و دانستم یم رها مرگ مقصر را الیآ سال همه نیا من و

 حالت نیبدتر به احساساتش با! پدرم مرگ مقصر بود یقربان کی خود

 و بوده فشار تحت مدت همه نیا او که یحال در بودم، کرده یباز ممکن

 موجب و خود پناه را من و خورده ضربه دورش یها آدم ی همه از

 اشتباهم! کردم؟ کار چه من! من بر یوا! انسته؟د یم اش یخوشحال

 الیآ آنوقت ببخشم را خودم توانستم ینم خودم! بود بخشش قابل ریغ

! د؟یبخش یم او یعنی! ببخشد؟ مرا توانست یم  

 و دمیشن یم که ییها حرف نیا کردم یم حس شد، یم مچاله قلبم

!فشرد یم و گرفت یم محکم را قلبم که بود یدست دو مانند دمید یم  

 یب بودم زده او نام به نادرست یقضاوت با را ها گناه ی همه که یدختر

 بدجور میها کار از من و! بود رحمانه یب داستان نیا در فرد نیتر گناه

.کردم یم یشرمندگ و یمانیپش احساس  
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 بهتر بتوانم بلکه تا کردم باز را لباسم اول ی دکمه چند آوردم، کم نفس

. بکشم نفس  

کردم؟ یم هضم را ایقضا نیا چگونه بود، دوشم یرو ینیگسن بار  

!داشت فرق دخترها تمام با میبرا که یدختر ال،یآ یزندگ با کردن یباز  

 دختر آن گردن به را رشیتقص هم باز که جانم از تر زیعز خواهرِ مرگ

بودم؟ کرده چه من ایخدا! بودم انداخته چارهیب  

 سرم! بود کرده پدرم به مادرم که یانتیخ فکر با شد یم دهیخم کمرم

 که یکابوس. زد یم پوزخند میرو یجلو یلعنت خواب آن و دیکش ریت

 بود گرفته من از را خوش خواب و کرد یم ریدرگ را فکرم شهیهم

 از بد یها اتفاق ی همه که یروز همان بود، نحس روز همان به مربوط

 و ریت یصدا با و نبودم شیب یکودک که یروز همان ، شد شروع آنجا

 ایدن نیا از رفتنش و پدرم شدن خموش و مادرم یها هیگر و تفنگ

 الیآ پدر و پدرم دیحم که یلعنت روز همان د،یرس انیپا به شهیهم یبرا

!گرفت ما از را  

 یها قتیحق ینیسنگ به یبغض ، بود نشسته میگلو در ینیسنگ بغض

! امروز  
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 با هم من! مان همه یدگزن با واقع در بودند، کرده یباز من یزندگ با

...! چاره یب دختر کی یزندگ  

 نیا و کردم یم یزندگ خانه کی در پدرم قاتل با ها سال نیا تمام در

 ریز قاتل کی با توانست یم چطور مادرم بود، ماجرا وحشتناک قسمت

!برود؟ سقف کی  

 باعث و بود گرفته من از را ام یزندگ و الیآ ، خواهرم ، مادرم ، پدرم

!  شوم لیتبد یآدم نیچن به اشتباه به بود شده  

 رید را نیا من و الیآ نه بود دیحم داد یم پس تقاص دیبا که یکس

! رید یلیخ دم،یفهم  

 

**** 

 

(:لدای)  

. فشرد دستش انیم و برداشت نیزم یرو از را دفتر باراد  

 کینزد دوباره ، رفتم عقب یقدم چند ، آمد سمتم به قرمز یچشمان با

:زد داد داد یم تکانم محکم که یحال در گرفت، را وانمباز و شد  
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  ؟؟ کجاست الیآ -

:گفت و داد تکانم محکم دوباره نکرد افتیدر من جانب از یجواب یوقت  

!بده جوابمو کجاست؟؟ الیآ گمیم توام با -  

:گفتم کردم، دورش خود از و گذاشتم اش نهیس یرو را میها دست  

 خودت از اونو و یکرد تشیاذ ونقدرا و یکرد یم قضاوت زود یوقت -

 گرده، ینم بر هم گهید رفته الیآ! یکرد یم نجاشمیا فکر دیبا یروند

 عذابش نیا از شتریب! رینگ سراغشو گهید پس برگرده خواد ینم خودش

!بکنه شویزندگ بزار! نده  

 که یمتیق هر به برگرده، دیبا اون بره، شهیهم یبرا تونه ینم اون -

... االن یول دونم،گر یم برش شده  

 شیموها نیب یدست یعصب گذاشت، هم یرو یعصب را چشمانش

.دیکش  

 شده قفل یها دندان نیب از و برداشت زیم یرو از را نشیماش چیسو

:گفت  

.گستید کار هی نوبت االن یول -  

:زد داد یعصب  
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!!!آورده مونیزندگ سر ییبال نیهمچ که ویکس کنم یم نابود و ستین -  

 با ندانستم، زیجا را صبر. شد خارج خانه از و برداشت یلندب یها قدم 

. رفتم نییپا دو به یکی را ها پله و شدم خارج خانه از سرش پشت ترس  

 در فورا دهد، انجام یخطرناک کار دمیترس یم. شد نشیماش سوار

 یمادر خانه سمت به سرعت با. نشستم کنارش و کردم باز را شاگرد

.راند یم اش  

 با و شد ادهیپ نیماش از عیسر ، کرد توقف خانه در یجلو یتمد از بعد

.شدم وارد سرش پشت ، شد خانه وارد بلند یها قدم  

: زد داد یبلند یصدا با  

!!!مامان!!! دیحم -  

.شود برپا خانه نیا در ییبلوا بود قرار! داشتم اضطراب  

 باراد خشم قتیحق شدن روشن نیهم و ماند ینم ابر پشت شهیهم ماه

.بود ختهیبرانگ را  

 را خان دیحم کار اتاق در ، رفت باال دو به یکی را ها پله سرعت با

 یصندل یرو از آمده در حدقه از چشمان با خان دیحم. کرد باز محکم

:گفت و برداشت چشمانش یرو از را نکشیع ، برخواست  
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؟یزن یم داد چرا شده؟ یچ پسرم باراد -  

 کلمه نیهم و باراد اعصاب یرو به بود یغیت پسرم ی کلمه نیهم انگار

.شود تر یعصب او تا بود یکاف  

 

222_پارت#  

:زد ادیفر و زد چنگ را خان دیحم ی قهی شد، کینزد  

 با یتون یم چطور پسرم؟ یبگ بهم یتون یم یچطور فطرت، پست -

 خطاب خودت پسر منو آرامش با و یستیوا روم یجلو فتیکث ذات اون

 زبون او با منو گهید پس ستم،ین تو ثلم یعوض ادمِ پسر من ؟؟یکن

 قاتل هی تو توعه، خون تو بودن یعوض نکن، خطاب یشکل نیا فتیکث

 یزندگ به یزد گند ،یکشت رو الیآ پدر ، یکشت پدرمو تو ، یفیکث

... ! پست ی کهیمرت خوره یم بهم ازت حالم هممون،  

 یم وضوح به را بود شیعصبانت حاصل که صورتش یسرخ و گردن رگ

 رحم ، آمد فرود خان دیحم صورت یرو اش شده مشت دست. دید شد

 فرود خان دیحم صورت و سر یرو اش یپ در یپ یها مشت و نکرد

. آمدند یم  
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 یرو را اش رحمانه یب یکارها زد، یم ضربه و بست یم فحش به را او

.زد یم و کوباند یم سرش  

:زد داد  

 الیآ یزندگ من یبود داده انجام تو که یا رحمانه یب یکارا خاطر به -

چطور؟؟ تونستم، چطور کردم، زهر براش رو  

 یم که ینفس هر ،یمردن قیال فقط تو کشمت، یم بخدا کشمت، یم

 و مال گرفتن با زارم ینم بعد به نیا از! حرومه تو یبرا حرومه، یکش

 با خودم کنم، یم نجایهم گورتو ،یبکش باال خودتو خانوادم یزندگ

!رمیگیم توجون خودم یدستا  

! لرزاند یم را آدم تن شیصدا یباال تن و خشم  

 خودش دست یکار مبادا تا دهم هشدار کردم یم یسع و زدم یم غیج

.دیشن ینم هم کلمه کی انگار اما دهد  

.نداشت زدن حرف ینا و بود خون غرق خان دیحم صورت و سر  

.افتاد نیزم یرو دیحم که کرد پرتش عقب به  

:گفت و زد او به ضربه چند شیپا با  

کجاست؟؟ مامانم -  
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:گفت آمد یم رونیب چاه ته از که ییصدا با و حال یب دیحم  

...بود... نجایهم..یهم...هم -  

.افتاد سرفه به دخانیحم که کرد وارد شکمش بر پا با یگرید ی ضربه  

:گفت یبلند یصدا با و من به کرد رو  

 یپا چرا! چرا؟ بگه مبه دیبا کجاست، نیبب و بگرد ویکوفت خونه نیا -

!؟یچ همه به زد گند و کرد باز مونیزندگ به فویکث آدم نیا  

.شدم خارج اتاق از و دادم تکان یسر یهولک هول  

 سارا از یخبر اما گشتم را هال و آشپزخانه و ها توالت و ها اتاق ی همه

.نبود  

 هنوز. برگشتم اتاق سمت به شدم دیناام کردنش دایپ از نکهیا از بعد

 داد لرزانم یکم و بلند یصدا با بودم، دهینرس اتاق به و بودم راه انیم

:زدم  

...یزم تو رفته شده آب انگار گشتم، رو خونه تموم ست،ین سارا -  

 ی صحنه دنید با د،ید آنجا از را اتاق درون شد یم و بود باز اتاق در

 یجلو را دستم و دمیکش ینیه. ماند دهانم در حرف روبرو آور دلهره

. گرفتم دهانم  
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!داشتم را ترسش که همانطور افتدیب یبد یلیخ اتفاق بود ممکن  

 با زحمت به آلود خون صورت و سر و خراب حال همان با خان دیحم

 گرفته باراد سمت به یا اسلحه و بود ستادهیا سرش پشت کمد به هیتک

.بود  

 جانم به خوره همچون استرس و ترس! شد یم کنده جا از داشت قلبم

.  دیلرز یم فیخف میها دست! بود افتاده  

 در یخطر ریآژ! کردم؟ یم کار چه دیبا! من؟ یخدا کردم یم چه دیبا

. آوردند یم هجوم مغزم سمت به بد افکار و داد یم صدا شدت به مغزم  

 اتاق آن از و کردم گرد عقب کردم، یم یکار دیبا کردم یم عجله دیبا

. شدم دور  

 زودتر چه هر دیبا آوردم، رونیب را ام یگوش لرزان یها دست همان با

!زدم یم زنگ سیپل به  

.باراد دوستِ یمرتض از بهتر یکس چه بد تیموقع نیا در و  

. گرفتم تماس او با و کرده دایپ نیمخاطب نیب از را اش شماره عیسر  

:گفتم ناله با  داد، را جوابم بوق چند از بعد  
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 نجایا یکی امشب وگرنه! توروخدا ، یمرتض آقا دیبرسون خودتونو زود -

!رهیم یم  

  کجا؟؟! شده؟یچ -

 لرزان یصدا همان با و دادم یهولک هول را دیحم و سارا ی خانه آدرس

:دادم ادامه  

 خدا رو تو مربوطه، دوستتون باراد به موضوع و هیزندگ و مرگ هیقض -

.دیبرسون خودتونو زود  

 خدا خدا! افتدین یبد قاتفا کردم یم دعا دل در و کردم قطع را تلفن

 بد ، نداشتم را اتاق به رفتن جرئت! برسند زودتر ها سیپل کردم یم

 یم چه دیبا! افتد؟یب یناگوار اتفاق و شود رید نکند! بودم دهیترس جور

!کردم؟  

 ریت خراش گوش یصدا با که بود غرق خود بد و مشوش افکار در

 از قلبم کردم یم حس! دمیکش یغیج ، آمد رونیب حدقه از چشمانم

! ستادهیا حرکت  

. کردم یم حس وضوح به را اشک از چشمانم شدن پر  

.نداشتم را یحرکت چیه انجام توان ، بودم شده کوب خیم میجا سر  
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 بود خان دیحم دست در تفنگ! بود؟ افتاده یاتفاق چه یعنی من یخدا

!؟..که بود ممکن یعنی ، بود ممکن!! بود گرفته نشانه را باراد و  

.بودم کرده یعصب را باراد یحساب من! بود من ریتقص ها نیا ی مهه  

. شد یجار میها اشک  

!دیبخش ینم ام خودسرانه کارِ خاطر به مرا الیآ قطعا  

 دردآور و خوفناک بود افتاده اتاق آن در که یاتفاق به کردن فکر یحت

!بود  

  

 

223_پارت#  

 تا برگشتم عقب به رست با و آمده رونیب حالت آن از هیثان چند از بعد

! کردند ینم میاری یدرست به میپاها اما بروم، دیحم کار اتاق به  

 بد، ییزهایچ با شدن رو به رو ترس و آمد یم سراغم به یبد یها فکر

.شد یم رفتنم راه مانع  
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 و شد باز اتاق در کدفعهی که برداشتم جلو به قدم چند زحمت به

 انگار رفت، ها پله سمت به نگانل لنگ و آمد رونیب اتاق از دخانیحم

.بود نشده حضورم متوجه  

 که شدم متوجه شدم، قیدق بود داشته نگه دستش با را آن که ییپا به

! دیآ یم خون آن از  

:زد داد کرد، نگاه اتاق در طرف به و ستادیا ها پله کنار  

 یم نیب از مدارکو ی همه من بندازه، ریگ منو تونه ینم چکسیه -

 یکس!  پدرت مثل درست برم، یم نیب از هم رو تو و گردم یم بر برم،

 کنه استفاده ازشون من هیعل بخواد و باشه باخبر من یزندگ یرازا از که

!قبرستونه ی نهیس جاش  

.کرد حرکت نییپا طرف به زحمت به  

.آمد رونیب اتاق از باراد بعد یا لحظه   

 و زدم یندلبخ مچهین میها اشک انیم و دمیدو سمتش به دنشید با

:گفتم  

!خوبه؟؟ حالت...تو...ت -  

:گفت و داد تکان را سرش  
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.کنه فرار میبزار دینبا -  

. افتادم راه سرش پشت هم من د،یدو ها پله طرف به  

.بود افتادهین باراد یبرا یاتفاق که خداراشکر  

 در هم اسلحه کرد، یم حرکت یخروج در سمت به سرعت با دیحم

 وحشت با و عیسر سیپل یها نیماش ریآژ یصدا دنیشن با. بود دستش

 که نیهم بود، شده رید گرید اما کند، فرار زودتر هرچه تا کرد باز را در

! شد رو به رو ها سیپل با رفت جلو یقدم چند  

 خواستند او از و گرفتند دیحم سمت به را شانیها اسلحه نفر چند

.بگذارد نیزم یرو را اش اسلحه  

:گفت کرد یم نگاه رو به رو به که همانطور باراد  

!دن؟یرس یچطور سایپل -  

:گفتم  

.دادم خبر بهشون من -  

:دمیپرس یمکث از بعد  

!افتاد؟ اتاق اون تو یاتفاق چه -  
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 دار چوبه یپا راحت تونهیم که هست مدرک یکل گفتم که نیهم -

 شدم ریدرگ باهاش د،یکش اسلحه روم دمیم سیپل لیتحو اونارو و ببرت

 کرد پرت عقب به منو بعدش خورد، خودش یپا به من یجا به ریت که

...وگرنه بود نمونده یباق تفنگش تو یریت گهید کنه فرار کرد یسع و  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس  

.افتادین یبد اتفاق شد خوب -  

 فرار دستشان از داشت یسع هم باز که یوجود با را دیحم ها سیپل

 بود افتاده اتفاق نچهآ گفتن یبرا هم ما و کردند ریدستگ کند

.میرفت همراهشان  

**** 

(:الیآ)  

 دانستم ینم بهزاد، زبان از ماجرا اصل و قتیحق دنیشن از بعد

 ای نبوده قاتل کی پدرم و شده حل میزندگ یمعماها که باشم خوشحال

 قتل به او و نمیبب را پدرم نتوانستم چوقتیه نکهیا از باشم ناراحت

 توانست یم چقدر آدم کی!! برادرش ؟یکس چه توسط هم آن! دهیرس

 خون از که یکسان خودش، خانواده افراد با که باشد رتیغ یب و پست

 رفتار نیچن هستند، خودش زاده برادر و برادر هستند، خودش
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 یزندگ یراحت به و نباشد هم الشیخ نیع و باشد داشته یوحشتناک

 و قتل به دست که باشد سنگدل و بد توانست یم چقدر آدم کی!! کند؟

 سر آسوده و بزند گرید یکار کثافت هزار و انتیخ و بیفر و قاچاق

 ییکارها به کردن فکر با قلبم! دیگنج ینم ذهنم در! بگذارد؟ بالش یرو

. گرفت یم درد بود کرده ما ی همه با که  

 کنار م،یا کرده یزندگ او کنار سال همه نیا باراد و من شد ینم باورم

 نیا دنیفهم وجود با توانست یم چگونه سارا و! مانیها پدر قاتل

!دارد؟ نگه یمخف ما از را زیچ همه و بماند او کنار موضوعات  

. شوم رو به رو آنها با ام لحظه کی یحت خواستم ینم گرید  

 تک تک تقاص بودم دواریام فقط بود، کرده پر دیحم از نفرت را قلبم

.دهد پس را شیکارها  

 که بفهمد و شود باخبر ایقضا از هم باراد خواست یم دلم ته وسط نیا

 قلبم انداخت راه که یباز خاطر به هم هنوز! کرده بد حقم در ناحق به

 گونه تینها در و زد یم چنگ میگلو به شب هر بغض و گرفت یم درد

. شد یم سیخ میها  

 ی همه به و بودم نامعلوم ییجا به رهیخ که بود گذشته چقدر دانم ینم

.کردم یم فکر ها نیا  
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 گونه یرو اشک و آورد جلو را دستش اشاری که آمدم خودم به یوقت

:گفت و کرد پاک را میها  

!  لطفا نکن هیگر گه،ید بسه -  

.نگفتم یزیچ و انداختم ینگاه سمتش به  

:گفت و گرفت دستانش نیب را دستم  

 به دیبا هم باراد اون یحت دن،یم پس تقاص همشون باش مطمئن -

! بده پس تقاص کستش که یدل خاطر  

!گفت؟ یم که شد یم نطوریهم یعنی نشست، لبم یرو یپوزخند  

:داد ادامه و کرد نگاه چشمانم به رهیخ  

 که ییآدما م،یکن شروع اول از ایب م،یبساز دیجد یزندگ هی ایب ال،یآ -

.میکن حذفشون و یزندگ نیا از میبزن خط کل به بودنو عذابت باعث  

 

224_پارت#  

**** 

[بعد وزر چند]  

(:باراد)  
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.دمیشن را اشان مکالمه که بودم اتاق کینزد  

 گذاشتم و ومدمین بهزاد و تو همراه شب اون که متاسفم واقعا من: انیک

!کردم؟ یم کاریچ دیبا افتادیم واست یاتفاق اگه ،یبر تنها  

 خداروشکر ، ینکش شیپ شبو اون بحث گهید شهیم زمیعز انیک: لدای

 گهید پس برم تنها کردم اصرار خودم من ت،گذش ریبخ زیچ همه که

.ستمین دلخور ازت من نباش نگران  

:گفت لدای شد، تر واضح صداها شد تر کینزد که در به  

.نگرانشم یلیخ! ؟یزد حرف الیآ با ان،یک یراست -  

 دوارمیام بدم، دیام بهش و کنم آرومش کردم یسع زدم، حرف آره -

 کنار شده فاش که یقیحقا و اومده شیپ که یاتفاقات نیا با زودتر هرچه

.باشه داشته یخوب و یعاد یزندگ بتونه و ادیب  

.دوارمیام -  

.شدم اتاق وارد و کردم باز عیسر را در  

:گفتم یبلند یصدا با  

 و دیزن یم زل چشام تو راحت اونوقت د؟؟یارتباط در الیآ با شماها -

!!د؟ید یم من لیتحو دروغ  
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:گفتم و رفتم انیک سمت به  

 اون بزن، زنگ نیکرد پنهون ازم که یکوفت شماره اون به االن نیهم -

!برگرده دیبا  

:گفت انیک  

.باش آروم -  

! باشم؟ آروم تونم یم چطور! باشم؟ آروم دیبا چرا -  

:گفت هیکنا با لدای  

 که یآدم شیپ برگرده الیآ یدار توقع! ؟یزد یگند چه یدیفهم تازه -

!رسونده؟ بیآس احساساتش به و تهشکس ممکن شکل نیبدتر به دلشو  

 به االن و یچ همه به زدم گند آره ؟یبشنو نویهم یخوا یم آره، -

 یم باشه شده رید هرچقدرم کنم، درستش خوام یم یول  اومدم، خودم

.ببخشه منو خوام یم کنم، جبران خوام  

:آمد حرف به باز لدای  

 یمونیپش اظهار و یریبپذ اشتباهتو دهیبع تو از ؟یخودت باراد! بابا نه -

!یکن  

:گفتم یآرام به  
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!شن یم عوض آدما خودمم، آره -  

!یکن یم عوض رنگ یا قهیدق تو یول -  

 ینم نره، شیپ نیا از شتریب بگو بهش انیک!  بسه کن، بس گهید -

.باهاش بزنم حرف بد خوام  

.گفت او به یزیچ و رفت لدای سمت به انیک  

:فتگ و انداخت مانیهردو به ینگاه بعد  

!خواد یم یچ خودش الیآ دینیبب دیبا د،یند کش نیا از شتریب بحثو -  

:گفتم و دمیکش میموها نیب یدست  

.ادیب باال سگم یرو اون دینزار گه،ید بزنه زنگ تونیکی -  

 به کرد شروع و برداشت را شیگوش کرد، یکج دهن سمتم به لدای

.یا شماره گرفتن  

 و گرفتم لدای دست از را یگوش داد جواب تلفن پشت فرد که نیهم

:گفتم  

!!ال؟یآ الو، -  

!اشارمی -  
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 یجهنم کدوم تو ؟یبرد خودت همراه یبرداشت رو الیآ یحق چه به -

! ؟یگور کدوم هان؟؟ نیرفت یگور کدوم ، بزن حرف دِ ؟یداشت نگهش

 داتونیپ خودم نکهیا از قبل! زودتر چه هر ،یگردون برش بهتره برات

.کنم آوار سرت یرو رو خونه اون و کنم  

 کنار باهاش و یریبپذ نویا بهتره ؟یخوا یم ازم نویا یحق چه به تو -

 م،یکن شروع دویجد یزندگ هی قراره ما گرده، ینم بر گهید الیآ که یایب

.بزار راحتش  

. کرد قطع را تماس عیسر حرفش از بعد  

 خاموش را اش یگوش تینها در و نداد جواب اما گرفتم تماس بار چند

.دکر  

: زدم داد  

  ؟؟یچ یعنی م؟؟یکن شروع دویجد یزندگ هی که یچ یعنی -

:دمیپرس و انیک و لدای به کردم رو  

!کجان؟ بگه بهم یکی کجان؟؟ اونا -  

:گفت لدای  

!کن تمومش گهید هم تو کجان، اونا میدونینم ما -  
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 در به یمشت یعصب گرفتم، رو آنها از دم،یساب هم به را میها دندان

:گفتم و کوباندم  

!کنم یم داشونیپ که باالخره -  

.شدم خارج انیک واحد از و رفتم رونیب اتاق از  

 نداشتم، شب موقع آن هم آن دنبالشان به گشتن یبرا یحال و حس

.بود گرفته را حالم بد حرفش با اشاری  

.کردم یم شانیدایپ دیبا شده هرطور فردا یول  

.شدم خودم واحد وارد و رفتم باال طبقه به  

 همانجا الیخ و فکر هزار با و انداختم هال داخل مبل یرو را خودم

.برد خوابم  

.کرد یم درد شدت به سرم شدم داریب خواب از که صبح  

 یمسکن قرص و رفتم آشپزخانه سمت به بروم توالت به نکهیا از قبل

.کند کم را سرم درد از یکم دیشا تا خوردم  

.گذاشتم اپن یرو را آب وانیل  

!کرد جلب را توجهم بود اپن یرو که یا هنام پاکت  
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.بود دعوتنامه کی هیشب شتریب  

 یزیهرچ از قبل آوردم رونیب را درونش برگه و کردم باز که را پاکت

.کرد جلب خود به را نگاهم اشاری و الیآ لیفام و اسم  

 باعث برگه یرو یها نوشته بود، نامه پاکت درون هم یکوچکتر برگه

! سوزد یم شدت به سرم کردم یم احساس د،ابی شدت سرم درد شد

.کردم یم حس وضوح به را تیعصبان شدت از صورتم یداغ و یقرمز  

 پس مون،ینیبب ها مدت بعد و یایب بار نیآخر یبرا بخواد دلت دیشا "

" ال؟یآ و من عقد مراسم از بهتر یموقع چه  

:زدم داد وجود تمام با و کردم پرتاب یسمت به و کردم مچاله را کاغذ  

!کشمت یم اشار،ی کشمت یم -  

 

22٦_پارت#  

 کند، یکار نیچن توانست ینم! بود من عاشق او داشت، دوست مرا الیآ

!بگذارد کنارم و کند فراموشم یراحت نیهم به توانست ینم  

! دینبا بکنند، را کار نیا دادم یم اجازه دینبا من  
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 که فهماندم یم یعوض اشاری آن به دیبا گرفتم، یم را شانیجلو دیبا

! شود صاحب را الیآ یراحت نیهم به تواند ینم  

 را خواستم یم که یزیچ صندوق گاو داخل از رفتم، اتاقم سمت به

 کار چه خواهم یم قایدق دانستم ینم و بود مشوش افکارم برداشتم،

 سمت به مرا و شدند یم رد ذهنم از کنترل قابل ریغ یافکار! کنم

. کشاندند یم ودب صندوق گاو درون که یزیچ  

 شیرو ینشان که یکارت همراه به را نیماش چیسو و آمده رونیب اتاق از

.شدم خارج خانه از سرعت به و برداشتم اپن یرو از بود نوشته  

.دمیرس نگیپارک به و رفتم نییپا ها پله از چگونه دانم ینم  

 ساعت دمیرس یم آنجا به تا کردم، چک را آدرس و شدم نیماش سوار

! دیکش یم ولط ها  

!بکنم را فکرش خواهم ینم یحت! چه؟ برسم رید اگر  

.کردم حرکت مقصد سمت به سرعت تمام با  

. کردم یم اشاری نثار یفحش تیعصبان با یگاه از هر  

!نداشت اصال را موضوع کی نیا تحمل قلبم  

.افتدیب است قرار یاتفاق نیچن که کنم باور توانستمینم وجه چیه به  
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!زمیبر هم به را زمان و نیزم خواست یم دلم دو آن عقد تصور با  

:گفتم یعصب و زدم نیماش فرمان به یا ضربه دم،یرس مقصد به باالخره  

!دیبش رد من ی جنازه رو از نکهیا مگر د،یبکن نکارویا زارم ینم -  

 ینم شده، وارد قلبم به یقیعم زخم خبر نیا با کردم یم احساس

 و کرد یم درد موضوع نیا دنیشن با قلبم که کنم انکار را نیا توانستم

!شده انتیخ من به کردم یم حس یحت! بود دهید بیآس  

 تا دهم انجام یهرکار خواست یم دلم و بودم یعصب شدت به یطرف از

!یکار هر رم،یبگ را شانیجلو  

.شدم ادهیپ و کردم پارک یا گوشه را نیماش  

 باشند نگهبان دیرس یم نظر به که مرد دو که شدم کینزد سالن در به

:گفت آنها از یکی گرفتند، را میجلو  

نم؟یبب رو دعوتتون کارت تونم یم د؟ییمهمونا جز شما سالم، -  

  بودند؟ دهید تدارک انقدر یعنی

 چک از بعد که بودند کرده دعوت یادیز یها مهمان دیرس یم نظر به

! شدند یم وارد شدن  

.گرفتم سمتش به را کارت یعصب  
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:گفت دوباره مرد همان و رفتند نارک میجلو از  

.دیاومد خوش داخل، دییبفرما -  

:گفتم لب ریز و کردم نگاهش نشسته خون به یچشمان با  

!هیا یباز مسخره چه نیا گه،ید نیآورد در شورشو -  

د؟یگفت یزیچ دیببخش -  

.شدم سالن وارد و گرفته رو آنها از یجواب بدون  

! آوردم یم در شاخ داشتم مانمه همه آن و مجلل سالن آن دنید با  

 لب به لبخند مزخرف جمع نیا در همه و بود پخش حال در یقیموس

!من جز بودند شاد و داشتند  

 

22٥_پارت#  

.نبود او از یخبر اما گشتم یم الیآ دنبال به و دمییپا یم را اطراف  

 آهنگ که کردم یم نگاه را بر و دور و بودم ستادهیا تیجمع وسط هنوز

.شدند سالن وارد یمیمال آهنگ با همراه اشاری و الیآ و شد عوض  

.ماند ثابت الیآ یرو نگاهم  
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! دیرس یم نظر به ها فرشته مانند بلند دیسف لباس آن در الیآ  

. دیکوب یم ام نهیس به تابانه یب قلبم دنشید با  

...اشاری کنار در نگونهیا حاال و بودم دهیند را او که بود یادیز زمان مدت  

.دیرس یم نظر به قبل از تر فینح و الغرتر کردم یم حس  

 سبز درشت ی لهیت دو آن دنید یبرا دلم چقدر که دمیفهم یم حاال

!بود شده تنگ رنگ  

 رهیخ و بایز لبخند آن و بود اشاری سمت به حاال که گرمش نگاه آن

! زد یم اشاری به حاال که یا کننده  

!ختیر یم بهم بد را اعصابم ها نیا ی همه  

 در دیبا کردم، یم صبر دیبا فعال اما بود گرفته را چشمانم یجلو خون

.شدم یم ظاهر مناسب یزمان  

 همه خودم روش به! ابدی ادامه آخر تا جشن نیا دادم ینم اجازه من

.کردم یم تمام را زیچ  

. کردم نگاه اشاری شاد ی چهره به  

:گفتم لب ریز  
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!ارهینم دووم ادیز تیشاد نیا -  

 باد به و نروم اشاری سمت به تا بودم گرفته را خودم یجلو یسخت به

.رمشینگ کتک  

 اما کرد، دایپ سوق بودم ستادهیا من که یطرف به الیآ نگاه لحظه کی

 را من االن خواستم ینم. کردم پنهان تیجمع نیب را خودم عیسر

.ندیبب  

 شانیها یصندل از و گرفت را الیآ دست اشاری شد، عوض آهنگ دوباره

.گرفتند صلهفا  

.دستانشان یرو بود قفل نگاهم  

.شد بلند تیجمع دست و غیج یصدا دن،یرقص به کردند شروع  

! اعصابم یرو به بود یغیت تیجمع داد و غیج و آنها رقص  

 هم باز اما کنم، تحمل را تیوضع نیا توانم ینم گرید کردم یم احساس

 صبور مراسم نیا آخر تا و رمیبگ را خودم یجلو که کردم را میسع تمام

.باشم  

 و رفتند شانیها یصندل سمت به اشاری و الیآ رقص، شدن تمام از بعد

.نشستند آنها یرو  
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 قابل ریغ میبرا هم کنار زوج کی عنوان به هم آن آنها دنید تحمل

.بود تحمل  

.کردم یم حس وضوع به را گردنم ی شده متورم رگ  

!بودم ختهیر بهم مالکا. بود آمده سراغم به تیعصبان سر از یسردرد  

.عقد ی خطبه خواندن به کرد شروع و رفت گاهیجا به عاقد  

 مقابلشان و شدم رد تیجمع نیب از دیرس که الیآ دادن جواب نوبت

.ستادمیا  

:زدم داد  

!دیکن صبر -  

.برگشت من سمت به ها نگاه ی همه  

!بود کرده پر تعجب را چشمانش خورد، گره الیآ نگاه به نگاهم  

.کردم نگاه اشاری سمت به و زدم شیرو به یجان یب لبخند  

:گفتم  

!شه یم لیتبد عزا به یبزود مراسم نیا بشه، تو مال الیآ زارمینم -  
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 گرفتم، نشانه سمتش به و آورده رونیب را ام اسلحه حرفم گفتن از بعد

.بودند دهیترس شدت به همه کرد، پر را فضا تیجمع غیج  

.نمیبب اشاری یها چشم در توانستم یم را ترس  

:گفت گرفته ییصدا با و داد تکان نیطرف به را سرش الیآ  

.نکن نکارویا -  

!کردم کیشل اشاری سمت به درنگ بدون اما من  

 

227_پارت#  

 غیج یصدا. افتاد نیزم یرو جانش یب جسم و کرد اصابت اشاری به ریت

!زد یم صدا را اشاری نام که ادشیفر بندش پشت و شد بلند الیآ  

. بود افتاده شماره به میها نفس نشستم، میسرجا و دمیپر جا از عیسر

!بود زده رونیب حدقه از چشمانم  

 شبید که ییجا بودم، مبل یرو هال داخل هنوز شدم، قیدق اطرافم به

.بود برده خوابم  

!بود؟ خواب کی فقط ها نیا ی همه یعنی  
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 ، ودمب دهید را عمرم تمام خواب نیتر مزخرف ، دمیکش یقیعم نفس

 یجلو رنگش سبز ی لهیت دو آن با الیآ ریتصو ، فشردم را چشمانم

 شده تنگ شیبرا دلم چقدر ، دیلرز فیخف قلبم ، شد انینما چشمانم

!آخه؟ ییکجا الیآ -! بود  

 آب یکم تا رفتم آشپزخانه طرف به شدم، بلند میجا از و دمیکش یآه

.دیایب سرجا حالم بلکه بنوشم  

 اپن یرو را وانیل و دمیکش سر نفس کی را وانیل درون یها آب

.گذاشتم  

 نظر به یواقع یلیخ بود، چشمانم یجلو اشاری و الیآ ریتصو هم هنوز

! دیرس یم  

 شده ظاهر خوابم درون که بودم کرده فکر آنها به خواب قبل آنقدر

 که یپاکت به چشمم ، شدم خارج آشپزخانه از و کردم گرد عقب! بودند

.کرد لرزش به شروع دستانم ، ستادمیا راه انیم ، دافتا بود اپن یرو  

 ریگ خوابم درون یعنی! بودم؟ خواب هنوز یعنی! نداشت امکان نیا! نه

!دم؟ید یم کابوس هنوز و بودم کرده  

 صورتم به آب مشت چند و کردم باز را لوله و رفتم نکیس طرف به

.پاشاندم  
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.دیرس یم نظر به یواقع ندفعهیا نبود، خواب کی نیا نه  

. برداشتم آن یرو از را پاکت و رفتم اپن طرف به دوباره  

 رونیب را درونش کاغذ و کردم باز را پاکت مشکوکانه یحالت با و دیترد با

.آوردم  

.بودند آورده هجوم مغزم سمت به یمنف افکار و بود افتاده تپش به قلبم  

 یرادا و یرسم متن دنید با کاغذ، یرو متن خواندن به کردم شروع

.کردم یخال صدا با را نفسم آن یرو مانند  

!اورمیب در شاخ خوابم شدن ریتعب تعجب از بود کینزد  

.انداختم مبل یرو را خودم رفتم، هال طرف به و برداشتم را نامه پاکت  

.کردم چک را شیها تماس و امیپ و برداشته را میگوش  

:داشتم ساسان طرف از ییها امیپ  

 مجبور بود یفور نامه چون ،یومدین شرکت که امروز ؟یدید ساعتو -

 جلسه هی فردا یموافق باهاشون اگه خونت، بفرستمش یکی با شدم

. میبزار  

! بودم سکته به کینزد کارش نیا با دانست ینم  
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!اشاری به لعنت  

.نداشتم را شرکت یکارها ی حوصله و حال چیه  

.کردم ارسال ساسان جواب در "یاوک" کی فقط  

 یرو حوصله یب و انداختم ینگاه داد یم نشان را 11:4٦ که ساعت به

.دمیکش دراز مبل  

.شدم رهیخ دیسف سقف به و داده قرار ام یشانیپ یرو را آرنجم  

.برگردانم را الیآ شده یقیطر هر به خواستم یم بود، ریدرگ فکرم  

 

228_پارت#  

 شک ، خواهرش نه اند رفته یگور کدام گفت یم یعوض اشاری آن نه

!اند رفته کجا نداند لدای داشتم  

 خانه از و کرده عوض را میها لباس شدم، بلند میجا از فکر یکم از بعد

.شدم خارج  

 به تقه چند و رفتم انیک واحد طرف به رفتم، دوم طبقه به آسانسور با

.زدم در  

:شد بلند در پشت از شیصدا  
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!ه؟یک -  

.عیسر کن باز باراد، منم -  

 آشفته یموها و آلود خواب یچشمان با ده،یولژ یوضع با و کرد باز را در

.شد ظاهر در یجلو  

.شدم خانه وارد خنده با وضعش و سر دنید با  

:گفت  

!؟یخند یم یچ به -  

خونه؟ تو یپالس همش یندار کار تو وضعت، و سر به -  

!خونم؟ تو یپالس همش یندار کار خودت -  

.نشست میرو به رو هم او و نشستم مبل یرو  

:گفتم  

.نجامیا که دارم رکا -  

!من؟ ی خونه به یداد انتقال شرکتتو اونوقت؟نکنه یکار چه -  

 کن جمع پرتاتو و خرت ان،یم کارمندام هیبق گهید قهیدق چند هی اره، -

.خودت برا باش خونه فکر به برو،  
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. گرفتمش هوا یرو که کرد پرت سمتم به یکوسن  

:گفت  

.بگو کارتو نشو، مسخره -  

:گفتم یجد لحن با بار نیا و کردم قفل هم ندرو را میها دست  

 نیا آخر تا! ن؟یکن ینم عقد چرا نیدید ویچ همه تدارک که شما -

 پاشن شده جشنم نیا خاطر به دیبا اونا د،یکن فیرد ویچ همه هفته

!انیب  

:گفت و انداخت من به یمعنادار نگاه  

.گهیم یچ لدای نمیبب دیبا -  

:گفتم و دمیکش میموها به یدست کالفه  

 خبر هم اونا به بگو بگو، یخبر ،یبگ بهش موضوعو یسوال سین قرار -

 دونم یم نجا،یا بکشونتشون شده که یچ هر زورو و اصرار با ان،یب بده

.ادیم شده که هم لدای خاطر به الیآ  

!؟یکن کاریچ یخوا یم بعدش -  

!ندارم؟ کارم نیا حق یعنی ببخشه، منو خوام یم ازش -  
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 دونم یم دیبع یزد تو که یگند با یول ،یبکن کارو نیهم دمیبا!  چرا -

.رهیبپذ عذرتو  

! نمشیبب برگرده فقط کنم، یم خودمو یسع من -  

:دادم ادامه یمکث بعد  

!شده تنگ براش دلم چقدر یدون ینم -  

.شد بلند شیجا از و کرد نگاهم تاسف با  

:دیپرس رفت یم آشپزخانه طرف به که نطوریهم  

فه؟نسکا ای قهوه -  

.قهوه -  

 و گذاشت زیم یرو را ینیس برگشت، یچا فنجان دو با بعد قهیدق چند

:گفت خنده با  

.یچا ای هیچا ای منو تو نجایا ،ییپررو یلیخ -  

!کردم باور بگو منو شتو،ین ببند -  

.بود لبسوز کردم، اش مزه مزه یکم و برداشتم را یچا فنجان  

:گفت انیک  
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!نشده؟ یخبر مادرت از هنوز ،یراست -  

 معلوم! نیزم تو رفتن شدن آب هوی اطرافم یآدما چرا دونم ینم -

 ، هیگذرون خوش حال در شهر کدوم تو دوستش کدوم با کجاس، سین

 فشیتکل تا بازداشتگاهه یعوض دیحم نداره خبر هنوز نکهیا مثل

!گشت یم بر االن تا خاطرش به حتما وگرنه شه مشخص  

 

22۹_پارت#  

**** 

 یدست کالفه! بودم نکرده یناتوان احساس انقدر وقت چیه عمرم تمام در

 داشتم! بود نشده دور من از انقدر الیآ وقت چیه ، دمیکش میموها نیب

 یم بهم بودم آورده او سر که ییبال و خودم از حالم! آوردم یم کم

! بدهم دست از یمتیق چیه به را او توانستم ینم ، شد ینم اما خورد،  

 از مانده یباق یها قطره نیآخر ، دمیکش سر و برداشتم را وانیل

 هم یلعنت نیا! نبودم نشده آرام هنوز من اما شد، تمام هم یدنینوش

!کرد ینم آرامم گرید  

 کمد سمت به مستحکم چندان نه ییها قدم با و شدم بلند یجا از

. کردم تن به یشرتیت و کردم خارج تن از را لباسم ، رفتم  
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 از که دمید یم را ییالیآ میها چشم درون ، افتاد نهیآ در خود به نگاهم

 خودم بر لعنت که کردم خودم! بود کرده هیتک اشاری به و بود یفرار من

.باد  

 لیتبد تکه هزار به نهیآ ، زدم نهیآ به یمحکم مشت و دمیکش یادیفر

 درد نیا قلبم سوزش برابر در اما سوخت، یم شدت به دستم. شد

. نبود یزیچ  

!بود حقم آمد یم سرم به چه هر! بود حقم  

 به انگار که شد فعال مغزم در یزنگ یصدا یگوش یصدا شدن بلند با

 توجه یب زند؟ یم زنگ و شده تنگ دلش الیآ نکند ، داد یم دیام من

 دنید با ، رفتم لیموبا سمت به میها انگشت نیب از خون دنیچک به

 یواه دیام کی اش همه دم،یکش یآه یگوش ی صفحه یرو انیک اسم

:زدم داد یکشدار یصدا با و کردم وصل را تماس. بود  

 اشاروی کهیمــرت اون مــن ؟یکرد دایپ برام رو ــالیآ ــان؟یک ــهیچ -

!کشم یم  

:شد بلند یگوش پشت از انیک یصدا  

؟یخورد یمار زهر باز نکنه کردنه؟ صحبت طرز چه نیا چته؟ باراد -  
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!خوام یم ــالرویآ -  

:گفت و دیکش یآه  

.میدار باهات یکار هی ، باال میایم لدای منو االن -  

 و رفتم مبل سمت به لیم یب و آهسته یها قدم با و کردم قطع را تلفن

.انداختم آن یرو را خود  

. شدند وارد لدای و انیک ، آمد در شدن باز و دیکل چرخاندن یصدا  

 ، افتاد ما یزخم دست به انیک نگاه ، نشستند ییروبرو مبل یرو دو هر

.داد تکان یتاسف سر  

:گفت تعجب با و شد متوجه هم لدای  

شده؟؟یچ دستت -  

 ، گرفت سمتم به و اورد در بشیج از یدستمال انیک. ندادم یجواب

:گفتم و فشردم زخمم یرو و گرفتم او از را دستمال  

ن؟یدار الیآ از یخبر ؟ شده یچ -  

:شد بلند لدای یصدا  

میکن برگزار هفته آخر رو  مراسم میخوا یم ، زد حرف باهام انیک -  
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:داد ادامه و کرد یمکث  

 ، ستین یصد در صد اومدنشون اما زدم زنگ هم اشاری و الیآ به -

.ندادن من به یقطع جواب  

 شد بلند یجا از گفت یدیببخش ، کرد خوردن زنگ به شروع لدای تلفن

.رفت اتاق سمت به و  

:شد بلند انیک یصدا رفت که لدای  

 هی میخوا یم ، میبنداز جلو مراسمو که کردم یراض زحمت به رو لدای -

 تا توام یکن کمک یحساب دیبا م،یدار کار یلیخ ، میریبگ مفصل جشن

.باشه اماده یچ همه هفته اخر  

:داد ادامه ، دادم تکان باشه ی نشانه به یسر  

!یکنن خرابش دوارمیام ، شانسته نیآخر نیا مراسم ادیب الیآ اگه باراد -  

 سابق مثل زیچ همه بودم دواریام ، رفتم فرو فکر در و نگفتم یزیچ

!نمیبب را او گرید بار کی خواست یم دلم ، شود  

...!کاش! ببخشد مرا بتواند کاش  

 

**** 
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.دیرس فرا رندیبگ جشن بود قرار که یروز هفته آخر باالخره  

 همان در خودم اتاق ی نهیآ هنوز ستادم،یا مهمان اتاق ی نهیآ مقابل

. کنند عوضش میبگو نداشتم یحال و حس یحت بود، تیوضع  

 نهیآ در خودم به ینگاه و دمیکش میموها به یدست دم،یپوش را کتم

.انداختم  

 زیم یرو را آن کردم، یخال خودم یرو و برداشتم زیم یرو از را عطرم

.برگرداندم  

 یزمان و بودم خوشحال دیرس یم عشقش به انیک دوستم نکهیا از

.دمید یم را الیآ که شد یم کامل میخوشحال  

 با را قلبش دینبا کردم، یم تشیاذ دینبا رنجاندمش، یم دینبا گرید

.شکستم یم میکارها و ها حرف  

 درد به خاطرش به هم من قلب که شد یم فیضع آنقدر اوقات یگاه او

 از را او نگونهیا و بکنم او با یکار نیچن توانستم چطور آنوقت آمد یم

!سازم؟ دور خود  

.ام ستادهیا نهیآ یجلو هنوز افکارم در غرق دمید آمدم که خودم به  
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231_پارت#  

.شدم خارج خانه از و آمده رونیب اتاق از  

.کردم حرکت و شدم نیماش سوار  

کردم یپل یآهنگ پس رفت یم سر ام حوصله مقصد به دنیرس تا  

دنبالم یبگرد نم،یب یم روزو اون "  

دارم؟ دوست هنوز همه، از یبپرس  

برام؟ ازت موند یچ کنم، فک نیا به  

"کجام؟ تو بدون ،یکن فک نیا به  

 خرابم حال وصف آهنگ نیا چقدر کردم، احساس قلبم در یبد درد

 مدت نیا در بودنم او منتظر و گشتن الیآ دنبال به در به در وصف بود

.زد یم من به را ها حرف نیا داشت الیآ انگار بود، یطوالن  

 به که یحس که دمیترس یم نیا از دم،یترس یم! بود؟ کجا االن او ینعی

!باشد نداشته وجود او در گرید داشت من  

شکست از مونده یچ برات، یکن نگا"  

شکست سرت پشت شب، هی که ییپال  
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یکن فرار کجا خودت، از یندون  

یکن کاریچ دیبا دلت، با یندون  

یبرگرد یچجور ،یکن فک نیا به  

یکرد گمم کجا دت،خو از یبپرس  

شب مهین هی دیشا سرد، روز هی دیشا  

"عقب به یبرگرد بشه، بخواد دلت  

(یلیعق شادمهر از سرد روز)  

 درست ام، شده مرتکب یبزرگ نیا به یاشتباه که دمیفهم رید چقدر و

.نداشتم کنارم را الیآ گرید که یوقت  

.کردم پارک را نمیماش دم،یرس مراسم یبرگزار محل به بعد یقیدقا  

.شدم وارد و شده ادهیپ نیماش از  

 در همه و بود پخش حال در یآهنگ بودند، دهیرس شیب و کم ها مهمان

.بودند یگذران خوش حال  

 و کردم یاحوالپرس و سالم بودند آشنا که یکسان با و شدم جمع وارد

.آنها با زدن حرف به کردم شروع  
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 یم الیآ دنبال اطراف در مدام نگاهم اما کردم، یم صحبت آنها با مثال

!بود او ریدرگ فکرم و گشت  

.آمدند گاهیجا به انیک و لدای و شد پخش یمیمال آهنگ  

.زدند یم غیج و دست همه  

.میشد کینزد انیک و لدای به دوستان از نفر چند همراه  

.شدند دور و گفتند کیتبر ینفر چند  

:گفت و کرد بغل را لدای الله  

 دلتون دونستم یم اولم همون از زدم، ذوق شتریب شما از من یوا -

! رفته هم واسه  

:گفت خنده با انیک و زد یلبخند لدای  

 عشق به کردنم کینزد تو یمهم نقش بکنم، ژهیو تشکر هی ازت دیبا -

.کرد خودشو کار عکس قاب اون ،یداشت میزندگ  

.زد انیک یبازو به یمشت و شد سرخ لدای ان،یک گفتن عشقم با  

:گفت الله  
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 عاشق نزن لدای ایدار بزن دست پسر، شده عاشق چه نیبب وها -

!دیش خوشبخت رو، دلخسته  

:گفت و دیخند لدای  

! ایا وونهید -  

.کردند تشکر او از انیک و خودش هم بعد  

.گفتم کیتبر شانیهردو به و رفتم جلو هم من  

 را "بله" لدای خواندن، بار سه از بعد و خواند را عقد خطبه و آمد عاقد

. شد بلند تیجمع داد و غیج و تگف  

. شد یپل یشاد آهنگ موقع نیهم  

:گفت و کرد اشاره ییجا به بود ستادهیا کنارم که الله  

!ها هیخال نفر چند یجا کردم یم حس! ستن؟ین اشاری و الیآ اونا -  

 یبرا کردم یم حس دنشید با دم،یرس الیآ به و گرفتم را نگاهش رد

!ادستیا حرکت از قلبم یا لحظه  

 

231_پارت#  
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 دیبا دانستم ینم دنشید یخوشحال از! بود شده قفل او یرو میها چشم

!کنم کار چه  

 شد ینم باورم انگار کردم، یم نگاه دقت با را صورتش یاجزا تک تک

.نمیب یم را او ها مدت از پس  

. دمیفهم یم را او به نسبت ام یدلتنگ اوج حاال  

 بود شده برابر چند صورتش یرو شیآرا با که ییبایز آن برابر در نفسم

.بود آمده بند  

.ماند ثابت اشاری دست در اش شده قفل دست یرو و آمد نییپا نگاهم  

. دمیکش یم خشمم کنترل یبرا قیعم یها نفس بار نیا  

. بود شده قفل هم در میها اخم و زد یم نبض سرم  

 سمت به را دستم شده، تنگ دنمیکش نفس راه کردم یم احساس

.کردم شل را آن و برده تمکروا  

 زیم از را یدنینوش یحاو وانیل کنم، تحمل را تیوضع نیا توانستم ینم

.گذاشتم زیم یرو محکم را آن و دمیکش سر و برداشته کنارم  

 یب و تفاوت یب یلیخ اما افتاد، من به نگاهش کردم حس لحظه کی

! بود؟ من همتو ای کرد نگاه یسرد با نگونهیا و دید مرا واقعا یعنی! حس  
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 و گرفت شیپ در را ها پله راه گرفت، فاصله او از و گفت اشاری به یزیچ

.رفت باال سمت به  

.افتادم راه او دنبال به بلند یها قدم با و گرفته فاصله جمع از  

!نداشت امکان باشد، تفاوت یب حضورم و من به نسبت توانست ینم او  

!باراد؟؟ -  

 فشردم، هم یرو محکم را میها پلک ادم،ستیا راه انیم اشاری یصدا با

!نبود یمناسب زمان اصال  

.بود ستادهیا ها پله نییپا دم،یچرخ سمتش به  

!؟یگیم یچ تو -  

 ینم اون! ال؟یآ شیپ یبر یخوا یم نکنه! ؟یکن یم کاریچ نجایا -

؟یفهم ینم نهیبب تورو خواد  

 فکر ه؟یخبر یکرد فکر بوده شتیپ روز دو! خودت؟ واسه یگ یم یچ -

 کاریچ کنم کاریچ رمیبگ اجازه تو از دیبا گهید حاال ؟یکارش همه یکرد

!کهیمرت رینگ وقتمو نکنم؟  

.دادم ادامه راهم به بدهم او به یحرف اجازه نکهیا بدون  

.آمد یم سرم پشت اشاری یها قدم یصدا  
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. شد راهرو یانتها در یاتاق وارد الیآ  

.شدم اتاق وارد سرش پشت و برداشتم عتریسر را میها قدم  

.کردم قفلش یآرام به و بستم را در  

.میبود یبزرگ اتاق داخل  

 زد، یم غر لب ریز و بود مشغول شیموها با که دادم الیآ به را نگاهم

 یبرا یگرید دختر کرد یم فکر دیشا ای بود نشده حضورم متوجه انگار

.آمده لباس ضیتعو  

. بود شده تنگ شیصدا دنیشن یبرا دلم چقدر  

 سمت به د،یکش یم پر سمتش به دلم او، به بودم زده زل یحرف دونب

.آغوشش  

.شد لباسش یرو یمانتو آوردن رونیب مشغول  

 میها هیر به را عطرش یبو و دمیکش یقیعم نفس شدم، کشینزد

.دمیکش  

 و سرد باراد آن من دختر نیا مقابل در دند،یلرز یم میپاها! دیلرز دلم

 آرام قلبش که مضطرب باراد هی شدم، یم گرید باراد کی نبودم، مغرور

.نداشت  
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 و کردم حلقه کمرش دور پشت از را دستانم و کردم پر او با را ام فاصله

.فشردم خود به را او  

.دمیکش یقیعم نفس و بردم فرو گردنش یگود در را سرم  

:گفت و گذاشت دستانم یرو را شیها دست عیسر ، دیپر جا از  

!؟یکن یم کار یچ یدار تو تو،+   

 در بدجور که آمد یم اشاری توسط اسمم زدن صدا و در دنیکوب یصدا

.بود اعصابم یرو تیموقع نیا  

 آرام ییصدا با و زدم گردنش به یزیر ی بوسه الیآ حرف به توجه بدون

:کردم زمزمه گوشش در  

!یدلتنگ رفع -  

 را او اما من ، کند باز کمرش دور از را میها دست تا بود تالش در

:گفتم و فشردم خود به تر حکمم  

 برات دلم چقدر! شه ینم رفع میدلتنگ حاالها حاال ، نکن تالش انقد -

.گشتم دنبالت چقدر یدون ینم المصب، یدونینم دِ! الیآ  بود شده تنگ  

.برداشت تالش از دست و گرفت آرام کدفعهی  

:کرد زمزمه آرام من مثل  
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.شمیپ یایب و یکن دامیپ خواست یم دلم بودم، منتظرت+   

 یلیخ من ،یباش منتظر سین الزم گهید ،یکنارم اومدم، حاال -

.یلیخ ال،یآ مونمیپش  

:گفت شیصدا نییپا تن همان با  

!رید یلیخ ره،ید گهید یول+   

 باز هم از را میها دست و گفتم یآخ دستم سوزش با شد، خم جلو به

!بود گرفته گازم کردم،  

 با و کرد پرت یسمت به را بود ستشد در که ییمانتو د،یچرخ سمتم به

:زد ادیفر تیعصبان  

 تیمونیپش ،یباش برم و دور ندارم دوست ؟یفهم ینم بمون، دور ازم+ 

!نداره یسود گهید هم  

 را دهانم آب ، کردم نگاهش دستم سوزش و حرفش به توجه بدون

!بود شده فرشته کی مانند لباس آن در. دادم قورت  

 توانستم ینم! اشار؟ی شیپ هم آن برود؟ نییپا نگونهیا خواست یم

! باشد یعوض آن کنار دلربا و دلبر نگونهیا کنم تحمل  

:گفتم یمکث از بعد  
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!یشد خوشگل یلیخ -  

. افتاد راه در سمت به و کرد نگاهم تفاوت یب یحرف بدون  

 ییبایز آن با او دنید با چیه که بود نشده رفع هم یا ذره میدلتنگ

.بود شده هم شتریب اش کننده رهیخ  

. کردم حرکت سمتش به  

 ، برداشتم بلند قدم چند ، رفت در ی رهیدستگ سمت به دستش

 را او چرخاندم، خود سمت به را او و داده قرار شیبازوها یرو را دستانم

.چسباندم در به  

.کرد یم نگاهم آمده در حدقه از یچشمان با  

 او به گرید یحرف ی ؟اجازهیکن یم کار یچ یدار ؟یشد وونهید+ 

. دادم قرار شیها لب یرو را میها لب و ندادم  

. دمیبوس یم را او نداشت شدن رابیس قصد که یا تشنه مانند  

 را شیها دست. آمد یم فرود ام نهیس یرو اش شده مشت یها دست

. داشتم نگه طرفش دو در یرو و گرفتم چنگ به  

! دمیبوس یم را شیها لب یوحش و قیعم  
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نیتر نیریش من یبرا ها بل آن  

!داشتند را ایدن ی مزه  

.ابدی ادامه نیا از شتریب که نگذاشت اما  

.کرد دور خود از بود یزحمت هر به مرا  

.میبود شده رهیخ هم به زنان نفس دو هر  

.داد یم نشان را اش شکسته قلب نگاه آن بود، یدلخور از پر نگاهش  

.کرد یم یباز دلم با بد رنگش سبز چشمان  

 دیکش شیها لب به محکم یدست کرد، آزاد دستانم حصار از را دستانش

.شد بسته چشمانم زد، صورتم به یلیس و  

:زد داد  

 کارت نیا با! ؟یبر شیپ حد نیا تا ید یم اجازه خودت به چطور+ 

!یکن یم بدتر ویچ همه یدار فقط  

.کردم باز را چشمانم و دمیکش یقیعم نفس  

.کردم نگاهش یشرمندگ با و ندمچرخا او سمت به را صورتم  
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:گفتم چسباندم، اش یشانیپ به را ام یشانیپ و گرفتم را گردنش پشت  

 تتویعصبان بزن داد سرم بزن منو حقمه، یکن یکار هر یبگ یچ هر -

 ال،یآ منو ببخش ،یببخش منو تا بکنم یهرکار حاضرم کن، یخال سرم

 ال،یآ دم یم قول بهت کنم، خوشبختت بزار کنم، جبران ویچ همه بزار

.شدم عوض که کنم یم ثابت بهت  

:دادم ادامه و دمیکش یقیعم نفس   

 هی تو هم با داشتم، نگه اونجا بودو دلم تو یچ هر که بس شدم خسته -

 تو به نسبت نتونستم چوقتیه من م،یشد بزرگ و میکرد یزندگ خونه

 وناشناختم احساسات و زدم یم گول خودمو هرچقدر باشم، تفاوت یب

 حس هی شه،یهم کشوند یم تو سمت منو یحس هی بازم زدم یم پس

 تونستمینم یحت بزارم، یچ اسمشو دونستم ینم خودمم که یبیعج

 اصال د،یلرز یم دلم دمید یم تورو هربار یول کنم، اعتراف خودم به اونو

 میطرف از کرد، یم وونمید نیا نمت،یبب گهید یکی کنار تونستم ینم

 به من حس کردم یم حس بودن کرده ازدواج باهم نمادرامو پدر چون

 با س،ین نطوریا که فهممیم گهید حاال یول باشه، دینبا ممنوعس، تو

 بشناسم، بهتر حسمو و خودم تونستم من حاال قیحقا شدن روشن

 کردم تموم حقت در رو یبد کردم، تتیاذ یلیخ و کردم اشتباه یلیخ
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 بازم بود کرده کور چشامو قامانت که ییزمانا اون یحت یول دونم، یم

 حس اون چون برم، جلو حدم از شتریب و بگذرم  حدم از تونستم ینم

 و،یچ همه کنم جبران بده فرصت بده، فرصت هی بهم الیآ شد، یم مانع

. برگرده بهم اعتمادت تا  

 ادامه و کردم نگاه چشمانش به و دادم فاصله اش یشانیپ از را سرم

:دادم  

 فرصت هی فقط کنم یم خواهش ازت ؟یباش من اب یکن یم قبول -

!بده بهم گهید  

 سرد و گشود چشم ، دیکش یقیعم نفس ، فشرد هم یرو را چشمانش

:گفت تر سرد ییصدا با و کرد نگاه میها چشم به  

!بزار راحتم+   

.برود خواست یم کرد، نگاه در ی رهیدستگ به  

:دادم ادامه خواهش با و گرفتم دستانم انیم را دستش  

!فرصت هی فقط! لطفا الیآ -  

. داد تکان تاسف با را سرش  
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 یعطر شهیش فشیک درون از و رفت شیآرا زیم سمت به سرعت به

 شهیش د،یکوب نیزم یرو را شهیش تمام تیعصبان با و آورد رونیب

.شد پخش نیزم یرو شیها تکه و شکست  

:زد داد و کرد نگاهم بود دیبع او از که یخشم با  

 مثل دوباره یتون یم حاال شد، نابود شکست، شد، خورد ؟ینیب یم -

 مثل که یجور یبچسبون بهم هاشو کهیت یتون یم! ؟یکن درستش اول

 یها کهیت یتون ینم نطوره،یهم منم قلب! یتون ینم! شه؟ اولش روز

 نمونده، یباق ازش یزیچ شون،یبچسبون بهم و یکن جمع منو قلب

 یم کنم، اعتماد بهت تونم یمن بدم، فرصت بهت یبخوا ازم یتونینم

 دست از یوقت دوتاشون ،ییجورا هی همن مثل زمان و اعتماد ؟یدون

! گردن ینم بر گهید برن  

 راه سرعت به و کرد باز را قفلش و رفت در سمت به برداشت، را فشیک

.گرفت شیپ در را ها پله  

.زدم چنگ میموها به و دادم هیتک وارید به  

 چون بگذرم، او از توانستم ینم اما! بودم شده مرتکب یبزرگ اشتباه

...داشتم دوستش  
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(: الیآ)   

 را ها پله راه و کرده عبور اشاری کنار از و شدم خارج اتاق از سرعت به

 بود مانده منتظر اتاق در پشت حاال تا که یاشاری ، گرفتم شیپ در

:شد بلند سرم پشت از شیصدا افتاد، راه سرم پشت  

ارم؟یب جا حالشو کرد؟ تتیاذ افتاد؟ یاتفاق چه تو اون الیآ -  

:گفتم عیسر سمتش به برگشتن بدون  

.میزن یم حرف بعدا! باشم تنها خوام یم+   

 چیه به نداشتم دوست. رفتم تیجمع یال به ال و کردم شتریب را سرعتم

 دوباره دینبا ، شدم یم وسوسه دینبا! کنم فکر باراد یها حرف از کدام

 نیا شیها حرف که دیکش یم ادیفر قلبم! خوردم یم را شیاحرف گول

 گوش قلبم یندا به نداشتم دوست اما داد یم را قتیحق ی مزه بار

.سپردم یم گوش عقلم یها حرف به دیبا کنم،  

 با هم انیک و بود ستادهیا یا گوشه ، گشتم لدای دنبال چشم با

. بود زدن حرف حال در دوستانش  
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 دستم ، انداختم بغلش در را خودم یحرف بدون و کردم پر را فاصله

.کردم حلقه محکم دورش را میها  

:شد بلند لدای یصدا  

  دختر؟ شد چت ؟یاومد -

:گفتم بودم بغلش در که همانطور  

 گم یم کیتبر کنم، بغلت خواست دلم گه،ید یشد عروس ، یچیه+ 

.یخواهر  

 نه انگار یکن یم بغل یجور هی یول من، برم قربونت دلم، زیعز یمرس -

.مایبود هم دل ور شگاهیآرا تو شیپ ساعت چند انگار  

:گفتم و دمیپاش صورتش به یلبخند ، گرفتم فاصله او از  

!ییهوی شد تنگ برات دلم خب+   

 به ، نشست ابروانش نیب یزیر اخم ، بود صورتم به  نگاهش حرف یب

:دیپرس آرام و شد رهیخ چشمانم  

؟اشارهی کارِ ؟یدیبوس ویکس -  

:گفتم عیسر و آمد در حدقه از چشمانم  
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! بخدا نه+   

باراده؟ کار...پس -  

 حرف یب د؟یفهم کجا از او اصال! میبگو چه دانستم ینم گفتم؟ یم چه

.انداختم نییپا را سرم  

:گفت و دیکش یقیعم نفس  

.شده پخش همش کن، درست رژتو سرم پشت برو ایب -  

 به و کردم باز را یگوش نیبدور ، رفتم گفت که ییآنجا به زده خجالت

.بود شده پخش میها لب اطراف در رژ تمام ، کردم نگاه میها لب  

.شدم شمیآرا کردن درست مشغول و کردم باز را ام یدست فیک  

 

234_پارت#  

.لدای کنار برگشتم کردم درست را رژم نکهیا از بعد  

 یها اخر بایتقر و دندیرقص یم همه و بود پخش حال در یشاد اهنگ

.بود شده کیتار هم هوا بود، مراسم  

.وستمیپ جمع به و زدم لدای یرو به یلبخند  
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 و باشم شاد خواستم یم کنم، سرگرم را خودم دنیرقص با خواستم یم

.میایب رونیب مزخرف یها فکر از  

 حالت نیتر نیغمگ به من و بود یمهم روز دوستم نیبهتر یبرا امروز

!بودم شاد ممکن  

 یم یسع و دمیرقص یم دم،یخند یم و دمیصرق یم تیجمع همراه

.جشن نیا یشاد جز نکشد پر فکرم یگرید زیچ چیه به کردم  

 پشت از خواستم یم و کرد ریگ بلندم لباس یانتها به کفشم ته کدفعهی

.کنم برخورد نیزم به  

 حلقه کمرم دور ییها دست که بودم فرود ی آماده و بستم را چشمانم

.شد  

 یریجلوگ افتادنم از که یفرد ی قهی ترس با و مکرد باز را میها چشم

.زدم چنگ را بود کرده  

.کردم حلقه گردنش دور و برده باالتر را میها دست  

.شدم رو به رو رنگ یا قهوه چشم دو با برده باالتر که را نگاهم  

.فرستادم لعنت خودم به دلم در و افتاد تپش به قلبم دنشید با  
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 حرصم! آمدم؟ یم فرود باراد بغل در و افتاد یم اتفاق نیا االن دیبا چرا

!بود گرفته  

.میبود رهیخ هم یها چشم به  

شد؛ رد چشمانم یجلو از اتفاقات یلیخ نگاه آن دنید با  

 لدای همراه به چهارنفره یگاه و نفره سه و بود زنده رها که ییروزها آن

.میبود خوش و میگشت یم باهم  

 وجود با داد یم نشان و گرفت تولد میبرا بار نیاول یبرا که یروز آن

.مهمم شیبرا مانیها بحث و دعوا  

.دهم انجام یکار چیه توانستم ینم او ترس از که ییروزها آن  

 کردم، یته قالب او دنید با و رفتم یمهمان آن به لدای با که یروز

.شد یم یعصب بودم اشاری کنار نکهیا از و شدم یفرار کرد ام یزندان  

.داد یم انجام یلیم یب و غر با را ام یرپرستا که یروز  

 به را ام یخواستگار و کرد محافظت ریام برابر در من از که ییروزها

. زد بهم ام خواسته  
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 به خاطرم به را جانش و داد نجاتم فطرت پست ریام دست از که یروز

 که داشتم وحشت و ترس مارستانیب آن در چقدر من و انداخت خطر

.بدهم دستش از نکند  

 آن دوستش انیک کمک به و دمید بیآس اتفاقات آن از بعد چقدر و

.کنم فکر اتفاقات ان به کمتر و میایب خودم به یکم توانستم روزها  

 بودم زده ذوق دوستم لدای و دوستش انیک نیب عشق یبرا که ییروزها

 بود ام یحام چقدر و میداد نجات سام دست از باراد کمک به را لدای و

.گذشت غمش و یشاد با که گرید یروزها یلیخ و باراد روزها آن  

 شهیهم یبرا و برود الناز همراه است قرار کردم یم فکر که ییروزها آن

.کند ترکمان  

 خانواده یرازها از تا کردم یم یمخف او از را زیچ همه که ییروزها آن

 یم ام وانهید و افتاد میبرا نیب نیا که یاتفاقات چه و اورمیدرب سر ام

.کرد  

 با ام بوسه نیاول کرد، عالقه ابراز من به که یا منتظره ریغ اتفاق آن و

 پنهان همان خاطر به کدفعهی بعد و قشنگش، یها حرف آغوشش، او،

 بمیفر کرد، آوار سرم یرو را زیچ همه عشیسر قضاوت و میها یکار

 و کرد که ییکارها ی همه که داد نشان من به و شکست را قلبم داد،
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 گناه به ، بود نیدروغ من به نسبت احساسش و زد که ییها حرف

! کرد مجازاتم نکرده  

 فرد پدرم بودم دهیفهم هم نداشتم، را چکسیه گرید که ییها روز

 میعمو وحشتناک یکارها ی همه از هم و دهیرس قتل به و ستیگرید

 یفرد تنها روزها آن و بودم شده مطلع سارا یها یکار پنهان و دیحم

 ضربه من به هم کنم اعتماد و هیتک او به توانم یم کردم یم فکر که

!نبود کنارم گرید و بود زده  

 ها مدت از بعد قیحقا ی همه و بود شده برمال رازها ی همه که حاال و

 همه نیا و آمد شیپ که یاتفاق همه نیا از بعد و بود شده روشن

 و امتند اظهار و ستادهیا من یرو به رو باراد دمیکش که یسخت

!کند یم یمانیپش  

!ده؟ید بیآس نگونهیا قلبم که یوقت دارد یا دهیفا چه گرید حاال  

 باورش دینبا گرید که زد یم ادیفر عقلم یول بود خواهش از پر نگاهش

 گرید دمیکش یزندگ در که یسخت همه نیا بعد که زد یم ادیفر کنم،

!باشم یقو دیبا  

:زد میصدا عجز با  

! الیآ -  
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 از و گرفتم فاصله ممکن حد تا او از و آمدم رونیب او بغل از اما من

.کنم گوش شیها حرف به دوباره خواستم ینم شدم، دور تیجمع  

 

23٦_پارت#  

.کنم مشغول را خودم آن و نیا با زدن حرف با کردم یسع  

.شود یم دهیکش یفرد توسط لباسم دامن کردم حس یقیدقا از بعد  

 که دمید را ساله ٥ ،٦ یا بچه دختر که کردم نگاه را نییپا تعجب با

.کشد یم خود طرف به گرفته را دامنم  

:گفتم و نشستم زانو یرو شیرو به رو نشست، لبم یرو یلبخند  

! کوچولو؟ شدهیچ+   

.تو به بدمش گفت داد، آقاعه اون نویا خاله، خاله -  

:گفتم و گرفتم او از را بود دستش در که یکاغذ و دمیکش را لپش  

!زم؟یعز آقاعه کدوم+   

.کرد اشاره ییجا به کوچکش انگشت با  
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 گره باراد نگاه با نگاهم که کردم نگاه بود کرده اشاره که یسمت به

.خورد  

.بود دوخته چشم من به مظلومانه دور از  

.رفت و شد دور من از بچه دختر  

.گرفتم باراد از را نگاهم اخم با و شدم بلند میجا از  

:بود نوشته کاغد یرو کردم، باز را کاغد  

"الیآ ببخش منو لطفا"  

.فشردم هم یرو را میها پلک  

.کنم باز را چشمانم شد باعث اشاری یصدا لحظه نیهم  

!خوبه؟ حالت تو ال،یآ -  

.دادم تکان آرام را سرم  

 میبرا زدن تاریگ مدل نیا انگار شد، تعجبم باعث یتاریگ نواختن یصدا

!داشت ییآشنا رنگ  

.بوده درست حدسم که دمیفهم شناآ یصدا آن دنیشن با  
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 نگاه من یسو به دست به تاریگ که بود باراد دم،یچرخ صدا سمت به

.دیلرز فیخف قلبم خواند، یم یآهنگ و کرد یم  

یریم بگم تو با رو دلم حرف خوامیم که نیهم"  

یریدلگ ینجوریا کارم بوده بد دونمیم آره  

یببخش تو منو دفعه نیا شهیم  

یش جدا ازم یخوایم ینگ شهیم  

من عشق یبگذر و یببخش شهیم  

گناهم بشه فراموشت شهیم  

آهم و اشک به یکن نگاه شهیم  

من عشق یبهتر همه از هم هنوز  

کردم یگ بچه اگه ببخش منو  

سردم یدستا تو دستاتو بذار  

کردم اشتباه دونمیم ببخش منو  

دمیبر تو از اگه ببخش منو  

دمیند یچیه و یشکست اگه  
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کردم خطا ازمب اگه ببخش منو  

ییتنها دل نیا صبور سنگ شهیهم که تو  

ییایدن چه گهید تمومه ایدن ینباش اگه  

بسه یوونگید هیچ یدونیم  

شکسته غمت چشممو غرور  

من نگاه تو از برندار نگاتو  

نمیبش شتیپ بذار شهیم اگه  

مینازن زیعز مونمیپش  

من گناه نیا دوباره ببخش ایب  

بودم وونهید اگه ببخش منو  

نبودم خونه یدیترسیم که تو  

کردم گناه همش و یپاک تو اگه  

یتونیم اگه هنوز ببخش منو  

یمهربون مایقد مثه اگه  

کردم اشتباه زمیعز ببخش منو  
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دمیبر تو از اگه ببخش منو  

دمیند یچیه و یشکست اگه  

کردم خطا بازم اگه ببخش منو  

(ییپاشا یمرتض از ببخش منو آهنگ)  

 یم وجودش عمق از که کردم یم حس خواند یم که یمدت تمام در

.زد پسش عیسر که دیچک چشمش از یاشک قطره آخر ی لحظه خواند،  

.بستم اشک قطره آن دنید با را چشمانم د،یلرز یم شدت به قلبم  

 خواستم ینم باشم، نجایا خواستم ینم! کردم؟ یم کار چه دیبا ایخدا

.کنم تکرار را اشتباهم دوباره  

 قابل ریغ احساساتم نیب آن من و زدند یم دست شیبرا تیجمع

.کس همه و زیچ همه از کنم، فرار خواستم یم فقط بود، شده کنترل  

 آنها به گرید بار و گرفته آغوش در را دو هر و رفتم انیک و لدای سمت به

.گفتم کیتبر  

.داشتم یبیعج حس داشتم، دلشوره چرا دانستم ینم  

 اطراف یها آدم ی همه و باراد ، اشاری ان،یک لدا،ی ی چهره به  قیعم

.کردم نگاه  
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:گفت لدای  

!؟یکن یم نگامون یشکل نیا چرا وونهید -  

:گفتم و گرفتم آغوش در را لدای دوباره  

.دونم ینم+   

:گفتم یمکث از بعد  

!یلیخ دارم دوست لدای+   

 در اشکم که االنه گهید نکن ینجوریا خره، دارم دوست یلیخ منم -

.ادیب  

 زار زار هم اغوش در و شد ریسراز اشکمان دو هر شد، هم نطوریهم و

.میکرد یم هیگر  

 ییها کمک خاطر به هم اشاری و او از کند، آرام را جو کرد یسع انیک

.کردم تشکر بودند کرده من به مدت نیا در که  

 ینگاه بود زوم من یرو نگاهش هنوز که باراد سمت به آخر ی لحظه

:گفت انداختم،  

 یبدجور ،یببخش منو خوام یم ازت آدما نیا ههم یجلو ال،یآ -

.مونمیپش  
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.کردند یم نگاهمان متعجب همه  

کردم، حرکت باال طرف به! دمیترس یم بمانم، نجایا خواستم ینم گرید  

.رفتم یخروج سمت به و برگشتم نییپا به و دمیپوش را میها لباس  

:شد بلند لدای یصدا  

!کجا؟ الیآ -  

.خداحافظ برم، دیبا+   

 قلبم خواستم ینم کنم، فرار او از کنم، یدور باراد از خواست یم دلم

!بدهد دستم کار  

 یم حرکت یریمس در هدف یب رفتم، یم کجا به داشتم دانستم ینم

.کردم  

:شد بلند سرم پشت از باراد یصدا  

!؟یر یم کجا!  سایوا ال،یآ -  

 یم دنبالم به هم او دم،یدو ابانیخ سمت به و کردم شتریب را سرعتم

.دیدو  
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 و داشت فاصله من از یکم که باراد به کردم رو دمیرس که ابانیخ به

:زدم داد بود، دهینرس من به هنوز  

!این دنبالم لطفا+   

:گفت و گرفت اش قهیشق یرو و آورد رونیب یا اسلحه کتش از  

.کنم یم خالص خودمو نجایهم یبرنگرد و ینبخش منو اگه الیآ -  

. خورد سر ام گونه یرو یاشک قطره ردم،ک نگاه اسلحه به ترس با  

:زدم داد  

!باراد کن تمومش لطفا+   

 سرم پشت ینیماش که دمیفهم فقط افتاد، یاتفاق چه کدفعهی دانم ینم

 داخل به پشت از عیسر و شد گرفته دهانم یرو یدست کرده، توقف

.شدم دهیکش نیماش  

  را اسمم که را باراد یصدا آخر ی لحظه

:دمیشن زد یم ادیفر  

! الااایآ -  
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23٥_پارت#  

(:باراد)  

 الیآ داشتند چشمانم یجلو ها آن و بودم ستادهیا جاده وسط زده شوک

 قلبم به یبد حس ، کرد احاطه را بدنم تمام یلرزش! بردند یم خود با را

. شد قیتزر  

!کردم؟ یم چه دیبا ، بودم کرده هول  

...بشه رید هک نیا از قبل دنبالش برم دیبا! نمیماش ، نیماش -  

 دم،یدو مراسم یبرگزار محل نگیپارک سمت به و برگشتم عقب به

 گرید نفر چند و اشاری و لدای ، انیک دنید با. شدم نیماش سوار عیسر

 سواالت از یلیس با و دادم نییپا را نیماش ی شهیش عیسر میرو به رو

. شدم رو روبه  رفته کجا نکهیا و الیآ درباره  

:گفتم ادیفر با  

!دنشیدزد ست،ین الیآ ، کنار نیبر ندارم وقت -  

:شد بلند اشاری یصدا  

؟یچ یعنی ؟یگ یم یچ! ؟یچ -  
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 ابانیخ سمت به سرعت نیآخر با و ندادم را یحرف چیه فرصت گرید

.کردم حرکت  

 نیماش با خواستند یم که دمیشن را انیک و اشاری یصدا آخر ی لحظه

.ندیایب دنبالم به انیک  

:گفتم و زدم فرمان به یمحکم مشت کردم، شتریب را سرعتم  

 الرویآ کن کمک! نکنم گمشون لطفا ؟ یشنو یم صدامو ، اااایخدا -

!دینبا ، ببرن خودشون با الرویآ بزارم دینبا کنم، دایپ  

.گشت یم رنگ دیسف نیماش همان دنبال نگاهم  

 را برد خودش با را الیآ که ینیماش همان دور از باالخره و راندم عتریسر

.شد روشن دلم در یدیام نور ، دمید  

!نهیماش همون ، خودشه -  

 را شهیش ، برسم او به توانستم ینم هم باز یول کردم ادیز را سرعتم

:زدم ادیفر و برده رونیب را سرم و دادم نییپا  

!کشتمت برسم بهت! کن ول الرویآ! سایوا یلعنت -  

 سرعت بخاطر بود کینزد یحت ، بودند مانع دیشد نمانیب یها نیماش

.کنم تصادف بار چند داشتم که ییباال  
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 بود شده متوجه انگار. نکنم گم را یلعنت نیماش آن بودم دواریام فقط

 ادیز را سرعتش و کرد یم عوض ریمس عیسر چون کنم، یم بشیتعق

. بود کرده تر  

 یم چه الیآ جان از! شد؟ شانیدایپ کجا از و بودند که آنها ایخدا

! خواستند؟  

!آنها به هم من و دندیرس یم نظرشان مورد مقصد به که باالخره  

!  بود ختهیر بهم شدت به اعصابم  

 اگر عمرا اما ، بود شده خارج شهر از و کرد یم یرانندگ یبد طرز به

. دادم یم نجات را الیآ دیبا کردم، یم گمش  

.فشردم گاز یرو محکم را میپا و زدم ادیفر کالفه و خسته  

.یلعنت سااااایوا گه،ید ساااایوا -  

! شد یفرع یریمس وارد کرد، یم ادتریز و ادیز را سرعتش  

 نیآخر با اما بود رفته در دستم از نیماش کنترل ادمیز سرعت خاطر به

 کی با برخوردم با شد مصادف و دمیچیپ یفرع ریمس سمت به توان

!درخت  
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 یشانیپ یرو را یگرم عیما حرکت ، خورد نیماش فرمان به محکم سرم

 باز زحمت به را چشمانم. دیچیپ میپا در یبد درد و کردم حس ام

.کردم  

:دمینال لب ریز  

!الیآ -  

 یم دهیناد دردش اما کرد یم درد شدت به میپا ، کردم باز را نیماش در

!کردم یم دایپ را الیآ دیبا گرفتم،  

 قرار کوه کی کینزد بود معلوم نقطه نیهم از. بود شیم و گرگ هوا

.میتداش  

.بود کرده پر درخت نیچند را اطرافم  

 دیبا رفتم، فرو جنگل دل در و کردم عبور ها درخت نیب از زنان لنگ

! کردم یم دایپ را الیآ  

.دمیکش ینم دست یول شد یم تار چشمانم  

.کردم ینم افتیدر یجواب چیه اما زدم، یم صدا را الیآ  

 راه آن یباال به هک یریمس و کوه به و شده دور ها درخت از باالخره

. رفتم باال آنجا از بود یزحمت هر به دم،یرس داشت  
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!بود مانده کوه یباال فقط بودم، گشته را اطراف تمام  

.میایبرن پسش از که آنقدر نه اما داشت ارتفاع  

 بود کرده توقف که رنگ دیسف نیماش همان دنید با دمیرس که باال به

 حرکت نیماش! بودند ستادهیا نیشما کنار هم نفر دو ستادم،یا حرکت از

 هنوز نفر دو آن اما آمد کوه از رفتن نییپا ریمس سمت به و کرد

. شدم پنهان یسنگ تخته پشت! بودند ستادهیا  

نفر؟ دو آن ای رفتم یم نیماش دنبال به دیبا دانستم ینم  

 نفر دو آن به دوباره و رفتم جلوتر یکم شد خارج دید از که نیماش

!شدم قیدق  

 من یالیآ بود میرو به رو شده بسته دهان و پا ، دست با که یصشخ

!بود  

 داشته نگه محکم را الیآ یبازو که یفرد به آمده در حدقه از چشمان با

!بود مانده باز تعجب فرط از دهانم! نداشت امکان نیا! نه. کردم نگاه بود  

! ساراست مامانم اون! مامانمه که اون..  اون -  

! بود انتظار از دور و بیعج زیچ همه انجیا! بود بیعج  
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 کرد؟ یم چه جا نیا در وضع نیا با حاال و بوده؟ کجا مدت نیا در او

 ذهنم در یزیچ چیه بود؟ آورده نجایا به بسته پا و دست را الیآ چرا

!کنم باور را بود میرو به رو که یزیچ توانستم ینم! دیگنج ینم  

 

237_پارت#  

 به مادرم بودند، خودشان واقعا شدم، رهیخ رو روبه ی صحنه ب دوباره

!الیآ همراه  

 همراه بود دره که یسمت به را او زور با و بود گرفته را الیآ یبازو

.دیکش یم خودش  

 به! بود من منتظر هم او انگار ، دندیچرخ یم اطراف در الیآ یها چشم

. بودند شده کینزد دره  

:گفتم شد یم حس میاصد در وضوح به که یتعجب با و رفته جلو یکم  

!؟یکن یم کار یچ یدار! تو؟ مامان -   

 تعجب دنمید از ادیز مادرم. برگشتند طرفم به دو هر میصدا دنیشن با

!میآ یم دانست یم انگار ، نکرد  
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 ، بود دوخته چشم من به بود انینما چشمانش در که یترس با الیآ 

.دیرس گوش به او از مفهوم نا ییصدا دهانش بودن بسته بخاطر  

 تار میها چشم! کردم یم حس ام یشانیپ یرو را خون حرکت هم هنوز

.کردم یم مقاومت اما شد یم  

 یبد حس بیعج بسته پا و دست یالیآ نیا و سرشان پشت ی دره آن

! کرد یم منتقل من به  

:گفتم مادرم به رو لرزان ییصدا با  

خبره؟ چه نجایا مامان؟ خبره چه نجایا..  یا -  

:گفت و برداشت قبع به یقدم  

!باراد یرسوند خودتو باالخره -  

چرااا؟ ته؟یوضع نیا تو الیآ چرا ؟یکنیم کاریچ نجایا!! مامان -  

 و شد تر کینزد پرتگاه به و گرفت را الیآ یبازو ، شدم تر کینزد یقدم

:زد داد  

!نییپا اندازمش یم خورم یم قسم یبردار گهید قدم کی اگه -  
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 میگلو در یبغض و دیکش یم ریت سرم ، شد حبس نهیس در نفسم

 شوک در هم هنوز! افتاد؟ یم یاتفاق چه داشت نجایا. کرد یم ینیسنگ

!  بودم یبیعج  

 از که باشد بد کابوس کی کاش. کنم هضم را زیچ چیه توانستم ینم

! شوم داریب آن  

:گفتم و ستادمیا راه انیم زده هول  

 حالت االن تو! وجه چیه به ،یکنینم یکار نیهمچ تو! نه مامان، نه -

!باش اروم ست،ین خوب  

:زدم ادیفر و گرفتم را میموها محکم  

 ول الرویآ لطفا! ید یم عذابم یدار گه؟ید هیا یشوخ چه نیا مامان -

!!کن  

:گفت و داد تکان را الیآ  

 یسع! ام یجد کامال من! باراد ستین یشوخ نیا! نیبب خوب ، نیبب -

 ی همه! افتاده برامون یاتفاق چه ینیبب و یکن باز خوب چشماتو کن

!!نهیا ریتقص همش ، دختره نیا رهیتقص نایا  

:زدم ادیفر و گرفتم را میها گوش  
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؟یگ یم یدار یچ کن، بس فقط ، مامان کن بس -  

! لرزد یم بدنش کردم یم حس ، دوختم چشم ملتمسش نگاه و الیآ به

!است دهیترس شدت به بود معلوم و بود شده جمع اشک چشمانش در  

:داد ادامه را حرفش مادرم  

 باعث اومدنش ایدن به با اولش دختره، نیا بود نحس اول روز همون از -

 ناصر اون اگه ره،یبم بابات شد باعث پدرش اون بعد ره،یبم مامانش شد

 نجات یبرا دمیحم بود، زنده االن باباتم دیشا بود نشده یزیچ متوجه

!شد ینم قاتل ما  

 مسبب ثروتمون؟ به دنیرس خاطر به ای ما نجات! ودش؟خ ای ما نجات -

 هممون به مامان، یکرد انتیخ بابام به تو ،ییتو یگ یم که یینایا

 مونیزندگ به دیحم یپا کردن باز با ،یداد بمونیفر و یکرد انتیخ

!یکرد اشتباهو نیبزرگتر  

 کنم ازدواج باهاش شدم مجبور نداشتم، دوست باباتو چوقتیه من -

 دختره نیا اگه بود، اون شیپ قلبم من شدم، دیحم عاشق عدب یول

 االن کرد ینم برمال ویچ همه و دیکش ینم سرک گذشته تو انقدر

 چه یدون یم اصال م،یکرد یم مونویزندگ میداشت هم دور هممون

 دیحم یکارا از یوقت دیفهم کدومتون! مدت؟ نیا تو دمیکش یعذاب
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 پس تاوانشم یول کردم انتیخ من اومد؟ سرم ییبال چه شدم مطلع

 منم کنه، یم انتیخ بهم داره هم دیحم نکهیا دنیفهم با ؟یچ با دادم،

 نگه کنارش مارو ثروت خاطر به اون و کردم یبزرگ اشتباه که بردم یپ

 یم خفه مخدر مواد با خودمو و موندم یم رونیب روقتید تا داشته،

 درامان تو تا کنم فظح ویکوفت یزندگ نیا و کنم فراموش بلکه تا کردم

 زیچ همه شد ینم فاش زیچ همه اگه! د؟یفهم نارویا کدومتون ،یباش

 یزیچ گذشته از که بود بهتر رفت، یم شیپ خوب تو یبرا حداقل

 دختره نیهم اما باشه، نداشته یکار بهتون دمیحم ینجوریا تا دینفهم

 ره،یبم من یرها شد باعث خت،یر بهم مونویزندگ ،یچ همه به زد گند

 دعوات دیحم با که یشب اون من ره،یبگ ازم خواد یم هم تورو حاال اون

 دونستن با دونستم یم چون کردم، فرار و دمیشن ویچ همه بود شده

 قبل مثل یچیه گهید دونستم یم چون ،یببخش منو یتون ینم قیحقا

 مونویزندگ گرفت، ازم اعتمادتو گرفت، ازم تورو دختر نیا  شه،ینم

 همه به زد گند گذشته قبر نبش با ،یچ همه به زد گند ،گرفت ازمون

 چوقتیه پدرش، و خودش از داشتم، نفرت ازش اولم همون از من ،یچ

 و دیحم یحرفا خاطر به اما کنم تحمل کنارمون وجودشو تونستم ینم

 که یکوفت ثروت خاطر به کردم، تحملش تو جون حفظ یبرا داشیتهد
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 هی دختر نیهم که دونست ینم اما بود داشته نگه اونو دیحم داشت

!کنه جهنم برامون ویزندگ و ارهیدرب پا از هممونو تونه یم یروز  

.ختیر یم شیها اشک و داد یم تکان راست و چپ به را سرش الیآ  

.شد یم شتریب لحظه به لحظه رتمیح و تعجب  

!؟یکن یم مصرف مواد تو! ؟یگفت یچ تو مامان، -  

 

238_پارت#  

:زدم داد و دمیکش یقیعم نفس د،یچک شمشچ از یاشک قطره  

 اون ده،یحم میدیکش سالها که ییعذابا و ایگندکار نیا ی همه مقصر -

 نزد، گند مونیزندگ به گذشته قیحقا شدن رو نداره، یگناه دختر

 به نیکرد غرق توش مارو و نیساخت دیحم و تو که یاهیس ی گذشته

 فیکث ذات به بردن یپ با که بود نیا تو اشتباه! زد گند مونیزندگ

 باعث و یداشت نگه کنارش رو ما اون، از ما کردن دور یجا به دیحم

 به ما قیطر از بتونه فطرت پست اون تا میبکش عذاب هممون یشد

 دیشا االن یرفت ینم دیحم سمت چوقتیه تو اگه برسه، هاش خواسته

 چیه خاطر به گرویهمد انقدر و میداشت آروم و یعاد یزندگ هی هممون
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 یبابا االن دیشا! شد ینم زهر برامون یزندگ و میداد ینم عذاب پوچ و

!بودن زنده هم الیآ یبابا و من  

 گذشته مورد در شیکنجکاو با دختره نیا نیبب و کن باز چشاتو! باراد -

 یخوا ینم چرا کرد، دور هم از مارو و گرفت ازمون زمونویچ همه

!؟یبفهم  

!بسه گه،ید بسه مامان -  

 کینزد دوباره و گرفت را الیآ ی قهی کدفعهی که برداشتم جلو به یقدم

!برد پرتگاه  

!دیرس گوش به الیآ از بود غیج به هیشب که نامفهموم یصدا همان باز  

:گفتم و ستادمیا حرکت از وحشت با  

 آروم نکن، نکارویا کنم یم خواهش! ؟یکن یم کاریچ یدار مامان -

 به مامان ؟ینکن یکار نیهمچ که نمک کاریچ بگو تو کنم؟ کاریچ! باش

 درستش ویچ همه م،یزنیم حرف باهم کن، ول رو الیآ لطفا وفتمیم پات

.میکن یم  

 شهینم سابق مثل یچیه گهید پسرم، یبخش ینم منو تو که دونم یم -

! 
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:زدم ادیفر بغض با شد، یجار میلعنت یها اشک  

 نکن یاشتباه رکا ،یباش آروم کن یسع نکن، وونمید ماماااان مامان -

! لطفا مامان! لطفا  

:گفت هیگر با و شد صورتش روانه شیها اشک  

.السیآ ریتقص همش و یبخش ینم منو تو -  

 و تو و من بخشمت، یم من نکن، کارو نیا بده، گوش من به مامان -

...یم من م،یکن یم شروع دویجد یزندگ هی هم کنار الیآ  

 ینم گهید من خطه، ته نجایا ه،شد تموم زیچ همه نه، گهید نه، نه نه -

 زارمینم یول انتکارم،یخ آدم هی تو یچشما تو که یوقت کنم یزندگ تونم

 ویخوش رنگ زارمینم بده، تاوان دیبا اونم بمونه، زنده هم دختر نیا

 واسه یادیز یها نقشه من گرفت، ازم پسرمو مو،یخوش که یکس نهیبب

 مخش تو ریت هی تمخواس یم بعدش و داشتم دختر نیا دادن عذاب

 مانع اومدنت با بکنم، نکارویا ینزاشت تو اما ، کنم تمومش و کنم یخال

!بکشمش ینطوریهم مجبورم پس ،یشد  

 آورده سرت بالرو نیا مواد! ؟یشد وونهید! ؟یگ یم یدار یچ مامان -

!نه؟  
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:گفتم یمکث از بعد  

 گهید نیبب نکن، کارو نیا کنم یم التماست کنم، یم خواهش مامان -

 مانع بخواد که ستین میدیحم گهید شده، تموم عذابامون همه

.بشه مونیخوشبخت  

 و یبد نجات اونو حرفات نیا با یخوا یم فقط تو دروغه، همش -

!یکن ترکم و یبکوبون سرم رو زویچ همه بعدش  

.مامان ستین نطوریا -  

!مهمه؟ برات انقدر اون چرا -  

 یم اشک و دیلرز یم خود به وحشت و ترس از که الیآ به ینگران با

.کردم نگاه ختیر  

:گفتم ینیغمگ و گرفته یصدا با الیآ به رو  

 دارم، دوستت من ال،یآ بگم بهت میمستق نویا نتونستم چوقتیه من -

.دارم دوستت وجود تمام با  

:زدم داد و کردم نگاه مادرم به  

 ارزش با برام اون دارم، دوستش هم یلیخ دارم، دوست اونو من مامان -

 اون عذاب باعث شهیهم ما کنم، یم خواهش ازت رینگ ازم اونو مهمه، و
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 همه وقتشه حاال یول نزد، دم و میکرد خوردش مش،یشکست م،یبود

!نکن نکارویا پسرت خاطر به! مامان نداره یگناه اون م،یکن جبران ویچ  

 من به خواستیم شیها چشم با انگار بود، شده بیعج الیآ نگاه رنگ

.دارد دوستم هم او که دبفهمان  

:گفتم  

.بزنم حرف باهاش بزار ، کن باز دهنشو حداقل مامان -  

 باز را دهانش دور ی پارچه و شد الیآ کینزد ، بود شده آرام یکم ییگو

.کرد  

 یاشک چشمان با شد، بلند شیها هق هق و زد یم نفس نفس الیآ

 ، میردک یم هیگر هم با حاال شد، شکسته کامل بغضش ، کرد نگاهم

:زد لب شیها هق هق انیم  

باراد...  با+   

!لطفا نکن هیگر ، زمیعز جونم -  

...دا دوستت منم...مَـ+   

:گفت داد با و دیپر حرفش انیم مادرم  

!دینبا ، نیباش داشته دوست گروید هم دینبا شما -  
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 را حرکتش هنوز داد، هول عقب به را الیآ یناگهان حرکت کی در و

 نییپا به و کرد رها هم را خودش بندش پشت هک بودم نکرده هضم

!!! انداخت  

!نهههه مامان -  

 شوک! توانستم ینم بکشم، نفس توانستم ینم ستاد،یا حرکت از قلبم

!بود یوحشتناک کابوس! بود یبزرگ  

 

23۹_پارت#  

! دید درست را یزیچ شد ینم کردم، نگاه نییپا به و شدم دره کینزد  

:کردم نگاه او طرف به انیک یصدا دنیشن با  

 تو نتویماش که بعدشم م،یکرد گمت راه وسط هوی باراد؟ یینجایا تو -

 با م،یگشت دنبالت یکل پسر، شدم نگرانت م،یکرد دایپ تیوضع اون

!؟یکن یم کاریچ نجایا تو اما باال، نیا میاومد صدا و سر دنیشن  

 برداشتم لوج به یقدم کردم، نگاه نییپا به دوباره و گرفتم او از را نگاهم

.زد چنگ را میبازو پشت از یدست که  

!؟یکنیم کاریچ یدار هست معلوم باراد: انیک  
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:زدم ضجه زدم، ادیفر  

 خوامیم منم رم،یم منم گذاشت، تنهام رفت، اون ، نییپا افتاد الیآ -

!برم همراش  

:گفت تعجب با و دیکش عقب مرا و گرفت را میبازو  

!باراد؟ یگ یم یدار یچ تو -  

:زد داد داد، تکانم و گرفت را ام قهی و دیدو سمتم به راشای  

!کجاست؟ اون شده؟؟یچ الیآ -  

 دوخت، چشم دره به و کرد رها را ام قهی کردم، نگاه دره طرف به

!بود کرده تشنج افتاد، نیزم یرو و شد بد حالش کدفعهی  

.رفت او طرف به عیسر انیک  

 یجلو ن،ییپا بود افتاده او ن،ییپا بود انداخته را الیآ د،یکش یم ریت قلبم

 و دادم دست از چشمانم یجلو را دو هر! مادرم! من یالیآ! چشمانم

!ببخشم را خودم توانستم ینم هرگز! کنم یکار نتوانستم  

.افتادم نیزم یرو و شدند خم میزانوها  

:زدم ادیفر را اسمش وجود تمام با  
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!!! الاااااااایآ -  

 نجایا! کنم باور توانستم ینم! نه اشد،ب داشته قتیحق توانست ینم نیا

 وجه چیه به را وحشتناک اتفاق نیا! بود خط ته! بود ایدن آخر قطعا

!شدت به کرد، یم درد شدت به قلبم! کنم هضم توانستم ینم  

!دادم؟ دست از شهیهم یبرا را الیآ من یعنی  

[ بعد ماه 12]   

 

(: بهزاد)   

 

 نیا از بعد! پرواز به بود مانده ساعت 24 بایتقر ، کردم نگاه ساعت به

! رفتم یم رانیا از شهیهم یبرا روز کی  

!نداشت وجود نجایا از ذهنم در یخوب ی خاطره چیه  

 "...و یجسم نیمعلول شگاهیآسا " کردم نگاه در یباال یتابلو به

 بود گرفته یلیخ نجایا یهوا ، دمیکش یقیعم نفس و بستم را چشمانم

! 
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 انگار ، کرد یم هیگر هم آسمان و بود گرفته زامرو شهر نیا یهوا کل

 کی یها زخم و غم هنوز! بود گرفته ما ی همه دل مثل هم آسمان دل

!بودند تازه شیپ سال  

 شماره ، شدم وارد و نکردم صبر ، کنم فکر یزیچ به گرید خواستم ینم

 به تقه چند ، دمیرس نظر مورد اتاق به و خواندم یکی یکی را اتاق یها

.شدم وارد و مزد در  

 ی چهره به یلبخند ، بود دهیخواب تخت که افتاد مادربزرگ به نگاهم

.دمیبوس نرم را اش یشانیپ و شدم کینزد ، زدم آرامش  

.شدم خارج اتاق از و گذاشتم تختش کنار زیم یرو را گل دسته  

 نگهبان اتاق هر! بود زندان کی هیشب که ییجا رفتم، باال ی طبقه به

 ینم دلم ، گشتم اتاقش دنبال چشم با! بودند حافظتم تحت و داشت

. بود الزم یخداحافظ کی اما نمیبب تیوضع آن در باز را او خواست  

 آمد و رفت با مدت نیا در ، ستادمیا در کنار اتاقش شماره دنید با

. شناختند یم را من شگاهیآسا ی همه گرید ادمیز  

نم،یبب را او کردم خواست در نگهبان از  

:گفت  
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!نکشه طول ادیز -  

 با ، افتاد صورتش به نگاهم. شدم اتاق وارد و دمیکش یقیعم نفس

 گود چشمانش ریز ، بود زده  زل سقف به یقرمز العاده فوق چشمان

.دیرس یم نظر به دهیپر رنگ و بود افتاده  

 به باز من بوجود نیا با د،یایب دنشید به یکس نداشت دوست وقت چیه

 یم دلش ، آورد یم زبان به را باراد نام یگاه فقط هم او زدم، یم سر او

بود؟ کجا باراد اما ند،یبب را او خواست  

 تختش کینزد یصندل یرو ، شدم کشینزد و دادم تکان یتاسف سر

:گفتم و نشستم  

جان؟ سارا عمه یچطور -  

.آمد بلندش و یپ در یپ یها نفس یصدا  
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:دادم ادامه  

! بار نیآخر یبرا بزنم بهتون سر هی امیب گفتم ، رم یم رانیا از دارم -  
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 به دلش انگار ، آمدند صورتم یرو به سقف از سرعت به چشمانش

!بود خوش کننده مالقات نفر کی نیهم  

:گفت و کرد باز دهان یسخت به  

خوبه؟ باراد -  

. انداختم نییپا سر!  نداشتم شیبرا یجواب ، کردم نگاهش فقط  

:دیپرس ارب نیا و دید را سکوتم  

نشده؟ یدیجد خبر دیحم از -  

:گفتم آرام و دادم تکان ینف حالت به را سرم  

.بشه یخبر گهید ستین قرار -  

!شده تمام زیچ همه که بود دهیفهم هم او انگار نگفت، یزیچ  

 متعدد جلسات با که بود شده مرتکب یاریبس یها جرم دخانیحم

 که یکسان تمام! برد ارد ی چوبه یپا اورا و شد رو تکشان تک دادگاه

.شدند یم مجازات هم داشتند دست ها جرم نیا در  

 در یدیحم گرید که میبگو میمستق و کنم ناراحت را او توانستم ینم

 تر بلند شیها نفس یصدا. نبود مساعد حالش هنوز ست،ین ایدن نیا

.شد  
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 به و آوردم باال سر ، بود مشکل شیبرا هم دنیکش نفس تیوضع نیا با

 نشست، میگلو در یبغض. بود متصل آن به یزیچ که کردم نگاه شیگلو

 تا گرید که افتاد جانش یب جسم به و آمد تر نییپا نگاهم. دمیکش یآه

! نداشت را دادنش حرکت ییتوانا عمر آخر  

 که یکار تنها! بود شده فلج دره از افتادنش و ییکذا اتفاق آن از بعد

! بود یسخت به زدن حرف کلمه چند نیهم دهد انجام توانست یم

!داد باد بر لحظه کی در را همه و الیآ ، باراد ، خود یزندگ  

 یرو میپا با! بود کننده خفه میبرا نجایا یهوا ، دادم قورت را بغضم

. میبود ساکت دو هر گذشت، زمان چقدر دانمینم. گرفتم ضرب نیزم

 از بود تظرمن انگار بود، چشمانم به نگاهش ، شدم بلند یجا از باالخره

 ، کردم نگاهش نیغمگ. بود یشوخ کی میبگو ای شوم مانیپش رفتن

 دستم انیم را سردش دست ، دمیبوس عیسر را اش یشانیپ و شدم خم

:گفتم و گرفتم  

 قبل که موندن یا گهید افراد اما ، بمونم شتیپ شتریب داشتم دوست -

 یروز هی اگه ، شدم خوشحال دنتید از. برم دنشونید به دیبا رفتنم

.زنم یم سر بهت حتما رانیا امیب بازم  

:دادم ادامه و کردم یمکث  
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.جان عمه خداحافظ -  

 و ستادمیا در پشت ، شدم خارج در از بلند یها قدم با و نکردم صبر

 ، کردم نگاهش در نیب از. دادم قورت را بغضم دم،یکش یقیعم نفس

 چشمان بار نیا که تفاوت نیا با اما بود شده رهیخ سقف به دوباره

 یبد اتفاقات و مسائل به ییگو ، بودند کرده دنیبار به شروع قرمزش

.بود ممکن ریغ کردنشان جبران گرید که کرد یم فکر  

 اتاق وارد و برگشتم اول طبقه به شدم، دور آنجا از و برداشتم قدم

 کشینزد و زدم یلبخند دارشیب یها چشم دنید با ، شدم مادربزرگ

:گفتم و دمیبوس دوباره را اش یشانیپ شدم،  

بزرگ؟ مامان خوبه حالت  -  

 یها دست ،  گفتم یخداراشکر. داد تکان دییتا ی نشانه به یسر

:دادم ادامه و گرفتم میها دست انیم را رشیپ  

.مجبورم اما بزنم بهتون حرفارو نیا نداشتم دوست -  

. فشرد را میها دست ، گرفت ینگران رنگ چشمانش  

.نشده یزیچ باش آروم  -  

:دادم ادامه و کردم یمکث  
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 جلو ییزایچ هی خواسته نا اومدم یوقت از ، نبود خوب قدمم پا انگار -

 ینطوریا که گرفتم دنبالشو کرد، یم کنجکاو منو و گرفت یم قرار روم

 گهید جور هی زیچ همه االن کردم ینم یکنجکاو انقدر اگه دیشا شد،

.دونم یم مقصر خودمو منم بود،  

:گفتم و انداختم نییپا سر  

.برم رانیا از خوام یم ، مامان ندارم موندن تحمل -  

 گرفتمش بغل ، بود شده یباران چشمانش کردم، نگاهش و اوردم باال سر

:گفتم و  

 یم فقط االن یول گردم، یم بر دوباره یروز هی نکن، ناراحت خودتو -

!ستین موندن یجا گهید نجایا برم، خوام  

 دهیرس جهینت نیا به هم او ییکذا اتفاق ان از بعد گاران ، داد تکان سر

!بود  

 نگاهش و زدم حرف او با ریس دل کی ، کردم باران بوسه را صورتش

! رفتم یم دیبا اما بود سخت کندن دل ، کردم  

.شدم خارج اتاق از و نکردم صبر گرید ، کردم یخداحافظ او از  
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 سوار و دمیبخش عتسر میها قدم به ، گرفتم شیپ در را رونیب راه

.شدم نمیماش  
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 حالم ، دمیکش نفس یپ در یپ و کردم باز را لباسم اول ی دکمه چند

!داد یم عذابم ذهنم در یزیچ! نبود خوب  

 یخداحافظ و رفتن ینا ، شدم خارج مزخرفم افکار از و دادم تکان سر

 یوجود با! نبود خوب اصال هم آنها حال نداشتم، را لدای و انیک با کردن

!بودند تازه هنوز ها درد اما بود، گذشته سال کی که  

 چند خوردن از بعد ، گرفتم را انیک ی شماره و برداشتم را تلفن یگوش

:شد پاسخگو بوق  

بله؟ -  

 را چشمانم ، شد بلند تلفن پشت از که بود لدای سرد و گرفته یصدا

.فشردم گرید کی یرو  

کجاست؟ کیان ره؟چطو حالت خبر، چه ، لدای یتوی -  



1239 | P a g e  
 

 سال کی نیا که یبغض شد، بلند هایش هق هق و ترکید بغضش

:داد ادامه کرد، ینم شیرها  

 حس مرگو دارم ثانیه هر باشم؟ یچطور باید هان؟ باشم یچطور باید -

...دارم دوست خواهرم مثل رو آیال من! میرم یم دارم کنم، یم  

:گفت یعصب شد، بلندتر اش هیگر یصدا  

 دختره اون مثل روز همون اون اگه ؟یدار خبر یعوض باراد اون از -

! افتادینم اتفاقات نیا از کدوم چیه رفت یم رانیا از شهیهم یبرا الناز

کجاست؟ یدونیم  

 یگناه ، رهیتقص یب اون! کرد داشیپ شهیم یشگیهم یجا همون -

.ماست از بدتر حالش که یدون یم خودت نداره،  

:زد ادیفر  

...که ییالیآ از بدتر بدبختم؟ داداش از بدتر -  

 یبعض اتفاقات، یبعض. ندادند را او به زدن حرف اجازه شیها هق هق

!رفتند ینم ادی از هم زمان گذشت با ها درد  

 لدای از را یگوش نکهیا مثل آمدم، خودم به انیک گفتن الو یصدا با

.بود گرفته  
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ان؟یک بله -  

افتاده؟ یاتفاق ، یزد  زنگ -  

 گفتم ندارم، اومدن تیموقع ، رم یم رانیا از دارم بگم مخواست فقط -

.کنم یخداحافظ ازتون یگوش پشت از حداقل  

؟یزود نیا به -  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس  

.اومدم ینم وقت چیه کاش! گهید ندارم موندن تحمل انیک -  

!بود موافق حرفم با هم او انگار نگفت، یزیچ  

.کن یخداحافظ هیقب و اشاری و لدای از من طرف از -  

. بهزاد باشه -  

:دادم ادامه و کردم یمکث  

نشده؟ خوب هنوز لدای  -  

:گفت و شد نیغمگ شیصدا  
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 فکر یطرف از! شده وونهید ، لدای برسه چه نشدم خوب خودمم من -

 یسع و زنمیم حرف باهاش یه اشار،ی یطرف از ده یم عذابش الیآ

.ستین جوابگو انگار اما کنم بهتر حالشو کنمیم  

:گفتم و دمیکش یآه  

خبر؟ چه اشاری از -  

! بمونه خوب ادیز نبود قرار انگار اما ، بود شده بهتر تازه چارهیب اون -

! مرکز تو نظره ریز هنوز کرد، خراب حالشو و شد وارد بهش یبد شوک

 حالش اتفاق اون بعد ،یروان یمارهایب مارستانیت بگم بهتره دیشا ای

...بد یلیخ بده،  

.واقعا بگم یچ دونمینم -  

:گفت و دیکش یآه  

 ، داداش برو ، مینزن کننده ناراحت یحرفا نیا از رفتن دم بهتره -

.سالمت به سفرت  

 الیآ فکر ، گذاشتم فرمان یرو را سرم قهیدق چند و کردم قطع را تلفن

!کرد یم ام وانهید  
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 نفس و فشردم را میها قهیشق یکم ، برداشتم فرمان یرو از را سرم

 در که یراه سرعت نیآخر با و کردم روشن را نیماش. دمیکش قیعم

!گرفتم شیپ در را بود ذهنم  

!دیشن یم را میصدا دیشا! کردم یم یخداحافظ الیآ با دیبا  

 را وجودم یبد حس و شد مچاله قلبم ، دمیرس یقیدقا گذشت از بعد

 از ، بودم شده متنفر شیپ کسالی همان طیمح نیا از ، گرفت فرا

.شدم وارد و شدم ادهیپ نیماش  

 و بلند یکم شیموها که شد قفل یمرد به نگاهم ، دمیرس اتاقش به

 قیتزر وجودم به غم ، بود شده بلند هم شیها شیر و بود ختهیر بهم

 یم کیکش شهیش نیا پشت جا نیا در روز هر! باراد بود، خودش شد،

 لج الیآ اما ،شود داریب یلعنت خواب نیا از الیآ که یروز دیام به داد

 سال کی ، بود کرده قهر شهیهم یبرا انگار ، شد ینم داریب و بود کرده

!بود دهیخواب نجایا و بود کرده قهر ما ی همه با بود  

 یها دستگاه ریز که شدم رهیخ شهیش پشت یالیآ به و ستادمیا کنارش

 افتاده گود چشمانش ریز و بود شده الغرتر صورتش! بود دهیخواب یادیز

 دخترک نیا یجا یگرید کس هر ، بود کرده تحمل را یادیز درد! دبو

! آورد یم کم شیپ وقت یلیخ بود  
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 با خواست یم انگار شد، یم کمتر قبل روز از اش یاریهوش روز هر

 روز هر حالش با خواست یم انگار ، دهد عذابمان تر شیب یکم حالش

 مانیتنها شهیهم یبرا برود، و کند کمتر و کم را امان مانده یباق دیام

...!بگذارد  

 شده شکسته هم او ، نداشت الیآ از یکم دست دادم، باراد به را نگاهم

! بود  

:گفتم و گذاشتم اش شانه یرو را دستم  

  خوبه؟ حالت -

:دادم ادامه نگفت، یزیچ  

 هم شبا یبعض دمیشن نجا؟یا یایم روز هر ساله کی یش ینم خسته -

!یرینم  

:دش بلند اش گرفته یصدا  

!شه داریب فقط ، شه داریب تا بمونم منتظر هم گهید سال ده حاضرم -  

نه؟ یدار دوستش یلیخ -  

 یم ویزیچ هی قدر یوقت متاسفانه آدما! ادیز یلیخ دارم، دوستش -

 یوقت تا! مینشناس قدر ، قدر نیهم آدما ما! بدن دستش از که دونن



1244 | P a g e  
 

 واسمونح دورمونن میدار دوستشون و دارن دوستمون که ییکسا

... رنیم که نیهم یول ستین بهشون  

:گفت و دیکش یقیعم نفس  

 میزندگ الیآ ، شه یم گهید آدم هی یایدن و یزندگ تمام آدم هی یگاه -

!شده امیدن شده،  

:گفت و کرد یمکث  

!شده تنگ براش دلم چقدر دونه یم خدا -  

:گفت لرزان ییصدا با باراد ، شد بلند الیآ اتاق یها دستگاه یصدا  

وفته؟یم داره یاتفاق چه -  

 

242_پارت#  

:زد ادیفر و ستادیا راهرو وسط  

.افتهیم داره یاتفاق هی نیایب دکتر، ، دکتر -  

 و مغرور باراد آن گرید او! بود اشک از پر چشمانش کرد، نگاهم

 ستادهیا عاشق باراد کی من یجلو نبود، گفتند یم همه که یخودخواه

!داد یم جان عشقش یبرا که بود  
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.رمیم یم قرآن به رم،یم یم من وفتهیب براش یاتفاق اگه بهزاد -  

 پرستار اما دیدو در سمت به باراد شدند، اتاق وارد همراه چند با دکتر

.شدند اتاق به ورودش مانع ها  

:زد ادیفر و ستادیا شهیش پشت و برگشت دوباره  

اومد؟؟ سرش ییبال چه هوی خبره؟؟؟ چه -  

 و دکتر نگران یها چشم شد، یم تر شیب ها دستگاه یصدا لحظه هر

! بود تخت یرو یالیآ به ها پرستار  

:شد بلند دستگاه یصدا نیب دکتر یصدا  

!دیکن عجله! مید یم دست از رو ماریب میدار -  

 اما کرد، یم نگاه دینبا برگرداندم، خود سمت به و گرفتم را باراد عیسر

 شده پر هوارش و داد یصدا با مارستانیب تمام ، بود شده یروان کامال

!بود  

 زنده نفر کی دل در را دیام توانست یم دکتر گفتن سه دو کی یصدا

 انگار!  سه دو کی ، کرد شروع دوباره!  کند دیام نا را نفر کی ای کند

!وفتدیب اتفاق یا معجزه نبود قرار  

.مید یم انجامش بازم! باره نیآخر نیا: دکتر  
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 تا میبود منتظر ، گرفت فرا سکوت را ستانماریب تمام ، شد آرام باراد

.میبشنو دوباره را او قلب تپش یصدا  

! نشد یخبر و گذشت هیثان ده...  هیثان دو ، هیثان کی  

.کردم نگاه باراد به نیغمگ یها چشم با ، بود رفته انگار  

 یم اتاق ی شهیش به وار وانهید! شیپ از شیب شد، وانهید واقعا نباریا

!زد یم صدا را الیآ نام و دیکوب  

.شد بلند یقلب تپش آرام یصدا ، صدا و سر همه آن نیب  

: زد داد پرستار  

!معجزس هی نیا! برگشت ماریب -  

.کرد باز را در دکتر مخالفت وجود با و دیدو در سمت به باراد  

 همه که یا دخترانه یصدا آمد، ینفس بلند یصدا بعد هیثان چند

!شتریب باراد بودند، دلتنگش  

: زد یم صدا را یاسم و بود کرده باز را شیها شمچ  

!باراد+   

!شد آرام باراد یها چشم سال کی بعد ، شد آرام  
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 و آمد رونیب شوک از کدفعهی بود، شوک در و شد ینم باورش انگار

:زد ادیفر  

!الاااایآ -  

.دیکش یم بلند یها نفس ، افتاد هم یرو دوباره الیآ یها چشم  

!بود معجزه کی واقعا نیا و بود شده داریب کسالی از بعد  

: زد داد و کرد بغلم محکم و برگشت سمتم به باراد  

 تو ، زد صدا منو و کرد باز چشماشو ، برگشت بخدا ، برگشت الیآ -

 اندازه به بخشه، یم منو اون دونمیم داره، دوستم هنوزم بخدا! فکرمه

!دادم پس تاوان یکاف  

!براتون خوشحالم خداروشکر، -  

:گفتم یمکث دبع  

!موضوع نیا دنیشن از شه یم خوشحال هم اشاری -  

: گفت آرام  

...شه یم خوشحال آره -  
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 خوشحال یلیخ بشنوه نویا اگه لدای بدم، خبر هم انیک و لدای به دیبا -

.شهیم  

. شد رهیخ الیآ به شهیش پشت از دوباره و شد جدا من از باراد  

!دکر یم زمزمه خود با را اسمش آرام آرام  

 یجان یب لبخند و کرد یم نگاه باراد به باز مهین یها چشم با هم الیآ

.بود لبش یرو  

:گفتم و شدم کینزد او به  

!ها داره یقشنگ اسم -  

: گفت و زد یلبخند  

 درست اد،یم بهش یلیخ اسم نیا ، قشنگه قدر همون هم شیمعن -

!کنه یم فیتوص الرویآ  

شه؟ یم یچ شیمعن -  

 عشقو دویام نور اون! ماهه دور ی هاله ییبایز به تدرس! ماه ی هاله -

...میزندگ ماهِ ماهه، مثل درست کرده، روشن دلم تو  

:کرد تکرار دوباره و زد یلبخند  
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!ماه ی هاله -  

[ انیپا#]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


