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 به دیار عشقسفر 
 یباسمه تعال

 
 
 

 مقدمه
 یتا نشنوم صدا چاندی.. گوشم را پ میبلند خنده ها یصدا

 سرنوشتم را.. زیرعب انگ پوزخند
 کش و قوس نگاهم..ناگاه چشمانم به نگاهت برخورد کرد.. در
 حاصل تصادف نگاهمان .. که

 را فراموش کنم و دست در دستان پر مهرت.. رمیشد مس باعث
 ..میرا بگو میآشنا ارید ترک

 بود تا بسوزم یمن کاف یایدن کی یدستانت برا یماگر
 آتش عشق نگاهت.. در
 ..یتو بودم..با من بود با
 سرنوشت ینعره ها یصدا یچه شد که لحظه ا دانمینم یول

 ..سرودیم میعاشقانه برا یکه نجواها ییتو..همان صدا یصدا شد
 هم نداشتمدستانت را  یگرما گریچه شد .. که د دانمیناخواسته نم یول
 زدم ...و فراموش شدم.. خی میزنگ خبندانی یتنها در دوره  و

 رفتم ادهایتو..شکستم ..از  یب یجوار تو ول در
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 را.. میبرسم به حال ساده که بتوانم خودم صرف کنم ..نوع گردش زنگ تا
 خوب نبود.. شهیصرف و نحوم مثل هم یول

 عشق.. اریه دبازگشت ب یبرا یتا همسفرم شو یتو نبود چون
 ..دوست دارد..دوست دا____ی:دوست دارم..دوست دارگفتم

 :کردمیگوش م یمن که با ناباور یجا کردیامان زمزمه م یتو ب یصدا یول
 امان..با من بمان یدارم..ب دوستت

ستم و به دن یمکتهایاز ن یکی یرو ش شنگ بچه ها نگاه م یایپارک ن ... کنمیق
 یاز روزا... دوست دارم سرمو بذارم رو شونه  یلیله خدلم گرفته... مث بیعج

 نیچن گهیوقته که د یلیبده... اما خ میو اون دلدار زمیاشک بر تونمینفرو تا م هی
... دیرس نجایبه ا میکه زندگ شد یسراغ ندارم... واقعا چ میزندگ یرو تو یآدم

ضافه  کنمیانگار آخر راهم... حس م صدا..نمیزم یرو یتنها موجوده ا  ی. با 
س نی... رو زمامیدختر بچه به خودم م هی ی هیگر لندش که ب ستین یافتاده و ک

سونمیخودم به دختر بچه م شمویپارک بلند م مکتیکنه... از رو ن وش ... جلر
 بلند شه کنمیکمک م زنمویزانو م

 خانم خانما؟ یخوب -
 کنهیدرد م یلی: زانوم خگهیبا هق هق م دختربچه

کوچولو زخم شدددده... زخمش  هیزانوش  نمیبیکه م ندازمیوش مبه زان ینگاه
 زنمیرو زانوش م ارمویچسب زخم در م هی فمی... از تو کهیسطح

سمت چشهی: حاال زوده زود خوب مگمیم زنمویم یلبخند یمهربون با  هی.... ا
 خانم کوچولو؟

 ها نگم بهی: مامانم گفته اسممو به غرگهیبغض آلود م ییصدا با
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 نهیشیرو لبام م نیند غمگلبخ هی
 به حرف مامانت گوش کن... شهیخانم کوچولو... هم نیآفر-

 شده؟ یچ ای: لعشنومیزن رو م هی یصدا
 خانم برام چسب زد نیزانوم زخم شد... ا ی: مامانایلع
 : سالم خانمگمیم گردمویبرم ایسمت مادر لع به

 : سالم... ممنونم بابت لطفتونایلع مادر
 دیدار یزبون نیریبود... دختر ش فهی... انجام وظکنمیخواهش م-

 میرب دیبا گهیاز خانم تشکر کن... د ای: لعگهیم لدایو به  کنهیتشکر م ازم
 خانم ی: مرسایلع
 یخانم کنمیخواهش م-
تر دخ نکهیبه خاطر ا زتیجا نمی: اگمیم ارمویمانتوم در م بیشددکالت از ج هی

 ینکرد هیگر ادیو ز یبود یخوب
از من  کنهیاشدداره م ای... که اونم با چشددماش به لعندازهینگاه به مامانش م هی

 رهیشکالت رو بگ
 مذاریو من شکالت رو تو کف دستش م ارهیکوچولوش رو جلو م یدستا ایلع
 ی: مرسایلع
هم  ایو لع کنهیم یباهام خداحافظ ای... مادر لعزنمیفقط لبخند م گمینم یزیچ

ست تکون م ست تکون م.دهیبرام د س دمی.. منم براش د شون ریو به م نگاه  رفتن
صداکنمیم ش ی... با  ش هی... امیبه خودم م میزنگ گو ... زمندایم مینگاه به گو

 دمیطاهاست... جواب م

http://www.roman4u.ir/


 7 شقعبه دیار سفر 

 سالم داداش-
مامان نگران  یگی... نمیهست یمعلومه کدوم گور چی: سالم و کوفت... هطاها

 خونه ایب... زود شهیو حالش دوباره بد م شهیم
ش نکهیبدون ا و شمیآه م هی... کنهیرو قطع م یمنتظر جواب من بمونه گو از  وک

 امیم یو وقت کنندیم یکنارشددون هسددتم از من دور ی... وقتشددمیپارک خارج م
ندیبرخورد م نطوریبا من ا رونیب ند نگرانکن نا برا ی... هر چ  سدددتیمن ن یاو
دوسددت دارم...  یلیارک رو خپ نیاز من بخاطر آبروشددون نگرانند... ا شددتریب
بعد به  ونمیشددیم یا قهیدق سددتیربع ب هی... نجایا امیاوقات بعده کار م شددتریب

فروغ  یاز شددعرها یکی زنمیکه قدم م نجوری... همکنمیسددمت خونه حرکت م
 :کنمیخودم زمزمه م یرو برا

 ستاره ها که بر فراز آسمان یا»
 دینگاه خود اشاره گر نشسته ا با
ستاره ها بودم... تو کنمیفکر م خودم با سمونا... راحته راحت...  یکاش مثله  آ

 بهشون زور بگه تونهینم یشکیخوش به حال ستاره ها که ه
 ابرها یستاره ها که از ورا یا

 دیجهان ما نظاره گر نشسته ا بر
 منم که در دل سکوت شب نیا یآر

 کنمیعاشقانه پاره م یها نامه
 دیمدد کن ستاره ها اگر بمن یا

 کنمیاز غمش پر از ستاره م دامن
 از وفا نبرده است ییکه بو یدل با
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 و بهانه خوشتر است کرانهیب جور
 مصاحبان خودپسند نیکنار ا در
 خوشتر است رکانهیز یو عشوه ها ناز

 ستاره ها چه شد که در نگاه من یا
 آن نشاط ونغمه و ترانه مرد ؟ گرید

... به دمیدارم تاوان پس م نطوریکار کردم که ا یچشدددد؟ مگه من  یچ واقعا
دلم از  نقدریچرا ا ه؟یکدوم جرم... به کدوم گ*ن*ا*ه؟ چرا لبخند از لبام فرار

 و زمان گرفته؟ نیزم
 ستاره ها چه شد که بر لبان او یا

 گرم عاشقانه مرد ؟ یآن نوا آخر
 نه... چقدر وصف حاله مکشمیم یآه رسمیشعر که م یجا نیا به

 یباده سر نگون و بسترم ته جام
 او ینامه ها ینهاده ام به رو سر
 سطور نیا انینهاده ام که در م سر

 او یاز وفا یکنم نشان جستجو
گه یا  دیستاره ها مگر شما هم آ

 ساکنان خاک یو جفا ییدو رو از
 دیبه قلب آسمان نهان شد نیچن نیکا

 خوب و پاک یستاره ها ستاره ها یا
 ستیکه پشت پا زدم به هر چه هست و ن من
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 که کام او ز عشق خود روا کنم تا
 خدا بمن اگر بجز جفا لعنت

 سپس به عاشقان با وفا کنم نیز
 اشک یستاره ها که همچو قطره ها یا

 دیشب نهاده ا اهیبدامن س سر
 ستاره ها کز آن جهان جاودان یا

 دیجهان گشاده ا نیا یبسو یروزن
 رودیو مهرش از دلم نم است رفته

 ستاره ها چه شد که او مرا نخواست ؟ یا
 ستاره ها ستاره ها ستاره ها یا

 «عاشقان جاودان کجاست ؟  ارید پس
... هنوز اتوب*و*س رمیاتوب*و*س م سددتگاهیبه سددمت ا کشددمویم یقیعم آه
 یستا اتوب*و*س برسه... اگه بخوام با تاک مونمیمنتظر م قهی... چند دقومدهین

... باالخره اتوب*و*س اومد منم سوار ارمیتا آخر ماه پول کم م ایبرم اون سر دن
ستن ن یشلوغه... جا یلی... خشمیاتوب*و*س م ش ار ب د... بعد از چنستین

شدن باالخره به جلو سمیخونه م یسوار اتوب*و*س واحد  که وارد  نی... همر
 ؟یبود یور: تا حاال کدوم گشنومیداد بابا رو م یصدا شمیخونه م

 : سالم باباگمیم متیمال با
 : جواب منو بدهبابا

ض مجبورم صله  یپارک رفتن رو مخف هیق صال حو  دادیداد و ب یکنم... چون ا
 ندارم
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 اتوب*و*س رو از دست دادم نی... اولدیکارم طول کش کمی-
 : گم شو تو اتاقتگهیو م دهیتکون م یسر

اقعا ... وکنمیدر اتاقم رو قفل م شهیهم مثله رسونمیزحمت خودمو به اتاق م به
... ستیمن ن ریمرگ ترانه تقص دنیفهمیکاش م یکنم... ا دیبا کاریچ دونمینم
شما فکر م یسع یلیخ لیاوا ... تسین دیکنیکردم به همه بفمونم اون طور که 

نم از ماما نیو نفر برادرامشددد کتک از بابامف فحش از  دمیکه عا یزیاما تنها چ
هسددت... اونا  دهیفا یب یگ*ن*ا*هیاصددرار به ب دمیمدت فهم هیده بود...بع

ن م کردنویم دادیتفاوت شدددم... اونا داد و ب یاصددال باورم نداشددتن... کم کم ب
که منو به  یزی... اونا هم کم کم فراموشددم کردن... تنها چکردمیفقط گوش م

نوادم بس... تنها نقطه مشددترک من و خو واتاق هسدددت  نیهم دهیاونا ربط م
 من یاتاقه... مرگه ترانه برابر شد با مرگ همه آرزوها نیهم

 کمی... اتاق کوچکنمیتخت پرت م یلباسمو عوض کنم خودمو رو نکهیا بدون
 زنهیبرق م یزیاز تم

به گذشددته ها فکر نکنم... خواب رو به همه  دمیم حیخسددته ام... ترج بیعج
 کنمیلب زمزمه م ری... زدمیم حیترج زیچ
 دارد یبیو نج یدل پاک اچهیدر »

 دارد یبیکه حاالت عج ستیچند
 کوبدیموج که سر به صخره ها م نیا

 «دارد  یبیمن چه شباهت عج با
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 11 شقعبه دیار سفر 

شدددب هم که شدددده بعد از  هی یبرا خوادی... دلم مخوادیخواب آروم م هی دلم
ما خودم هم م با آرامش بخوابم... ا ها   یآرزو هیکه فقط و فقط  دونمیمدت

 رمیبه خواب م یک دونمیکه خودم هم نم کنمیم الی. اونقدر فکر و خمحاله..
... شددهی... آه از نهادم بلند مندازمیم ی... به سدداعت نگاهکنمیباز م چشددامو

 یکس شهی.. مثله همدمیخواب کسرهیعصر تا االن  6ساعت چهار صبحه... از 
سمت شدمیو از اتاق خارج م کنمیشدام صددام نکرد... قفل درو باز م یبرا  ...

شپزخونه م نمونده...  شبید یاز غذا یزی... چکنمیرو باز م خچالیدر  رمویآ
از اون شددبا نبود...  شددبید نکهیمثله ا یول ذارهیمواقع مامان برام غذا م یبعضدد

ست کنم... با کمتر هیدو تا تخم مرغ بردارم و  شمیمجبور م ر و س نیاملت در
 رمیو م شورمی...ظرفا رو مخورمیمنون  کهیت هیبا  کنمویصدا املت رو درست م

 وتریخونه انجام بدم... کامپ ارمیمجبور شدددم ب همقدار از کارام موند هیتو اتاقم 
شن م ضاحه... خ کنمیرو رو  یشده... ول یمیقد یلیسرعتش باال اومدنش افت

... کنمیبه گذشته فکر م ادیباال ب ندوزیباهاش بسازم... تا و دیبا ستین یچاره ا
ش دینکردم با رونتیکه از خونه ب نیگفت هم بابا یوقت  گهین دم یازم ممنون با

ص خرج ش دمینم لتویتح شدم... ما لپ تاپ رو هم  لویو موبا نیواقعا درمونده 
... تو اتاقم موند وتریکامپ نی... فقط همیازم گرفت و من موندم و هزار بدبخت

شتمیدر به در دنبال کار م ستم پ گ سخ کنم... دایو باالخره تون ... یتهر چند به 
سخت  یلیبودم... ترم آخر دانشگاه خ ی... اما به همونم راضیهر چند قرارداد

تو  یزبان رو گرفتم... حت سانسیل ی... اما گذشت... به سختیلیگذشت... خ
دوستمف حرفمو باور نکرد و رابطه شو باهام قطع  نیتر یمیاون روزا بنفشه صم

ود ب میماجرا بود ماندانا دوست هم دانشگاه کل انیکه در جر یکرد... تنها کس
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... هر چند ماندانا هم رفتیبا شددوهرش به کانادا م اشددتکه اونم تو اون روزا د
ترم زودتر از  هیحرفاشدو باور نکرد...ماندانا  یتالشدش رو کرد اما کسد یهمه 

شها سرزن شو تموم کرد من به خاطر مرگ خواهرم و  س خونوادم داغون  یمن در
 یآخر به جا یماندانا روزا چارهی... برمیبگ یترم مرخصدد هیر شدددم بودم مجبو

... هنوز که هنوزه دادیم ینکه با خانواده اش باشددده کنار من بودو بهم دلداریا
ماندانا هستم...تو  ونیرو هم مد یکار فعل نی... همزنهیوقتا بهم زنگ م یبعض

سپرد برام  یبدبخت یهمون روزا شوهرش  به  تمرفی.. هر جا مکنه. دایکار پ هیبه 
انا شوهر ماند نکهیدادن تا اینداشت کار نم یکار یسابقه  چیدانشجو که ه کی

زبان وارد شددرکت  یاز مترجم ها یکیبا عموش صددحبت کرد و من به عنوان 
شرکت کوچ ستم... هر چند  شدم و هنوز هم همونجا ه ستش  یکیعموش  ه

... ادیباال م ندوزیخره و... باالادیکه خرج و مخارجم در م نهیحداقلش ا یول
 پشون مونده...یهمه متن ها رو قبال ترجمه کردم فقط تا

شته م الیخیب کردن  پیتا یکردن... بعد از کل پیبه تا کنمیشروع م شمویگذ
 شهیتموم م پیباالخره کار تا

 : باالخره تموم شدکنمیلب زمزمه م ریز
 .... به سداعتشدهیم اسدتخونام بلند یکه صددا دمیبه بدنم م یکش و قوسد هی

شپزخونه ممهی... هنوز پنج و نندازمیم ینگاه سمت آ تخم مرغ و  هی رموی... به 
شه... اگه بخوام ب ذارمیرو م ینیزم بیس  غذا بخورم تا آخر ماه پول رونیآبپز ب

ببرم... تو اون شددرکت  دمبا خو یزیچ یلقمه ا هی... مجبورم هر روز ارمیکم م
... امیواسه نهار خونه نم هیهم چون طوالن رمیمس... شهینم دایسلف پ کیکوچ
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سه  ییغذا ستیمعلوم ن امیهر چند اگه ب صرفه تر ایبهم بر موندن  راه نینه؟ به 
 تو شرکته

و ت ذارمی... دو سدده تا شددکالت هم مفمیتو ک ذارمیچند تا لقمه م شددهیهم مثله
 شددرکت دیبا 8... سدداعت زنمیم رونیاز خونه ب میو سدداعت شددش و ن بمیج

 یآغوش مادرم... برا یهمه خوابن... دلم لک زده برا شدددهیباشددم... مثله هم
 خواهرم ینوازشها یبرادرام... برا یتهایحما یمحبت پدرم... برا

*** 
شرکت م نکهیهم سمت اتاق کارم م رسمیبه  سرمیبه   وتری... کامپومدهین ی... ک

و نفس و  شددهی... در باز مکنمیامروزم رو شددروع م یکارا کنمویرو روشددن م
 مهربون یلیخ نی... همچنهی... نفس دختر شاد و شنگولشنیداخل م نینازن

 ... حال و احوالت چطوره؟زی: به به خانم سحرخنفس
 ممنون خوبم-

به من سددمت م یو ب زنهیپوزخند م هی نینازن نازنرهیم زشیتوجه  ر دخت نی... 
سه... اما ه یعمو شابه ا چینف ز لحاظ ظاهر نه از نه ا ستیشون ن نیب یوجه ت

نازن تار...  از من خوشددش  کنمیمغروره... حس م یلیخ نیلحاظ اخالق و رف
با اادینم به نفس ت نینازن یول هینفس دختر خوب نکهی...  چون  دمیم حیرجرو 

 کمی کاشی... اکنهیم یپرحرف یلینفس خ یسر و صدا ندارم ول یمن حوصله 
 تنها باشم... خوادی... دلم مرهیآروم بگ

 : ترنم چه خبرا؟فسن
 یخبر سالمت-
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شننفس شرکت اومد روزید دمی:  ص نیمن و نازن یول یهم  و  میرد کرد یمرخ
 خالص...

که مگمینم یزیچ نازن زنمینم یحرف نهیبی... نفس هم  ند ح نیبا  ند بل رف بل
و اشددکان داخل  شددهی... در اتاق دوباره باز مکنهیو سددر خودشددو گرم م زنهیم
 زشیپشددت م رهی... بعد مکنهیخ خودش با همه سددالم م... با لحن شددوشددهیم
شم ریز ی... از نگاه هانهیشیم شکان به راحت یچ که  دیهمف شهیم ینفس به ا

اشددکان به نفس هم  گاهیگاه و ب یچقدر اشددکان رو دوسددت داره.. از نگاه ها
س ح لی... هر چند اواستیطرفه ن هیعشق  نیکه ا دیموضوع رس نیبه ا شهیم
اه که اشددتب دمیاما کم کم فهم بهیو غر بیر اشددکان به شدددت عجرفتا کردمیم
ا فکر نکنم... ب تهبه گذشدد کنمیم یو سددع کنمیکارم م ری... ذهنمو درگکنمیم

 امینفس به خودم م یصدا
 برسونمت ای: ترنم بنفس

 بمونم خوامی... مرمیممنونف خونه نم-
 برات بخرم؟ یزیشرکت چ کی: برم از رستوران نزدنفس
 : ممنون غذا آوردمگمیم زنمویم یندلبخ

مه مه رو ب فمیخودم... از تو ک مونمویو فقط من م رنیم ه  ارمویم رونیلق
با  یچطور تونسددت ؟ی...ترنم چطور تونسددتفتمیمامان م یحرفا ادی... خورمیم

با زندگ یزندگ با زندگ یخودتف  مه مهمتر  نه ا یماف از ه ... یکارو کن نیترا
رانه ت مرگ... تو باعث بخشددمتینم چوقتیرنم... هت کنمیحاللت نم رمویشدد

ام  گاز بزرگ به لقمه هی... نهیشیتو گلوم م یاون روزا بغض بد یادآوری... با یا
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ضمو به زحمت قورت م زنمویم ... بعد خوردن غذا دوباره کارمو ادامه دمیو بغ
ساعت کاردمیم ساعت  ی...  ضافه کار 2تا  ست اما من ا ... کنمیقبول م یه

تو خونه آرامش ندارم... دوسددت دارم  نکهیه خاطر پولش... هم به خاطر اهم ب
کارا  هیخسته شدم ساعت پنج و ربعه... بق یلیاز خونه دور باشم... خ تونمیتا م

.. .شمی... متوجه نم نم بارون مشمیفردا... از شرکت خارج م یواسه  ذارمیرو م
 ینجوری... ازمیمو اشددک ربارون راه بر ریکه ز نمیعاشددقه بارونم... عاشددقه ا

مهینم یچیه چکسیه ند نم چکسی... هفه کام پوزخ خاطر اشدد نهیبه  ... ز
سخرم نم چکسیه شه... ه نیا گهینم چکسی... هکنهیم شکا حق ا ب چکسیا

منو  یبا اشکاش اشکا شهی... من عاشق بارونم چون همدهیتاسف سر تکون نم
سم خ ی.... جلوکنهیم یمخف  کنموی... درو باز مهسیخ سهیدر خونه ام... لبا

 ستیخونه ن چکسیمامان ه ز... جشمیوارد م
 : سالم مامانگمیم یمهربون با

: گمیم رونویب رمی... مکنمیاتاق... لباسددامو عوض م یتو رمی... مدهینم جوابمو
 ؟یخوریم ییمامان چا

 یی... دو تا فنجون چاکشددمیم یگرفته... آه بی... دلم عجدهیجوابمو نم باز
 کنمیبه سمت سالن حرکت م زمویریم

 ذارمیرو جلوش م ییچا نمویشیمامانم م یجلو
شک شماش جمع م ا ض ادی دونمی... مشهیتو چ ر مواقع فک یترانه افتاده... بع

 کنند؟یم کاریبود چ قتیمن حق هیبفهمن که همه حرفا یاگه روز کنمیم
سالن باز م نیهم سالن مشهیموقع در ... اما شنی... طاها و طاهر خندون وارد 

 توهم رهیاخماشون م فتهیمامان م سهیتا چشمشون به صورت خ
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صبان طاها ... باز یکنیم یچه غلط نجای: اگهیم ادیسمت منو با فر ادیم تیبا ع
 یدق رو به روش نشست نهیمامان مثله آ یجلو یاومد

شو بهم م طاهرف سونهیبرادر بزرگم با دو قدم بلند خود هلم  و رهیگیو بازومو م ر
 : گم شو تو اتاقتگهیو م هدیم

شک شام جمع م ا شما ندازمینگاه به مامان م هی... شهیتو چ زده  خی یکه با چ
 یحرف چیه ی... بکنهیازم دفاع نم چوقتیاون هم ه دونمی... مکنهیبهم نگاه م

 ی... صددداادیاشددکام در م رمیکه داخل اتاقم م نی... هم رمیبه سددمت اتاقم م
سخته که وجودت  یلی... خدنیم یبه مامان دلدار که شنومیطاها و طاهر رو م

 رمیس یسخته... واقعا از زندگ یلیباعث آزار همه بشه... خ
 آدمها یتفاوت یمن و ب یدلتنگ ستین ی:اندوه تازه اکنمیلب زمزمه م ریز

 ... چرا؟؟یچرا باورم نکرد ترانه
سمون نگاه م رمیم سمون هم امروز دلکنمیکنار پنجره و به آ ش گرفته... به ... آ

خودم هسددتم که در اتاق به شدددت  ی.... تو حال و هواکنمینم نم بارون نگاه م
طاهر م ادمی... اه واریبه د خورهیو م شدددهیباز م تو  ادیرفت در رو قفل کنم... 

... دوسددت ندارم ینچرخ اماناطراف م ادی: بهتره زگهیم یاتاقمو با لحن خشددن
 مامان زنده بشه... یدوباره واسه  یاخترو که تو برامون س یتلخ هیخاطره ها

 فقط کمرنگ شنی: هر چند که هرگز فراموش نمدهیادامه م ینیبا لحن غمگ بعد
 شنیم
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باره با لحن خشددنش ادامه م بعد  گهی: دفعه بعد ددهیاز چند لحظه مکث دو
شما هی... کنمیباهات برخورد نم ینطوریا شک از چ از  وتیزندگ زهیمامان بر یا
 کنمیتر م اهیست هم سکه ه ینیا

ه مگ کنمی... با خودم فکر مگمینم یچیزل زدم بهش و ه نمیغمگ یچشددما با
س یلیمن خ یای... دنشهیهم م اهتریس نیاز ا ش یرنگ یاهیوقته به جز  م به چ
 امیبسته شدن در به خودم م ی.... با صدادهیند
شمویم یآه سرمو بنمیشیرو تخت م ک ستام م نی...   ونمدینم ... واقعارمیگید
پامو تو  دیام نی... هر روز به اکشددمیکنم؟... چهار سدداله دارم عذاب م کاریچ

منو ببخشددن...  دیچرا با دونمیبشددم... و خودمم نم دهیکه بخشدد ذارمیخونه م
ن م یندگز یمرتکب نشدددم... ول یگ*ن*ا*ه ینکردم... وقت یاشددتباه یوقت

هم  ییایبده رو دارم... دنخونه نقش آدم  نی... من تو اشدددهیروز به روز بدتر م
 یکی کاشی... اکنهیباورم نم یکسدد سددتین دیکنیبگم اون طور که شددما فکر م

 یاهمون آدم نایا شهیباورم نم کنمیبه خونوادم نگاه م ی... وقتکردیبود آرومم م
که مهربون ته هسددتن  ... من پول و ثروتشددونو کردیم دادیازشددون ب یگذشدد

گ*ن*ا*ه نکرده از  لیتم که همون هم به دلمحب ی... فقط دنبال ذره اخوامینم
... همه مردم یچینشدددم ه یچیه یسددال زندگ 26... بعد از کنندیم غیمن در

سا دونندفیم نیزم یآدم کره  نیمنو بدتر ها...  هیپدرم... مادرم... برادرم... هم
 م... از همه مهمتر عشقلیفام

 یچیه هیچیاگه ه نمیبیم کنمیرو لبم... حاال که فکر م نهیشددیلبخند تلخ م هی
شم  شده با ستان زندگ یشدم... اونم آدم بده  یزیچ هیهم ن  ریخودم... ز هیدا

 :کنمیلب زمزمه م
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 دارد یبیخود حس غر شهیشاخه با ر »
 دارد یبیعج رییامسال چه پا باغ

 دگر ستیبه شکوفا شدنش ن یشوق غنچه
 دارد یبیچه فر ایگشته که دن باخبر
 تشنه ریل کوکم آب شده مث خاک

 دارد یبیدگر مزرعه ش یاز جا دیشا
 شدیفصل شکوفا م نیهر سال در ا بیس

 «دارد  یبیکرده فراموش که س باغبان
که با جون و دل دوسددتشددون دارم چقدر  یی... با آدمابمیخونه چقدر غر نیا تو

. .. پدرم... مادرم... خواهرم..کردنیکاش باورم م ی... اکنمیم یبیاحساس غر
باورم نکرد... هنوز هم باورم ندارن...  چکسیبرادرام و سروش همه عشقم... ه

 چه کنم با دل شکسته ام چه کنم؟
 تنها شدم نیچن نیا ییمن به جرم باوفا »

 «دلها شدم  ی چهیباز یندارم همدم چون
نامزد کرده... فکر م دمیشددن ماهه  قل  چکسیاگه ه کردمیچند  درکم نکنه الا

مه در برابر ه کردمیاون باورم داره... فکر م کردمی... فکر مکنهیسددروش درکم م
 اون از همه زودتر ترکم کرد ی... ولکنهیازم دفاع م

 مایمث ن یپر شعر یلیمث ل یپر راز »
 لدایتو رنگ مهر رفتن تو رنگ  دنید
 شب قصد سفر کرد هیشو که  یمث اون کس ایب
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 «کرد موندش و صرف نظر  رهیمیداره م ارشی دید
شتم... ام یدیام هیته دلم  شهیهم شت اون رو... ام دیدا شقم دیبرگ شت ع  برگ

س س شیسال خبر نامزد 4بود... اما بعد  میکه همه زندگ یرو... ک ... دهیبهم ر
 شهیخالصم کن کم کم داره تحملم تموم م رمیس یزندگ نیمن از ا ایخدا

******* 
ستم... حس م ستگاهیا تو  یندگتو ز یا زهیانگ چیه کنمیمنتظر اتوب*و*س ه

س ش دیندارم... اتوب*و*س از راه ر شت  شدم... از پ سوار   رونیبه ب شهیو من 
گاه م هایبه خ کنمین به پ یابون ها ادهیخلوت...  له  یرو گذر... مث بدون ره

 نمویشددیم وتری... پشددت کامپرسددونمیخودم رو به شددرکت م یبه سددخت شددهیهم
باهات کار  رعاملیمد گهیو م کنهیصددددام م ادینفر م هیکه  دمیکارمو انجام م

... نمکیحرکت م رعاملیبه سمت اتاق مد مویشیداره... با تعجب از جام بلند م
 یلبخند هنیبیو تا منو م کنهی... سرشو بلند مشمیوارد م زنمویچند ضربه به در م

 زنهیم
 یرمضان یسالم آقا-

 : سالم دخترمیرمضان یآقا
 ن؟یداشت یبا من کار-

 تا بهت بگم نی: آره دخترم بشیرمضان یآقا
 دمیخودمو منتظر نشون م نمویشیمبل م نیکترینزد رو
سرش شرکت پ یمترجم برا هی: راستش دوستم بهم سپرده که به یرمضان یآقا

رابره دو ب بایگرفتم تو رو بفرسددتم... حقوقش تقر میداره... من هم تصددم ازین
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ستیا شرا نجا نم خوبه... مطمئ یلی. تو کارت خبهتره.. یلیهم خ گشید طیو 
 یکنیم شرفتیپ یبزرگتر کار کن یاگه در شرکتها

 اما .......-
 : هنوز حرفام تموم نشده...گهیباال و م ارهیم دستشو

چند تا حسددن  یشددرکت بر نی: دخترم اگر به ادهیاون ادامه م شددمویم سدداکت
س شراهشتری... هم حقوقت بشهیراهت کوتاه م ریبرات داره... هم م  طی... هم 

مه راه پ یخوب باز م شددرفتیداره و مهمتر از ه نهیرو برات  دوسددتم  نی... اک
سط پ هیشرکت نیشرکت دوم نیشعبه داره... که ا نیشرکتش چند سرش که تو

 بگو یدار یشد... حاال اگه حرف سیتاس
کنم؟ شددما که خودتون  کاریاگه کارم مورد قبولشددون واقع نشددد اونوقت چ-
 دارم اجیکار احت نیبه ا یلیمن خ دیدونیم

 دشونی: نگران نباش... من مطمئنم کارت مورد تائگهیبا لبخند م یرمضان یآقا
 ه؟ینظرت چ نمی... حاال بگو ببرهیگیقرار م

 هیخوب تهیموقع کنمی... حس منیکه شما کرد ییفایتعر نیبا ا-
ضان یآقا ش نی: آفریرم نامه  یفمعر هی... یشینم مونیدخترم... مطمئن باش پ

رار ... قسمینوی... آدرس هم برات میدیشرکت م سیکه به رئ سمینویبرات م
.. نشددده. رینفرو بفرسددتم... پس عجله کن تا د هی ازدهیشددده امروز تا سدداعت 

 االن حرکت کن نیهم
 نیبه من لطف داشت شهیازتون ممنونمف شما هم یلیخ-
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... شددمیاز اتاق خارج م گمویم ی... با اجازه اگهینم یچیو ه زنهیم یلبخند
با کنمیم یاز بچه ها خداحافظ دارمویبرم المویوسدددا رمیم ... امروز مجبورم 

 ریسددداعت ده و ربعه اگه با اتوب*و*س برم د شدددهیم رمیبرم وگرنه د یتاکسدد
سمیم س هی قهی... بعد از چند دقر سهیم یتاک سوار م ر ه ک نی... همشمیو منم 

شرکت م شمم به  س فتهیچ سرا یتر شرکتش خشهیم ریزتو دلم  بزرگه و  یلی... 
 نی... اصددال اهیرمضددان یفقط در حد همون شددرکت آقا میکار یمن تجربه 

خودش... بدجور اسددترس دارم...  یبرا هیغول یشددرکت در برابر شددرکت قبل
شرکت برام خ ست دارم قبولم کنن... کار تو اون  ت شرک نیسخته... ا یلیدو

شرکت مهم حقوقش خو کهیبه خونه نزد یلیهم خ سمت  شمویبه... وارد  به 
م اومد یرمضان یاز طرف آقا گمیم کنمویم یخودمو معرف ی... وقترمیم یمنش
 منیشیمنتظر م ی... منم رو صندلنمیمنتظر بش گهیو م دهیتکون م یسر

 داخل نیی: خانم بفرمایمنش
 ممنون-
به در مرمیشددرکت م سیطرف در رئ به به  باز م زنموی... چند ضددر  کنمیدرو 

... رهیصداش ضربان قلبم باال م دنی... با شنشنومیپسر رو م هی دییبفرما یصدا
ستام ب یعنی ایخدا شه... د ستگ اریاخت یخود سمت د باز  و درو رنیدر م رهیبه 

شکم مرمی.... به داخل مکنندیم شه... شهینم مباور ای... خدازنهی... خ ... خود
سرش پا شه...  ه از جانب ییصدا ی... وقتهسینویم یزیو داره چ نهییخوده خود

... بعد از چهار سال باالخره زنهیاونم خشکش م کنهیسرشو بلند م شنوهیمن نم
باهاش دارم ول ایدن هی... دمشید بهش بگم...  تونمیرو نم چکدومیه یحرف 

... دوسددت دارم تنها خوادیم هیو دلم گر نهیشددیغم م ایدن هیدوباره تو چشددمام 
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تا م به خودش مکنم. هیگر تونمیباشددمو  ند ادی..  نهیم یو پوزخ با لحن ز  ...
 دیی: بفرماگهیم یخشک
 یا دهینگاه ها چه فا نیپس ا سدددتیماله من ن گهی...اون درمیگیازش م نگامو

تفاوت باشددم... خونسددرده خونسددرد... آرومه آروم...  یب کنمیم یداره... سددع
ر که د هنیچقدر داغونم مهم ا ستی... مهم نستین رممکنیغ یسخته ول یلیخ

شکنم حت گرانیبرابر د شق یگریاگه اون د ین شه... ع شقم با  وقتچیه که یع
 و بندمیخودش نخواست که سهمم باشه... درو م یهم بود ول دیسهمم نبود شا

 چیبدون ه دارمیقدم برم زشی.. آهسددته آهسددته به سددمت مشددمیداخل اتاق م
مه رو رو یمعرف یحرف بل از ا نیو دورتر ذارمیم زشیم ینا خاب م ون رو انت

 نمیشیم کنمویم
رو  یجنابعال یعاشددقانه  یکه نامه ها سددتمین کاریب نقدری: اگهیپوزخند م با

 که نامزد کردم؟... من زن ... یبخونم... مگه خبر ندار
 نامه ست. ی: معرفگمیم یتصنع یوسط حرفشو با خونسرد پرمیم
 ؟ی: چدددددددددگهیتعجب م با

جا نیا دونمینم ما حس م ادیم آرامش از ک با  یلیخ کنمیا آرامش  هیآرومم 
 نیدار یاومدم... اگه با من مشددکل نجایکار ا ی: بنده فقط براگمیم یخاصدد

 دیقبولم نکن نیتونیم
 باور کنم؟ یخوای: مگهیپوزخند م با
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 نینداره... من تا هم یبه من ربط گهی: اونش دگمیم زنمویم یمن پوزخند نباریا
نداشددتم... مهم  یاطالع چیشددرکت ه نیشددما تو ا از حضددور شیپ قهیچند دق

 نه... ای دیباور کن ستین
با یی: اون روزاگمیدلم م تو باور م زایچ یلیخ دیکه   االن ینکرد یکردیرو 
 یداشددتم... وقت ییندارم... اون موقع هم انتظار نابجا یانتظار چیازت ه گهید

سانم باورم نکردن تو که د نیتر کینزد ... هر چند من تو یرخود دا یجا گهیک
باال...  هریتوقع آدما م قعموا ی... بعضدونستمیم کتریبه خودم نزد یرو از هرکس

 یکنیهرکس باورم نکنه تو باورم م کردمیبود که فکر م ییجایتوقع ب
و  کنهینامه رو از پاکت خارج م ی... معرفکنهی...پاکت رو باز مگهینم یچیه
نامه رو  یمن معرف یبهت زده  یرابر چشددماو در ب زنهیپوزخند م هی... خونهیم

 آدم ه*ر*ز*ه تو شرکتم کار کنه هی: دوست ندارم گهیو م کنهیاز وسط پاره م
ند جب م دی... شددداگمینم یچیه زنمویم ینیغمگ لبخ نهیتع له مث گهیکه د ک

... که کنمیمثله گذشددته ها التماس نم گهی... که دکنمینم یو زار هیگذشددته گر
 ...گمیم یبا اجازه ا شددمویباورم کنه... از رو مبل بلند م مخوایازش نم گهید

به  شددمویمرد  زشیم یتفاوت از جلو ی... بخونمیتعجب رو از چشددماش م
 رمیسمت در م

 : کجا؟گهیم تیعصبان با
ند باز م یحرف چیبدون ه زنمویم یپوزخ  گردمویبه سددمتش برم کنمویدرو 

 ا گوش بدم... حق نگهدارتونمثله شم یآدم اتیبه چرند ستمین کاری: بگمیم
... نگامو ازش شهیقرمز م تی... چشماش هم از عصبانشهیگردنش متورم م رگ

... به سددمت آسددانسددور حرکت بندمیدرو م شددموی... از اتاق خارج مرمیگیم
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شار م ی... دکمه کنمیم سور رو ف سان سور  ی... وقتشمیو منتظر م دمیآ سان آ
 نسددوردر آسددا نکهیقبل از ا زنمیو مهمکف ر یو دکمه  رمیبه داخل م رسددهیم

 ... باز خودشه... سروش...کنهیخودشو به داخل پرت م یکامال بسته بشه کس
نه ترسدد یول نه ه یمن  ته ب ی... بیچیازش دارم  فاو هامو  یت بازو فاوتم...  ت
 ینجوریبا من ا ی: به چه جراتگهیو م دهیتو دسددتاشددو محکم فشددار م رهیگیم

 ؟یزنیحرف م
وشددم محکم به گ یلیسدد هیو  شددهیتر م یعصددبان نهیبیرو لبامو مپوزخند  یوقت

لبخند  هیو  شدددهی... پوزخند از لبام پاک مسددوزهیم بی... صددورتم عجزنهیم
... من کنم یلیس نیبرام نمونده که خرج ا یاشک گهی... درهیگیجاشو م نیغمگ

 دونمیمکه خوردم کردم...  یناحق یها یلیاشددکامو خرج سدد شیوقت پ یلیخ
 بهیعکس العمالم براش عج تک تک

 ننیبیرو تو زور و بازو م یشده مردا مردونگ یبد یای: دنگمیم ینیلحن غمگ با
 یبچه  هیوقتا  ی... بعضستین زایچ نیتو ا یکه مردونگ دونستنیم کاشیا یول
مرد  هیقتا و یو بعض کنهیم یشکالت به دوستش مردونگ هی دنهیساله با بخش 5

 یچه ب هیبرام جالبه که  در... چه قیزن نامرد هیگوش  ناحق به یلیس هیبا زدن 
 دارن مردتره یمرد یکه ادعا ییاز مردا یلیساله از خ 5
 مواریو من هم بازومو از دستش درم ستهیمیتموم شدن حرفه من آسانسور وا با

 ...کنهی... مات و مبهوت بهم نگاه مشمیاز آسانسور خارج م
ست ینیبیکه م ی.. اون ترنم مرد... من: دنبال ترنم نگرد.گمیدلم م تو شده خاک ر 
خاکسددتر... مثله  ینمونده به جز مشددت یازم باق یزیاون ترنم هسددتم... چ ی
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نازه ا نارم م یروزا هر ک نیکه ا مونمیم یج گد گذرهیاز ک ثارم م یل نهین ... ک
چهار  نیبود که تو ا یا یلیس نیبهتر یدونستیم کاشیچقدر داغونه داغونم... ا

شقم بودسال خ ست یوردم... چون تو ع سه  ی... هر چیو ه که از جانب تو بر
ش شه برا یاگه خنجر ی... حتنهیریش نهیریبرام  شده ام...  هکیت کهیقلب ت یبا

که د تونمیهنوز نم مهی... هنوز یسددتیمال من ن گهیباور کنم  که  یروز اد
هامون بهم گره خورد... روز گا اعتراف که بهم  ی... روزدیکه دالمون لرز ین

... ادمهیهنوز  مونیخوب عاشددق یکه من قبولت کردم.. روزها ی... روزیکرد
... سروش یچطور باورم نکرد می... ما پنج سال باهم بودیکردیباورم م کاشیا

 یخنده هاتف دسددتها گهید نمی... هنوز برام سددخته که ببیچطور باورم نکرد
 یکیسخته تو رو کنار  ... هنوز برامستنیمال من ن ارتاستو یگرمتف شونه ها

سرزنش هانمیبب گهید سروش همه  سا ی... آخ  ها  هیپدر و مادر و برادرامو هم
طرف...چقدر داغونه  هیطرف... باور نکردن من از جانب تو هم  هیودوسددتام 

 داغونم...
همه پول  نیفقط ضددرر کردم... ا رمیدوباره به سددمت شددرکت م کشددمویم یآه

س عد ب گفتمی... من رو بگو که با خودم میچیه به یچیدادم آخرش هم ه یتاک
 ام... بهیشانس غر یمن کال با واژه  یاز مدتها شانس بهم رو کرده... ول

 یکس سازدیسنگ قبرم را نم »
 یکس یب یام در کوچه ها مانده

 برد ادیدوستم مرا از  نیهتری
 «خاکسترم را باد برد  سوختم
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قدم بزنمو فکر  ابونیاعتها تو خندارم شددرکت برم... دوسددت دارم سدد دوسددت
 ... بعد ازرمیگیتماس م یرمضددان یبا آقا ارمویدر م بمیاز ج مویکنم... گوشدد

 شنومیچند بار بوق خوردن صداشو م
 یرمضان یسالم آقا-

 : سالم دخترم... قبولت کرد؟یرمضان یآقا
: راسددتش قبولم نکردن... گمیو با خجالت م نهیشددیرو لبام م ینیغمگ لبخند

 کنم؟ کاریچ دیاال باح
از  رو یواقعا بد کسدد شدده؟یمگه م ؟یچ یعنی: گهیم یبا ناراحت یرمضددان یآقا

 سرکارت ایدست دادن... دخترم امروز برو استراحت کن از فردا ب
 ممنونم ایدن هی-

 بشه ینجوریا کردمی: شرمندتم دخترم... فکر نمگهیم یبا ناراحت یرمضان یآقا
 نده ام که نتونستم خوب خودمو نشون بدممن شرم ه؟یحرفا چ نیا-

قا ... فردا یاسددتراحت کن یحرفا رو نزن... بهتره بر نیا گهی: دیرمضدددان یآ
 منتظرتم

 ... خداحافظ یرمضان یممنون آقا-
 : خداحافظ دخترمیرمضان یآقا

 ی... اصددال حوصددله کارمیروز رو ب هی... چه خوب که بقکنمیرو قطع م تماس
 کیتو پارک نزد رفتمیکه از شددرکت دورم وگرنه م فی. حشددرکت رو نداشددتم..

ستمویم یشگیهم مکتیشرکت رو ن ش ... ردمکیپاک بچه ها نگاه م یایبه دن ن
... من کنمینگاه م نیتریپشددت و یو به لباسددا زنمیآروم آروم قدم م ابونایتو خ
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 لباسددا فقط و فقط نگاه کردن از نیندارم... سددهم من از ا یلباسددا پول نیا یبرا
لباسددا رو  نیا دیکه پول خر سددتمیمغازه هاسددت... ناراحت ن نیتریپشددت و

که پول داشددتمو ا باسددها رو هم م نیندارم... بر فرض  بادمیخریل  دی.. کجا 
ت دعو هاشددونیمنو به مهمون هک لهای... اکثر فامی... تو کدوم مهموندمیپوشددیم

 شهیبرم هم دنیخونوادم اجازه نم کنندیهم که دعوت م ی... اون عده اکنندینم
ه ک زنندیبهم طعنه م الی.. اگه منو هم ببرن انقدر خودشون و فامرنیخودشون م

مه  یوسددط مهمون خوادیدلم م جا رو ترک کنم... ه ند بشددمو اون  نیا یبل
ازشددون اسددتفاده  یرو ندار ییجا یهسددتن... وقت یمعن یمن ب یتجمالت برا

ره پسدد هی زنمیخودم حرف م... همونجور که با یبخر یهمون بهتر که نتون یکن
ها  ی... بعضددشددنیتفاوت از کنارش رد م یب ایلی... خنمیبیفال فروش رو م ی

فال م یدلسددوز یهم از رو ها هم اونو از خودشددون  ی... بعضددخرنیازش 
 شنومی... صداشو مادی... به طرف من مرونندیم

و ... تو رنایهمه فاالم درست در م دی... باور کننیفال از من بخر هی: خانم پسر
 نیفال از من بخر هیخدا خانم 

: باشه مگیم کشمویبه سرش م یندارم بهم التماس کنه... با لبخند دست دوست
 خوبتو برام جدا کن یاز اون فاال یکیگلم... 

 : چشم خانمگهیم یخوشحال با
شمم فمیک پیز خوامی... مارمیدرم یپنج هزارتومن هی فمیک از به  رو ببندم که چ
شنگ روزید ادیم ادمی... خورهیم کیک هی قت اما و دمیخر کیدو تا ک ادیز یاز گ

با لبخند ک  پیز ارمویدر م فمیرو هم از ک کینکردم هر دوتاش رو بخورم... 
 بندمیرو م فمیک کشمویرو م فمیک
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 دیی: خانم بفرماپسر
 گلم ی: مرسگمیلبخند م با

 ...دمیبهش م کیرو همراه ک یاون پنج هزارتومن بعد
 ...یک نی: خانم اپسر

 یبهتر به کارات برس یرو بخور تا بتون کیک-
 مواظب خودش باش گلم گمیم کشمویبه سرش م یدست

 شمیاز کنارش دور م و
 پولت... ی هی: خانم بقزنهیم داد

 یفیضع یلیبخر بخور... خ زیچ هی: ماله خودت... گمیم یمهربون با
شت  یلیبرام خ ینج هزارتومن... هر چند اون پشمیبعد ازش دور م و ارزش دا

تاکسدد یماه هم برا نیو ممکنه تو ا  یلیخ یپنج هزارتومن نیا یهم برا یپول 
 یزندگ هی تونسددتمیبشددم... اما ارزشددش رو داشددت... با اون پول فقط م تیاذ

شم حاال ممکنه از خرج و مخارج کم ب یتکرار شته با مطمئنم خدا  یول ارمیدا
چون دل اون پسدربچه رو شداد کردم... احسداس  رهیگیدسدتمو م گهید یجا هی
 یراب کشهیکم نشده... دلم پر م یچیکمتر شده... اما از غمم ه میدلتنگ کنمیم

زنگ  یاز ته دلمون... برا یخنده ها یبا سددروش بودن... برا یاون روزا... برا
 اون روزا رو گهیبار د هی شدددیم کاشیااس ام اس دادنامون...  یزدنامون... برا

 کاش... ی... اشدیکاش م یتجربه کنم... ا
 خونمیبغض زمزمه وار م با
 پس از تو قسمت بادم یزییبرگ پا هیشب »
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 ادمیرفت از  یهرگز نخواه یول خداحافظ
 رمیمیدر اندوه تو م یعنی نیو ا خداحافظ

 رمیبه زنج بنددیمطلق که م ییتنها نیا در
 آرد یدلم طاقت نم یحت یتو لحظه ا یب و
 بارد یم زیکریبر سرم  یدیبرف ناام و

 میها یبگذرم از عشق از دلبستگ چگونه
 م؟یچه تنها یدانیم نکهیبا ا یرویم چگونه

 یغزل خوان یشبها یهمپا یتو ا خداحافظ
 یپنهان دارید نیآمد ا انیبه پا خداحافظ
 مانم؟یکه م یبدون تو گمان کرد خداحافظ
 « یمانیمدارم که  نیقیبدون من  خداحافظ

 یلی... خخوامیدشمنام هم نم یبرا یروزها رو حت نیو تنهام... ا نیغمگ چقدر
به  ی... هر چیریکمک بگ یاز ک دیبا یندون طیشددرا نیسددخته تو سددخت تر

ر از اطرافت پ نکهی... با اینکن دایپ یهمراه یکس رو برا چیه یاطراف نگاه کن
ته اما مال تو یدر دو قدمعشددقت  نکهی... با ایباشدد بهیآشددناسددت با همه غر

شه... خ شمم به یلیسخته... خ یلینبا و لبام ر ی... لبخندفتهیپارک م هی... چ
 یتوش قدم زد و به پاک شهیخوب م یول ستی... هر چند همون پارک ننهیشیم

حال با خوشدد گاه کرد...  ها ن چه  پارک رمیم ابونیبه اون طرف خ یب ... وارد 
ساندنمیشیم مکتهایاز ن یکی... رو شمیم سه نها یرینون و پن چیو...  رم که وا

ماده کردم رو از ک ندو ارمویدرم فمیآ به خوردن سدددا ... کنمیم چیشددروع 
 نیبا ا دیبا ی... ولکنمیم یباز احسدداس گرسددنگ یتموم شددد ول چمیسدداندو
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ر دخت هی... ذارمیتو دهنم م ارمویدر م بمیشددکالت از ج هیبسددازم...  یگشددنگ
 نهیشیکنارم م

 ؟یتهس یفرار-
 کنمیبچه ها نگاه م یهمونجور به باز دمیجوابشو نم ومدیلحنش خوشم ن از
 دارم یخوایخواب م ی: اگه جاگهیو م زنهیپوزخند م هی
 نیتو ا که یزیتنها چ کنمی... با خودم فکر منهیشددیرو لبام م نیلبخند غمگ هی

ضعم  دیشا نمیبیم کنمیخوابه... حاال که فکر م یجا نیدارم هم ایدن  ایلیاز خو
 یشتریموافقت کردم با اعتماد به نفس ب کنهیلبخندم فکر م دنیبهتر باشه... با د

 ه؟؟... نیهست ی: شهرستاندهیبه حرفاش ادامه م
 دهی... لباسات که نشون م؟ی: نکنه اللگهیم شنوهینم یاز جانب من جواب یوقت

 کنمیخودم درستت م ستیمهم ن یول یامل یادیز
 امیبمون االن م نجای: همگهیو م کنهیلندم مو ب رهیگیم بازومو

شانس گند من... نم نمیا بر  فمویجا با آرامش فکر کنم... ک هی قهیدو دق تونمیاز 
صدا شتری... هنوز چند قدم بشمیدور م مکتیکم کم از ن دارمویم  ینرفتم که 

 شنومیدختر رو م
 دختر... صبر کن... یری: کجا مدختر

 ؟یری: کجا مگهیو م رهیگیبازومو مو رسونهیبه من م خودشو
 نداره یربط ی: اونش به جنابعالگمیم رونویب کشمیاز دستش م بازومو
کارم  گنیشددده؟ بچه ها م ی: الناز چگهیکه م شددنومیپسددره رو م هی یصدددا

 ؟یداشت
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و به  نهیشیپسره م یلبخند رو لبها هی... کنهیاشاره به من م هیبا ابروهاش  دختره
 کنمی. با اخم بهشون نگاه م..ادیطرفمون م

 ه؟ی: فرارپرسهیاز الناز م پسر
 : فکر کنمگهیم الناز

 نیندارم... از اول که ا دیدردسر جد ی... حوصله کنمینگاشون م تیعصبان با
ست با ش آخر  مهایندونم کار نی... اشدمیبلند م مکتیاز رو ن دیدختره کنارم ن

ه ب کنمویو اون پسددره راهمو کج م الناز یتوجه به حرفا ی... بدهیکار دسددتم م
چه  تسی... معلوم ننهیشیپوزخند رو لبام م هی... کنمیحرکت م ابونیسمت خ

فهیو ق ختیر که مردم منو شددب دایپ یا ا .. .ننیبیها م یدختر فرار هیکردم 
ش هوی رمیهمونجور که دارم م  ردموگی... با تعجب به عقب برمشهیم دهیبازوم ک

تو هم... بازوم تو دسددتش گرفته و  رهیپارکه... اخمام م تو یهمون پسددره  نمیبیم
 یتداش فیتشر ؟ی: کجا خانمگهیم

سمت  کنهیم یسع بعد ش هیمنو با خودش به  شده پار ابونیکه کنار خ ینیما ک 
مه ... بازومو با ههیموضددوع واقعا جد نکهی... مثله ازنهیببره... قلبم با شدددت م

 مزاحم نشو: گمیو م کشمیم رونیقدرت از دستش ب
 یکردیاز خونه فرار م یکه داشت یاون وقت زمی: عزگهیو م زنهیم یشخندین پسره

ه ک یی... جابرمتینم یبد ی... نترس جایکردیهم فکر م نجاهاشیبه ا دیبا
 یخواب دار ی... هم جایاریببرمت هم پول درم خوامیم

ول و بنده پ فیلطفا در حق بنده بکن نی: الزم نکرده از اگمیم زنمویم یپوزخند
 نم؟یبب دیرو با یخواب نخوام ک یجا

 دخترا لذت بخش تره نجوری... رام کردن ایکه سرسخت ادی: خوشم مپسر
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 رهیگیبه راهم ادامه بدم که دوباره بازومو م خوامیم
از کنارمون رد  نیماشدد هی یخلوته خلوته... گهگاه ندازمیم ابونیبه خ ینگاه

اش بر یول شهیهم متوجه م دمیشا شهیسره نمپ نیمتوجه مزاحمت ا یول شهیم
 ستیمهم ن
سره شن م هیبا  پ شم نمگهیلحن خ  یحرفمو تکرار کنم بهتره مثله بچه  ادی: خو

 ینیبیوگرنه بد م یآدم به حرفام گوش بد
 نیبا ماش یرو شکمم... جلوم واستاده اگه کس ذارهیو م ارهیبعد چاقوشو در م و

شه متوجه نم ش شهیاز جلومون رو ب .. .ستیبرام مهم ن یول دهیکه روم چاقو ک
شدم... ممکنه از ا ینجوریا دیشا ش نکهیراحت  سوار ما  نیمنو به زور بخواد 

زه ندارم تا یترسدد رگاز م یاز دسددت بدم ول مویپاک خوامیکنه بترسددم چون نم
 شمیهم خالص م ینکبت یزندگ نیاز ا ینجوریا

حاال هم تا دلت بخواد بد  نیهمآقا پسددر من تا  نی: ببگمیم زنمویم یپوزخند
.. خدا .گهیمرگه د تشینها تهی... نهاسددتین یکه رنگ یاهی... باالتر از سدددمید

چاقو رو فرو کنو خالصددم کن... باور کن با کشددتن من  نی... اامرزهیپدرتو ب
ازت  هید ی... مطمئن باش کسددیخریو آخرت رو واسددده خودت م ایثواب دن

 هم بهت دادن یپول هی دنیاگه تو رو د دی... شاخوادینم
ار باور بدبختم... انگ نقدریا کنهی: انگار باور نمکنهیگرد شده نگام م یچشما با

ه هنوز ب زنهیکه توش دسددت و پا م یآرزوم مرگه... انگار با همه منجالب کنهینم
س سه زندگ یدیام هی... انگار هنوز هم دهیآخر خط نر من  یوونگیداره... د یوا
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جا جب  یبراش  خت و  هیبدبخت هی دونمیداره... متع بدب له من... هر دو  مث
 ...گهیجور د هیجور... من هم  هی... اون میا چارهیب

 بود؟ یتو خال یادعا هیحرفات  یچته... همه -
و : تگهیلب م ری... زبشیتو ج ذارهی... چاقو رو مرهیگیقدم از من فاصددله م هی
 ؟یهست یک گهید
عادت ندارم از غمهام  گهیوقته د یلی... خگمینم یچیو ه زنمیلبخند تلخ م هی

من  یگفتن دارن... ول یحرف واسدده  یآدما کل یروزا همه  نیسددخن بگم... ا
مس بلکه با ل شددهیعالمه حرف که با گفتن درک نم هیپر از نگفتن ها هسددتم... 

 یرو رو هشنگا ینیسددنگ شددمی... همونجور که ازش دور مشددهیکردن درک م
... یکردیکاش اون چاقو رو فرو م ی: اگمیلب م ریو ز کنمیخودم احسدداس م

 دنیکشینفس راحت م هیهمه  شدیاز مرگم ناراحت نم چکسیمطمئنم ه
 دمیاز قبل ادامه م آرومتر

 نوشت یزدلتنگ دیقصه با یتا کجا »
 دست سرنوشت یبودن تو چهیباز یک هی تا
 رام شد دیدرد با یبا ضربه ها یبه ک تا
 آرام شد قراریب یها هیفقط با گر ای

 در انتظار یمحبت تا به ک دارید بهر
 « شماریب یبا غصه ها یزندگ نیاز ا خسته

.. از .کنمیحرکت م ابونیحواس به سددمت خ ی... بابونیبرم اون طرف خ دیبا
با ییهمه تنها نیا  چیبرم خونه... اگه قلبت آروم نباشددده... ه دیدلم گرفته... 

و سددرمو  شددنومیرو م ینیبوق ماشدد ی.... صدددادهینمبهت آرامش  ایتو دن ییجا
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ش گردونمیبرم سرعت به طرفم م نمیبیرو م ینیو ما  کنهیم ... مغزم قفلادیکه به 
رعت که به س ینیو ماش کنمیشدن بازوم رو احساس م دهیو بعد فقط و فقط کش

 شهیاز کنارم رد م
 تو پارکه یهمون پسره  نمیبیم گردونمیبرم سرمو
خودت رو به کشدتن  ی: معلومه حواسدت کجاسدت؟ داشدتگهیم دایبا فر پسدر

 یدادیم
 یداره... خوده تو که داشددت یبه حال جنابعال ی: چه فرقگمیم یلبخند تلخ با

 ...یکردیبه مرگ م دیمنو تهد شیپ قهیچند دق
ا همه ... بدمیند ینیغمگ نیبه ا یی: تو عمرم چشمهاگهیو م کنهیبهت نگام م با

 یوقت یول کنمیمرگ م یروزا آرزو یلیخ نکهی... با اکشدمیمکه  ییبتهایمصد ی
دو بار با  نتیغمگ یاما امروز تو با چشددمها زنمیجا م شددمیباهاش روبرو م

 یمرگ رفت شوازیآغوش باز به پ
من  یول یدار یدیکه تو هنوز ام نهیا لشیدل دی: شددداگمیم ینیلحن غمگ با

 یچیمن ه یکه برات با ارزشن ول یدار ییزایتو هنوز چ دی... شادمیناام دهیناام
 از دست دادن ندارم یبرا
 ه؟ی: مگه جرمت چگهیو م شهیبار نگاهش پر از ترحم م نیاول یبرا

 ه؟یچ یدونیم ایجرمه دن نی: بزرگترگمیو م کنهیچشمامو پر م اشک
 دهیندونستن تکون م یبه نشونه  سرشو

 جرمم نیامروز محکوم به ا.. و من یگ*ن*ا*هی: بگمیم نیلحن غمگ هیبا  من
 زنهیموج م ینگاهش ناباور تو
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هم  یکار چیو ه یگ*ن*ا*هکار شددناخته بشدد یگ*ن*ا*ه یاگه به جرم ب-
 یشیلحظه به لحظه نابودتر م یکن ینتون

 فهممی: حرفاتو نمپسر
 تعجب داشت یجا یدیفهمیاگه م فیحق دار-

 :گمیلب م ریز بعد
 باشد دهیندکه قفس  یچه خوش است حال مرغ »

 باشد دهیزقفس پر یآنکه مرغ نکوتر
 و در قفس گشودند دندیو بال ما بر پر

 «باشد  دهیکه پرش بر یچه بسته مرغ ییرها چه
 ی: ممنون که نجاتم دادگمیبه پسره م کشمویم یآه

تو  چکسی: هگمیبا خودم م رمیهمونجور که م رمیم کشددمویهم راهمو م بعد
مسدددتیبد ن ایدن نیا بد م... ه بدترشددنیه  های... خودمون از خودمون  رو  ن
 که ایلیامروز نجاتم داد و خ کردیخوب بودن نم یکه ادعا ی... کسددمیسددازیم

قط و ف طبودن فق نجایاگه امروز ا دونندیم نیلحظه به لحظه خودشددون رو بهتر
شا م شو م ی... ککردنیبا پوزخند مرگم رو تما به  دیکه منو تهد یآدم کردیفکر

به خودم  میزنگ گوشدد یخودش منو از مرگ نجات بده... با صدددا دکریمرگ م
 نهیشیرو لبام م یاسمه ماندانا لبخند دنی... با دامیم
 سالم گلم-

 : سالم بر دوست خل و چل خودمماندانا
 ؟یاونور آب باز هم آدم نشد یتو رفت-

 یکه بود یهست ی... هنوز همون گورخریکه تو آدم شد ستی: نماندانا
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 الت نکش... ادامه بدهخج-
 : باشه باشه حتماماندانا

 به چرت و پرت گفتن یشروع کرد یباز تو زنگ زد-
 یروزگار... دوسددت هم دوسددتا یه ی: هگهیو م کشددهیم یآه تصددنع هی ماندانا

 زنموی... زنگ هم که میپرسددی... حال و احوال که نمیزنی... زنگ که نممیقد
 یگیچرت و پرت م یگیدو کلوم حرف حساب بزنم م خوامیم
 به جز دو کلمه حرف حساب دمیاز حرفات شن یمن که همه چ-

 مهم برات دارم ی... خبرانمی: اه.. خفه شو بببماندانا
 ؟یآب کن ریرو ز یسر ک یخوایم نباریشده؟ ا یچ گهید-

 : ترندددددددمگهیم غیبا ج ماندانا
 یبگ یچ یخوایم نمی: بگو ببگمیخنده م با

 میقراره برگرد: ماندانا
 شهی: واسه همگمیشوق م با

... از اول هم قرار نبود موندگار شددهی: آره گلم... واسدده همگهیو م خندهیم بلند
 میاومده بود ری... فقط واسه درس اممیبش
هم که  یاز لحاظ مال نیداد لیادامه تحصدد ریبد هم که نشدددف هم تو هم ام-

 دیپس انداز کن یمبلغ قابل توجه نیتونست
نا ندا ناراضدد نی: آره... من اما  تمیبدجور اذ یخوب دلتنگ ینبودم ول یمدت 

 هم دلش به موندن رضا نبود ری... امکردیم
 ن؟یگردیبرم یحاال ک-

http://www.roman4u.ir/


 37 شقعبه دیار سفر 

 گهیماه د ی: آخراماندانا
 تنها بودم یلیخ ؟یایم ی: باز خوبه دارگمیم کشمویم یآه

 ؟یمدویکوتاه م دینباخودته...  ری: همش تقصگهیم یبا لحن گرفته ا ماندانا
 باورم نکرد یکس یهمه کار کردم ول یدیخودت که د-

 خودمون شیپ ومدیم شدویم یکاش ترنم هم راض یا گهیم شهیهم ری: امماندانا
 ... با کدوم پول... با کدوم پشتوانهایزنیحرفا م-

 میکه بود ری: من و امماندانا
 یهم برا کیکوچ وندیپ نیهم ومدمیاگه م یدونیماندانا خودت هم خوب م-

 رفتیاز دست م شهیهم
 مثله قبله زیکه حاال همه چ ستی: نماندانا

درسته  یچ دونمیخودم هم نم گهی... ددونمی: خودم هم نمگمیم کشمویم یآه
 غلط یچ

نا ندا به اون روزا فکر مما که  قت   هی... چطور رهیگیم شیدلم آت کنمی: هر و
 رو خرد کنندبچه شون  نجوریا تونندیخونواده م

 ... از اون جغله ات بگوشهیجمع نم گهیشده د ختهیکه ر ی... آبیمان الیخیب-
 دی: اونم خوبه... با باباش رفته خرماندانا

... ماندانا زودتر برگرد... دمشیسدداله ند هی کهیخاله قربونش بره... نزد یاله-
 دلتنگتون هستم یلیخ

 م برات تنگ شده... ترنم؟: حتما گلم... حتما... من هم دلماندانا
 هوم؟-

 هنوز مثله گذشته هست؟ زی: همه چپرسهیم یبه آروم ماندانا
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 فهمهیرو م زی... خودش همه چگمینم یچیه کشمویم یآه
 : متاسفمگهیم یناراحت با
 ؟ینکرد یماندانا... تو که کار یچرا تو متاسف-

ا بفهمن حق با تو بود آدم نیروز همه ا هیاگه  گمیبا خودم م شدددهی: همماندانا
 کنند؟یم کاریچ
شب از خودم هم نیتمام ا شهیباورت م- سال هر روز و هر سوال رو  نیچهار 
 دمیپرسیم

 روز شرمنده برگردن هی... اگه شونیببخش یتونی: ترنم مماندانا
شه... ب خوانیآدما نم نی: اگمیم زنمویم یپوزخند دانا... مان الیخیسر به تنم با

 ارشدم رو گرفته باشم و تو دینبود... من االن با نجایداشتم جام امن اگه شانس 
 نیشرکتها کار کنم... اما خودت وضعم رو بب نیبهتر

من هم  طیتو اون شدرا فیح یدوسدت داشدتم کمکت کنم ول شدهی: همماندانا
 نبودم رانیا

. ..یتنهام نذاشددت تو بود چوقتیکه ه یحرفو نزن ماندانا... تنها کسدد نیا-
 شهیم ادیات ز نهی... هزیه قطع کنبهتر

 ؟یکنیم کاریبابا... حاال چ الیخی: بماندانا
 زنمیقدم م ابونیدارم تو خ یچیه-

 یتو شرکت باش دی: مگه نباماندانا
 برمیامروز رو در استراحت بسر م-
 یکشیکار م نی: چه عجب... تو که از خودت مثله ماشگهیو م خندهیم
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 اومدن رارسالنیو ام ری: ترنم فکر کنم امگهیو م کنهیلحظه مکث م چند
 خبرم کن... ساعت پروازتو بهم بگو یایم یبرو گلم... فقط دار-

 : حتما گلم... فعال خداحافظت باشهماندانا
 خداحافظ-
 یلی... من خهیطونی... ماندانا دختر شددر و شددکنمیرو قطع م یلبخند گوشدد با

 یمیصم یلیقطع رابطه کرد با ماندانا خبنفشه باهام  نکهیدوستش دارم بعد از ا
مه چ ندگ زیشددددم... از ه به ا میز قت  با هم قرار  ادیم رانیخبر داره... هر و

سدده سدداله هم داره... شددوهرش هم  یبچه  هی... مینیبیم گرویو همد میذاریم
 ری... ماندانا و امدونهیرو راجع به من م زیهم همه چ ری... امهیآدم خوب یلیخ
با سددروش هم صددحبت کرد اما همه اون  ریام یکردن... حت بهم کمک یلیخ

 نسدبت دادن به اون یرو بهتر از من برا یو کسد گشدتنیمقصدر م هیروزا دنبال 
ر ... هگردهیخوشددحالم که حداقل ماندانا برم یلینکردن... خ دایاشددتباهات پ

نا حرف م ندا ما با  ... دختر سددرزنده و کنمیاحسددداس زنده بودن م زنمیوقت 
 یچند سدداعت کوتاه ول یهر چند فقط برا گردونهیبرم ی.. منو به زندگ.هیشدداد

خالص  ییتنها نیخورده از ا هی دیشددا ادیکاش زودتر ب ی... امتهیهمون هم غن
سمت خونه م شم... به  شکنجه گاه م رمیب .. .مونهیهر چند اون خونه برام مثله 

ما بهتر از ول چرخ  ی ندهیبه آ رمیکه راه م نجوری... همابوناسدددتیتو خ دنیا
 چیه میتو زندگ کنمی... هر جور که فکر مکنمیکه در انتظارمه فکر م ینامعلوم

ست م شهی... همکنمینم دایپ یدینور ام ... دارم از کوچه خورمیآخرش به بن ب
مرد  هی... شددنومیزن رو م هی ادیفر یکه صدددا شددمیخلوت رد م یپس کوچه ها

ا ... بخوادیکمک م ادیشددونه و زن با فربک یاونو به زور به داخل خونه ا خوادیم
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 ارکیچ نی: آقا دارگمیو به مرد م کنمیبه سددمت اون خونه حرکت م تیعصددبان
 د؟یکنیم

 گمشو نجای: از اگهیو با اخم م ندازهیبه لباسام م ینگاه
باره م بعد به سددرش  فمیزن رو به زور به داخل خونه بکشددده که با ک خوادیدو

کارو از من نداشددت همونجور که مچ دسددت اون  نیا... مرد که انتظار کوبمیم
 ؟یکرد ی: تو چه غلطگهیو م گردهیزن تو دستشه به طرفم برم

 دمیخبر م سیوگرنه به پل یبهتره دستشو ول کن-
 زنهیم یلیبه صورتم س تیو با عصبان برهیباال م دستشو

به د دمویاز دسدددت م تعادلمو بدکنمیبرخورد م واریمحکم   یورو ر ی... درد 
زخم شده  نمیبیکه م برمیم میشونی... دستمو به سمت پکنمیاحساس م میشونیپ

 ادیو داره ازش خون م
هتره ... بیگوش نکرد ی: بهت گفتم گم شددو ولگهیو م کنهیپوزخند نگام م با

 یحاال گورتو گم کن
باره مچ زن رو م بعد . دلم ..کنهیو با التماس نگام م کنهی... زن تقال مرهیگیدو

به  مفیچند دفعه با ک نباریا رمویو داد به طرف مرده م غیبا ج سددوزهیزن م یبرا
کارو از من  نی... مرده چند برابر منه... اما چون انتظار ازنمیسددر و صددورتش م

شت غافلگ ست زن رو ول م رهیمن رو بگ یجلو نکهیا یبرا شهیم ریندا  کنهید
 : فرار کن... فرار کنگمیکه با داد م

 :تو رو خدا فرار کنگمیکه باز م کنهیبهم نگاه م یبا نگران زن
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به طرفش بره که باز با  خوادی... مرد مشددهیاز کوچه دور م روشین یبا همه  زن
ندون و ک نگ و د مهمونم  گهیمحکم د یلیسدد هی... رمیگیجلوش رو م فیچ

خودم هم  خوامی... مکنمیخون رو تو دهنم احسدداس م یکه طعم شددور کنهیم
ده با توانم کمتر شدد نهیبیم ی... وقتکنمیم یجیجور احسدداس گبد یفرار کنم ول

که  یلی... با اون سکشهیو به سمت خونه م رهیگیحرکت مچ دو تا دستام رو م هی
جمع  روموین یهمه  دیبا دونمیم نایا یشدددم.. اما با همه  جیبهم زد بدجور گ

ه ثلکنمو تا بتونم از دسددتش خالص شددم... کوچه اش خلوته خلوته... باز م
به تقال کردن... اما  کنمیخودم رو به دردسددر انداختم... باز شددروع م شددهیهم

 نداره.. یا دهیفا
با یداد یرو که فرار یکی: اون گهیم شددخندین با خودت جور اون رو  دیپس 

 یبکش
 رهی... از ترس ضربان قلبم باال مترسمیم شتریحرفش ب نیا با
 ی: ولم کن لعنتگمیم غیج با
 شهیکه نم یزود نی: به همگهیمپوزخند  با

سمت ح منو شونهیخونه م اطیبه  ستن در  خوادی... مک  هیدر رو ببنده... موقع ب
از خونه خودمو به  رمویگیکه به شدددت دسددتشددو گاز م شددهیلحظه ازم غافل م

 ییاه راهیفحش و بد و ب ی... صدددادنیبه دو کنمیشددروع م کنمویپرت م رونیب
سرمه... ول دونمی... مشنومیرو م دهیکه بهم م شت   یبه همه  وجهت یمن ب یپ

سرعت م نایا شت  دمیچقدر دو دونمی... خودم هم نمدومیبه  جرات ندارم به پ
سمیسرم نگاه کنم... م شه... اونقدر دو تر سرم با شت   هگیکه د دمیهنوز هم پ

 هی یپا یراحت نفس بکشم... بدجور به نفس نفس زدن افتادم... صدا تونمینم
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خلوت  یاز کوچه ها یکی... خودم رو به کنمیسددرم احسدداس منفر رو پشددت 
فس چند تا ن ذارمی... دسددتمو رو قلبم مدمیم هیتک واریبا ترس به د رسددونمویم

تا  رمبیباال م فموی... کشهیتر م کیقدمها نزد ی... هر لحظه صداکشمیم قیعم
طرف تو کوچه  هیداشددته باشددم... سددا یدفاع لهیوسدد هیاگه خودش بود حداقل 

به  ستین یطرف کس نیا نمیبیبزنم که م صورتشبه سر و  فمیبا ک خوامیم فتهیم
 بود... ریدر با همون مرد درگ یکه جلو یجز همون زن

 : نترس... منمزن
الت : خوشحالم که حگمیم نوییپا ارمیم فمویک کشمویم یاز سر آسودگ ینفس

 خوبه
 یکرد یلطف بزرگتوام... امروز بهم  ونی: همش رو مدگهیم یمهربون با

کارو  نیمن بود هم یجا ی... هر کسدده؟یحرفا چ نی: اگمیم زنمویم یلبخند
 کردیم

ش یبچه باال خورهی: بهت نمگهیو م ندازهیم ینگاه بهم ن البد مثله م یشهر با
 یبچه پولدارا رو بکن نیا یکلفت یاومد
 شیهمه بدبخت نیاز ا رهیگیم دلم

 طرفاست نیرم ا: نه محله کاگمیم زنمویم یلبخند
 یکنیباال باالها کار م نیا یول یشهر نییپا ی: پس بچه گهیخنده م با

فکر کنه... دوسددت ندارم باهام معذب باشدده... هرچند  ینجوریا دمیم حیترج
... گمینم یچیه زنمویم یندارم... لبخند یها فرق ینییما نییمن هم با اون پا

شونه  سکوتم رو ن ... میردرمونگاه ب هی ایب گهیم دونهیحرفاش م دیتائ یاونم که 
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و درمونت ر ی نهیاونقدر دارم که هز گهیبدجور زخم شده... نترس د تیشونیپ
 بدم

 یخودت رو ناراحت کن ستی: من حالم خوبه... الزم نگمیم یمهربون با
 شهیکه نم ینجوری: اگهیو م رهیگیم دستمو

ونه از خ کنمیخودم فکر مبا  کشمویم ی... آهکشونهیبه زور دنبال خودش م منو
 نابه ظاهر آش یباشم تا با آدما بهیغر نیبا ا دمیم حیرفتن که بهتره... ترج

 ماجرا از چه قرار بوده؟ ینگفت ی: راستگمیآرامش م با
تو  یکلفت شهیرقم خورده.. مثله هم یمن با بدبخت ی: ماجراگهیو م کشهیم یآه

 دهیکه چشم زنش و دور د یدارمرد پول فیپولدارا... تحمل نگاه کث یخونه 
 ه؟ی: اسمت چگهیکه م دمیتکون م یتاسف سر با

 : ترنمگمیم زنمویم لبخند
س افتیو ق ختی: برعکس رزن سمه باکال شه نی... تازه مثله ایدار یا  ایرباال

 ؟ی... درس خوندیزنیحرف م
 : آرهگمیم دمویتکون م یسر
سزن زد تو  معتادم یتم بعدش بابابه زور گرف کلممی: پس بگو... من که مدرک 

 رو بدون دختر تیسرمو به زور شوهرم داد... قدر زندگ
 ه؟ی: شوهرت آدمه خوبپرسمیم ی... با مهربونسوزهیبراش م دلم
شه ها؟؟ باباگهیبا پوزخند م زن سه  یکیمن  ی: دلت خو شو وا  یبدتر از خود

 من رو طالق داد دیمنه بدبخت جور کرد که تا به دو سال نکش
 : آخه چرا؟گمیتعجب م با
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... هر چند میشددی: بچه دار نمگهیو م شدهیچشدمش جمع م یگوشده  یاشدک
 هیبودم... بعد  یکرد اما من به همون هم راضدد تمیاذ یلیدسددت بزن داشددتو خ

شک ی شهیپ میرفت ستین یاز بچه خبر دیمدت که د ل از دکتر... دکتر گفت م
م... اما شوهرم هر روز بهم سرکوفت بچه دار بش تونمیبا مصرف دارو م یمنه ول

فت  زدیم کار خودش رو کردو ر فت... اون زن هم  گهیزن د هیآخرش هم  ر
خودش رو سددفت  یاومدن پسددرهف هووم جا پا ایپسددر آورد... با به دن هیبراش 

نون خور  گفت رتمیغ یب ی کهیکنه... اون مرت یبا من زندگ تونهیکردو گفت نم
 رونیب کردپرت  شیآشغال منو از زندگ هی... مثله خوامیاضافه نم

 ؟یکنیم ی: االن با پدرت زندگگمیم یناراحت با
: اون که اصال حاضر نشد پامو تو خونش بذارم... به گهیو م زنهیم یتلخ لبخند

مت  بار هیزور و زح ندگ یان جا ز جاره کردمو اون خرج و  ی... براکنمیم یا
بالها سددرم  نجوریوقتا ا یلیخمردم کار کنم که  یمخارجم هم مجبورم خونه 

 ادیم
 مویشددونیدکتر زخم پ مویری... به داخل ممیرسددیلحظه به درمونگاه م نیهم تو

زن  نیا یبه زندگ کنهیکه دکتر زخمم رو پانسمان م نجوری... همکنهیپانسمان م
نه... بهش ک یبتونه کمک یرمضددان یآقا دی.... شدداکنمیفکر م دهیکشدد یسددخت

خمم ز پانسمان ی... وقتکنمیصحبت م یرمضان یا آقاحتما فردا در موردش ب
باهم از  کنمویاون زن حسدداب کنه خودم حسدداب م دمیاجازه نم شددهیتموم م

 میشیدرمونگاه خارج م
 ه؟یاسمت چ ینگفت یراست-
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 : مهربانمزن
 یمهربون تینها ی: مثله اسمت بگمیلبخند م با

 : شرمندم نکن دخترمهربان
کار  هی یممکنه بتونه بهت کمک کنه تا بتون شددناسددمینفر رو م هیراسددتش من -

 یکن دایپ یدرست و حساب
 نخوندم ی: من که مثله تو درس درست و حسابگهیم یبا ناراحت مهربان

 کنمیشماره بهم بده من خبرت م هی... تو فقط ستیمهم ن ادیز نایا-
 خونه ام زود یشماره صابخونمه... صبحها نی: اگهیو م دهیرو بهم م یا شماره

فقط مواظبه خودت باش... هر  کنمی: حتما خبرتون مگمیم دمویتکون م یسددر
 ستیواسه کار کردن مناسب ن ییجا
 مجبورم برم یناچار یمواقع از رو ی: بعضگهیو م کشهیم یآه
تو  موایمهمتر از پوله که به خودم م یلیبگم شددرافت آدما خ خوامیم یناراحت با

باز : خفه شددو ترنم..گمیدلم م تاق دار هی. تو  با نیا یا همون  یاجاره  دیزن 
ز من ا کنمیبار با خودم فکر م نیچندم ی... براارهیرو از کار کردن در ب یانبار

 بدبخت تر هم هست
 مواظبه خودت باش یلی: پس خگمیم ینگران با

 : باشه دخترجون برو خدا به همراتمهربان
 کنمیمبه سمت خونه حرکت  دمویبراش تکون م یدست

به زندگ تو به زندگ یراه  به آ یخودم  بان و  نامعلوم خودمون فکر  ی ندهیمهر
هامون هسددت... هر دو رونده شددده  یزندگ نیب یبی... چه شددباهت عجکنمیم

بدبخت تر لیبه دال یول  که یمهربان... من ای... من میمختلف... کدوممون 
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مهربان که مجبوره اون  ای کنندیم یو ازم دور دونندیم هایهمه من رو مثل جزام
 یک هکنیم ی... چه فرقکنهیم یجور باز هیبا هر کس  یکنه... زندگ یجور زندگ

ه در خون یبه جلو یک فهممیکه خودم هم نم کنمیبدبخت تره.. اونقدر فکر م
ر د رمویم اطی... داخل حکنمیدر رو باز م ارمویدرم فمیرو از ک دی... کلدمیرسدد
ست ... دوکنمیم یتا ساختمون رو ط اطیر حیتاه مسکو ی... با قدمهابندمیرو م

س نیدارم ا سال ریم شه... اون اتاق برام حکم زندون رو  انیکوتاه  سال طول بک
... رمیبه داخل م کنمیرو باز م یدر ورود رسددمیبه سددداختمون م یداره... وقت

 یغمزده رو دوست ندارم... نگاه یواراید نیسوت و کوره..ا شهیخونه مثله هم
رفتن و  ییجا فیرستوران فی... البد به مهمونستین یانگار کس ندازمیونه مبه خ

 بود... ی: روز مزخرفکنمیلب زمزمه م ریبردن... ز ادیطبق معمول من رو از 
... مگه زنهی... بعد از چهارسددال هنوز هم همون حرفا رو مفتمیسددروش م ادی

 سچکیاز ه دینه نبا خونوادم بعد چهارسال باورم کردن که سروش باورم کنه...
 که مصداق حال و روز االنه منه فتمیم یشعر ادیانتظار داشته باشم... 

 فهمندیپنجره را پنجره ها م کی درد»
 فهمندیکور شدن را گره ها م یمعن

 نییپا ییایف ساده ب یباال برو سخت
 فهمندیتلخ مرا ُسرُسره ها م قصه

 نگاهت به من آموخت که درحرف زدن کی
 فهمندیاز حنجره ها م شتریها ب چشم
 از رفتنت آمد به سرم را فردا آنچه
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 فهمند یتذکره ها م نیاز خواندن ا مردم
 منزلت شمس مرا یکس دینفهم نه

 «فهمند یها بعد در آن کنگره ها م قرن
برم اما  مخواستیهر چند م رفتمیم اتیادب یرشته  دیکه من با کنمیفکر م نیا به

 کی... چقدر غمام کوچارهیرو لبم م یگذشته ها لبخند ادی... نشد اما نذاشتن
 ی... وقتکردمیبود... چقدر اون روزا بچه بودم... چقدر اون روزا راحت قهر م

قدر ... چیتجرب ای یاضددیر ای گفتنیهمه مخالفت کردن همه م اتیگفتم ادب
ش نیا کاشیا کردمیاون روزا آرزو م شتم... از نظر هو ستعداد ندا فوق  یهمه ا
مانع نیالعاده بودم و ا با قمیبه عال دنیرسدد یبود برا یخودش  با ... مامان و 

ستعدادش رو دار گفتنیم شک یتو ا س یجز پز  رو ازت یا گهید زیچ یو مهند
منو به  نکردنو یتوجه قمیخونوادم به عال یوقتبود  یی... چه روزامیکنیقبول نم

به رشددته  با لجباز یتجرب یزور  بان رو انتخاب  یفرسددتادن من هم  تمام ز
صورت شتم اون موقع ها خ نیبه ا یعالقه ا چیکه ه یکردم... در  شته ندا  یلیر

 چکسیعمو پناه برده بودم... ه یبودم شددب رو هم به خونه  طونیشددر و شدد
ها فکر م ارک نیا شددددیباورش نم قدر  کردمیرو کنم... اون موقع  خونوادم چ

با آ که  ما اال یباز ندمیخودخواهن   خوندمیم یکاش پزشددک گمین مکردن ا
 : بنفشه من زبانگمیلب م ریز کشمویم یحداقل وضعم از االن بهتر بود... آه

 اما تو....... میرو بخاطر تو انتخاب کردم... تا باهم باش
 تمخواسیم یلجباز یبرم... فقط از رو یاون روزا برام مهم نبود چه رشته ا ادمهی

بنفشدده انتخاب کرد من هم انتخاب  یگرفتم هر چ مینباشدده... تصددم یپزشددک
خوشحال بود که باهاش بودم... اما بعد از اون اتفاقات  یلیکنم... بنفشه هم خ
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مثله تو  یپست فطرت آدمهخودم متاسفم که با  یزد به گوشمو گفت برا یلیس هی
ستم... هر چند اون روز خ ستم... اما  یلیدو شک نر هیشک ... ختمیقطره هم ا

 یباهام کرد... همباز نکارویچرا ا دونمیخبر داشددت نم زایچ یلیبنفشدده از خ
س هامفیبچگ صم نیبهتر مفیدوران کودک یهمکال ست   سروش یجلو میمیدو

سفم... خ شکن یجلو ختهس یلیزد تو گوشمو گفت: برات متا باز  یلو یهمه ب
ست یاز اون شتریب یبخوا شک ش یکه  سته ن شایشک  یا گهیهر کس د دی.... 

 دزننیکه در مورد من م ییاون حرفا خواستمیمن نم ی.. ول.رفتیمن بود م یجا
 ذاشتمیم نرویخونه ب نی... اگه پام رو از ارفتم؟یبشه... کجا م لیتبد قتیبه حق

 وناابیخ نیتو ا یادیز ی... گرگهاگفتنیدر موردم م گرانیکه د یهمون شدددمیم
 ییختراد ددختر تنها سوءاستفاده کنند و چقدر احمقن هینشستن که از  نیدر کم

 یبرا یمخالفت خونواده هاشددون خارج از خونه رو راه آزاد نیکریکه با کوچ
گرفتم بمونم و بجنگم... هر چند اون ترنم  می... من تصددمنندیبیم ندشددونیآ

شد... ول ستر  ست... اون ترنم خاک شک خودمو  شیامروز پ یمرد... اون ترنم 
شرمنده ن یخدا که من  نهی... مهم اگنیم یچ هیبق ستی.... مهم نستمیخودم 

من با  کنمیموقع بدجور به گذشته ها فکر م ی... بعضگنیم هیکه بق ستمین یاون
 یک کار دمیمکنه... هنوز هم نفه نکاروینداشتم که بخواد با من ا یدشمن یکس

تر  یمیمن با بنفشه صم یمن بودن... ول یدوستا نیبود... ماندانا و بنفشه بهتر
ود... سرش شلوغتر شده ب کردویه تو شرکت باباش کار مبودم... اون روزا بنفش
گذرونم خ شددتریمن هم مجبور بودم ب نا ب ندا ما با  براش دردودل  یلیوقتم رو 

ظه کردمیم ظه لح نا تو لح ندا ما نه زنده  هامیختسدد ی...  گه ترا نارم بود... ا ک
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اما ترانه با اون حماقتش داغون ترم  شدددیدرسددت م زایچ یلیخ دیشددا موندیم
با نفرت نگام کردو گفت تو باعث  اوشیس یبود وقت یسخت ی. چه روزهاکرد..

 گهیبود گفت د میبرادرش سددروش که همه زندگ ی... وقتیمرگ عشددقم شددد
متیبب خوامینم مه  ی... وقتن گام م لیفام یه ن م یای... دنکردنیبا نفرت ن

 امیم رونیاز فکر ب میزنگ گوش یچقدر زود نابود شد... با صدا
. ...کنمیتعجب م یرمضددان یشددماره آقا دنیو با د ندازمیم میگوشددبه  ینگاه

 دمیجواب م رمیهمونجور که به طرف مبل م
 بله؟-

 : سالم دخترمیرمضان یآقا
 ن؟یداشت ی... امریرمضان یسالم آقا-

 یبار قبول نکن نیباهات دارم اما اگر ا یکار هی: دخترم راسددتش یرمضددان یآقا
 دمیبهت حق م

 آروم باشم کنمیم یسع یول فتهیه جونم مب یاسترس هی
 نی: شما امر کنگمیم یتصنع یخونسرد با

ضان یآقا ستش چند دقیرم ساف همونجا شیپ قهی: را شهرکت مهرآ و که ت ییاز 
 رو فرستاده بودم باهام تماس گرفتن

 : خب؟گمیکه م کنهیمکث م کمی
قا ما هی: گفتن فعال یرمضدددان یآ ون رو بدون حقوق مترجمت یشددیماه آز

رو  گهینفر د هیوگرنه هم  میکنیاسددتخدامش م میبود ی... اگه راضددنیبفرسددت
 میکنیانتخاب م

 داره یسروش نقشه ا دونمیم نهیشیرو لبم م یپوزخند
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ما تو شددرکت شدد دمیم حیمن ترج یرمضددان ی: اقاگمیوقفه م نیکوچکتر بدون
 نیرو بفرست گهینفر د هیکار کنم لطفا 

بگه اما منصددرف  یزیچ خوادیم کنمی... حس مهکنیم یمکث یرمضدددان یآقا
 فرستمیرو م انی: باشه دخترم... من خانم سروگهیو م شهیم
 دیلیهر جور ما کنمیلب زمزمه م ریز

ضان یآقا شغول ایرم ستراحت کن... فکرت هم م  زایچ نی: خب دخترم برو ا
 دوباره مشغول به کار شو اینکن... از فردا ب

 یرو و کنمیم یخداحافظ یرمضان یبا آقا ی.. به آروم.نهیشیرو لبام م یلبخند
با همون لباس ب  یرمضدددان یمنظور آقا دونمی... نمدمیلم م رونیمبل دو نفره 

اگه اون شددخ   یهم برام نداره ول ی... هر چند فرق چنداننینازن اینفس بود 
ل نفس هم قبو نم... هر چند فکر نکشددهیبد م یلیاشددکان خ ینفس باشدده برا

ش خوادیم ی... هر کامیب رونیفکرا ب نیتا از ا دمیتکون م یسرکنه...  ه به من با
 داره؟ یچه ربط

 یکار درسددت کنمیهم حس م یرمضددا یآقا یدوباره  شددنهادیمورد جواب پ در
ماش از من متنفرن.. سددروشف  ییجا ادیکردم... خوشددم نم که آد کار کنم 

شون... همه و همه از من متن اوشفیس صد سها و پدر و مادر صد در  فرن... 
... مخصددوصددا با اون کردیراحت قبولم نم نقدریداره وگرنه ا یسددروش نقشدده ا

شرکت ب ییحرفا ش نمونیکه تو  سرو شد...  سا یرد و بدل   ریمن رو با ت هیکه 
که حقوق  یماه هیبه کنار اون  نایا یماه براش کار کنم... همه  هی خوادیم زنهیم

با رمیگینم باالخره من هم خرج دارم... از همو علف بخورم.. دآبیکه ن  نی. 
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ماه هم کال حقوق  هی عدب ارمیماه پول کم م نیواسددده آخر ا دونمیحاال هم م
رم تو اون ب نکهیا یبه جا دمیم حیتلف شم... ترج یاز گشنگ دینداشته باشم با

نم... ک یبا آرامش زندگ رمویبگ یو حرف بشددنوم حقوق کمتر یشددرکت کوفت
از من  شیتو محل کار هم آسا یاونجور یول شنومیرف محاال فقط تو خونه ح

 کنموی... لباسم رو عوض مرمیاتاقم م به شمویمبل بلند م ی... از روشهیسلب م
درسددت کنم... موادش رو  یماکارون رمیگیم می... تصددمشددمیاز اتاق خارج م

ماده م عد از چهل و پنج دق کنمویآ کارون قهیب  کمی... ذارمیم زیم یرو رو یما
 کنمیشروع به خوردن م کشمویه خودم مواس
سروش فکر م خورمیکه دارم غذا م نجوریهم ست خودم نکنمیبه   ...ستی... د

.. .اوشیسددروش بود... برادر نامزد خواهرم... برادر سدد میاتفاق زندگ نیبهتر
اون روزا  یادآوریتو نگاهش غرق شدددم...با  دمشیهمون روز اول که د ادمهی

شک شه  یا شمم  یاز گو سرشهیم ریسرازچ شکمو پاک م عی...   هیبا  کنمویا
 ارقری... بقرارمی... امروز بدجور بدمیبغضددمو قورت م یقاشددق پر از ماکارون

ه... گذشددت یعاشددقونه  یروزا قراریکه ترکم کرد... ب یعشددق قراریسددروش... ب
مه خوشددبخت نیمن از ا ایخدا ازت  زیچ هی... من فقط خوامینم یچیه یه

شم...  روز هیکن...  هیروز رو بهم هد هیز مرگم ... قبل اخوامیم سروش با که با 
گام  هیروز که تک هیروز که عاشددقم باشدده...  هیروز که عاشددقش باشددم...  هی

شه... من فقط  سروش  یکه تو خوامیروزهات رو م یروز از همه  هیبا اون روز 
.. بعدش .اریسرم ب یخواست یی.. بعد هر بالریمثل سابق باشه... بعد جونمو بگ

مه نم هی.. فقط همون یتو بخوا یهر چ یتو بگ یهر چ گه ه  گنیروز... م
 هیروز رو بهم هد هی... اون یکنیبد نم چکسیبه ه گنی... مگه همه نمیبزرگ
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 یزاگه آغا یاگه به نفعم نباشدده... حت یاگه به ضددررم باشدده... حت یکن... حت
 نی... تو تمام اریاز من نگعشددق رو  نیا ایدوباره ام... خدا هینابود یباشدده برا

شدم... نم روز هیسالها  سروش متنفر ن شمو نگاه ها تونمیهم از  ر پ یکنارش با
 ...شمیداغون م شتریب یاز نفرتش رو تحمل کنم... اونجور

 هریم ادمیموقع  ی... هنوز هم بعضددشددهی... آه از نهادم بلند مفتمینامزدش م ادی
 ستیعشقه من االن ماله من ن

مه ملب  ریز خداکنمیزمز که ا ای:  قدریمن رو ببخش  خودخواه شددددم...  ن
 یعاشددقا یکن به همه  میروز رو هم تقد هیسددروشددم رو خوشددبخت کن اون 

ه ماله من باشه چه برسه ب هیثان هیبخواد  یکه حت ستی... سروش حق من نایدن
 روز هی

وجود  همه تضادب که در احساساتم نی... از اشمیاز جام بلند م کشمویم یآه
 شددتریآخرش هم چند قاشددق ب دمیداره در شددگفتم... اون همه زحمت کشدد

.. .شنومیرو م یباز شدن در ورورد یتا ظرفم رو بشورم... صدا رمینخوردم... م
... استمژگان و طاها... مژگان دوست دختر طاه یخنده ها یو بعد هم صدا

ن و بابا بفهمند شددر در تعجبم چرا دختره رو خونه آورده... اگه ماما نیفقط از ا
ست یادیز ستین یجالب ادی... مژگان دختر زشهیبه پا م با  یجلفه... قبل از دو

داداشه بنده رو کور کرده و  یهم بوده... اما عشق چشما گهیطاها با چند نفر د
شم مامان و بابا دختره به خونه م صداارهیدور از چ مژگان به خودم  غیج ی... با 

 دختره که خونه ست نی: طاها اگهیواستاده و م آشپزخونه ی... جلوامیم
 یکنیم یچه غلط نجایوقت روز ا نی: اگهیخونه و م ادیبا اخم م طاها
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 ...یرسی: خوب هم به خودت مگهیو م ندازهیگاز م یبه رو ینگاه
ختره د نیچرا ا شنیم ی: طاها اگه مامان و بابا بفهمن عصبانگمیم یخونسرد با

...... 
 ...نهکینثار صورتم م یلیس هیو  رهیوم نشده که دستش باال محرفم تم هنوز

 کنهیبا پوزخند نگام م مژگان
 تو ادیخوشم نم چیدختر اسم داره... اسمشم مژگانه... ه نی: اگهیبا داد م طاها
که اون بالها  سوختیمامان و بابا م ی... اگه دلت واسه یمن دخالت کن یکارا

 نکن ینگران یادعا یدخوی... پس بیاوردیرو سرشون نم
 اعصابتو خرد نکن... یخودیب زمی: عزگهیم ادویبا عشوه به طرف طاها م مژگان

 که باهات کار دارم میبه اتاقت بر ایب
 زیسطل آشغال بر یآشغالت رو هم تو ی: اون غذاهازنهیداد م طاها
ست مژگان رو م بعد ندم ... واقعا تو کاره خدا موشهیو از جلوم رد م رهیگیهم د

طا م یکی به خ مه  له مژگان اون ه خاطر جرهیمث به  تازه داداشددم رو   بشی... 
ما ا خوادیم نازش خر نیا مه  نکردم دارم  یغلط چیکه ه یداره... من داریه
 شمیو سرزنش م شنومیحرف م یخودیب

سرم درد مبرمیبه اتاقم پناه م شورمویسرعت ظرفا رو م به سکن م هی... کنهی... 
 حی... ترجکشددمی... رو تخت دراز مخورمیبدون آب م ارمویدرم فمیاز داخل ک

 بخوابم دمیم
 شده... یچ دونمی... نمشمیم داریبابا از خواب ب ادیداد و فر یصدا با

خونه؟... تو خجالت  یک*ث*ا*ف*ت رو آورد یدختره  نی: اگهیبا داد م بابا
 ؟یکشینم
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 : بابا......گهیم یبا لحن آروم طاها
ه *ر*  یرگ... اون از اون ترانه که اون طور مرد... اون از اون دختره : بابا و مبابا

 هم از تو نی*زه ... ا
گلوم  یوت یبغض بد هیحرف بابام  دنیاز اتاق خارج بشم که با شن خواستمیم
 همزاحمم نش یتا کس کنمی.... در رو آهسته قفل مشهیو نظرم عوض م نهیشیم

 شنومی... صداهاشون رو مکنمیزانوهامو ب*غ*ل م نمویشیتخت م رو
 نجایا یاریم یریگیدختره رو م نیدست ا ستمی: پس هر وقت من نبابا

 ........یتوض نی: بابا بذارطاها
 تنت کن و گورتو گم کن یزیچ هی: ع*و*ض*ی گهیبا داد به دختره م بابا

س یصدا قهی... بعد از چند دقشنومیمژگان رو نم یصدا شدن در و  سته   یلیب
امروز  نکهی... با ارهیگی... دلم مرسددهیاز جانب بابا به طاها م کنمیه فکر مک یا

بخوره... طاها فقط عاشقه  یلیخوردم دوست ندارم طاها هم س یلیاز طاها س
س شقه بدک س یاما عا سخوادیم بشیج یکه اون رو فقط برا ی... ک ه با ک ی... ک

س یرابطه  ست شتریطاها رو به خودش ب کنهیم یسع یجن ه ه کنه و طاها چواب
ست که همه چ  هی... من مطمئنم که ذارهیپا م ریز یدختر نیچن یرو برا زیساد

 امیطاها به خودم م ی... با صداکنهیروز مژگان ترکش م
ها عاشددقشددم... مگهیبا داد م طا مه چخوامشی: من  نه... چرا  زی.. اون ه م

 ن؟یفهمینم
رو  احمق... اون دختره تو ییتو فهمهیکه نم ی: اون کسددگهیم تیبا عصددبان بابا
 خوادیپول بابات رو م خوادینم
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 دینیبیپولتون م یرو تو زی: شما همه چطاها
 یبزرگ کرد کلیفقط ه یبچه ا یلی: هنوز خبابا

 راپورت من رو بهتون داده زیهمه چ یب ی: حتما اون دختره طاها
 ؟یگیرو م ی: کگهیبا داد م بابا

 : ترنمطاها
... مگه اون هم اری: هزار بار بهت گفتم اسددمش رو نگهیم تیبا عصددبان بابا

 دونه؟یم
صدا نیهم از به من بهتره  جایب یرایگ ی: به جاشنومیپوزخندش رو م یجا هم 

ستون پ شه تا  شیحوا  نیا ستی... معلوم نارهیباال ن گهیگند د هیاون دخترتون با
 کنهیم کاریوقت روز خونه چ

 شیون پبراش یمشکل ی... وقتنطورهیهم شهیم... هنهیشیرو لبم م یتلخ لبخند
... طاها هم خوب کنندیم یرو سددر من بدبخت خال زویآخر سددر همه چ ادیم
 کنه بابا اشتباهش رو ببخشه کاریچ دونهیم
شت و لگدها یصدا با سمت در  شمویاز جام بلند م خورهیکه به در م ییم به 
 رمیم

 رو باز کن یدر لعنت نی: ابابا
ا و ... بابفتمیم نیزم یمن رو شددهیکه در به شدددت باز م کنمیز مدر رو با قفل

... بابا با نفرت و طاها با پوزخند نگام شددنیپشددت سددرش طاها وارد اتاق م
 کنندیم

 یموقع روز خونه ا نیکه ا یکرد ی: باز چه غلطبابا
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دسره جور در هی امیاگه زود ب کنمیبا خودم فکر م شمویبلند م نیزحمت از زم به
 گهیجوره د هی امیب ریداگه 

 : باباجون من.....گمیم یناراحت با
 : به من نگو باباگهیداد م با

 : کارام زودتر تموم شدگمیم دمویتکون م یسر
 و اخراجت کردن یباال آورد یگند هی: البد باز بابا

از  دیتونیم شددهیمن امروز کارام زودتر تموم شددده... اگه باورتون نم دیباور کن-
 نیبپرس یمضانر یآقا

با باور کرده م با گار  ه کنم... بهتر کاریمن چ ی: الزم نکرده تو بگگهیکه ان
خودم  یبا دستا یکرد یحواست به کارات باشه... اگه بفهمم دوباره غلط اضاف

 کشمتیم
 رونیو از اتاقم ب کنهی... طاها هم با اخم نگام مشدددهیهم از اتاق خارج م بعد

 خودش رو خالص کنه منه بدبخت نکهیا ی... براکنهیم ... مثله دخترا رفتاررهیم
مرد... خودش رو پشددت  ذارهی... اسددمه خودش رو هم مندازهیرو به دردسددر م

 کنهیدختر پنهان م هیمشکالت 
 د؟یکنیم کاریوقت روز خونه چ نی: بابا اگهیکه م شنومیرو م صداش

ه با دم اومدم بردارم کرو جا گذاشته بو یزیچ هی: گهیکه انگار آرومتر شده م بابا
 دختره رو خط بکش نیاون دختره رو به رو شدم... طاها چند بار بگم دور ا

اجرا شد... بابا رو به جونم انداخت  تیطاها با موفق ینقشه  بندمیاتاق رو م در
شد... حت س یخودش خالص  ض یچ تیشونیپ دنینپر  موقع از یشده... بع
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ندارم...  ی... اما چاره اهریگیبدجور دلم م یعدالت یهمه ب نیا به جز تحمل 
... دمیکشینمهمه دردسر  نیشرکت حداقل ا گشتمیبرم کاشیساعت هفته... ا

 فکر یزیدراز بکشددم... دوسددت ندارم به چ دمیم حیترج ادیهر چند خوابم نم
به رمان بار خوندم و کنار تختمه خ یکنم  تا حاال هزار  ... اونو شددمیم رهیکه 

 کنمیبار شروع به خوندنش م نیکمیر و هزا یبرا دارمویبرم
*** 

... سدداعت هفت و ده ندازمیم میبه سدداعت گوشدد ینگاه کنمیباز م چشددمامو
شددده...  رمیخوابم برد... بدجور د یک شددبید دمی... اصددال نفهمقسددتیدق
نا د یچه جور دونمینم به شددرکت برسددونم... مطمئن به موقع   ریخودم رو 
ر یه زب ی... نگاهیزیچ هی یرو رهیکه پام م امیم نییاز تخت پا عی... سررسمیم

 یپام افتاده... البد وسددطا ریز خوندمیم شددبیکه د یرمان نمیبیم ندازمیپام م
 یکتاب رو از رو شددمویافتاد... خم م نییرمان خوابم بردو کتاب از دسددتم پا

شروع  شورمویدست و صورتم رو م عی... سرذارمیم زیم یرو دارمویبرم نیزم
 اتاقم هسدت تو یی... شدانس آوردم حموم و دسدتشدودنیلباس پوشدبه  کنمیم

ندم .. هم از فکرم خدمیشنیرفتن هم هزار تا حرف م ییدستشو یبرا دیوگرنه با
را فک نیا الیخیب ی... زودشددمیخودم ناراحت م یهمه بدبخت نیهم از ا رهیگیم
 یرینون و پن یتو آشددپزخونه برم تا لقمه  خوامی... مرمیم رونیاز اتاقم ب شددمویم

منصددرف  شددنومیکه از آشددپزخونه م یینهارم آماده کنم اما با سددر وصدددا یبرا
کر راه به مهربان ف ی...تونهیمنو نب یتا کس شمیاز خونه خارج م عی... سرشمیم
.. براش کنه. یتونسددت کار دیبگم شددا یرمضددان یامروز به آقا دی... باکنمیم

مک ک گرانیکه بتونه به د ییونجا... تا اهییمرد بزرگ و با خدا یرمضدددان یآقا
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 بدجور ینفر هسدددت که از لحاظ مال هیبهش گفت  ریام یوقت ادمهی... کنهیم
ض یتو ست با ا قهیم ستیکه مترجم نم نیه  شهیهم ...ادیگفت بگو ب یول خوا

پدر هم برام  هی... از خورهیو حقوق کم من رو م یراه طوالن یهم غصددده 
 ییاگه اون هم حرفا دیشا دونهینم یادیان زچند زیمن چ یدلسوزتره... از زندگ

من  نای... مگه اطرافشدینظرش در مورد من عوض م دیشنیم دنیشن هیکه بق ور
 یکه چه جور نهیتعجب داره ا یکه برام جا یزیاز اول باهام بد بودن... تنها چ

 بود بیبرام عج یلی... خدیچیپ لیفام یحرف دروغ اونقدر زود تو همه  نیا
سا یهمه  یحت شدن... هن یها هم بعد از مدت هیهم  یلیکه هنوزه خ وزمتوجه 
ه... دار یباهات دشددمن یکیترنم ...»گفتیبرام گنگه... ماندانا اون روزا م زایچ

... من که با ؟یآخه ک یول«... نفره هیسددر  ریکارا ز نیا یصددد در صددد همه 
ا... کسنداشتم... اون ع یبه کار کس یکار چوقتینداشتم... ه یدشمن یکس

سا.. اون ا ض تونمینم ا... واقعالیمیاون اس ام ا مواقع حق رو به  یبفهمم... بع
جا یا گهیهر کس د گمی... مدمیخونوادم م باور م یهم  نا بود  ما کردیاو ... ا

صت حرف زدن ندادن... هر چند  سال هنوز که هنوزه بهم فر آخه بعد از چهار 
سه گفتن ندارم... چ یحرف گهید  یخودم هم از همه  یبگم وقت متونیم یهم وا

له مث تونمیگ*ن*ا*هم چطور م یاگه ثابت بشدده من ب ی... حتخبرمیماجراها ب
ن نبر یمن پ یگ*ن*ا*ه یبه ب چوقتیبهتر باشدده ه دیگذشددته باشددم... شددا

ش شونیبخ شده...  ییحرمتا هیسخته...  یلیخ دن سته   ییحد و مرزها هیشک
 گهیشدددده.. ماندانا م کهیت کهیدل ت هینابود شدددده...  یزندگ هیرفته...  نیازب

من  هیزندگ دی... اما چهارسدداله خورشددمونهیپشددت ابر نم چوقتیه دیخورشدد
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صد ب شت ابر مونده و ق ا ت کنمیاومدن هم نداره... هر چند من که فکر م رونیپ
 یآفتاب یبشدده ول یطوفان دی... شددامونهیم یو بارون یمن ابر یآخر عمر زندگ

 محاله
ر رو باز و د رمی... با سرعت به سمت اتاق مرسمیبه شرکت م تررید یساعت مین
سالم زکنمیم سمت م دمویبه همه م یلب ری...  شکان و نفس با رمیم زمیبه  ... ا

به عنوان سددالم تکون  یسددر یلیم یهم با ب نی... نازندنیجوابمو م یناراحت
 شده یزیچ هی کنمی... حس مدهیم
 شده؟ یزیچ پرسمیتعجب م با

 زنهیم هیگر ریحرفم ز نیتلنگر بود چون با ا هینفس منتظر  انگار
شکان نگاه م نیتعجب به نازن با شکان با ناراحت کنمیو ا ضان: رگهیم یکه ا  یم

 به نفس گفته خودش رو آماده کنه که به شرکت مهرآسا بره
 موضوع از چه قراره دمیفهم تازه

 خوبه یلیکه خ نیا گمیلبخند م با
دو  نیاحساس ا یتا حاال متوجه  یمونی: مثل سنگ مگهیم تیبا عصبان نینازن

 ینشد گهیتا بهم د
شدن محل کار که قرار ن نی: نازنگمیم دمویتکون م یسر  ستیجان با عوض 

 هگیبا همد نندیبیم گرویعوض بشدده... باالخره همد گهیاحسدداسددشددون بهم د
 زنندیحرف م یتلفن

مل دور ... منتونمی: ترنم من نمگهیبا هق هق م نفس کان رو  یتح از اشدد
صحبت کرده قراره ب شکان با بابام هم  ستگار انیندارم... ا  دنی.. من به دیخوا

 امیاشکان هر روز به شرکت م دنید یهر روزش عادت کردم... برا
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شکان  و خودش رو به نفس شهی... بعد از جاش بلند مکنهیبا محبت نگاش م ا
نکن... خودم با  هی: خانمم گرگهیم متیو با مال نهیشددی...کنارش م رسددونهیم

 رو بفرسته گهید یکیکه  زنمیحرف م یرمضان
 شدتری... چهار تا مترجم بسدتیشدرکت بزرگ ن هیشدرکت که  نی: اگهیم نینازن

 ؟یکن کاریچ یخوایتو رو فرستاد م موینداره... اومد
 ؟یتو بر شهی: ترنم نمگهیم یو با ناراحت کنهیبه من م ینگاه اشکان

 من رفتم قبولم نکردن روزی: دگمیم زنمویم یتلخ دلبخن
: گهیم نی... نازنکنهینگاه م نی... نفس با التماس به نازنزنهیم یپوزخند نینازن

 کنم؟ کارتینگام نکن... چ یباشه بابا... اونجور
 : واقعا؟گهیو م پرهیبا ذوق از جاش م نفس

 : واقعاگهیم یو با مسخرگ رهیگیخندش م نینازن
نداره... اما معلومه نفس رو مثله خواهرش دوسددت  یبا من رفتار خوب نینازن

که خ مه  کاراش معلو تارا و  تا هوا یلیداره... از رف ما  یوق نفس رو داره... ا
هم  گهید ی... چون با کارمندادمیخصددومتش رو با خودم نفهم لیدل چوقتیه

 بر دارهخ اماز گذشته  دیشا کنمیوقتا فکر م ینداره... بعض یرفتار بد
شحال نفس شوخ یبا خو شروع م یدوباره   المی... من هم که خکنهیو خنده رو 

و انجام کارم ر مین یو کارا کنمیرو روشن م وتریکامپ شهیاز بابت نفس راحت م
 دمیم
خورده  هی کنندیخورده کار م هیهم  نینفس و نازن دمویظهر کارامو انجام م تا

شکخندنیخورده م هی زنندیحرف م ضان... ا صحبت کرد و مثل  یان هم با رم
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ضان نکهیا ض یرم شد نازن یرو با هزار زور و زحمت را ساعت  نیکرد... قرار 
شه... با فهم ضوع نفس راحت نیا دنیسه اونجا با شمویم یمو شکر خدا ک  رو 

سخت بود نزد خیخطر هم از ب نیکه ا کنمیم شت... واقعا برام  شم گذ  کیگو
 یگوش بدم... با صدددا راهاشیه ها و بد و بسددروش کار کنم و هر روز به طعن

 امیبه خودم م نینازن
 دیابعد ب میبخور زیچ هی می: بچه ها برگهیخطاب به نفس و اشددکان م نینازن

 دیمنو برسون
گلم  یدختر عمو ی: هر چگهیو م شددهیاز جاش بلند م یهم با خوشددحال نفس

 بگه
 ی: برو بچه... خودتگهیبا خنده م نینازن

 تا دعواتون نشده می: برگهیبا خنده م هم اشکان
شون بلند م همه ل که قبو کنهینفس طبق معمول به من هم تعارف م شنویاز جا

... شنیاز اتاق خارج م رنویاز من به سمت در اتاق م یبعد از خداحافظ کنمینم
سوت و کور م شون اتاق  شلوغ ییتنها نیمن ا یول شهیبعد از رفتن  یرو به اون 

 رجویبخورم... همب اوردمیبا خودم ن یزیگرسددنمه اما چ یلی. خ..دمیم حیترج
بان م ادیکنم  کاریچ کنمیکه دارم فکر م  خودم لجم یحواسدد یاز ب فتمیمهر

سرعت از جام بلند مرهیگیم سرعت اتاق رو ترک م شموی... به  . فقط ..کنمیبه 
ق اات یسددرعت خودم رو به جلو اینرفته باشدده...  یرمضددان یکه آقا کنمیدعا م

ه هم ک روزی... دستین یخبر یمنش ز... طبق معمول ارسونمیم یرمضان یآقا
 ینشم الیخ یکجاست؟... ب یمنش نیا ستینبود... معلوم ن یاومده بودم منش
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 زنمیو چند ضربه به در م کنمیم یمونده رو تا در اتاق ط یچند قدم با ق شمویم
 شنومیرو م یرمضان یآقا یصدا هیکه بعد از چند ثان

 داخل دیی: بفرمایرمضان یآقا
 رمیو به داخل اتاق م کنمیرو باز م در
 یرمضان یسالم آقا -

و  ارهیمن سرشو باال م یصدا دنیبا شن هیزیکه در حال نوشتن چ یرمضان یآقا
 دخترم؟ یداشت ی: سالم بر دختر گلم.. کارگهیم
... نی: بشگهیموضوع مهربان رو بگم: که م خوامیم کنموینگاش م یشرمندگ با

 راحت باش
 نمیشینفره م هیمبل  یرو زنمویم یلبخند

 شده؟ یچ تیشونی: پپرسهیم یبا نگران که
شد... حت هینفر نیاول بهیمرد غر نیکه ا کنمیفکر م نیا به تو محل  یکه نگرانم 

 هیخودیشده؟... هر چند انتظار ب یچ تیشونیکه پ دیاز من نپرس یکارم هم کس
 برداشت یزخم سطح هیخورد  واری... به دستین یمهم زی: چگمیلبخند م با
 مواظب خودت باش شتری: بگهیم یناراحت با
 چشم-

 ؟یباهام دار کاریچ نمی: بگو ببگهیو م زنهیم یلبخند
سع کمی سخته اما  ستش آقاگمیو م کنمیرو م میگفتنش برام  ض ی: را ... یانرم

 بگم؟ یچه جور دونمینم
 : راحت باشگهیبا لبخند م نهیبیمن رو م هیکه شرمندگ یرمضان یآقا
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نباله در به در د دمیمواجه شدم که فهم یزن هیبا  روزی: راستش دگمیم یناراحت با
 یزندگ یانبار هی هی... از شوهرش جدا شده و توکلیکاره... مدرکش در حده س

 کنهیم
قا با  ذارهیم زیم یدسددتش بود... اون رو رو یکه خودکار تو یرمضدددان یآ و 

 دهیبه ادامه حرفام گوش م ینجکاوک
ضان یآقا نمیبیم یوقت شده  یرم و با  شهیراحت تر م المیخورده خ هیکنجکاو 

 که آدم دهیم ی: پدرش معتاده و اون رو به زور به مرددمیادامه م یشتریآرامش ب
جدا  چارهیزن ب نیو از ا رهیگیم گهیزن د هینبود... در آخر هم مرده  یدرسددت

 دایزن ب نیسر ا ییبود بال کیبودم نزد دهیرس ریاگه من د روزی... دشهیم
 ؟یی: چه بالپرسهیم یبا نگران یرمضان یآقا
 نهیبیکار کنه مرد خونه چشم زنش رو دور م خواستیکه م یراستش تو خونه ا-

 هم موضوع چارهیزن ب نیزن که خدمتکار خونشون بود نظر داشت... ا نیو به ا
ستیو م فهمهیرو م ستی...مدادیر کنه که مرد اجازه نمفرا خوا به زور اون  خوا

 شهیتموم م زیچ مهه رسمویرو به داخل خونه ببره... که خدا رو شکر من م
 یبرا هتیشونیپ یکه باال یکی: خدا رو شکر... پس اون زخم کوچیرمضان یآقا

 ؟یشد ری... البد باهاش درگروزهید هیریدرگ
 نداشتم ی: چاره اگمیخجالت م با
ضان یاآق  دیا... بادیسر خودت ب ییممکن بود بال یکرد ی: کاره خطرناکیرم

 یزدیزنگ م سیبه پل
 برسه رید سیپل دمیترسیم-
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 تی... تو اون موقعگمینم یزیافتاده بودم چ ریخودم هم گ نکهیدر مورد ا گهید
 کردیکار رو م نیمن بود هم یهر کس جا

 گذشت ریا رو شکر بخخد یول یاشتباه کرد گمی: باز میرمضان یآقا
ضان ی: آقاگمیبا التماس م دمویتکون م یسر  د؟ینبراش ک یکار دیتونیم یرم

که بخوام ازش کمک  شددناسددمیرو نم ینگرانشددم... به جز شددما کسدد یلیخ
 دیکنیبه همه کمک م شددهیو هم نیهسددت ییکه آدم با خدا یی... از اونجارمیبگ

 ارمبذ ونیموضوع رو با شما در م نیگرفتم ا میتصم
ست صورتش م ید شهیبه  ش نیاز کار ا ادی: زگهیو م ک ض میمن سه  مستین یرا

به  انجیا ادی... بهش بگو بکنهینم یتوجه یهم بهش تذکر دادم ول یچهار بار
 کار کنه یعنوان منش

 آشنا نباشه نجایبا کار ا ادیممکنه ز-
 : نگران نباش... هواشو دارمگهیو م زنهیم یلبخند

 نیخودتون کرد ونیدواقعا من رو م-
 هیحرفا چ نی... ای: تو هم مثله دختر خودمگهیم یمهربون با
رم ب نی... اگه اجازه بدنیبهم لطف دار شهی: مثله همگمیم شمویجام بلند م از

 کارام برسم هیبه بق
قا برات  یهم از خودت کار نکش... جون نقدری: برو دخترم... ایرمضدددان یآ

 نمونده
 شمیم وونهیبمونم د کاریاگه ب راحت من التونیخ -

 یامروز ی: امان از دست شما جوون هایرمضان یآقا
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ق و بعدش از اتا گمیم یرمضان یبه آقا یلب ریخداحافظ ز هیو  کنمیم یا خنده
 شمیخارج م

شد... هر چند  المیخ کمیسمت اتاقم حرکت م به از بابت مهربان هم راحت 
ش شدم.. هی یاز بابت من شتم باعث بخورده ناراحت  ست ندا  یسک یکاری. دو

. نبود.. یخبر یاز منشدد رفتمیهر وقت خودم هم اونطرفا م شییخدا یبشددم ول
ند با لبخ نمویبیراه مش رضا رو م ی... تودادیواست انجام نم یاگر هم بود کار

 : سالم مش رضاگمیم
 رضا: سالم باباجون... حالت خوبه دخترم؟ مش

 ن؟یشما چطور مش رضاف ی: مرسگمیلبخند م با
 باباجون؟ یخوریم ییرضا: منم خوبم... چا مش

 و پرسش؟ یکی: نگمیلبخند م با
 ارمی: برو تو اتاق االن برات مگهیو م خندهیم

 زیپشدددت م رسددمیبه اتاق م ی... وقترمیبه داخل اتاق م کنمویتشددکر م ازش
 رمیگیادامه کارام رو از سر م نمویشیم

 ینیریخوشدرنگ با دو تا شد ییاسدتکان چا هیام مش رضدا بر قهیاز چند دق بعد
 از همکاراست یکیازدواج  ینیری: شگهیو م ارهیم
 خوشبخت بشه شالهی: اگمیلبخند م با

 همه جوونا خوشبخت بشن شالهی: اگهیو م برهیباال م دستشو
 یکنیاز خودت کار نکش... ضعف م نقدری: بخور دخترجون اگهیهم م بعد

... بعد از شددهیو از اتاق خارج م دهیتکون م یونم سددرکه ا کنمیتشددکر م ازش
ضا  ش هیرفتن مش ر ... نمزیگاز بزرگ بهش م هی دارمویها رو برم ینیریدونه از 
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رو هم  ییو چا ینیریشدد رسددمیگرسددنه بودم... همونجور که به کارام م یلیخ
خداخورمیم با خودم م تویبزرگ ای...  تا عصددر دووم  یچه جور گفتمیشددکر 
 یحقا که بزرگ... ارمیب

شمویم یآه شاگمیلب م ریز ک بد بودنام هنوز هم از جانب اون  یبا همه  دی: 
 فراموش نشدم ییباال
 نی... اکنهیفراموشددمون نم مویکنیم یهمه در حق خدا کوتاه نیجالبه ا برام

 میشیاز جانبشون فراموش م یزود مویکنیخدا لطف م یهمه به بنده ها
رو  مروزیتموم د مهین یراحت تمام کارا الید با خکه تموم شدد مییو چا ینیریشدد

 ادیز یلیتموم شده... ساعت چهاره... امروز کارام خ بای... کارم تقردمیانجام م
صله حو نایا یتونستم زود انجامشون بدم... با همه  یخسته شدم ول یلیبود خ

ندارم...  ی با هیخونه رفتن  که  مه نشدددده دارم  ما  دیمتن ترج ترجمش کنم ا
اون متن رو هم تجربه کنم حاال  رمیگیم میفردا انجام بدم... تصددم خواسددتمیم

و اون  نیاز ا دیاستراحت کنم... فقط با یدرست و حساب تونمیخونه هم برم نم
.. شددروع رمیگیخودکار تو دسددتم م هی ذارمویحرف بشددنوم... متن رو جلوم م

ضا م نیببه ترجمه کردن متن... ما کنمیم خورده نخود و  هی ادیترجمه ها مش ر
شمش برام م شهد  یسوغات نای: باباجون اگهیو م ارهیک سم م سر و عرو شهده پ م

نا واسددم آورده د ته بودن... او  ماریخورده برات ب هیگفتم  ادهیکارات ز دمیرف
ند از جام بل زنمویم یلبخند ی... به سددختنهیشددی... بغض تو گلوم میبخور

 نیا تونمی... چطور منیشرمندم کرد: گمیم کنمینگاش م یهربون... با مشمیم
 همه لطف تون رو جبران کنم
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 باباجون... بخور نوش جونت هیحرفا چ نیرضا: ا مش
و از اتاق خارج  دارهیبرم زیم یو اسددتکانها رو از رو ینیریهم ظرف شدد بعد

 نیسددرم رو ب کنمویپرت م یصددندل ی... با رفتن مش رضددا خودم رو روشددهیم
ستام م شکرمیگید سراز یاز گوشه  ی... ا شمم   یمرح ی... از بس بشهیم ریچ

 ی.. آقا.کنمیشددرکت کار م نی... چقدر خوبه که تو ابهیمحبتا برام غر نیا دمید
 بهم یمرد با نداشدتنش کل نیوقتا هوامو دارن... ا یلیو مش رضدا خ یرمضدان
 ادی... حقته یبکشدد دیبا گمیم نندویبیم هامویسددخت هی... اما بقکنهیکمک م

خوب بود... اون وقتا که همه نگرانم  زیاون وقتا که همه چ فتمیها مگذشددته 
عف صبحونه نرو ض یب گفتیم گرفتوی... اون وقتا که مامان برام لقمه مشدنیم
 ی... اون وقتا که هزدی... اون وقتا که سروش هزار بار در روز برام زنگ میکنیم

 میدنبالت با هم بر امیدانشگاه رو نخور م یغذا گفتیو م کردیسروش اصرار م
شون  یسرماخوردگ هی ی... اون وقتا که برامیغذا بخور رونیب ساده همه خود

به آب و آت به اون روزا فکر مزدنیم شیرو   ی همه کنمیفکر م کنمی... االن که 
س یایرو هیخواب بوده...  هیاونا  سه ک کنم فکر  فیتعر یمحال... حاال اگه وا

نهیم گاهگمیدارم دروغ م ک باس تنم م ی... ن  یمشددک یمانتو هی ندازمیبه ل
شک یمقنعه  هیرنگ و رفته...  یشلوار ل هیساده...  سپرت...  هیو  یم کفش ا

و رو  ریجوراب کل پاسدداژا رو ز هیگرفتن  یکه قبلنا برا یمن کردیفکرشددو م یک
 باشه... نیاالن وضعم ا کردمیم

 شدم یبودم و چ ی: چگمیبا خودم م کشمویم یآه
... شددهیبرام نون و آب نم زایچ نی... فکر کردن به ارمیگیم رو از سددر مکار ادامه

داره... فکر  یا دهیوجود ندارن چه فا گهیکه د ییزایچ یحسددرت خوردن برا
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اونقدر تو کارم غرق  ی... بعد از مدتدهیکردن به گذشددته فقط و فقط عذابم م
شدنبه تمو شتریصفحه ب هی... شمیغافل م رونیب یایکه از دن شمیم ترجمه  م 

 شهیوارد اتاق م تیبا عصبان نیو نازن شهینمونده که در اتاق به شدت باز م
 : سالمگمیم کنمویتعجب نگاش م با

 کنهیم کاریچ نجایوقت روز ا نیتعجب داره ا یجا برام
: گهیجواب سالمم رو بده م نکهیو بدون ا رهیرو م زشیبه سمت م تیعصبان با

 رهباهات کار دا یرمضان یآقا
 ؟؟یدی: چته؟؟ آدم ندگهیم نهیبیخودش م ینگاه متعجبم رو رو یوقت

 ؟یهست یعصبان نقدریحالت خوبه؟ چرا ا نی: نازنپرسمیتعجب م با
مثله تو که تظاهر به خوب بودن  ییداره؟... از آدما ی: به تو چه ربطگهیاخم م با
ت خود ینکیم یتا نظر همه رو به خودشددون جلب کنند متنفرم... سددع کنندیم

 که همه بهت ترحم کنند یرو مظلوم نشون بد
و از اتاق  دارهیبرم زشیم یاز کشددو یزیبگم که به سددرعت چ یزیچ خوامیم

 شهیخارج م
شمویم یآه شت م ک  نی. ا..رهیگیخندم م نینازن ی... از حرفاشمیبلند م زیاز پ

د باشددتباه خودش باهام  یهمه مدت فقط و فقط به خاطر برداشددتها نیدختر ا
تار ند برام مهم نکردیم یرف  ی... ولگنیم یدر موردم چ هیبق سدددتی... هر چ
به خودت  یشناسیرو نم یکس یوقت هیانصاف یب یلیخ کنمیروزا حس م یبعض

 یتیخودش شددخصدد یبرا ی... هر کسددیدر مورد اون قضدداوت کن یاجازه بد
سددوال  ریرو ز گرانید تیشددخصدد دنیبه خودشددون اجازه م ایداره... چرا بعضدد

http://www.roman4u.ir/


 69 شقعبه دیار سفر 

سر گرانیترحم د یرایهم پذ طیشرا نیببرن... من تو بدتر ه عنوان ب ینبودم... 
جمع  زیم یرو زرو ا المیوسدددا دمویتکون م نیامثال نازن یآدما یتاسددف برا

راه بخورم...  یتا تو زمیریمانتوم م بیج ی... نخود و کشددمش ها رو توکنمیم
 هی دمیم حیترج یلشرکت بمونم و تونمیساعت هنوز پنجه... هر چند تا شش م

نمو رو شددو ندازمیرو م فمی... کذارمیفردا م یکارا رو برا هیخورده قدم بزنم... بق
 یرمضدان یبه سدمت اتاق آقا شدموی... از اتاق خارج مرمیبه سدمت در اتاق م

ش زیبه م ی... نگاهکنمیحرکت م ش یکه طبق معمول خبر ندازمیم یمن  یاز من
 یآقا ی... صدددازنمیچند ضددربه به در م سددتمویمیدر اتاق وا ی... جلوسددتین

داخل  کنموی... در اتاق رو باز مدهیکه بهم اجازه ورود م شددنومیرو م یرمضددان
ز هنو زدمی: حدس مگهیمن م دنیو با د ارهیسرشو باال م یرمضان ی... آقاشمیم

 یشرکت باش
 گمیم یلبخند سالم با

خورده به کارام برسددم...  هیگفتم الاقل  کارمیب دمی: ددمیادامه م یاز مکث بعد
 نیداشت یبود... باهام کار ختهیکار سرم ر یبودم کل ومدهیهم ن روزید
 یواسدده  یتو اگه کارم نداشددته باشدد گهیو م دهیجواب سددالممو م یمهربون با

 ... آره باهات کار داشتمیتراشیخودت کار م
 اومده؟ شیپ یمشکل-

مهرآسددا باز به بن بسددت : نه دخترم... فقط در مورد شددرکت یرمضددان یآقا
 میخورد

 شده؟ ی: مگه چگمیم ندازمویم یرمضان یبه آقا یتعجب نگاه با
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شاره ا با ست ا شو م کنهیبه مبل م ید سرعت رو فهممویکه منظور  کینزد یبه 
خانم  :گهیکه م شددمیم رهیخ یرمضددان ی... کنجکاوانه به آقانمیشددیمبل م نیتر

 رو به عنوان مترجم قبول نکردن انیسرو
شما نگفت- شون کار کنند مگه به انتخاب خوانینفر رو م هی نیمگه  شرکت  که تو 

 ندارن؟ نانیشما اطم
ن دار یدرخشان یسابقه  انی: من هم بهشون گفتم که خانم سرویرمضان یآقا

انتخاب  رو یکیدو نفر  نیا نیشددرکت گفته اگه قرار باشدده از ب سیرئ گنیاما م
رو  انیخانم سددرو یدخترعمو واسددتمخی... من میبشدده اون شددخ  تو هسددت

 نبودن... یبفرستم که راض
شکان دل یی: از اونجاگهیو م زنهیم یلبخند  تونمیرو بهم گفت پس نم لشیکه ا

سه د شما چهار نفر فعال ک شکان رو هم بفرستم... به جز  سترس یا گهیا  در د
به  نیچون توه کردمی... اگه پسددر دوسددتم نبود حتما باهاش برخورد مسددتین

ها توه ما نه... من اول خ نیشدد کا یلیبه م جا  غب بودم تو اون با  یکن ررا ما  ا
به کار کردن  یلیتما ادیشددده خودم هم ز انیکه با تو و خانم سددرو یبرخورد

 شماها در اونجا ندارم...
 کنم؟ کاریچ دیاالن من با یرمضان ی: آقاگمیم یناراحت با
ند م با نداز نیممن رو ز یرو کنمی: ازت خواهش مگهیلبخ ماه فقط  هیو  ین
 برگرد ینبود ی... بعد اون اگه راضیکمک تو شرکتشون کار کن یبرا

 دوست ندارم دور و بر سروش بگردم... تحملش برام سخته رهیگیم دلم
 نداره؟ یراه چیه یعنی: گمیم کشمویم یآه
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 ونمیبه پدرش مد یلی: من خگهیم یبا شرمندگ یرمضان یآقا
شه اسرو فهممینم واقعا ش یش باز چه نق ... اون که از من متنفره... پس دهیک

 هیهمه اصرار چ نیا لیدل
 ه؟ی: نظرت چامیبه خودم م یرمضان یآقا یصدا با
 هم هست گهیمشکل د هی: آقا گمیخجالت م با

 ؟ی: چه مشکلپرسهیم یبا نگران یرمضان یآقا
 یاز لحاظ مالخورده  هیمن  دیدونیراسددتش در مورد حقوقه... خودتون که م-

 مشکل دارم
شون گهیو م شهیکم کم از چهرش پاک م ینگران آثار : نگران اون نباش... باها

 ...کنمیصحبت م
 ؟ی: مگه حرف من رو قبول ندارگهیم نهیبینگاه نامطمئن من رو م یوقت

 ... معلومه که قبول دارمهیچه حرف نی: اگمیم زنمویم یلبخند
 یریه شرکت مهرآسا م: پس از فردا بگهیلبخند م با

... ندارم ی... اما چاره اشهی... دلم مملو از غم مدمیتکون م دیبه نشونه تائ یسر
 نیغصدده هام پشددت ا شددهیتا مثله هم نشددونمیلبام م یرو رو یلبخند تصددنع
شن... قلبم عج یلبخندها مخف سنگ کنمی... حس مزنهیتند م بیب ... نهیسرم 

از  یزده... ترس خی اک انگشتام از ترس فردحاال هم استرس دارم... نو نیاز هم
 یهاش... از طعنه هاش.. از ب هیسددروش ندارم ترس من از حرفاشدده... از کنا

نا مه مهمتر د ییاعت نار کس د دنیهاش... و از ه االن  نی... از همگهیاون ک
 شروع شده... هامیناراحت
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ضان یآقا ساعت یرم  ینامه  یبه معرف یاجیصبح اونجا باش... احت 8: فردا 
 یلحاظ مشکل نیپس از ا دهی... چون قبال تو رو دستیحرفا هم ن نیدوباره و ا

 شناسهی... حتما تو رو مستین
من  شیباشه که از سالها پ دنیهم بدتره... اگر به د هیتلخم از هزار تا گر لبخند

هم از من شددناخت  یاگر به شددناختنه مطمئننا به اندازه ارزن ی... ولدهیرو د
 ام... بهیهمه غر نیکسددم بود امروز ا نیآشددناتر یکه روز ی... چرا با کسددنداره

ه در ک ی... کسکنهیوارد م ترسامروز بهم اس دادیبهم آرامش م شهیکه هم یکس
... از شددهیامروز خودش باعث غمها و غصدده هام م دادیم میغصدده هام دلدار

بچزونه... با  حرف آماده کرده که دل من رو یاز قبل کل دونمیحاال هم م نیهم
 امیبه خودم م یرمضان یآقا یصدا

 ؟یندار ی: سوالیرمضان یآقا
قا یاز حرفا چکدومیه قا کنمیرو متوجه نشددددم... حس م یرمضدددان یآ  یآ

 من شده... چون چهرش بدجور گرفته هست یناراحت یمتوجه  یرمضان
نه  :گمیم یکنمو با خوشدحال یلحن شدادم مخف ریرو ز میناراحت کنمیم یسدع

 تا بتونم خودم رو محک بزنم هیفرصت خوب کنمی... من حس میرمضان یآقا
ضان یآقا شده م یرم شوکه  ه خورد هی... ی: فکر کردم ناراحتگهیکه از لحن من 

 عذاب وجدان گرفتم
 یکشیفردا نقشه م یبرا ی: نگو دارگهیو م خندهیم بعد

اشم نب یارم راضکه از محل ک نهیا تشی: چرا ناراحت باشم؟ نهاگمیم خندمویم
 د؟یکنیکه نم رونمی... بگردمیجا برم نیدر اون صورت دوباره به هم
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ند نهیم یلبخ قت برگرد ه؟یچه حرف نی: اگهیو م ز باش هر و جات  یمطمئن 
 محفوظه

 کنمیم با لبخند نگاش کنمویم یرلبیتشکر ز هیگفتن ندارم فقط  یبرا یزیچ
فقط به اون  یبر یتونیم شددمیمزاحمت نم گهی: خوب دخترم دیرمضددان یآقا

 بزنه نجایسر به ا هیخانم خبر بده که فردا حتما 
 چشمف حتما-
هم به احترام من بلند  یرمضددان یکه آقا شددمیحرف از جام بلند م نیگفتن ا با
 شهیم
 نیشما راحت باش-

: من راحتم دخترمف فقط اگه همونجا گهیو م دهیتکون م یسددر یرمضددان یآقا
 بزن یسر هیموقع ها به ما هم  یبعض یموندگار شد

سر م التونیخ- شه... حتما بهتون  ... هر چند فکر نکنم موندگار زنمیراحت با
 رونیب کنندیبشم... دو روزه شوتم م

حاله م نندیرو بب تییکارآ ی: من که مطمئنم وقتگهیو م خندهیم یرمضددان یآقا
 یکار کن یا گهید یبذارن جا

کار من  دیکنیم فیونقدرا هم که شددما تعرا یبگم؟ ول یچ دونمیواقعا نم-
 ستیخوب ن

 شهیم رتی: مطمئن باش خوبه... حاال برو که دیرمضان یآقا
.. مایم رونیو از اتاقش ب کنمیم یخداحافظ یرمضددان یاز آقا زنمویم یلبخند

قا نکهیهم تاق آ فکر کنم  ذارمیدسددتمو رو قلبم م امیم رونیب یرمضدددان یاز ا
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 یخودم رو کنترل کردم که عکس العمل بد یلی... خهزاره یضددربان قلبم رو
 ...ارمیب وومدر برابر سروش د یرو از خودم نشون ندم... فقط موندم چه جور

نج و ... پندازمیم میبه ساعت گوش ی... نگاهشمیاز شرکت خارج م یناراحت با
 میشددگی... هنوز فرصددت قدم زدن دارم... آروم آروم به سددمت پاتوق هممهین

... سدده سدداله اون پارک و اون دهیکه بهم آرامش م هی... تنها محلکنمیحرکت م
شددرکت  توحدود هفت هشددت ماه  ادمهیمن هسددتن...  یتنها همدمها مکتین

شمم به پارک نزد هیکه  کردمیکار م شت چ ... از تهفیشرکت م کیروز موقع برگ
ه ناز خو یحرف بارم کرده بود و با ناراحت یقضدا صدبح همون روز هم پدرم کل

ها هنوز هم برا رونیب بات ب یزده بودم اون موقع  تالش  میگ*ن*ا*هیاث
ن ... اودیباریم روماز سددر و  یکه شددرکت بودم ناراحت ی... در تمام مدتکردمیم

صله  صال حو سه به بق یروز ا شتم چه بر ک پار یجلو یاما وقت هیخودم رو ندا
خودشددون به داخل و با  کشددنیکه به زور دسددت مامانا رو م دمیدیبچه ها رو م

س نهیشیرو لبم م یلبخند برنیپارک م سا گاه اح  من رو به داخل پارک یناخودآ
نجا اوقات او شتریکه ب رمیم یمکتی... اون لحظه به سمت همون نکنهیم تیهدا

داشتم  که یوقت ادمهی نویاون روز چقدر اونجا نشستم فقط ا دونمی... نمنمیشیم
 بچه ها من هم غم یایم... انگار با دننبود نیمثل قبل غمگ گهید گشددتمیبرم

بود... اون  یروز معمول هیخودم رو فراموش کرده بودم... اون روز فقط و فقط 
 بود... اون یمعمول مکتین هیهم  مکتیبود... اون ن یمعمول پارک هیپارک هم 

از ته دل بچه  یو خنده ها هایاون شدداد یبودن ول یمعمول یبچه ها هم بچه ها
رو داشددت  یمن حکم معجزه ا ینبود... اون خنده ها برا یمعمول من یها برا
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شا یکه به من زندگ اما  دمیشنیم اپاک بچه ه یایدر مورد دن ادیقبلنا ز دیداد... 
قتیه ما توکردمیدرکش نم چو  یپارک معمول هی یتو یروز معمول هی ی... ا

بم تو قلپاک بچه ها رو درک کنم و  یایمن تونسددتم دن یمعمول مکتین هی یرو
 برنیلذت م یو آسددوده از زندگ الیخ یب یبکشددم... وقت ریاون رو به تصددو

مدت اون  دیبرم... شددایمن لذت م کنندیزود فراموش م کنندیم هیگر خندنیم
 یبه خونه دوباره غم تو قلبم رخنه کنه اما برا دنیکوتاه باشه و با رس یخوشحال

صه ها یمن شدم حت یزندگ یکه تو غ هم  هیثان کی یه کوتاهب یلبخند یغرق 
... رمیو به داخل پارک م نهیشددیرو لبام م یلبخند رسددمیارزشددمنده...به پارک م

... هر رهیگیبچه گانه ام خندم م یفکرها نیا ز... اهیمورد عالقم خال مکتین
کنم...  هیبچه گانه فکر کنم و بخندم تا بزرگانه فکر کنم و گر دمیم حیچند ترج

مه  یوقت  یبرا شدددهیاون آدم هم مجبور م رنیگیو ازش مآدم ر یایدن یه
روز به  از اون ادمهیپارک دل ببنده...  هیو  مکتین هیمثله  ییزایبه چ شیدلخوش

 مورد عالقم مکتیرو ن ومدمویپارک م نیبه ا کردمیوقت که فرصددت م هربعد 
با  دمیخندیاونا م ی... با خنده کردمیبچه ها نگاه م یگوشددیبه باز نشددسددتمویم

 دیماه با کیحدود  شهی... باورم نمومدیو اشکام در م گرفتیاونا دلم م ی هیگر
شا نیاز ا شم...  ش یادیز یمکتهایشهر پارک ها و ن نیتو ا دیپارک دور با ه با

 نیا یپارکو رو نیچون تو ا شنینم مکتین نیپارک و ا نیبرام ا چکدومیه یول
بچه  نینه... من از ابودن بهتر از التماس کرد تفاوتیب دمیبود که فهم مکتین

 کنهیم هیو گر فتهیم نیزم یرو یبچه ا دمیدیم یگرفتم... وقت ادی زایچ یلیها خ
 دمیرسیم جهینت نیبه ا کنهیرو فراموش م زیهمه چ یشکالت به راحت هیو بعد با 

ما بزرگترا خ چه از  مل م یلیکه اون ب نهیبهتر ع چ هی دمیدیم ی... وقتک با ب ه 
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تو  بخشددهیب*غ*ل و ب*و*س زود دوسددتش رو م هیو با  کنهیدوسددتش قهر م
و  گذرهیبچه از حق خودش م هی دمیدیم ی... وقتشدددیچشددمام اشددک جمع م

 ی... اشدددمیکنه غرق لذت م یتا تاب باز دهینوبت خودش رو به دوسددتش م
موقع  یبچه هاشون نگذرن... بعض یساده از کنار رفتارا نقدریکاش آدم بزرگا ا

سا شهیم ستگرو ا یبزرگ یدر  نیه اپارک و ب نیمن به ا یز بچه ها گرفت... دلب
ست که در ا ییبه خاطره ها ستین مکتین شکل گرفته...  نجایمدت در ا نیه

به اطراف نگاه امیم رونیاز فکر ب یبچه ا ادیو فر داد یبا صددددا با تعجب   ...
ست مرد خوادیبچه م هی... کنمیم ستش رو از د شه اما مرد به زور  رونیب ید بک

با خودش مدار ندبرهیه اون رو  با خودم م نهیشددیرو لبم م ی.. لبخ  البد گمیو 
بچه  یاحرف هیبق دنیباباش وقت نداره... با شددن یکنه ول یباز شددتریب خوادیم

 ...کنهی... پسربچه مدام مادرش رو صدا مرهیاخمام تو هم م
 : نکنه... نکنه... دزد باشهکنمیلب زمزمه م ریز
 دومیبه طرف مرد م شمویمسرعت از جام بلند  به

فرار کنه اما  خوادیو م رهیگیبچه رو تو ب*غ*لش م شددهیمن م یکه متوجه  مرد
 نشیری... اون مرد دزده.... بگنشیری: بگگمیمن با داد م

اونا هم شددروع به  شددنوینفر که اطراف واسددتاده بودن تازه متوجه ماجرا م چند
ا سرعت از و ب کنهیبچه رو ول م فتهیم ریداره گ نهیبیمرد که م کنندیمرد م بیتعق

خود من هم پشت سرش  کنندیم بشی... مردم هنوز دارن تعقشهیپارک خارج م
 ینیو به سددرعت خودش رو داخل ماشدد دوهیم ابونی... به اون طرف خدومیم

 نیراننده ماشدد یبه در کنار بایتقر دومیم نی... من هم به طرف ماشددکنهیپرت م
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س ش که راننده با مهارت دمیر سرعت از کنارم  ارهیرو به حرکت در م نیما و به 
 یها شددهی... شددخورهیلحظه نگاهم به نگاه راننده گره م نی... در آخرشددهیرد م
ش شمها و  نییاش پا شهیشخورده  هیبود... فقط  یدود نیما ستم چ بود که تون
شماش عجنمیل*خ*ت راننده رو بب یموها شنا بودن... موها بی... چ  یبرام آ

مال*خ*تش.. هاشیمشددک ی. چشدد تهیپ ی... ابرو ما وسدد  یاش... اون اخ
 شیشگیهم

 : مسعودکنمیلب زمزمه م ریز
 امیبه خودم م هیبق یصدا با

 : خانم حالتون خوبه؟گهیم زنهیکه نفس نفس م یمرد
 : خوبم... ممنونگمیم دمویتکون م یسر

سربچه رو محکم ادیم ابونیطرف خ نیبه ا هیبا گر یزن ست همون پ رفته گ... د
: خانم تا عمر دارم گهیو م رسددونهیو خودش رو به م شددهیرد م تیجمع نیو از ب

 ونتونمیمد
.. .کردیکار رو م نیمن بود هم یجا یهر کسدد ه؟یحرفا چ نی: اگمیلبخند م با

 نیمراقب پسر گلتون باش شتریبه بعد ب نیفقط از ا
د .. با لبخنشده. یشده... همه لباساش خاک رهیبهم خ یاشک یبا چشما پسره

سر خگمیبهش م کنموینگاش م ست یشجاع یلی: تو پ سل یه ا دزده آق میکه ت
 ینشد

 : دفعهگمیم کنموی... موهاشو نوازش مزنهیم یلبخند یاشک یهمون چشما با
 مامانت باش... باشه گلم شیشلوغ پ یجاها یتو شهیبعد هم ی
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انش به لباس مام ی... طورکنمینگاش م ی... با مهربوندهیتکون م یترس سر با
 چنگ زده که انگار هر لحظه ترس از دست دادنشو داره

ر چقدر ... هرمیبگ ی: رفته بودم براش بسددتنگهیم کنهیم هیهمونجور که گر زن
 گوش نکرد ایگفتم با من ب

 دیکن اطیاحت شتریبه بعد ب نیگذشت... از ا ریبود بخ یهر چ-
 : دخترم شماره پالکگهیمن م که خطاب به شنومیرو م یا بهیغر رمردیپ یصدا
 یرو برنداشت نیماش

 نبود زایچ نینه پدرجان... اون لحظه اونقدر هول بودم که حواسم به ا-
 : خدا ازشون نگذرهگهیکه م شهیبلند م یرزنیپ یصدا

س هر ض گهیم یزیچ هی یک سرزنش م یو بع ... فقط کنندیها هم مادر بچه رو 
ر بچه س ییه شدم وگرنه معلوم نبود چه بالبگم شانس آورد که من متوج تونمیم
 ارنیم

و  کنهیاز من تشکر م گهیبار د هی... مادر پسربچه شنیمتفرق م تیکم جمع کم
شو محکم م ست بچه  س رهیگید سامیکه من م یریو مخالف م برم حرکت  خوا

 یلیبه خونه برم.. هر چند خ رمیگیم میتصددم ندازمویبه پارک م یکرد... نگاه
پارک بودمو به اون پسربچه  نیاما خوشحالم که امروز تو ا ختیراعصابم بهم 

 هی... بعد از زنمیخودم قدم م ی... آروم آروم برارمیرو م ادهیکمک کردم... به پ
ب*و*س تا اتو کنمیصبر م یا قهی... چند دقرسمیاتوب*و*س م ستگاهیربع به ا

 عیس سددراتوب*و* دنیبا رسدد شددمیمعطل نم ادیبرسدده.. خوشددبختانه امروز ز
خسته شدم...  یلی... خکنمیپرت م یخال یها یاز صندل یکی یخودم رو رو
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ش شون غرق ا ادهیپ ی... به آدماکنمینگاه م رونیبه ب شهیاز  سواره که همه   نیو 
... نمکیچقدر گذشته... به اتفاقات امروز فکر م دونمیشدن... نم یخاک یایدن

 اون پسربچه......... به سروشف به مهربانف به پارکف به نفیبه نازن
... از اتوب*و*س دهیفکر کردن رو بهم نم شددتریب یاتوب*و*س اجازه  توقف

شمم به رمیم یبعد ستگاهیبه ا شمویم ادهیپ شک یایزانت هی... چ ... خورهیم یم
توجه به  یبرام آشددناسددت... ب نیماشدد نیا کنمی... حس مرهیاخمام تو هم م

ش  یاالتیحتما خ کنمیبا خودم فکر م... شمیم یسوار اتوب*و*س بعد نفیما
واحد به  یشدن از اتوب*و*س ها ادهیشدم... باالخره بعد از چند بار سوار و پ

 یایاز اون زانت ی... خبرندازمیبه پشت سرم م ی... نگاهرسمیدر خونه م یجلو
خورده دلشددوره دارم وگرنه  هی... البد به خاطر اتفاقات امروز سددتیمشددکوک ن

س ستمین یاونقدر آدم مهم سر بیبخواد من رو تعق یکه ک شو یکنه...  نه به ن
 رمیبه داخل خونه م دمویخودم تکون م یحرفها دیتائ

س ساختمون رو خ اطیح ریم سمیم یبه در ورود کنمویم یزود ط یلیتا   ... ازر
صدا نیهم رو  ی... در ورودشنومیبلند طاهر و طاها رو م یخنده ها یجا هم 

سالن م کنمویباز م شدن... خونواده خاله رمیبه  ... همه خونواده دور هم جمع 
... با شددنومیم یحرفاشددون رو به راحت یما هسددتن... صدددا یو عمو هم خونه 

 رهیهمه تو هم م ی... اخماشنیورود من به سالن همه ساکت م
 گهید زیجواب سددرد از جانب عموم چ هیکه به جز  کنمیم یلب ریسددالم ز هی

 شددمیخورده که ازشددون دور م هی... کنمیحرکت م... به سددمت اتاقم شددنومینم
زودتر شوهرش  گمی: من که مگهیکه خطاب به مادرم م شنومیخالم رو م یصدا

 راه بندازه یا یزیبعد چه آبرور یدقعه  ستیبره... معلوم ن نیبد
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 کنمیقدمهامو تندتر م نهیشیتو گلوم م یبغض
که به  یبا دختر یکجون دلت خوشدده ها...  می: مرگهیعموم با تمسددخر م زن

 کنهینامزد خواهرش هم رحم نکرد ازدواج م
شه  هی شک از گو سراز یقطره ا شمم  شحالم که حال  یلی... خشهیم ریچ خو

اقم ... به در اتشمینم دهینگاهشون خارج شدم و د ررسی... از تنندیبیزارم رو نم
س ستمو پ دمیر صدا برمیم شید ست یکه در اتاقم رو باز کنم که با  م رو عمو د

 مونهیدر ثابت م ی رهیدستگ
 دی: بس کنگهیبا تحکم م عمو

سشهیخورده قرص م هی... دلم ادیرو لبم م یلبخند ست که ی... پس هنوز ک  ه
شه... هنوز لبخند رو لبمه که ادامه حرفا هی شته با  یعمو مثل یخورده هوامو دا

 انیتو سرم فرود م یپتک
 نیبه ا نیدیچسددب نیرو ول کرد زی... همه چنیندار یا گهیحرفه د چی: هعمو

 پست فطرت یدختره 
 ... بعد ازکنمیدر اتاقم رو باز م کشددمویم ی... آهشددهیرو لبام خشددک م لبخند

 المیچهار سال هنوز هم خوش خ
به پدرم م شددنومیعموم رو م یصددددا  یبهش آزاد نقدری: تو هم بهتره اگهیکه 

 نی... همکنهیم یچه غلط ابونیموقع تو کوچه خ نیتا ا سدددتی... معلوم نیند
 یدیم خودیب یها ی... آزادیترانه رو به کشتن داد گهید یکارا رو کرد
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کنم داداش؟... باعث مرگ دختره دسددته گلم شددد... آبرو و  کاریچ یگی: مپدر
نذاشدددت.... تو م تیثیح بدبخت یگیبرام   یهنوز هم خرجش رو بکشددم... 

 ماز دستش خالص ش رتشیبگ ادیهم نم یکس نجاستیا
 ایچرا بهم نگفت یباال آورد نگ گهیگند د هی: از من گفتن بود... اگه فردا عمو
 ذارمیزندش نم گهیبعد د ی: دفعه پدر
... مثال هنیشیرو لبام م ی... لبخند تلخنمیشیتختم م یو رو بندمیاتاق رو م در

 از همه خودش از من بد گفت شتریب یبده ول صلهیبحث رو ف خواستیعمو م
 شنومیصداشون رو م زنندیبلند حرف م اونقدر
 مهسا کمکت کنم یمراسم نامزد یتا برا امیپس فردا زودتر م می: مرمامان
 کار دارم یلیخ ایصبح ب یتونی: دستت درد نکنه... اگه مخاله

 ؟یرو بهم بد دیخر ستینره ل ادتیجون  میعمو: مر زن
 دمیا بهت مرفته بود... موقع رفتن حتم ادمی ی: خوب شد گفتخاله

 فتمیترانه م یمراسم نامزد ادی: گهیبا بغض م مامان
 ادیدر نم یاز کس ییصدا

 خواهر زادته ی: مونا خودت رو ناراحت نکن... فردا نامزدگهیم یبا ناراحت بابا
 پشتت هستن ریکه مثل ش ی: زن داداش... خدا رو شکر دو تا پسر دارعمو

 ترانه شیکه برم پ هنی: تنها آرزوم اگهیبا بغض م مامان
 : موناگهیبا داد م بابا
به حرف م زن حت  نارا با  با خودت اگهیم ادویعمو  کارو  نی: موناجون چرا 

شن داغون م هیاگه  دونمی... خوده من هم بچه دارم میکنیم ... اما شمیروز نبا
 دو تا پسرت سالمن نیخدا رو شکر کن ا
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. من که پرپر شد.. گ*ن*ا*هیب ینه به اون دوتاست... ترا می: تنها دلخوشمامان
سه  یب یاون دختره  من به  دیوقته مرده... همه ام یلیمن خ یوجدان هم که وا

 دوتاست نیهم
 ؟ی: خاله پس من چگهیم ینیریبا خودش مهسا

: تو رو مثله گهیرو به مهسددا م یکه با لحن مهربون شددنومیمامانم رو م یصدددا
 ترانم دوست دارم گلم

 تهمتاشون ی... اگه از همه یعدالت ی... بیانصاف یهمه ب نی. از ا..رهیگیم دلم
 نه؟ ایها بگذرم  یحرمت یب نیاز ا تونمیم دونمیهم بگذرم نم

: خاله فردا مراسددم گهیکه م امیم رونیمهسددا از فکر ب یغویج غیج یصدددا با
دوسدددت دارم همه تو  یول نیندار یاز ترنم دل خوشدد دونمیمنه... م ینامزد

 نیاریترنم رو هم با خودتون ب شهیاشن ممراسم ب
 یقت... وکردیبهم حسادت م شهیمهسا هم ادمهی... نهیشیرو لبام م یتلخ لبخند

 نیبهم توه یآشکارا با لحن گزنده ا یلیخ دیدیهم که عشق من و سروش رو م
باهام سرجنگ  شهی... همیسروش رو ندار اقتیتو ل گفتیم شهی... همکردیم

باداشدددت... اگه من م رو  یگوشدد نمدل باالتر او رفتیاون م دمیخریم یلیو
ا رو لباسدد نیگرونتر رفتیاون م دمیخریم یمهمون یبرا ی... اگه لباسدددیخریم
که سرم  یی... بعد از اون بالادیاز من به چشم ب شتریب هایمهمون یتا تو دیخریم

 یوقت اما دادمیجوابش رو م لیاوا کردیم ریاز همه من رو تحق شتریاومد مهسا ب
ام کتکم زدو گفت بعد از اون همه  همهسدددا و خاله و شددوهر خال یبابا جلو

کار بل زبون یک*ث*ا*ف*ت کاریکنیم یهنوز هم بل نه  ی...  که از خو نکن 
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ه تفاوت شدم... کم کم ب ی... کم کم ساکت شدم... کم کم برونیپرتت کنم ب
 کم تو کارامو پارک و بچه ها دل بسددتم... کم کم فراموش شدددم... کم  مکتین

 ینبود... بعد از اون مهسددا تو همه  رممکنیغرق شدددم... سددخت بود اما غ
سخره م هایمهمون ستاش منو م سع کردویبا دو  لی... اواارمیدووم ب کردمیم یمن 

 زیتمسخر آم ینگاه ها ریو من از ز شدیم ریاشکام سراز یحت ای کردمیبغض م
کم کم عادت کردم... به  یول بردمیپناه م ییبه دسددتشددو شدددمویمهمونا رد م

 ینکه مهسددا تو مهمو ییبا رفتارا یول دونسددتنیها نم یلیبگم خ تونمیجرات م
و  کنهیم یمهربون یکم کم از موضددوع باخبر شدددن... االن خانم ادعا کردیم
چه نقشدده  دونمیحاال خوب م نیدعوت کنه... از هم یمن رو به مهمون خوادیم
 دهیبرام کش یا

با یصددددا با با به خودم مداد  که متوجه امیم  قدر تو فکر بودم   هیبق ی... اون
 حرفاشون نشدم

 دی: حرفشم نزنبابا
ست عمو ست در سا شه... اما حق با مه سم با ست ندارم ترنم تو مرا : منم دو

 حضور داشته باشه دی... باالخره باادیکه ن ستین
 زنهیرو حرف عمو حرف نم چوقتیه بابا
 : اما داداشبابا

... فردا شهیازت کم نم یزیشب تحمل کن چ هی گمفیخاطر خودت م: به عمو
 گنیمردم در موردت بد م

شن دونمی... نمنهیشیرو لبام م یپوزخند خندم... ب ایکنم  هیحرفا گر نیا دنیبا 
 یمن به فکر حرفه مردمه... چقدر بدبختم که به جا یعمو تیموقع نیا یتو
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کهیا باشددن برا یخونوادم برا ن خه  یمن نگران  ند... آ  یکیحرف مردم نگران
شون بگه اگه دخترتون ه*ر*زه بود با رفتارا ستین تا حاال  نیکرد شماکه  ییبه

... ندکنیاز روزا درکم نم یلیکه مثله خ فیهزار بار خونه رو ترک کرده بود... ح
برام  یزیچ شتریب یبه حرفاشون گوش نکنم که به جز غم و غصه  دمیم حیترج

ش شماره  ارمویدرم فمیو از کر میندارن... گو که مهربان بهم داده تماس  یایبا 
 دهیزن جواب م هیبعد از چند تا بوق  رمیگیم

 : بله؟زن
 سالم خانم-

 کیعل رمی: گزن
 ه؟یک گهیزن د نی... ارهیتو هم م اخمام

 با مهربان کار داشتم دیببخش-
 دستت باشه؟ یگوش گهیبعد هم م شنومیپوزخندشو م یصدا
شو م یصدا صدا کن... گهیکه م شنومیداد : فرشته... فرشته... برو مهربان رو 

 اشتباه گرفته یخانم ما رو با تلفنچ
 که با خجالت شنومیمهربان رو م یصدا یمعطل قهیبعد از چند دق رهیگیم دلم

 کنهیبا صابخونش سالم م
 اشغال نکن... ادی: زودتر تمومش کن تلفن رو ززن

 نم: چشم زهرا خامهربان
 چهیپیم یمهربان تو گوش یصدا قهیاز چند دق بعد

 : بله؟مهربان
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 : سالم... ترنم هستمگمیم یمهربون با
 ؟یزنزنگ ب ایزود نیبه ا کردمی... فکر نمیی: ترنم توگهیبا تعجب م مهربان

 کنمیگفتم که خبرت م-
 ؟یبکن یتونست یشد؟... کار ی: چگهیبا استرس م مهربان

حله... فقط فردا صبح  زیراحت باشه همه چ التی: خگمیم ذارموینم منتظرش
 یسر به شرکت بزن هی دیبا

 بشم؟ یآبدارچ دی... باه؟ی: واقعا... کارش چگهیبا ذوق م مهربان
 یبش ی: نه قراره منشگمیم ی... با لبخند تلخرهیگیم شتریب دلم

 ستمیبلد ن ی: من که کارگهیتعجب م با
 التونیزدم... قرار شده هوات رو داشته باشه... خحرف  طتتیمن در مورد شرا-

 هیراحت کاره آسون
 شهی: باورم نمگهیخنده م با

 که خوشحالش کردم خوشحالم نی... از انهیشیرو لبم م یلبخند
 دمویو بعدش من آدرس شددرکت رو به مهربان م میزنیحرف م گهیخورده د هی

تخت  یکه رو نجوریم...هذارمیرو کنارم م ی.. گوشددکنمیم یازش خداحافظ
سرم در م ستم مقنعه رو از  ش سام رو عوض  شموی... بعد از جام بلند مارمین لبا

تاقم رو قفل مکنمیم  یصددددا... کنمیتخت پرت م یخودمو رو کنموی... در ا
به  موکشی... طاق باز دراز مکنمیبهشون نم یاما توجه شنومیبلند خونوادم رو م

 ...نیاون دزد... به اون بچه... به اون ماشدد ... به پارک... بهکنمیامروز فکر م
م ه هیشب نقدریدو نفر ا شهی... به اون چشمها... مگه مرهیاخمام کم کم تو هم م

شم... همون ابرو..  شن... همون چ  ادمهیکه من  ییتا اونجا یمو... ول همونبا
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رو قبرش هم رفتم... هم تنها هم با سروش...  یمسعود مرده.... خودم چند بار
 بود... یس اون شخ  کپ
 داشته؟ یداداش دی: شاکنمیلب زمزمه م ریز

 سواله؟... یبچه رو بدزده... واقعا برام جا هی دیداداش مسعود با چرا
 دیداشته باشه... شا ی: از کجا معلوم اون شخ  با مسعود نسبتگمیخودم م با

شخ  برا یشباهت ظاهر هیفقط  شه... اون  ن و ذهبود که ت یا بهیمن غر یبا
ها آدم  یلیشددد... همونطور که من تو ذهن خ یداسددتان زندگ یمن جز آدم بدا

 بده هستم
 یدم روآ نیترنم تو سنگدل تر»... هنوز حرفاش تو گوشمه... فتمیمسعود م ادی

ترنم تو رو خدا بهم کمک ...»نهیشددیرو لبم م ی... لبخند تلخ«یهسددت نیزم
اشددک تو «فرصددت...  هی.. فقط .خوامیفرصددت م هیبار... من  هیکن... فقط 

شمام جمع م سنگ م یترنم چرا جلو....»شهیچ ... شقم... من عایندازیپام 
شه اشک از گو«.... که به عشقم نرسم فقط بذار عاشق بمونم  ستیمهم ن گهید

سراز ی شمم  ه امروز بچ یدونیترنم م... »فتمیحرف ماندانا م ادی... شهیم ریچ
نوز ه... »چهیپیبنفشدده تو گوشددم م ی. حرفا«...جنازه مسددعود عیها رفتن تشدد

ته از دسدددت  یلیخ«... زود بود یلیجوون بود.... واسددده مردنش خ یلیخ وق
رده نک یاشتباه نکهیکاب*و*ساش خالص شده بودم... بعد از مرگ مسعود با ا

سروش نبود داغون  یها و محبتها یبودم اما تا مدتها حالم بد بود... اگه دلدار
.. .فتادمیالتماسدداش م ادی بسددتمیدم نبود تا چشددمامو م... دسددت خوشدددمیم

 ...نبودبود فقط انتخابش درست  یمسعود آدم خوب
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سکنمیلب زمزمه م ریز سعود ک شقش بود ی: م شق  یکه تو عا خودش هم عا
 کاشی... ایدیفهمیم کاشیبود اما نه عاشق تو... ا

... رمیم زمیمت م... به سختهی... بدجور اعصابم بهم رشمیتختم بلند م یرو از
ه ... دوبارخورمیبدون آب م شهیمثله هم دارمویبرم زمیم یآرامبخش از کشو هی

... بندمی... چشددمامو مکشددمیتخت دراز م یرو گردمویبه سددمت تختم برم
ها چ کشدددهیچقدر طول م دونمینم تا  که نهیا دونمیکه م یزیتا خوابم ببره تن

 کردمیآشنا فکر م یلحظه به اون چشمها نیآخر
 بفهم نوی... من عاشقم... ایکن یقبول یخوای: ترنم چرا نممسعود

خودت به  یکه به جز خواسددته ها یآدم خودخواه و مغرور هسددت هیتو فقط -
 یکنیفکر نم چکسیه

 هیکه عشقم واقع یدیفهمیکاش م ی: امسعود
شقت تظاهره... من م گمیمن نم- ش یاون گمیع شق  یایتو دن اشیدن یکه تو عا
را ... چیرینفر رو ازش بگ هی یایدن یخوای... چرا مشددهیخالص م گهینفر د هی
 یعشق دو طرفه رو خراب کن هی یخوایم

 یکنیدرکم نم چوقتی: هگهیو م کنهیموهاش فرو م یدستاشو ال مسعود
 حرفام دروغه یکنی... چرا فکر میکنیدرکم نم چوقتیکه ه ییتو نیا-

 : چون دروغهمسعود
صاو ستادم... ترس همه  یدره ا کی... نزدشنیو محوتر مهر لحظه محو  ریت وا

 وجودم رو گرفته
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رو ازش  یکسدد یایدن خوامیمن نم...» شددنیمسددعود مدام تکرار م یصددداها
 ینفر زندگ هیبه  خوامیرو خراب کنم... من م یزندگ هی خوامی...من نمرمیبگ

 «...کنم هیاز محبت رو هد ییاینفر دن هیبه  خوامیببخشم... من م
ستمو رو گوشم مشنیمدام تکرار م داهاص ... بس زنمی... مدام داد مذارمی... د

 کن مسعود... بس کن...
از دره و مسعود و اون صداها  یخبر گهی... دکنمیچشمامو باز م زنمویم یغیج

صورتم مستین سمت  ستمو به   ی... از روسهیصورتم خ ی... همه برمی... د
سمت آ شمیتخت بلند م صو ...رمیم نهیبه  ... کنمینگاه م نهیآ یدختر تو ریبه ت

 چقدر وضعم افتضاحه
م ... صورتکنندیم ییخودنما میشونیپ یدرشت عرق رو یقطره ها کشمیم یآه

 ری... زنمیبیگذشته رو در چهرم نم یاز شاداب یزیشده... چ سیهم با اشکام خ
شمام گود رفته... ب شدم... آخر شیچ شتم از پ نیاز حد الغر  و ر ادهیبار که دا

رهگذرا رو  وزننشددسددته بود که  ابونیخ یگوشدده  یرمردیپ هی... شدددمیرد م
بودم...  لویک 46وزنمو گرفتم فقط  ی.. وقتارهیبدسدددت ب یپول هیتا  گرفتیم

 یرو رموینگاه کنم... به سددمت تخت م نهیآ یتو ریبه تصددو خوادیدلم نم یحت
 نمیشیاون م

 یدتها دوباره اون کاب*و*س لعنت... بعد از مفتمیم دمیکه د یکاب*و*سدد ادی
 ریاون صددحنه ها اشددکام از چشددمام سددراز یدوباره  یادآوریتکرار شددد.. با 

بدبخت خوادی... دلم نمشددنیم تا   هیدارم...  یبهش فکر کنم... خودم هزار 
... داغون هداغون ترم کن دی... شاکنهیم کاریباهام چ ستیمعلوم ن گهید یبدبخت
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 ی... هنوز شش صبحه... وقتندازمیم میساعت گوش به ی... نگاهشهیتر از هم
با ش ی... اما بعضکنمیمصرف نم ادی... زخوابمیراحت تر م خورمیآرامبخش م

شتباهه... نبا دونمیبرام الزمه... هر چند م صرف  یسرخود قرص دیکارم ا رو م
رام ب گهیراحت تر بخوابم د خوامیم شددمویزده م ایوقتا که از دن یکنم اما بعضدد

شتباهه  خوامیکه م یکه کار ستیمهم ن ش نینه... هر چند ا ایبکنم ا ا آرام بخ
 کنندیآرومم نم گهیهم د

. کل نهارم بردارم.. یبرا یزیچ هینشددددن  داریب هیبق یتا وقت رمیگیم میتصددم
خورده ضعف  هیاالن هم  نیسرکردم.. هم ییچا هیو  ینیریرو با دو تا ش روزید

 وکنمی... قفل رو باز مرمیبه سددمت در اتاق م شددمویدارم... از رو تخت بلند م
 یسدر ک یاز صدا رم... دوست نداکشمیم نییرو آهسته به سمت پا رهیدستگ

شه چند بار داریب شدم کل ینجوریا یب حرف رو تحمل  یشد و بعدش مجبور 
 ...کنمیبه سمت آشپزخونه حرکت م شمویکنم... از اتاقم خارج م

 ودارمی... دو تا تخم مرغ برمکنمیرو باز م خچالی... رمیداخل آشددپزخونه م به
س ذارمیم سو شه... دو تا دونه هم  ش دارموینهارم برم یبرا سیتا آبپز ب ون سرخ
سکنمیم سو ست م یها برا سی...با  س ی... چه بدبختکنمیخودم لقمه در تم ه

 یلقمه سر کنم... تخم مرغ ها هم بعد از مدت هیها با  یمثل بچه دبستان دیکه با
 یدونه نونف دو تا تخم مرغف رو به همراه لقمه ا هی رفیش وانیل هی... شنیاده مآم

به  ...شمیاز آشپزخونه خارج م ذارمویم ینیس ینهارم درست کردم تو یکه برا
صدا ا رمیسمت اتاقم م سر و  سته بودم تا  شه... هم جادیدر رو نب ل که داخ نین

شروع به خوردن صبحونه  نمویشیتختم م ی... روبندمیم ومدر اتاق رو آر شمیم
 ... ازرهیگیمعدم درد م خورمیاز نون م یدونه تخم مرغ رو با نصددف هی... کنمیم
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 هگید یلقمه  هی... کنهیرو قبول نم یزباد یغذا گهیبس غذا کم خوردم معدم د
لقمه داخل  یکیهمراه اون  کنموینون و تخم مرغ درست م یمونده  یهم با باق

ساعت م ی... نگاهذارمیم فمیک  ییهفته... از اونجا یساعت حدودا ندازمیبه 
 هیزود حرکت کنم با سددوار شدددن  سددتیالزم ن کهیکه شددرکت سددروش نزد

به موقع خودم رو به شددرکت  تونمیم یرو ادهیخورده پ هیاتوب*و*س واحد و 
 رونیشددددن خونوادم از خونه ب داریقبل از ب دمیم حیبرسددونم... هر چند ترج

سامو م ی همه یبزنم... وقت شمیکارام رو انجام دادم لبا  دارمیرو برم فمی... کپو
رفا با سرعت ظ شمی.. از اتاق خارج مرمیگیصبحونه رو هم تو دستم م ینیو س
 یدارم ا شیرو در پ یروز سخت دمی... مامیم رونیبعد هم از خونه ب شورمویر م

 ... هر چندمهسا برم یمراسم نامزد هنده که ب ریکاش حداقل بابا امشب بهم گ
قت چ نهیخدا بهم لطف م خوامیرو م یزیمن هر و  یو برعکسددش رو عمل ک

 ریاش رو بخ هیعمو... خدا بق شددبی... اون از سددروش... اون از رفتار دکنهیم
 بگذرونه

 یبعض یول یجاها هوامو داشت یلی: خداجون هر چند خکنمیلب زمزمه م ریز
ضدحال زد شکر... اگه تو نبود نایا ی... با همه یجاها هم بدجور بهم   یبازم 
 تا حاال هزار تا کفن پوسونده بودم

شق  یقو یلیخ دیامروز با کنمیخودم فکر م با سروش همه ع سته  شم... در با
ضوع فرق م ست اما االن مو وقته از هم جدا  یلیما خ یای... دنکنهیمن بود و ه

 شده

http://www.roman4u.ir/


 91 شقعبه دیار سفر 

به ادمیبه راهم ادامه م کشددمویم یآه اتوب*و*س  سددتگاهی... همونجور که 
... اول قدمامو تند کنهیاتوب*و*س داره حرکت م شددمیمتوجه م شددمیم کینزد

... به سرعت به سمت اتوب*و*س شهیم لیو بعد کم کم قدمام به دو تبد کنمیم
 نمزی... همونجور که نفس نفس مسددتهیمیو وا شددهیکه انگار متوجه من م دومیم

از اتوب*و*س پره...  یمی... نشددمیسددوار م رسددونمویخودمو به اتوب*و*س م
بود  کی... نزدکنمینگاه م رونیبه ب نمویشددیم یخال یها یاز صددندل یکی یرو

خورده زودتر از خونه حرکت  هی دیاتوب*و*س رو از دسدددت بدم... از فردا با
شهیطول م قهیدق ستیکنم... ب سم... بق یکایتا به نزد ک رو هم  اهر هیشرکت بر

با  نکهی... با ارسددمیهشددت به شددرکت م ربع به هی یحدودا کنمویم یرو ادهیپ
باز با وارد شدددن به شددرکت قلبم به شدددت  یباشددم ول یخودم عهد بسددتم قو

 نهییسرش پا رمیسروش م یبه سمت منش کشمویم قی... چند تا نفس عمزنهیم
 سهینویم یزیداره چ

 سالم-
 ن؟یداشت ی: سالم... امرگهیو م ارهیباال م سرشو

ان به عنو یشددیماه به صددورت آزما کید بنده به مدت : قرار بوگمیلبخند م با
 مترجم شرکت باشم

 .. درسته؟نی: شما خانم مهرپرور هستگهیو م نهیشیرو لباش م یلبخند
 : بلهگمیم دمویتکون م یسر

هنوز  نیاستر ی... آقادینیبنش دیی: بفرماگهیو م کنهیاشاره م یدست به صندل با
شر شون ت اوردنین فیت  خورده معطل هی... فکر کنم رمیگیماس ممن االن باها

 کنند... میرو تنظ یباهاتون قرارداد موقت دیبا شونی... انیبش
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 ستین یمسئله ا-
 ی... منشددنمیشددیروش م رمویها م یاز صددندل یکیحرف به طرف  نیگفتن ا با

 دهیو بهش اطالع م رهیگیهم با سروش تماس م
 مپرسددیم یبار از منشدد نیمده ینشددسددتم حوصددلم سددر رفته برا نجایا اونقدر
 ادیامروز م نیخانم مطمئن دیببخش

پبعد  ...ارنیم فی: خانم محترم گفتم تشرگهیبار بهم م نیدهم یهم برا یمنش
 خودت تماس گرفتم ی: خوبه جلوگهیو م زنهیلب غر م ریز

عالف کرده و  نجایدو سدداعته من رو ا کهیکنه سددروش نزد کارتیبگم چ خدا
 یشتابا انگ یرو از رو بسته... با ناراحت ریروز اول شمش نیهم از ی... لعنتادینم

ستم باز صدا کنمیم ید س یقدمها یکه  سروش رو مشنومیرو م یک که  منیبی.. 
... هشیبلند م اشسروش از ج دنیبا د ی... منشادیبه سمت اتاقش م تیبا جد

 رهیم یتوجه به من به سمت منش یکه سروش ب شمیمن هم از جام بلند م
 نیراست ی: سالم آقایشمن

س هی: تا گهیو م دهیتکون م یسر سروش ست...  یساعت ک  هیرو داخل نفر
 دارم یخورده کار شخص

 وقته منتظر شما هستن یلی: اما خانم مهرپرور خیمنش
 ارنیب فیتشر گهیساعت د کیبرن و  تونندی: مگهیم یتفاوت یبا ب سروش

سمت اتاقش حر و شدن حرفش به  و  نهکی... در رو باز مکنهیکت مبعد از تموم 
 بندهی... در رو هم پشت سرش مرهیبه داخل م

 کنمیبه در بسته نگاه م یناراحت با
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 گهیساعته د هیو  دیبه کاراتون برس دیبر دیتونیگفتن؟ م یکه چ نیدی: شنیمنش
 نیبرگرد

باره رو صددندل یدیناام با  جا منتظر نیهم دمیم حی: ترجگمیم نمویشددیم یدو
 بمونم
ش شت مندازهیباال م یتفاوت یشونه اش رو با ب یمن و  نهیشیم زشی... دوباره پ

 شهیمشغول ادامه کارش م
خودم  هیبه بدبخت زنمویرو به روم زل م واریبه د یگرفته... با ناراحت بیعج دلم

س ی... اگه براکنمیفکر م سروش جونش رو هم برام  یکنم که روز فیتعر یک
 هی تو ادمهیشدددم...  وونهید کنهی... حتما فکر مکنهیصددد در صددد باور نم دادیم

 ردمکیاز دسددتش فرار م تمکرده بودم و داشدد تیکه من بنفشدده رو اذ یروز بارون
 نی... اولدمیسروش رو د کردیبود و داشت دنبالم م یبنفشه هم از دستم حرص

شه زبون  یلیهم خ دارمونید سه بنف شتم وا شته بودم و دا بامزه بود.... من برگ
له بتون گفتمیم کردمویم یدراز حا خورد بر زیچ هیبه  هویکه  یریمنو بگ یم

 اطیح یمن و سروش تو ییاول آشنا شهیم نیاخوردم...  نیکردمو محکم به زم
شق رو تجربه کردم... اون موقع هنوز  یخونه ا سالم بود... فکر  17که توش ع

ستم خ 17 یکنم آخرا سروش اون روز از د صبان یلیبودم...  شد... چون  یع
سا شده بود و سروش سیخ فتنویب نیرو زم الشیبرخوردمون باعث  شن...   ب

زبان رو انتخاب کردم  یچهار سددال از من بزرگتره و رشددته عمران خونده... وقت
رو برام ترجمه  یخارج یخودم تا قرارداد شددهیپ ارمیسددروش بهم گفت تو رو م

هم و ب یه سرمو کاله بذارتو کار کنم ممکن یعمرا واسه  گفتمیو من هم م یکن
 خاطرات ستی... مهم نرهیگیم شتریاون روزا دلم ب یادآوری.... با یحقوق ند
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 یا همه ... بکنهیداغونم م شونیادآوریکه  نهیباشن مهم ا نیریش ایتلخ  شتهگذ
نشدم... خوشحالم که عاشق شدم... که  مونیاز عاشق شدنم پش چوقتیه نایا

قشددنگ عاشددقانه قدم گذاشددتم...  یایدن ... که بهدمیطعم عشددق رو چشدد
خوندم اگه عشددق  ییجا هیاز عشددقم متنفر نشدددم...  چوقتیخوشددحالم که ه

قتیباشددده ه یواقع بد چو هت  ی...حتشدددهینم لیبه نفرت ت گه طرف ب ا
اگه دوسددتت نداشددته  ی... حترهیبگ تیاگه به باز یخ*ی*ا*ن*ت کنه... حت

... یمونیت بذاره بازهم عاشددق ماگه تنها یاگه ترکت کنه... حت یباشدده... حت
سه  شقم و برا نهی... مهم اامتی... تا قشهیهم یوا شق  شهیهم یکه من عا عا

ضمونمیم شد...  دیشا گمیموقع م ی... بع شقم نبود که از من متنفر  سروش عا
 یچه فرق گمیبعد با خودم م یکه بهم شدددک کرد... که تنهام گذاشدددت... ول

اگه کنارش نباشددم فقط و فقط براش  یحت که من عاشددقم... نهیمهم ا کنهیم
امزد ن ون... حاال اادیاز دستم برنم یکار نی... به جز اکنمیم یخوشبخت یآرزو

 یکه خونواده  ی.. دخترسددتیحرف پشددت سددرش ن یدختر که کل هیداره... 
... سددتیه*ر*زه ن هیکه به قول سددروش  یسددروش هم دوسددتش دارن... دختر

اگه  یحت نندیبیه*ر*زه م هیمه من رو به چشددم ه یمن ه*ر*زه نباشددم ول دیشددا
شه د میگ*ن*ا*هیاالن هم ب س گهیثابت ب  مردمه ن لی... نه فامکنهیباورم نم یک
سا سروش بفهمه که من کار ی... حتهینه هم نکردم و به طرف من برگرده  یاگه 

 یوسددطه... درسددته آدما یا گهیکس د یقبولش کنم چون االن پا تونمیباز نم
 یپاهاشددون خرد کردن ول ریرو ز اهامیمن رو ازم گرفتن... رو یزوهااطرافم آر
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 اون دختر ریبکنم ... تقصدد یا گهیرو با کسدده د یکار نیمن دوسددت ندارم چن
 هیچ
سروش برا التی: خکنمیلب زمزمه م ریز ... مونهیمال تو م شهیهم یراحت... 

 سروش از اول هم سهم من نبود
 ن؟یگفت یزی: چامیبه خودم م یمنش یصدا با
 : نه... با خودم بودمگمیلبخند م با

 طرفه وونهید هیکه انگار با  کنهینگام م یطور یمنش
شا وونهیواقعا د یعنی.... ستمی: مگه نگمیدلم م تو وز ام که هر ر وونهید دیام... 

 شهیم یآخرش چ دونمی... نمکنمیباز هم تحمل م شنومویحرف هزار نفر رو م
سل یول ست ندارم ت شم... درسته بق میدو ق من در ح یدر حقم بد کردن ول هیب

س ستا خیسر کالس تار ادمهی... کنمیبد نم یک شنگ یجمله  هی دمامامت ا  یق
ستادمون م س یاز امام عل گفتیگفت... ا شش.. ایعدالت مهمتره  دنیپر . بخ

از حق  یعدالت از بخشددش مهمتره... چون اگه ببخشدد دهیجواب م یامام عل
شت شت ریرو ز گرانیحق د یکن یعدالت یاگه ب یول یخودت گذ ... اون یپا گذا

جمله  نیاما االن ا کردمیدرک نم یجمله رو به درسددت نیموقع معنا و مفهوم ا
 یواقعا عدالت مهمتر از ببخششه وقت کنمیارزشمنده... االن درک م یلیبرام خ

ن .. دل مکردن. تمیپا گذاشددتنو به ناحق بارها و بارها اذ ریحق من رو ز گرانید
ستن فهم نیرو تو ا شک سال هزار بار  کاش  ی... ایچ یعنیعدالت  دمیچهار 

مال رو پاب یحق کس چوقتیقبل از قضاوت عادل باشن... من ه رنیبگ ادیآدما 
اگه اون حق همه عشددقم  یاگه اون حق سددروش باشدده... حت ی... حتکنمینم

 یاهایرو چوقتیباشدده... من ه میزندگ دیاگه اون حق تنها ام یباشددم... حت
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فکراسددت که هر لحظه داغون تر  نیهم ی... واسدده رمیگیرو ازش نم یکسدد
سددال منتظر بودم که سددروش برگرده... برگرده و بگه  رچها نی... تمام اشددمیم

که تنهات گذاشددتم...  مونمیکه باورت نکردم... پشدد مونمی... پشددمونمیپشدد
منتظر بودم تا سددروش چهار سددال  نیکه باهات نموندم... آره تمام ا مونمیپشدد

 و بگه ترنم من برگشتم... برگشتم که جبران کنم... برگشتم تا دوباره ادی... بادیب
 یچهار سددال منتظر بودم تا با همه  نیا ی... آره... همه یمن بشدد یایهمه دن

شمش... بدون ه شت چیوجودم ببخ شمدا ش چی... بدون هیچ ... بدون یسرزن
صبان چیه سروش برم مانیلها اسا نی... من تموم ایتیع شتم که  .. اما .گردهیدا
اومد... اون روز مهسددا  شیخبر نامزد ومدوی... اما نامزد کرد... خودش نومدین

خبر رو بهم داد... اون روز بعد از چند سال دوباره  نیحالت ممکن ا نیبا بدتر
ستم... جلو شما یشک سا... جلو یچ هفته حالم  هیپوزخند خانواده...  یمه

 چکسینداد... ه میدلدار چکسینگرانم نشددد... ه چکسی.. اما هخوب نبود.
... دنیواسدده بخشدد ی... حتشددده رید زیهمراهم نشددد... اما االن واسدده همه چ

که  نمکیفکر م ییزهای: چقدر احمقم که دارم به چنهیشددیرو لبام م یلبخند تلخ
پرور ر: خانم مهگهیکه م امیبه خودم م یمنش ی... با صدافتنیمطمئنم اتفاق نم

 دیداخل بر دیتونیم
له  یگذر زمان نشددددم... از رو یاونقدر تو فکر بودم که متوجه  شدددهیهم مث

اشه قدمام محکم ب کنمیم ی... سعکنمیتشکر م یاز منش شمویبلند م یصندل
ستم رو باال مستمیموفق ن ادیکه ز دونمیاما خودم هم خوب م ... چند ارمی... د

.. .کنمیم سرو تو دسدتام احسدا ی.. لرزشد.شدمیو منتظر م زنمیضدربه به در م
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شه به ک نکهیا یبرا ستام معلوم نبا  هیان... بعد از چند ثزنمیچنگ م فمیلرزش د
 شنومیسروش رو م یخشک و صد البته جد یصدا

 دییبفرما-
باز م یبا دسددتها کشددمویم یقیعم نفس  دوارمی... فقط امکنمیلرزون در رو 
ش شه یمتوجه  یمن شده با ... با شهیم یحساب یزیآبرور هیو گرنه  حال خرابم ن

سرد یلیخ نکهیا  تا چه حد موفقم... دونمی... نمکنمیم یسخته تظاهر به خون
که  کنمیسددالم م ش... زمزمه وار بهشددمیوارد اتاق م دوزمویم نینگام رو به زم

 گهید دنیجواب سددالم من رو نم گهید ایلیروزا خ نی... هر چند ادهیجوابمو نم
شده  دیبا میده... حداقل اگه من آدم بدش یبرام عاد به حرمت حرف خدا هم 

سالم واجبه... هم دونهیم یسوادیهر ب نویبدن... ا یجواب هی ا ب شهیکه جواب 
 ییشماها یمن که از حقم گذشتم ول نیداریحرمت من رو نگه نم گمیخودم م

شده  شهیخوب بودنتون م یهمه ادعا نیکه ا حداقل به حرمت حرف خدا هم 
و به زحمت خودم رو به  بندمیدر رو م ی... با ناراحتنیبهم بد یاب سددالمجو

تا حرفش رو شددروع کنه...  شددمیمنتظر م نمویشددیمبل م ی... رورسددونمیمبل م
صدا یوقت یول گذرهیم یا قهیچند دق سرم ر شنومینم ییاز جانبش  و به ناچار 
 کنمیم یسع ...شمیکه با پوزخندش مواجه م ندازمیبهش م ینگاه کنمویبلند م

 کاریچ نجایا دی: بنده باگمیم یاز هرگونه احساس باشه... با سرد یکالمم عار
 کنم؟

سرد با ستگگهیم یهمون پوزخند رو لبش با خون  یتونیبه خودت داره... م ی: ب
 یبرس یخورده هم به مترجم هی یاگه وقت کرد یکن یه*ر*زگ

 رو شروع کرده.... یباز پس
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کار کنم...  نجایا خوادی: من دلم نمگمیم دونمیم دیعکه از خودم ب یتیجد با
صرار آقا ضان یاگه ا شما نم چینبود به ه یرم شرکت  شتمیوجه پام رو تو  ... ذا

 دیونتا شما بت کنمیکار م نجایماه ا کیفقط به مدت  یرمضان یمن به اصرار آقا
 دی... پس بهتره احترام خودتون رو نگه داردیکن دایپ یمترجم

صبان شهیلباش پاک م از پوزخند سرد یجا تیو کم کم ع ... با رهیگیم شویخون
بار  هیعاشددق چشددم و ابروت شدددم...  ی: نکنه فکر کردگهیدر هم م یاخمها
خودمو خونوادم شدددد... تا عمر دارم از  هیکردم که باعث نابود یغلط نیهمچ

حرفه من رو خوب تو گوشددت فرو  نی... بهتره اکشددمیبرادرم خجالت م یرو
و به جز ت یرمضددان ی... آقاهیناچار یفقط و فقط از رو یینجایاگه امروز ا یکن

شت و اون خانم یا گهیکس د سراغ ندا ستاده بود تو آزمون  یرو  رو هم که فر
شد... مطمئن باش به  یورود ش هیرد  ساب هی دهیماه نک ست و ح  ادیپ یآدم در

وست چون د ینپلک ادی... بهتره دور و بر من زیتا زودتر شرت رو کم کن کنمیم
با نامزدم  ییندارم نامزدم ناراحت بشدده... من عاشددق نامزدم هسددتم... با آشددنا

که در گذشددته چقدر  فهممیرو درک کنم... االن م یعشددق واقع یتونسددتم معن
 اشتباه کردم و چقدر به خطا رفتم

امروز  طیرو در شددرا چکسی... که هزیچ هی... فقط خوامیاز خدا م زیچ هی فقط
نده... خدامن قر  یکنیم یکار هیچرا  خوادیمن رو نم دونسددتمیمن که م ایار 

شم... خ ش یسخته جلو یلیداغون تر ب شقت ب شق جد ینیع  دشیو اون از ع
 یسددعدارم  یلی... خیخونسددرد باشدد شددهیمثله هم یکن یحرف بزنه و تو سددع

 نکنم... که زار نزنم.. که التماس نکنم.. هینشدده... که گر یاشددکام جار کنمیم
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 شتریه بنشکنم... ک نیاز ا شتریخرد نشم... که ب نیاز ا شتریکه داد نزنم... که ب
هر باز هم تظا رنویرو ازت بگ اتیسخته دن یلیسوال نره... خ ریغرورم ز نیاز ا

و  فقط شددهیآروم نم یآدم چیآرومم آرومم ه نکهی... با گفتن ایبه آروم بودن کن
 تونهینم یرو گول بزنه ول هیبتونه بق دی... شددداکنهیرو منحرف م هیفقط فکر بق

ساس خودش رو فر سخته عشقت همه خاطرات با  یلیبده... خ بیقلب و اح
سنگ هودهیتو بودن رو پوچ و ب ساس ب یب یبدونه و باز هم رو مبل مثله  هش اح

ته... خ یلی... آره خیگن یچیو ه یزل بزن  یلی...سددروش خادیز یلیسددخ
تت دارم... خ م ... ازادیز یلیدوسددد قتیه خوامیخدا  که  ینفهم چو

من از  ی... ولیتو از شددکسددتن من خوشددحال بشدد دی... شدداگ*ن*ا*همیب
شحال نم یشرمندگ ست دارم همشمیتو خو ش شهی... دو  شهیهم یمقتدر با

نابود  توی... ببخش که زندگیشو خوشبخت با یبخند شهیهم یریسرتو باال بگ
 شتم...گذا یمنف ریتاث تیزندگباز رو  یمن مقصر نبودم ول نکهیکردم.... با ا

شد سروش شق  شحالم که عا شبخته...  مونیکی ینجوری... حداقل ایخو خو
از  یچیمن ه یول شهی... دهن سروش باز و بسته ممیتو راض یمن به خوشبخت

 یاز زندگ دشیاز عشددق جد گهیداره از عشددقش م دونمیم فهممیحرفاش نم
 دیرا زنده ام... به چه امچ کنمی... و من فکر مدشیاز احسدداس جد دشیجد

 یحرف چیاحسدداس رو مبل نشددسددتمو ه یسددنگ ب هی... مثله کشددمیمنفس 
گام خونسددردزنمینم نهیموج م ی... تو ن غا ز ما تو قلبم غو یا ... آره تو قلبم هی

 گنیخوشحال... مگه نم ایناراحت باشم  دیبا دونمیغوغاست... خودم هم نم
 هامیناراحت یبا همه  گذرمیم ... پس من از خودمیاز خودگذشددت یعنیعشددق 

تو خوشحال  یخوش یبرا گذرمویخوشحال باشم... آره من از خودم م خوامیم
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که  فی... اما حارمیحرفا رو به زبون ب نیا ی... سروش دوست دارم همه شمیم
 چه برسه به حرفام یستیسالم منم ن یپاسخگو یتو حت

 نداشت ییقلبم درد تنها کاش»
 نداشت ینشایام هرگز پر چهره
 عشق میآخر تقو یبرگها
 نداشت یروز باران کیاز  یحرف

 راه سرد عشق را شدیم کاش
 «نداشت یقربان مودویپ اریاخت یب
شعر م تیب ادی... ادیشعر چقدر با حال امروز من جور در م نیا ...» فتمیآخر 

 یسچرا هر ک«... نداشت یقربان مودویپ اریاخت یراه سرد عشق را ب شدیکاش م
شد آخرش قربان شق  س یکه اطراف من عا سعود... اوشیشد... ترانه...  ... م

شقم نبود شحالم که عا شم خو سرو شحالم کیخوده من...   یتو قربان ه... خو
... یکشی... درد عشق نمیکشینم یی.. خوشحالم که حداقل تو درد جداینشد

هم  وصدات کنم سروشم... ت تونمینم گهی... دیستیسروش من ن گهیهر چند د
ستت دارم... تو بگ یبگ سروش... من بگم دو من  .. من بگمشتریمن ب یجان 
ش امتیق امی... از امروز تا قشتریب یلیخ یلیخ سرو  یم آقاه دیشا یتو فقط 

ست ست یا بهی... تو اون غرنیرا شنا یروز هیکه  یه شت و پا  میآ شد... بعد پ
شتمو رفت یبه هر چ یزد شتمو ندا سال یدا شنا و بعد از چهار   دمید ییتو رو آ

بعد از  دمینرسدد یچیبه ه می... تو زندگیتر بود بهیغر یا بهیاز هر غر میکه برا
 کردم... لیمورد عالقم تحص ینه تو رشته  ارمند یچیامروز ه یسال زندگ 26
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من داره حرف  یچشما یدارم... عشق من هم که جلو ینه کار درست و حساب
 معلومه... فشونیهم که تکل... خونوادم زنهیم دشیجد یایاز دن

ماش زل م به بارم م ی... هنوز داره کلزنمیچشدد نهیحرف  ... از اول هم ک
 روز اول نیاما انتظار نداشددتم از هم دهیانجام نم لیدل یرو ب یکار دونسددتمیم

... ینم یاشددتباه زندگ نی: تو بزرگترگهیکه م شددنومیشددروع کنه... صددداشددو م
صم نیبهتر سا ییکه گرفتم جدا یمیت هم  اهرشخوبه  یکه حت یز تو بود... ک

 رحم نک........
عات من رو م هی کاشیا  یبزنم ول یحرف هی خوادی... دلم مکردیخورده مرا

لرزش صدددام لوم بده... دوسددت دارم بلند شددمو از اتاق  ترسددمیجرات ندارم م
سمیم یبرم ول رونیب شه... موندن و  تر سبت به خودش با خبر ب سم ن سا از اح

 شهیم گهبدجور در تعجبم م زیچ هیبرام سخته... از  یلیخ یلیخ دنیحرف شن
شن نیا شا دویهمه حرف  شق موند...  رو ندونم اما از  زایچ یلیخ دیباز هم عا
دوسددتت دارم  گمیمطمئنم که هنوز که هنوزه دوسددش دارم... تو دلم م زیچ هی

داد سروش  با کنمیکه دارم با خودم فکر م نجوریآسمونا... هم یعشقم قد همه 
 امیبه خودم م

 نامه ات رو بده یمعرف گمی... م؟یی: کجاسروش
با تعجب نگاش م راهاشیبد و ب یک دونمینم به زحمت  کنمویتموم شدددد... 
 نامه؟ ی: کدوم معرفگمیم
 اما باز قابل تحمل بود دیخورده صدام لرز هی

 وممن مظل یبرا نجوریحرف بزن... ا ی: درسددت و حسددابگهیم تیعصددبان با
 نداره یمن رنگ یتو برا یحنا گهیوقته د یلینکن... خ یینما
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: گمیم زنمویم یشکسته لبخند تلخ یخونسرد و دل ییرسا و چشمها ییصدا با
 نامه رو که قبال خدمتتون دادم ینامه؟... معرف یکدوم معرف

... از تو خواسددتیرو م نیرو لباش نشددسددت... هم ی... پوزخنددیلرز صدددام
شماش م صدام به  یپ زایچ یلیمن به خ انیکه از لحن ب خونمیچ برد... لرزش 

 لوم داد... یراحت
سخر م با شم... م ینامه ا یمعرف ادینم ادمی: من که گهیتم از  یریازت گرفته با

 یاریو برام م یریگینامه م یمعرف یرمضان یآقا
... هدیهسددتم هر روز آزارم م نجایکه ا یاز امروز تا روز دونمیاالن م نیهم از

 زنهیبه قلبم م شیآت شدارشین یو با حرفها شکونهیدلم رو م
 شهیکه تحمل کردم... مثله هم شهیتحمل کنم مثله هم دیبا ستین یچاره ا یول

ش سکوت کردم... مثله هم شهی... مثله همدمیکه درد ک ستمو  شهیکه  شک که 
 باز یشددکسددتمو ول گرانید یهزار بار با برخوردا ی... آره روزومدیصدددام در ن

هم از دست  روخورده غرورم  هی نیهم شترینزدم... چون با حرف زدن ب یحرف
به  ی... بعضدددادمیم ما  تا آد ندیکه فقط و فقط م رسددنیم ییجا هیوق ا ب تون

شون رو حفظ کنند... وقت شون غرور با  یحرفات رو باور نکنند... وقت یسکوت
ودت و حرفات خ یگ*ن*ا*ه نکرده رو بهت نسددبت بدن... وقت هیهر حرفت 

سخر بگ صم ی... وقترنیرو به تم شه ت  میعاقبت حرفات فقط فحش و کتک با
 یتفاوت بگذر ی... که بی... که حرف نزنیکه ساکت بش یریگیم

چقدر دلتنگ  دونسدددتی... اگه مکنهیبا پوزخند نگام م ندازمیبهش م ینگاه
وم من رو از لبخند مردونه اش محر یرحم یهمه ب نیبا ا دیلبخندشددم شدددا
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لبخند مهمون کن تا  هی... هر چند اونقدر با من بده که اگه بگم منو به کردینم
 ی... با اجازه اشمی.... از جام بلند منهیشیرو لباش نم یلبخند گهیآخر عمر د

 کنمیبه سمت در حرکت م گویم
 داده باشم یاجازه ا ادینم ادمی: گهیم تیجد با
 نهیبیم سکوتم رو ی... وقتکنمیم نگاش یحرف چیبدون ه گردمویسمتش برم به

 ؟یدی... فهمیارینامه رو ب یمعرف دی: امروز هر جور شده باگهیبا اخم م
 دمینشن ی: جوابگهیکه با داد م چرخمیبه سمت در م دمویتکون م یسر

شه آه همونجور شتم به شمویم یکه پ صدا ک سا یبا  سع ییر  یکه به زحمت 
 سیرئ ی: چشم آقاگمینلرزه م کنمیم

شد...  هی نباری... حداقل ادیصدام نلرز نباریا شبختانهخو خورده غرورم حفظ 
خودم احسدداس  ینگاشددو رو ینی... سددنگرهیدر م رهیدسددتم به سددمت دسددتگ

ستشمیکوتاه از اتاقش خارج م ی... با قدمهاکنمی... در رو باز مکنمیم  ...دو
 ییهوا ازندارم از اتاقش خارج بشددم دوسددت دارم سدداعتها تو اتاقش بمونمو 

 بندمی... در رو پشددت سددرم مکشددهیاسددتشددمام کنم که اون در اون هوا نفس م
... به سددرعت به سددمت مهی... سدداعت دوازده و نندازمیبه سدداعت م ینگاه

 میصمرفته باشه... ت یرمضان یتا به شرکت برسم آقا ترسمی... مرمیآسانسور م
سور م یبراش زنگ بزنم... به جلو رمیگیم سان سمویآ شار مدکمه ر ر و  مدیو ف

ششمیمنتظر م سور مارمیدر م فمیرو از داخل ک ی... گو سان ... داخل رسهی... آ
 یآقا یدنبال شددماره  می... تو گوشددزنمیهمکف رو م یطبقه  یدکمه  شددمویم

ضان کف هم یموقع به طبقه  نی... تو همکنمیم داشی... باالخره پگردمیم یرم
از شددرکت مهرآسددا خارج  عتسددربه  امویم رونی... از آسددانسددور برسددمیهم م
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ششمیم ضان یآقا ی... به گو شزنمیزنگ م یرم شه... نم ی... گو  دونمیخامو
باره برگردم هم کل کاریچ  ی هنیهز هیهم  برهیوقت م یکنم اگه بخوام برم و دو

 یماره ... شرمیبا شرکت تماس بگ رمیگیم میبرام به همراه داره... تصم یاضاف
 ... بعد از دو تا بوقشددمیتماس م یبرقرار رتظمن رمویگیشددرکت رو از حفظ م

 دارهیرو برم یگوش یمنش
 : بلهیمنش

 که مهربانه ادیم ادمیتازه  کنمیفکر م کمیبرام آشناهه...  صداش
 ؟ییمهربان تو-

 نشناختم دی: ببخشگهیبا تعجب م مهربان
 میبا هم حرف زد شبید نیمنم ترنم... هم-

با  کردمینشددناختمت اصددال فکر نم یودت: ترنم خگهیم یبا خوشددحال مهربان
 نشناختمت نیواسه هم یریتماس بگ نجایا

 یشیامروز مشغول م نیاز هم دونستمیکار داشتم... نم یرمضان یبا آقا-
 ترنم ونتمیبهم لطف کردن... تا عمر دارم مد یلیخ یرمضان ی: آقامهربان

 جام بدماز دستم براومد که گفتم برات ان یمن کمک ه؟یحرفا چ نیا-
 ممنونتم یلی: خمهربان

مد دوسدددت قدر خودش رو  تار خوب  ونیندارم اون نه من مطمئنم رف بدو من 
اسددتخدامش کنه... اگه رفتارش خوب نبود  یرمضددان یخودش باعث شددد آقا

 یآقا یمحال بود اون رو تو شددرکت قبول کنه... البته واسدده  یرمضددان یآقا
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ه که من مطمئنم مهربان از پس رفتار خوب به همراه کار خوب مهم یرمضددان
 هواشو داره یرمضان یبارش هم هست آقا نیو چون اول ادیبرم اکار

 اجینکردم که احت یمن کار گمیمن باز هم م کنمی: خواهش مگمیم یمهربون با
 یفور کار هیهستن من  یرمضان یبه تشکر داشته باشه... فقط مهربان جان آقا

 باهاشون دارم
 کنمین برات وصل م: آره... االمهربان

 دیکنیدر حقم م یلطف بزرگ-
 دهیبهم دست م یریحرف نزن... احساس پ یباهام رسم نقدری: امهربان

 چشم گلم-
 کنهیوصل م یرمضان یبه اتاق آقا یو بعد از مدت خندهیم

 : بله؟یرمضان یآقا
 یرمضان یسالم آقا-

 : سالم دخترم... حالت خوبه؟یرمضان یآقا
 ... خوبمیرمضان یآقا یمرس-

 باهات حرف زدن؟ طشی... در مورد شرا؟ی: شرکت مهرآسا رفتیرمضان یآقا
 هست یمشکل هی یرمضان ی: آقاگمیم کشمویم یآه
 دخترم؟ ی: چه مشکلیرمضان یآقا
 خوان؟ینامه م یراستش معرف-

 ؟یچ یعنی: یرمضان یآقا
 دونمیخودم هم نم-

 ؟ی: مگه اون دفعه ندادیرمضان یآقا
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 نامه رو پاره کرد یچشمام معرف یبگم سروش جلو تونمینم
 خوادیاالن دوباره م ی: چرا دادم... ولگمیم یناراحت با

کن  ... قطعکنندیم ینجوریبابا... چرا ا ی: اگهیم تیبا عصددبان یرمضددان یآقا
 کنمیو بعد خبرت م رمیگیاالن خودم با شرکت مهرآسا تماس م

 نمکیرو قطع م یگوش گمویم یچشم
 یلی... از دسددت سددروش خکنمیروها واسددتادمو به اطراف نگام م ادهیپ کنار

 ...کنهیم یرو با کار قاط یدلخورم... چرا مسائل شخص
 یب ای... بعضددکنمینگاه م شددنیکه از جلوم رد م ییبه آدما دمویم هیتک وارید به

نارم رد م فاوت از ک گام م یجور هیهم  ای... بعضددشددنیت ندین  یکه معن کن
گ هاشددون رو درک نمن ند ای... بعضددکنمیا ندیم یپوزخ  یاخم ایو بعضدد زن

 یلیخ ون....چستیمن مهم ن ی... واقعا براستیمن مهم ن یبرا ی... ولکنندیم
اگه  گمیمن از دسددت دادن... من م یخودشددون رو برا هینگاه ها معن نیوقته ا
 یچ .... مردم هربازهیخودش رو نم گرانینگاه بد د هیخوب باشددده با  یکسدد

ست دارن بگن آ خوانیم ص ایدو شخ .. به .شه؟یاون طرف بد م تیبا گفتن اونا 
که از جنس من  ییما... از آدکنمیموقع تعجب م ی... بعضددشددهینظر من که نم

فقط و  شددبیمن د یعمو نیاز من دور هسددتن... مثال هم ایدن هی یهسددتن ول
ونوادم حفظ خ یتا آبرو ی... من برم تو اون مهمونزدیفقط حرف از آبرو م

... شهیمحسوب م ییآبرو یخونواده ب نیا یبشه... هر چند رفتن و نرفتن من برا
که بعد از اون ماجرا باز هم  یا ادهتا مردم بگن عجب خونو برنیاونا من رو م

 ی...بعضدونهیاز دل پر درد من چه م یکس کنندیرو تحمل م یدختر نیچن نیا
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شم خوادیوقتا دلم م ا ... هنوز هم بشمیچرا نم دونمینم یول از خونوادم متنفر ب
از وجود  یمیوجود دوسددتشددون دارم هم اونا رو هم سددروش رو هنوز ن یهمه 

سا شهی... مگه مدونمیخودم م ستت ندارن... با  ییک شت که دو ست دا رو دو
قضاوت نکنم... چون اگه اشتباه کنم  یدر مورد کس چوقتیخودم عهد بستم ه

باه م یزندگ هی به شدددهیت  یزندگ نیزم یکره  ینظر من سددده گروه آدم رو... 
بد و دسددته سددوم  یدوم آدما یخوب... دسددته  یاول آدما ی... دسددته کنندیم

شا یمتعادل ییآدما سته دو تیاکثر دیکه نه خوبه خوبن نه بده بد..  م رو گروه د
بدتر ند ول نیجز  بدون بدتر یمن آدما یها  ته سددوم رو جز  ها  نیامثال دسدد

به  تظاهر دیبد خودشون هم قبول دارن بد هستن شا یر آدماچون اکث شناسمیم
شون واقع یخوب بودن کنند ول سته  یرو قبول دارن اما آدما تیباز ته دل  ومسد

خودشون رو قبول  یهاینه تنها تظاهر به خوب بودن دارن بلکه خودشون هم بد
ست نی... و انینجوریا تیاکثر یول ستنین ینجوریندارن... البته همه ا ه آدما د

... من تو شناخت خودم شمیآدما م زیآنال الیخیب کشمویم ی... آهادنیچقدر ز
ور ... همونجکنمیم لیو تحل هیزرو تج گرانید یموندم بعد دارم رفتار و کردارا

به د با خودم فکر مبندمیدادم چشددمامو م هیتک واریکه  ز ا یهر کسدد کنمی... 
... واقعا هدفم از ه؟یچ یدگزن نیداره... هدف من از ا یخودش هدف هیزندگ

ضه؟یچ یزندگ نیا صر کار... بع صبح کار... ظهر کار... ع  هیموقع هم  ی... 
من به کجا  ی... آخر زندگمکتیهم پارک و ن قعمو یسدداده... بعضدد هیرو ادهیپ
سهیم شمها یتو زندگ یهدف چیه یعنی... ر سته فکر م یندارم... با چ ... نمکیب

 یبرا یا جهینت ی... وقترسددمیم جهیکمتر به نت کنمیفکر م شددتریب یهر چ یول
ند زیچ هی تونمیپس فقط م کنمینم دایفکرام پ . نهیشددیرو لبم م یبگم... لبخ
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 یهدف دمی... به خودم جواب مندازمیشددونه هامو باال م کنمویم زچشددمامو با
چون زنده ام...  کنمیم یندارم... زندگ یهدف چیمن ه نهیندارم... آره جوابم هم

تا زندگ خوانیهمه م ند  ند... ول یزنده بمون چون زنده  کنمیم یمن زندگ یکن
خداجون  گمی... میکن یتا زندگ یخوایام... اگه خدا از من بپرسه چقدر عمر م

اون  یهمه  هیکردم... عمر من ارزون یزندگ یادیجا هم ز نینوکرتم من تا هم
.. .کنندینمولش  دنویچسددب یخاک یایدن نیکه با چنگ و دندون به ا ییآدما
بارم که شده حرف دل من رو بشنو و  هی یبدتم اما واسه  یبنده  دونمیم ایخدا

اهم را کنم ف ر یخواستم زندگ ی:مگهیکه م یعتیخالصم کن... به قول دکتر شر
کردم ف گفتند خرافات اسددت....عاشددق شدددم ف گفتند دروغ  شیسددتا…بسددتند

را نگه  ایاست...دن وانهیتند دف گف دمیف گفتند بهانه است...خند ستمیاست...گر
دوسددت  یلیرو خ یعتیدکتر شددر یشددوم... جمله ها ادهیخواهم پ یف م دیدار

شمم به دخترنندیشیدارم واقعا به دل م شو دور بازوها فتهیم ی... چ ست  یکه د
... پسددره هم با لبخند بهش نگاه خندهیبلند م یحلقه کرده و با صدددا یپسددر

... با لذت نگاشددون گهیدر گوشددش م یزیچ یموقع با مهربون یو بعضدد کنهیم
 هی... اگه دو نفر عاشددق باشددن از برمیصددحنه ها لذت م نیا دنی... از دکنمیم

از فکر اون دختر و پسدر  زنمویم یداد... لبخند  یتشددخ شددهیهم م یفرسددنگ
ام هنوز بر یرمضددان یچرا آقا دونمینم ندازمیم میبه گوشدد ی... نگاهامیم رونیب

 زنگ نزده...
ب  رشددتیدوسدددت داره ب یلیرو که خ ییخدا آدما گنی: مرمیبه فکر فرو م ارهدو

بد خدام پس چرا هر روز داره صددبر من رو  یمن بنده  یول کنهیامتحانشددون م
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جهیم خداسددن به آرامش  تونمیم یخاک نیزم نیا ینه رو کنمیحس م ای... 
سم... نه تو شاحترام پدر و مادر واجبه نگه  ی... گفتایاون دن یبر  یفت... گتمدا

 یوفادار یرو نگه داشددتم... گفت لیفام یاحترام بزرگتر واجبه احترام همه بزرگا
فادار وفادار و میسددقف نرفته بود هی ریهنوز ز نکهیبا ا هیزندگ یبه همسددر الزمه 

 تیگله و شددکا خوامیشددد... نم یسددهم من چ نایا یبودم اما خداجون با همه 
. ..فهممیحکمت کارت رو نم یول ستیحکمت ن یکارت ب چیه دونمیکنم م

 یلی... خشددمیمواجه م یبدتر زیبا چ یول رمیم شیبهتر شدددن پ دیهر روز به ام
حرف  تمیاز ظرف شیفعال بهش فکر نکنم... امروز ب دمیم حیخسددته ام... ترج

ز حال  یبشر گرد ی:خداوندا اگر روزکنمیرو زمزمه م یلب شعر ری...زدمیشن
بدعت  نیبودن از ا نیاز قصدده خلقت از ا یشددو یم مانیپشدد یما خبر گرد
چه دشددوار اسددت چه  ایدن نیکه انسددان بودن و ماندن در ا یدان یخداوندا نم

 کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است یم یزجر
 ...نمکینگاه م میبه صفحه گوش امویم رونی... از فکر بخورهیزنگ م میگوش

 دمی... جواب مهیرمضان یآقا ی شماره
 شد؟ ی.... چیرمضان یسالم آقا-

االن با سروش که همون پسر دوستمه  نی: سالم دخترم... من همیرمضان یآقا
وجودش تو  ینداره... ول ازینامه ن یصددحبت کردمف بهم گفت خودش به معرف

سروش فکر  یو اونجور که معلومه معرف هیپروندت الزام شده... چون  نامه گم 
 توهه... شیپ کردیم

 ...هیخوب گریباز نهیشیرو لبام م یخندپوز
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ضان یآقا ش ی: معرفیرم س ریتا اگه د دمیم ینامه رو به من ه و من نبودم ب یدیر
 فتیاالن راه ب نی... فقط همیمشکل برنخور

 امیاالن م نیچشم... هم-
و به سددرعت به  کنمیم یخداحافظ یرمضددان یحرف از آقا نیبعد از گفتن ا و

به ا یچه جور دونمی... نمکنمیحرکت م سددتگاهیسددمت ا  سددتگاهیخودمو
ود... رو پر شده ب بایاتوب*و*س تقر دمیرس یکه وقت دونمیم نویفقط ا رسونمیم
به سددداعت نگاه  یبا ناراحت نمویشددیته اتوب*و*س م یها یاز صددندل یکی
تو هم  ... اخمامکنمینگاه م رونیبه ب شهی... از شکهیربع به  هی... ساعت کنمیم
شمرهیم شک هیم به ... چ ساس مخورهیم یسمند م  نیامروز دو بار ا کنمی... اح

 یکه اون موقع تو شدددمیبار که داشددتم از خونه خارج م هی... دمیرو د نیماشدد
 یرمضدددان یآقا تماسرو منتظر  ادهیپ یتو یبار هم وقت هیکوچه پارک بود... 

ش نیبودم... ا ش یهم جلو نیما س نیشرکت پارک بود و دو نفر داخل ما ش ه تن
باره ا هیبرخورد تصدددادف نیا کردمیبودن... اون موقع فکر م که دو ما االن   نیا

 ...ترسمیخورده م هی نمیبیم نویماش
 کنمی: حتما دارم اشتباه مکنمیلب زمزمه م ریز

بعد  یرو بردارم تا اگه دفعه  نیپالک ماشدد رمیگیم میتصددم نایا یبا همه  یول
ندارم  یمهم زیه... اما آخه من که چخودش نیماش نیبگم ا نانیبا اطم دمشید

ه فکر .... بروزهیمربوط به اتفاقه د دیکنه... شددا بیبخواد من رو تعق یکه کسدد
 رمیفرو م
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چه  نایا دونمیآشددنا... نم یسددمند... اون چشددمها نی... االن هم اایزانت روزید
بهم داشددته باشددن... سددمند به سددرعت از اتوب*و*س سددبقت  تونندیم یربط

قدر اون یعنی... دمیند یرو درست و حساب نی... پالک ماششهیدور مو  رهیگیم
 ...2... دمی... فقط رقم آخر رو دشدینم دهیبود که خوب د فیپالکش کث

نده  یصددددا با به خودم م یران  یبعد سددتگاهیبه ا نمیبی... مامیاتوب*و*س 
 زیچ ندازمیبه اطراف م ی... نگاهشددمیم ادهیخورده اسددترس پ هی... با دمیرسدد

مونده  تنی: ترنم فقط همکنمیلب زمزمه م ریز ی... با ناراحتنمیبینم یمشددکوک
 بتینفر بخواد تعق هیکه  یهست ی... آخه دختره خل تو کیبود که خل و چل بش

 نرو... یپارک رفتن ندار یجنبه  یکنه.... وقت
پارک اون اتفاق افتاد همش فکر م روزید از . ..کنهیم بمینفر تعق هی کنمیکه تو 

 گذاشته یبد ریام تاث هیکه تو پارک افتاده رو روح یصد در صد اتفاق
سکن از شدم... م سر درد  . ..خورمیم ارمویدر م فمیاز داخل ک یبس فکر کردم 

س کنمیم یسع شمویم یسوار اتوب*و*س بعد صد  دنیتا ر خورده  هیبه مق
کت به شرساعت  هیچشمامو ببندم و به خودم استراحت بدم... باالخره بعد از 

 یوقت ندازمویبه اطراف م ی... قبل از داخل شدددن نگاهشددمیداخل م رسددمویم
ه نشونه ب ی... بعد از وارد شدن سرکشمیم یقینفس عم نمیبینم یمشکوک زیچ
 رفت ی: رسما خل شدگمیتو دلم م دمویخودم تکون م یتاسف برا ی
تاقش ا کیبه نزد ی... وقتکنمیحرکت م یرمضان یسرعت به سمت اتاق آقا به
 نمیبیم زیمهربان رو پشت م رسمیم
 : سالم مهربان جانگمیم رمویلبخند به طرفش م با
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شن مهربان  ؟ی: ترنم اومدگهیو م کنهیسرش رو بلند م عیمن سر یصدا دنیبا 
 مجبور شد بره یکرد رید یمنتظرت بود وقت یرمضان یآقا
 دیخورده طول کش هیبا اتوب*و*س اومدم -

 : نگو که خودم تجربشو دارمگهیو م دهیم رونیبا حرص ب نفسشو
عد باز م زشیم یحرف کشددو نیاز گفتن ا ب نهیرو  کت رو رو هیو  ک  زیم یپا

 دارهیم
گاش م با جب ن قاگهیکه م کنمیتع هت بگم معرف یرمضدددان ی: آ فت ب  یگ

 نام*س*ت
 ذارمیم فمیداخل ک دارموی... پاکت رو برمنهیشیرو لبام م یلبخند

 : ممنونم گلمگمیم یآروم به
 میبخور یزیچ ینهار یا هی: پامهربان

ست ندارم  هودهیشده هم اونقدر پول ندارم که بخوام خرج ب رمید هم کنم... دو
س سمان مال یک ضاع ناب سع میاز او شه...  نه وقتم کمم رو بهو کنمیم یباخبر ب
 کنم

غذا  یبرا کنمی... چون من اکثرا وقت نمشددهیم رمید میبخور یزیچ میاگه بر-
با  یباشدد لیاگه ما کنمیبا خودم حمل م کنمیبرم لقمه درسددت م رونیخوردن ب

 میلقمه رو بخور گهیهم د
 ........به. یشینم ریس ینجوری: نه ترنم... اگهیو م نهیشیرو لباش م یلبخند

 دونه درست کردم هیاز  شتری: بگمیوسط حرفشو م پرمیم
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 زشیم یرو رو یکی کنمویخارج م فمیحرف لقمه ها رو از ک نیاز گفتن ا بعد
 ذارمیم
 ستین یادیز زی: شرمنده اگه چگمیم یشرمندگ با

 هیچه حرف نی: اگهیبا لبخند م مهربان
 یاز صددندل یکی... من هم به طرف دارهیو لقمه رو بر م کنهیرو دراز م دسددتش

 نمیشیروش م رمویها م
بان قا ؟یکنیم کارای: چمهر جایهم ا روزیتا د دمیشددن یرمضدددان یاز آ کار  ن

 یکردیم
بهم گفت مجبور شدم...  یرمضان یآره... دوست نداشتم برم... اما چون آقا-

 ماهه هیفقط  مونمینم ادیالبته ز
 کنمیکاغذ دور لقمه رو باز م زنمیکه حرف م هونجور
 هی یاگه وقت کرد ی... راستنطوری: که اگهیو م زنهیگاز به لقمه اش م هی مهربان

 م... بدجور تنهامخونه  ایسر ب
 نیا شددهیاز هم شددتریروزا... ب نیمن هم تنهام.... مخصددصددا تو ا گمیدلم م تو

 کنمیرو احساس م ییتنها
سعزنمیم یلبخند نایا یبا همه  اما شون ندم...  نیا کنمیم ی... صه رو ن همه غ

.. .زنمیروز بهت سددر م هی سی: حتما گلم... آدرسددت رو بنوگمیم یبا مهربون
 ه؟یچه جور تیکار ساعت یراست

ضان یظهر... آقا 2صبح تا  8: از مهربان برم  رتریخورده د هیگفت امروز  یرم
 کار داشت و شرکت نبود من به تلفنا جواب بدم ییچون خودش جا

 هیبزرگ یلی: مرد خگمیم خورمیکه لقمه مو م همونجور
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 زنگکه بهم  شددبی: با حرفت موافقم... دگهیو م دهیتکون م یهم سددر مهربان
 یکه سدواد درسدت و حسداب یبه من یکسد شدهیبا خودم گفتم مگه م یزده بود

ه اون رو بهش گفت طمیخورده از شرا هیندارم کار بده... بعد فکر کردم البد ترنم 
 کرده ییخودش فکرا شیطرف هم پ

 ؟یچ یعنی: گمیم کنمویتعجب نگاش م با
 سخته... یلیخ انریزن مطلقه در ا هی ی: زندگگهیو م زنهیم یتلخ لبخند

 نبود خورده زود هیقضاوت  نیا یبه نظرت برا یحرفت موافقم ول نیالبته با ا-
 یمااز آد یزی... تو چیساده ا یلی: ترنم هنوز خگهیو م کنهینگام م یمهربون با

عه نم جام فت  بامم بزرگتره م هی ی... وقتیدونیگرگ صدد با که از  هم ب ادینفر 
 رهیگیم شیتقلبم آ دهیناجور م یشنهادایپ

 بفهمم تونمی: من واقعا نمگمیم ذارمویم فمیک یرو رو لقمه
 یستیمن ن طی... چون در شرادونمی: ممهربان

 یواضح تر برام بگ شهی: مگمیم دمویتکون م یسر
و  کنهی... لقمش تموم شددده... کاغذش رو مچاله مدهیتکون م یسددر مهربان

 : بابت لقمه ممنونگهیم
 کنمیمنتظر نگاش م گمیم یکنمیم خواهش

شهیم یآه نهیبیمن رو منتظر م یوقت شده بود بی: تازه از حبگهیو م ک م... جدا 
 یباران هیمن تو اون لحظه به  یباورت نشه ول دیدر به در دنبال خونه بودم... شا

کار یبودم ول ینمور هم راضدد جا کردمیم یهر  به بن  رفتمیم ییهر  آخرش 
ست م ست و ح نجایا ی... بدبختخوردمیب شتم یساببود که پول در ... هم ندا
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پدرم در مورد طالقم حرف زدم من رو از خونه پرت کرد ب یروز به   رونویکه 
 یو اومد یگفت شددوهرت دادم که از دسددتت خالص بشددم دوباره طالق گرفت

 دنکریم یدوستام از من دور شتریبودم... ب دیناام دیجونم... ناام یبال یشد
 ا؟: آخه چرگمیتعجب م با
باشدد طشیتا در شددرا گمیم ی: وقتگهیم یناراحت با خ یکنیدرک نم ین اطر ب

خدا اون روز رو ننهیهم ند   نیا یتو تو یبه مهربون یکه دختر ارهی... هر چ
 کنندیکار رو باهات نم نیتو ا یباشه... من مطمئنم خونواده  طیشرا

... نباش : مطمئن نباش مهربان... مطمئنگمیدلم م یتو زنمویم یتلخ لبخند
 ستمیمن خودم هم مطمئن ن

اگه به  کردنی: دوسددتام فکر مدهیکه ادامه م امیمهربان به خودم م یصددددا با
ه طور ب یحت ای... بعضارمیخونشون برم ممکنه شوهراشون رو از چنگشون در ب

 دوست ندارن باهاشون رفت و آمد کنم... گهیبهم گفتن که د میم*س*تق ریغ
 شهی: باورم نمگمیو م هشیاز نهادم بلند م آه

بان به چشددم  ییزایچ نی... فقط چون چنادهیجامعه ز یتو زایچ نی: امهر رو 
 باورش برات سخته یدیند
 ؟یکرد کاری: بعدش چگمیم یناراحت با
 گشتمیسر پناه باشه م هیکه برام  یزیهر چ ای یانبار هی ایاتاق  هیدر به در دنبال -

بار  هیپنجاه و نه... شصت رو داشت...  یحدودا شمیرو به رو م رمردیپ هیکه با 
من  شددهیزن خونه تا متوجه م نمیاتاق رو بب هیتا  برهیاز بنگاه ها من رو م یکیکه 

 یقاتفا نیبار نبود که چن نی... هر چند اولکنهیمطلقه ام به شدددت مخالفت م
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شون رو بهم اجاره نم تمیموقع دنیخونه با فهم ی... اکثرا زنافتادیم ... دادنیاتاق
 میدردسر ندار یحوصله  گفتنیم ای کردنیبه چشم بد نگام م ایمردا هم 

 ؟یبهشون نداشت ی... تو که کاری: آخه چه دردسرگمیم تیعصبان با
: فکر هگیبا بغض م رهیگیم شیکه دلم آت شهیم یقطره اشک از چشماش جار هی
 فتنیاز من سر بزنه و اونا هم به دردسر ب یممکنه اشتباه کردنیم

دسددتمو دور ردنش  سددتمویمی... پشددتش وارمیبه طرفش م شددمویجام بلند م از
پاک بود نهینکن گلم... مهم ا هی: گرگمیم کنمویحلقه م ... یو موند یکه تو 

 شهیدرست م زیهمه چ ندهیمن مطمئنم در آ
صبح تا حاال هزار بار خودم رو نگهیو م زنهیم یلبخند ه از گرفتم ک شگونی: از 

 خواب بود هیهمش  یدیمو بگم دخواب بپر
 نباری: مطمئن باش اگمیم سددتمویمی... جلوش وارمیگیخورده ازش فاصددله م هی

 تهیهمش واقع
... ینجاتم شددد ی... ممنون که فرشددته یبود میاتفاق زندگ نی: تو بهترمهربان

واسدده  یدیرسددی... اون روز اگه نمیزتریخواهر هم برام عز هیبدون که از  نویا
 شدیلکه دار م میثیو ح یکپا شهیهم

 ی... درسددته جسددم مهمه ولنجاسددتیبه ا ی: پاکگمیم ذارمیرو قلبم م دسددتمو
 مهمتر از اون روح آماست... خوشحالم که تونستم کمکت کنم

 شده رمید یلی... خمهی... ساعت دو و نفتهیبه ساعت م چشمم
رو  شید بقبع یشدددد... دفعه  رمیبرم... بدجور د دیمهربان جان من با یوا-

 ؟یکنیم فیحتما واسم تعر
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 یلیکنم خ فیواست تعر شمیخوشحال م ی: اگه تو دوست داشته باشمهربان
 میهم بر دنبالت با امیفردا ب یرو واسه درد و دل نداشتم... اگه تونست یوقته کس

 من یخونه 
 کنمیو خبرت م زنمیفردا بهت زنگ م دونمینم مویمن هنوز ساعت کار-

... بعد کاغذ رو به سددهینویم یزیو روش چ دارهیبرم زیاز رو م یکیکوچ کاغذ
 آدرس منه نی... ارشی: بگگهیو م رهیگیطرف من م

 کنمی: پس فردا خبرت مگمیم دمویهم آدرس شرکت رو بهش م من
 : منتظر تماست هستمگهیو م زنهیم یلبخند

 شمیاز شرکت خارج م کنمویم یازش خداحافظ عیشده... سر رمید یلیخ
سم به زندگ ستگاهیکه به ا یزمان تا پر فراز  ی... به زندگکنمیمهربان فکر م یبر

مئنم پشت مط ینگفته ول یادیز زیکه پشت سر گذاشته... هنوز برام چ یبیو نش
که ناگفته موندن چون گوش  ییحرفه... حرفا ییایدن نشیغمگ یاون چشددما

تا  یشددنونده ا تا دلم  یلیدم هم خچون خو کنمیدرکش م یحد هینبود...  وق
ربان به مه خوامینکردم... م دایرو پ یکس یدرد و دل کنم ول یبا کس خواستیم

سته از لحاظ مال ساخته ن یکار یکمک کنم... در ستم   نیبه جز هم ستیاز د
موقع به حرفاش گوش کنم تا  یبعضدد تونمیم یکه واسددش جور کردم ول یکار

 چوقتیکه ه یخواهر باشم... خواهر هیبدم براش مثله  شیآروم بشه.... دلدار
شم... من و ترانه ه سه ترانه با ستم وا صم چوقتینتون با  یول مینبود یمیبا هم 

نبودنمون هم  یمیصددم لی... دلمیرو دوسددت داشددت گهیهمد یلیخ نایا یهمه 
ت دو نفر متفاو یباورها ی... وقتمیکردیرو درک نم گهیهمد یبود که حرفا نیا

شون ب شه کنار اومدن ترانه بودم  ی... مثال اگه من جاشهیسخت م گهیا همدبا
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به اون کار احمقانه نم چوقتیه بدتر یول زدمیدسدددت  راه رو انتخاب  نیاون 
رانه ت ادمهی... میتفاوت نبود یبهم ب چوقتیتفاوت ها ه یبا همه  یکرد... ول

نداشددتم هرکس هر چقدر  ینامزد دیبه خر یتازه نامزد کرده بود و من عالقه ا
جمع با پوزخند بهم گفت  ی... مهسددا اون روز توکردمیقبول نم کردیرار ماصدد

... کردن متنفرم دیمن از خر دونستیترانه م ؟یکنیم ینکنه به خواهرت حسود
شتم ول دیمن خر ست دا شم نم چوقتیخودم... ه یفقط برا یرو دو  ومدیخو

غازه برم و د نیاز ا یخودیب دویبرم خر هیهمراه بق به اون م غازه  ر آخر هم م
سرش زد  یحرف مهسا چنان داد دنیبه من نرسه... ترانه اون روز با شن یچیه

سکته کردم... با ا صه  شخ صم نکهیکه من خودم به  تو  یول مینبود یمیبا هم 
خال یمواقع نیچن ته آه یادآوری... از میکردینم یپشدددت هم رو   یگذشدد

ها دلم مکشددمیم مدت عد از  به مهمون خوادی... ب ته یبرم  ب الب  هیاون مهمون هنه 
اتاق  هیفقط  دیمهربان برم... شددا یبه خونه  خوادیمهسددا... دلم م یمسددخره 

ه ک نهی... مهم اسددتیمن مهم ن یبرا یول یا گهید زیهر چ ای یانبار هی ایباشدده 
فقط چند روز باهاش آشنا شدم  نکهی... با اکنمیم یمن با مهربان احساس راحت

ست م یول سالها سمشیانگار  شن.شنا ه ک فهممیمهربان م یهایسخت دنی.. با 
هسددتن که با مشددکالت  ایتو دن یادیز یکه مشددکل دارم آدما سددتمیفقط من ن

باز هم  یمشددکالت متفاوته ول زانیمواجه هسددتن... درسددته نوع و م یمختلف
شکر م شکله... خدا رو  نبودم چون خودم  ابونایدر به در خ چوقتیکه ه کنمیم

 مودنینه... بعد از پ ایمثله مهربان مقاوم باشددم  تونسددتمیکه م دونمیهم نم
س سمیم ستگاهیباالخره به ا یریم سر وقت  بدون فوت ستگاهیبه ا دنی.... با ر

http://www.roman4u.ir/


 119 شقعبه دیار سفر 

 یتا زودتر خودم رو به شرکت سروش برسونم.... وقت شمیسوار اتوب*و*س م
س نیا ستم م امیمدت کم دو بار برم و ب نیا یرو تو ریم دود ... حکنهیبدجور خ
... سددتیدسددت من ن گهیبودم... سددرعت اتوب*و*س که د اهر یت توسدداع هی

 زنهیخورده عقب و جلو م هیسدداعت من  نیالبته ا مهیسدده و ن یسدداعت حدودا
ش گهید صله ندارم از گو سور  یحو سان سرعت به آ هم نگاه کنم... خودم رو به 
 سروش کنمیدعا م زنمی... همونجور که نفس نفس مزنمیدکمه رو م رسونمویم
ز ... در رو بارسددهی... باالخره آسددانسددور مارهیبرام در ن گهید یه بازیبار هم  نیا
 ی... دسددتهاش رو توزنهیمن پوزخند م دنی... با دنمیبیکه سددروش رو م کنمیم

سور خارج م کنهیشلوارش م بیج سان  رید یلی: خگهیم تیو با جد شهیو از آ
 تا برگردم یمونیباال منتظر م یری... میاومد

 رهیو هم مت اخمام
... گمینم یچیمن ه ی... هر چنیاریشورش رو در م نیدار گهی: دگمیاخم م با

 از صبح من رو عالف خودتون کرد.........
سرد پرهیم سط حرفمو با خون نامه  یمعرف دیرسیفکرت م دی: خودت باگهیم یو

 یاریات رو با خودت ب
 نیرو که پاره کرده بود ی: البد همونگمیحرص م با

 باال تا برگردم یری: مگهیم یتفاوت یو ب ندازهیهاشو باال م شونه
 رفهمیباال تا برگردم... شدد یری: گفتم مگهیبا اخم م دمینم یجواب نهیبیم یوقت

 شد؟
 محرفمو بزن دی... بارمیگیرو م ممینداره... تصم یا دهیکوتاه اومدن فا گهید
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 هگیدو سدداعت د نمفیبشدد: نه نشددد... چون االن که برم باال و گمیپوزخند م با
شما  شمیخبردار م ست شیبراتون پ یکار هیکه  . پس بهتره ..نیایب نیاومدو نتون

 حاال رامو بکشمو برم نیاز هم
شتم رو بهش م با شدن حرفم پ ... مشیبلند ازش دور م یبا قدم ها کنمویتموم 

وتاه ... درسددته دارم کنمیتا عکس العملش رو بب کنمیتو صددورتش نگاه نم یحت
 یزیچ ینزنم من تا زمان یکرد حرف یهر کار یکه هر ک شددهینم لیدل یول امیم

ص گمینم شخ س نمیبب یوقت یسوال نره... ول ریز تمیکه  که  ینیز اا خوادیم یک
شق ی... با همه امیهستم خردترم کنه محاله کوتاه ب سروش دارم با یع  دیکه به 

ه کامال بچه گانسددت... اگرفتاراش  نیبگم واقعا براش متاسددفم.... به نظر من ا
ستخدام م نینازن یچند هفته ا هی یاز من متنفر ر منو کا ی... اگه برایکردیرو ا

ام از من انتق خوادی... مثال آقا مهیچ ایمسددخره باز نیا لیپس دل یآورد نجایبه ا
شددده منم نه اون...  چهیکه باز یکه اون دونهی... اما نمرهیشدددنش رو بگ چهیباز
با خودم فکر مکه دا نجوریهم  ی... صدددداشددمیاز شددرکت خارج م کنمیرم 

سرم م شت  شو پ صم ی.... بکنمیصبر نم یول شنومیقدمها  میتوجه به اون ت
گاه ابونیطرف خ اونبه  رمیگیم ب ندازمیخلوت م ابونیبه خ یبرم.... ن ا و 

به سددمت اون طرف خ یقدمها به وسددط کنمیحرکت م ابونیبلند  ... هنوز 
ش یموتور هیکه  دمینرس ابونیخ سرن سرعت به طرف من م نیبا دو تا  ... انیبه 
 ها از کجا اومدن یموتور نی... اکنهیلحظه مخم هنگ م هی

 : ترنم مواظب باشگهیکه م شنومیسروش رو م ادیفر یصدا
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 پرت ابونیبه سرعت خودم رو به اون طرف خ امویسروش به خودم م یصدا با
قعا ... واکنمینگاه م شهیاز من دور مکه به سرعت  یو بهت زده به موتور کنمیم

در کار نبود... پس  یدر تعجبم... من با دقت به اطراف نگاه کرده بودم موتور
س شه... آخه من که کار یاز کجا اومد؟... محاله ک صد جونم رو کرده با به  یق

: معلومه گهیو با داد م رسددونهیندارم... سددروش خودش رو به من م یکار کسدد
 حواست کجاست؟

به موتور یب باز هم  به حرف سددروش  جه  ... کم کم دارم کنمیفکر م یتو
سمیم شاتر ستن ول دی...  سته که باهام بد ه شه به خونوادم بگم... در  یبهتر با

رفام رو ح ترسدمیم نجاسدتیا یبدبخت یبه مرگم باشدن... ول یفکر نکنم راضد
 باور نکنند.......

 ؟یتگرف ی: با توام؟ چرا اللمونگهیبا داد م سروش
که حرف تو دهنم م یزیچ خوامیم رهیتو هم م اخمام سددمند  هی... مونهیبگم 
شک سرعت از کنارمون رد م یم ش نیا شهی... باورم نمشهیبه   که االن از ینیما

 دهیهسددت که امروز هم دو بار د ینیکنار من و سددروش رد شددد همون ماشدد
 یل... وهییخبرا هیمطمئنم  گهی... خودشددده... درهیبودمش... نگام به پالکش م

مربوط  زیکه همه چ نهیا دونمیکه م یزی... تنها چیچه خبر دونمیخودم هم نم
 روزهیبه د

شو نم نهیبیکه م سروش ستش رو رودمیجواب  و منو محکم ذارهیشونم م ی... د
شهیبه طرف خودش م بهت  هیکه بق یکنیکارا رو م نی: چه مرگته؟... اگهیو م ک

 ترحم کنند...
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سروش  با  تیانه یب یو با لحن رهیتو هم م شتری... اخمام بامیبه خودم محرف 
 ندارم یاجی: من به ترحم تو و امثال تو احتگمیسرد م

کارا نظر من رو  نیبا ا یخوایهم م دی: شاگهیم زنهیم یحرف من پوزخند نیا با
 یدوباره به خودت جلب کن

 ه؟یتو چاشتباه  یدونی: مگمیم کشمویم ی... آهندازمیم نییپا سرمو
... یرسم ریغ ای یباهاش حرف بزنم... رسم یچه جور ستیبرام مهم ن گهید

 به خاطر سددتیهسددتم بخاطر اون ن نجایکه بهش بفهمونم اگه امروز ا نهیمهم ا
 کاره
صدا یوقت شماش زل م ارمویسرمو باال م شنومینم ییاز جانبش   موزنیو تو چ

... یاشددمن ب ینوز جز انتخابهاه یتونیم یکنیکه فکر م نهی: اشددتباه تو اگمیم
که  یچه امروز یکه ترکم کرد یرو بهت بگم چه اون روز یزیچ هیبذار  یول

 هشددیهم یمن برا باز انتخا یکه ممکنه باورم کن یا ندهیچه در آ یباورم نکرد
 یمن مرد یبرا یترکم کرد ی... وقتیحذف شد

 سددتیمن نمشددکالت  یجوابگو قتیحق یوقت یچند حرفام دروغ بود ول هر
 از مشکالتم رو باز کنه یدروغ تونست گره ا دیشا

 شهیاز خنده منفجر م یو بعد از مدت شهیم شتریب پوزخندش
 ی... اعتماد به نفس خوبادی: نه خوشددم مگهیبه زحمت م خندهیکه م همونجور

 ...یهنوز هم حق انتخاب دار یکنیفکر م یکه زد ی... بعد اون همه گندیدار
 یکنی: آره؟ ... واقعا فکر مرهیو صددداش باالتر م شددهیقطع م کم خنده اش کم

 ؟یهنوز حق انتخاب دار
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از  ی... چند قدمزنهیبه موهاش م ی... با خشم چنگشهیتر م یلحظه عصبان هر
تو واقعا در تعجبم...  ییهمه پررو نی: واقعا در تعجبم از اگهیو م شهیمن دور م

له ا کهیمث چه بال ادتی ن ته  ه ب یلعنت ی... تویبرادرم آورد سددر من و ییرف
بیرحم نکرد چکسیه نه  به خواهرت..  نه  به من  نه  به  ه...  خونوادت... 
به ه؟یفهمی...مچکسیه با خودخواهیکدوممون رحم نکرد چی..  تمام  ی... 

غربت شددد به  ری... برادر من دو سددال اسددیدیهمه مون رو به گند کشدد هیزندگ
 زبون نفهم یخاطر تو

حرفامو دروغ  یرو بهت گفتم... وقت زی... من قبال همه چسروش تمومش کن-
احتم کن... چرا ر تویکنم... پس تمومش کن و برو زندگ تونمیم کاریچ یدونیم

... آخه چرا همکارم رو قبول یدی... چرا هم من هم خودت رو آزار میذارینم
 ؟ینکرد

 یتا عمر دار دی: تو باگهیو م زنهی... به بازوهام چنگ مادیخشددم به طرفم م با
 تو کمه... یعالم واسه  یمجازات ها ی... همه یعذاب بکش

عد ند ب مه م یبا پوزخ ندم...  تشیموقع ی: وقتدهیادا بت  عذا  ادتیجوره چرا 
عذابم  یداشددت ی... مگه وقت؟یخرد کرد گرانید یمن رو جلو یرفته چه جور

 یبه من فکر کرد یدادیم
 از دستش خالص کنم تا بازوهامو کنمی... تقال مکشمیم یآه
: سددروش تو رو خدا تمومش کن... من خودم اونقدر مشددکل گمیم یناراحت با

اورم ب یکنم وقت تونمیم کاریرو ندارم... من چ گهیمشددکل د هی تیدارم که ظرف
 ؟ یندار
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 زنهیم تو چشمام زل تی... با عصبانکنهیم شتریبازوهام ب یدستش رو رو فشار
 تیگ*ن*ا*هیکه ب دمیبا همه عالم و آدم جنگ ادتهی: من باورت ندارم؟ گهیو م

 مسخره بود... شینما هیهمش  دمیرو ثابت کنم اما بعدش فهم
که انتخاب تو من نبودم  دمی: بعدش فهمگهیو م شددهیم نیصددداش غمگ لحن

 بود اوشیبلکه س
چقدر سددخته بعد از  یدونی... نمیفهمی... نه به خدا نمیفهمی: مگهیداد م با

ابراز  یبهت نداشددته و همه  یعالقه ا چیکه عشددقت ه یال بفهماون همه سدد
اون مدارک  یکه با وجود همه  نهیمسخره بود و بدترش ا شینما هیعالقه هاش 

 باز هم انکار کنه یواقع
که  ینیبه ماشدد دمویکه تعادلم رو از دسددت م دهی... هلم مکنهیول م بازوهامو

 ...کنمیپارکه برخورد م ابونیکنار خ
سخر م دهیبگم که اجازه نم یزیچ امخویم : حاال بعد از اون گهیو خودش با تم

مه ب فا یه نامرد ییو خاب نم یگیبهم م یایم یو  بذار یکنیمن رو انت  هی... 
هت بگمو خودمو خودت رو خالص کنم من تو رو حت زیچ به عنوان  یرو ب

به عنوان همسددرم... اگه امر چه برسددده  ندارم...  وز کلفت خونه ام هم قبول 
جایا خاطر ا یین به  ها م نمیبیکه م نهیفقط و فقط  مدت عد از  قام زجر انت تونمیب

 رمیسالها رو ازت بگ نیتمام ا
شک شه  یا شمم جمع م یگو سروش گمیو م شهیچ سر  ییوقتا هی:  هر روز 

رم آب از س گهیبهت اثبات کنم اما االن د مویگ*ن*ا*هیتا ب شدمیراهت سبز م
محبت بودم تو هم کنارم  یکه محتاج ذره ا یین روزاگذاشددته... بماند که تو او
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 یزیچ گهید گمی... فقط مرهیحرفا د نیا یواسه  گهیاالن د یو باورم نکرد یزد
از  نکن... اگه هودهیب یکارا نیوقتتو صرف ا یخودیواسه از دست دادن ندارم ب

ه وقتا... لحظه ب یلیآره شددکسددتم خ گمیپس بهت م یبریشددکسددتنم لذت م
ز هم که امرو ییمن رو شددکوندنو باورم نکردن.. مثله تو هیبه ثان هیثان لحظه...

ستادم  یکه جلو ی... امروزیباورم ندار ستامتو وا  چی... امروز ههیخال هیخال د
که بخوا یا گهید زیچ گه میریاز من بگ یندارم  قام  یخواسددتی... ا از من انت
 گمید که هنوز هم م... هر چنیکردیاقدام م شیهمون چهار سال پ دیبا یریبگ

 نیکه من رو به ا یمگه مادر یرفتارا باشم... ول نینکردم که سزاوار ا یمن کار
 یکه تو باورم کن کردآورد باورم  ایدن

شدن حرفم ک بعد نامه رو  یپاکت معرف فمیاز داخل ک کنمویباز م فمویاز تموم 
 رمیگیبه طرفش م ارمویدر م

 رهیگیاکراه پاکت رو از دستم مو با  ندازهیبه من م یاخم نگاه با
با تمسددخر م کنهیسددکوت م یکم عد  که انگار  یزنیحرف م ی: طورگهیو ب

صد  شناختمتی... اگه نمینیزم یکره  یآدم رو نیگ*ن*ا*هکارتریب صد در 
 خورمیگول رفتار مظلومانت رو م

 رو خوردم بتیفر ی: هر چندف چند سالدهیادامه م ینیبا لحن غمگ و
 یهم نشناس چوقتیه کاشی... ایشناسی: هنوز هم منو نمگمیم کشمویم یآه

 زنهیم یپوزخند
سفرف گاه- شکاتو پاک کن هم شه که با ادتیرو باختف اما  یباز دیبا یا زف با
 رو دوباره ساخت یزندگ شهیم

 رو برم ادهیتا به پ کنمیرو بهش م پشتم
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 یکنیده مدادن آدما از شعر استفا بیفر ی: هنوز هم براگهیم یتلخ با
 ...رمیرو م ادهیو به پ پرمیآب م ی... از جوگمینم یزیچ کشمویم یآه

************* 
 &&سروش&&

ترنم ضددربان  دنیباز هم با د شدددهی... مثله همکنهیترنم نگاه م یخال یجا به
باال م جب م ی... بعضدددرهیقلبش  نهیمواقع خودش هم تع با  ک که چرا 
 کنهیفکر م نیبه ا یهم دوستش داره... وقتکه ترنم بهش کرد باز  یخ*ی*ا*ن*ت

 هدبو اوشیبه سدد دنیرسدد یاز جانب ترنم برا یکه تمام اون پنج سددال نقشدده ا
سال باز شهی... باورش نمرهیگیم شیقلبش آت تر بچه دخ هیه*و*س  ی چهیپنج 

شون داد به  لهایمیاون اس ام اس ها اون نامه ها اون ا اوشیس یشد... وقت رو ن
ت نتونسدد گهید لمیف دنیباز هم باور نکرد اما با د یشددکسددت ول یواقع یمعنا

نه... وقت کار ک مه  نهیبیاونو م یتو وق شدددهیدلتنگش م نهیبیترنم رو نم یان  یه
 ترنم دنیسالها آخر هفته ها به د نی... تموم اکنهیم یحرصاش رو سر اون خال

. ..خوادیم یچ دونهی... خودش هم نمدادیخودش رو نشددون نم یول رفتیم
وقتا هم دوست داره  یوقتا دوست داره تا حد ممکن خردش کنه... بعض یبعض

ودش خ یازش متنفرم ول گفتیم زبونچهار سال به  نیاون رو ببخشه... تمام ا
رو  ادهیهنوز دوسددتش داره... هنوز عاشددقشدده... نگاهش به پ دونسددتیهم م

 گهیشددده... دازش دور  یلی... خشددهیم رهیکه ترنم رفته خ یری... به مسددفتهیم
خالف ... مکنهیشلوارش م بیج یو دستاشو تو کشهیم ی... آهنهیبیترنم رو نم

 ...کنهیترنم شروع به قدم زدن م ریمس
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 بار هم عذاب هیکه با من بود  یاون پنج سددال یتو یعنی: کنهیلب زمزمه م ریز
 وجدان نگرفت

 دیشا دکریف مبار به گ*ن*ا*هش اعترا هیبار فقط  هیاگه  کنهیخودش فکر م با
 یاون اس ام اسددا و نامه ها رو انکار کرد... حت یاون همه  یول دمشیبخشددیم

کار کرد... ترنم حت لیمیاون ا گ*ن*ا*ه خودش رو هم قبول  یها رو هم ان
ترنم رو ببخشدده خونوادش قبول  خواسددتیاگه خودش هم م ینداشددت... حت

 شد... اوشیس هیدترنم باعث نابو دادی.. البته حق رو به اونا مکردنینم
 هی دهیم حینداره... ترج یرانندگ یاما حوصددله  رسددهیم نشیماشدد کینزد به

ترنم فکر  یو به خودکشدد شددهیرد م نشیکنه... از کنار ماشدد یرو ادهیخورده پ
 کنهیم

دختر... حماقت  ی: حماقت کردکنهیو با خودش زمزمه م دهیتکون م یسددر
 دبو مونیواسه برگشت همگ یراه هی یکردیاگه اون کار رو نم دی... شایکرد

رفت  رانیاز ا یدو سال یبمونه... واسه  رانیبعد از مرگ ترانه نتونست ا اوشیس
 جانیحداقل ا گهیبهش م شهیهم اوشیبرگشت... س اوردویاونجا هم دووم ن یول
سر خاکش برم ول تونمیم شون چیاونجا ه یبه  شقم ن ین ه ... هنوز کستیاز ع

 کنهیو باهاش درد و دل م رهیر خاک ترانه مهنوزه آخر هفته ها س
گه واسدددت چ- خه م گذاشددتم لعنت یآ گه از اول هم من رو  ی... حتیکم  ا

 دایبه من پ یحس چیکه نثارت کردم ه یبعد اون همه عشق و محبت یخواستینم
 دادمیدر برابر تو که عشقم رو نشون م یبودم ول ی... درسته جدینکرد

دل خونوادش رو  ومدیدلش ن یازدواج نداشدددت ول به یعالقه ا چیه نکهیا با
شکنه... با انتخاب ترنم باعث نابود شد هر چند اونا  اوشیس یب و خونوادش 
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صر نم ست... برا یشرمنده  شهیخودش هم یول دونندیاون رو مق دل  یاونا
 ...هبهش ندار یعالقه ا چیشده که ه یبه ازدواج با دختر یخونوادش راض

شتم اون  ینجوریا دیشا گهیخودش م با شه... به ترنم اون همه عالقه دا بهتر با
رو انتخاب کنم که اون دوسددتم داشددته  یبار کسدد نیکار رو باهام کرد... بهتره ا

 باشه
سمتش جذب نم دونهیحرفا خودش هم م نیا یهمه  با صال به  ... هنوز شهیا

 دلش در گرو عشق ترنمه
 فراموشش کنم دی: باگهیحرص م با

که اگه قرار بود  دونهی... خودش هم متونهیکه نم دونهیدش هم مچند خو هر
د هر کار کر یول کردیکن م شهیعشق رو ر نیچهار سال ا نیا یفراموش کنه تو

 برهیم یموضوع پ نیبه ا شتریب رشیاخ یرفتارا نینشد... مخصوصا با ا
 رهیم شیهدف به جلو پ یو ب کشهیم یآه

*************** 
ا اومدم... ماندان ادهیرو پ ریکل مس شهی... باورم نمنمیبیخونه م یرو جلو خودم
... پس چرا باز خودت یعادت کرده باش دیبا گهیبعد از چهار سال د گهیبهم م

شته ها آزار م  یچرا؟؟... بعض دونمی... خودم هم نمیدیرو با فکر کردن به گذ
 دمیدانا مرو به مان وابج نیا ی... هر چند وقتسددتیدسددت خود آدم ن زهایچ
 یبه اراده  زیوگرنه همه چ یخوایتو خودت نم سدددتین نطوریهم ا چیه گهیم

در رو  ارمویدر م فمیرو از ک دیهم حق با اون باشه... کل دیخود آدماست... شا
به داخل حکنمیباز م به سددمت سددداختمون ذارمیقدم م اطی...  ... آروم آروم 
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که به سددروش زدم  ییااون حرف ی همهبعد از  کنمیم ی... سددعکنمیحرکت م
و  یعشقت واست یسخت بود بعد از مدتها جلو یلیخ شییآروم باشم... خدا

 یزایچ یلینداشتم... هر چند خ یچاره ا یول یستیانتخاب من ن گهیتو د یبگ
سخت تر گهید مروز پس ... اشدیگفته م دیبود که با یبرام دروغ نشیگفتم اما 

ستم  از  حداقلش یهر چند باز باورم نکرد ول بزنم... حرفمواز مدتها دوباره تون
دسددت  دوارمیام یعنی... دیکه شددروع کرده بود دسددت کشدد یمسددخره ا یباز

ش شه... هنوز مطمئن ن دهیک تاه امروز رو کو یرو تموم کرده ول یباز نیا ستمیبا
وارد خونه  کنمویدر رو باز م یحوصددلگ ی... با برسددمیم یاومد... به در ورود

سوت شمیم سه نهیشیرو لبم م یو کوره... لبخند... خونه  از  بار نیاول ی... وا
 یمنتظرم بمونند تا من رو به زور به مهمون دمیترسدینبودنشدون خوشدحالم... م

له ا با نشدددد... لبخند فیبار حر نیاول یعمو برا نکهیببرند... مث بام  رو یبا ل
اق به در ات چشددممکه  نی... همرمیبه سددمت اتاقم م یو با خوشددحال نهیشددیم
 ادیآماده باش... طاهر م 9سدداعت ...» شددهیلبخند رو لبام خشددک م خورهیم

آه از «... امشددب همون رو بپوش یتختت هسددت برا یلباس رو هیدنبالت... 
 واریسرمو بکوبم به د خوادی... دلم مشهینهادم بلند م

 کنم؟ کاری: حاال چکنمیلب زمزمه م ریز
رو که با دسددت خط طاها  یاخم کاغذ ... بارمیبه سددمت در اتاقم م یناراحت با

سب شده و به در چ شته  عد ... بندازمیبه کاغذ م ی... دوباره نگاهارمیدر م دهینو
تاق به داخل ا کنموی... در اتاق رو باز مرمیگیبا غصه نگامو ازش م هیاز چند ثان

 زمیبه سددمت م ندموی... در رو مکنهیم ییتختم خودنما یجعبه رو هی... رمیم
غذ و ک... رمیم که  خوامیم ذارمویم زیم یرو رو فیکا مت تختم برم  به سدد
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 رو از داخلش میگوشدد کنمویباز م فمویک یکنار پی... زخورهیزنگ م میگوشدد
چند  نی... آخه تازه همکنمیماندانا تعجب م یشددماره  دنی... با دارمیم رونیب

باره االن زنگ زده... ماندانا  یچبهم زنگ زده بود پس  شیروز پ اکثرا شددد دو
... زنگ زدن دوباره اش اون هم بعد از دو سدده روز زنهیبار برام زنگ م هی یماه

با نگران یکه نکنه اتفاق شددمی... نگران مبهیواقعا عج جواب  یبراش افتاده... 
 : بله؟گمیم دمویم

 : سالم ترنم جونمگهیم یبا لحن شاد ماندانا
 شهیراحت م المیشادش خ یصدا دنیشن با
ماه  نیو تو ا یشده خساست رو کنار گذاشت ی... چی: سالم مانگمیلبخند م با

 ؟یدو بار زنگ زد
سگهیم غیج با که  تو زنمیبار زنگ م هی یتو؟ حاال خوبه من ماه ای سمی: من خ

 یزنیتک هم نم هیبار  هیهر دو سال 
 و با شددنوهیخندمو م زیر زیر ی... صددداگهی... بدبخت راسددت مرهیگیم خندم

سخرگ شکی... چرا اونجور زمیراحت باش عز :گهیم یم ... راحت یخندیم یوا
 بخند...

 دمخنیبلند م یخودم رو کنترل کنمو با صدا تونمینم گهیحرفش د نیا با
نا ندا به خودت هم مگهیبا حرص م ما تازه  گمیم قتویدارم حق یدونی:خو بعد 

 یکنیاعتراض هم م
 یزک یه... به پررو گفتدارن والل یی: مردم عجب رودهیبا غرغر ادامه م بعد

 : همه که مثله تو شوهر پولدار ندارنگمیخنده م با
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ش شهیخواهر... باورت م هی: پولدار چگهیم یساختگ یناراحت با ک شبا نون خ
 میخوریو م میکنیم سیرو با آب دهنمون خ

شن دنمیکه تازه خند من شده بود با  نده و خ ریز زنمیم یحرف پق نیا دنیتموم 
 ی: مانددددددمگیبا داد م
از دستت  گهید یکارا رو کرد نیچه وضع صدا کردنه... هم نی: مرگ... اماندانا

 آب نوریشدم اومدم ا یفرار
 یدروغگو... خودت از خدات بود بر-

سخرگ ماندانا سه خودت... من اگه از خدام بود تنها  یگیم ی: چگهیم یبا م وا
ها لشیدل که تو به یا یو روان یروح یعذاب بدن  یوقت ری... امیدادیم مبود 

اشته برام نذ یترنم چاره ا گهیدلش برام سوختو گفت د دیمن رو د یکبود شده 
 میبهتره تا تو رو به کشتن نداده بر

 خورد؟یبرو بابا... من اصال انگشتم به تو م-
مه سقل قهیبه دو دق قهیمن بود هر دو دق ی: پس اون عمه گهیم تیبا جد ماندانا

س ینفس نکش د یمان گفتیو م کردیم نثار من یا ... یکنیم دیکربن تول دیاک
ند مگس م یمان مان رهینخ ها از خواب ب یتو حلقت..   داریحرف نزن پشددده 

 شنیم
 یمسخره ا یلی: خگمیکه لبخند به لب دارم م همونجور

صال خبر گهیم یلحن با مزه ا با ضارب بودن...ا شرف داره به  سخره بودن  : م
باره دو رانیا امیم رهیم نیاز ب ایکبود نیمن کبوده... هر وقت ا یهنوز پهلو یدار

تک م ته ا ری... امگردمیو برم خورمیاز تو ک باریگف کت زد م ن  میریکه ترنم کت
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کا قل  میکنیم تیازش شدد تا پول نون  میریگازش ب یزیچ یا هید هیحدا
 خشکمون جور بشه

شکمون هم به ته  یدونی: آخه مدهیهمونجور ادامه م رهیگیخندم م دوباره نون خ
 میخورده هوا بخور هی میبر دیبه بعد هر وقت گشنمون شد با نی... از ادهیکش

 شده ریچشمم سراز یاشک از گوشه  دمیبس خند از
 ماندانا... دلم درد گرفت گهی: بسه دگمیخنده م با

 شهیقرص دل درد بخور خوب م هی: برو گهیم یبا خونسرد ماندانا
باره به بعد  یهم نپر وسددط حرفم... مثال بزرگتر گهی: ددهیحرفاش ادامه م دو

 یبا بزرگتر خودت حرف بزن یستیگفتن اصال بلد ن یکتریگفتن کوچ
 ی: کوفت... خوبه فقط دو ماه بزرگترگمیلبخند م با
 اومدم ایروز از تو زودتر به دن 60: دو ماه کمه... من گهیحرص م با

 رمدوست دا یلیرو خ هاشیباز مسخره
 یاز لحاظ عقل یول یاومد ایروز زودتر به دن 60: درسددته گمیم یخونسددرد با

 یومدین ایانگار هنوز به دن
 : ترندددددددددددددمگهیداد م با
 تلخه؟ قتی؟حق هی: چگمیم یلحن حرص درآر با

شتمی: اگه اونجا بودم زندت نمماندانا با  دمیکه اومدم بهت اجازه نم نباری... اذا
 ...ادیادب بار ب یمثله خودت ب ترسمی... میکن یباز گلم ین ین

 تیترب یب تهیخاص یادبه ب یب ی: دختره گهیبا غرغر م بعد
 خندمیم زیر زیر
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 ازت برسم یاومدم چنان حساب ی: آره بخند... حاال بخند وقتماندانا
 ترنم؟ ی: راستگهیو م شهیم یلحنش جد هوی

 ه؟ی: چگمیم شیلحن ناگهان رییتغ نیا از
 نگرانم یلی: خگهیغصه م با
 شده؟ ی: مگه چگمیو با ترس م شهیم یدلم خال ته
ته دل آه هوا رو  نیا ندهینگرانم در آ یول یچی: فعال که هگهیو م کشدددهیم یاز 

ن مو ین ین نیو ا ری... بعد اگه من و امرنیکنندو ازمون پول بگ یبند هیسددهم
 م؟یکن کاریچ میگشنه موند

 .........یلیخ یلیخ یلیخ یلیبه خدا خ ین: ماگمیداد م با
 مونمیجملم م یبگم... تو ادامه  یچ دونمینم اصال

 لی... الزم نکرده مغز فسدددونمی: خودم مگهیو م دهیماندانا خودش ادامه م که
 گلم یلیخ یلی... بنده خیشدتو به کار بنداز

 ی: خلگمیداد م با
 یونتیگل و خل رو هم نم گهید یه نکرد: برو بابا اونقدر از مغزت استفادماندانا

 ؟یبد  یتشخ گهیاز همد
مانگمیحرص م با گه زنگ زد ی:  با یچرت و پرت بگ یا  یبرا دیقطع کنم 

 آماده شم؟ یمهمون
 ؟ی: چدددددددددددددددماندانا

 وونهیچته د-
دارم  لوی... ایدست برداشت ینی: باالخره از خونه نشگهیم یبا خوشحال ماندانا
 شمیم دواریمبهت ا
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شه ها... اگه مگمیو م نهیشیرو لبم م ینیغمگ لبخند ستی: دلت خو دارم  یدون
جا م پامو م رمیک ندار یگفتیو م یبسددتیدسدددت و   رونیپاتو از خونه ب یحق 

 ؟یبذار
 : ترنم مگه قر..........گهیم یبا نگران ماندانا

 ادیم ریام یصدا هوی
 ؟یزنیحرف م یبا ک یدار ی: مانریام
 یلحظه گوش هی: ترنم نداناما

 : راحت باشترنم
 : با ترنمماندانا

 خودم برسون ی: سالم من رو به خواهرریام
 نهیشیرو لبم م یکه لبخند شهیاسم من اونقدر مهربون م دنیبا شن ریام لحن

... زنهیحرف م ینجوریکرده با من ا فیبراش تعر مویداستان زندگ یمان یوقت از
وقتا  یشده... بعض شتریب یمهربون نیهام مهربون بود اما االن االبته قبلنا هم با

آدم  زنهیحرف م ایر یاونقدر ب یترحمه... ول ای یدلسددوز یاز رو کنمیحس م
س ستین یازیناراحتش کنه و بگه ن ادیدلش نم سوزون موا صدیدل ب  یا... با 

 امیماندانا به خودم م
ومده جلوم نشددسددته و سددالم برادر دوقلوت ا یدی: ترنم خودت که شددنماندانا

 رسونهیم
 ها دهینکن... طالقت م تیشوهرت رو اذ نقدریخل و چل ا یدختره -
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 ... اگه طالقم بدهرهیمن گ شی: کارش پگهیو م خندهیبلند م یبا صدددا ماندانا
 فتهیکه خودش به غلط کردن ب ندازمیاونقدر اون جغلمو به جونش م

 رهیگیم خندم م... خودمشنومیرو م ریام یخنده  یصدا
.. بسه. ی: مسخره بازیگیو م شهیم یماندانا جد شهیخنده هامون تموم م یوقت

 ه؟یچ یبگو موضوع مهمون
جا اون ریرفته... اگه ام دیشددا گمی... با خودم مشددنومینم ریاز ام ییصدددا گهید

 بپرسم یزیاز ماندانا چ شهیاما روم نم شمیخورده معذب م هیباشه 
 هیکارات مسخره باز یوندیخوبه خودت هم م-

 : ترنددددمماندانا
 مهساست ی... نامزدگمی: داد نزن مگمیم کشمویم یآه

 ؟یگیلوس و ننر رو م ی: همون دختره گهیم شهیم یخورده عصب هی لحنش
 یمان-

پوشددوندن  یکه برا هیدختر عقده ا هی... اون گمی... مگه دروغ مهی: چماندانا
 ... واقعا براش متاسفمکنهیسواستفاده مخودش از مشکالت تو  یضعف ها

 گهیم زنمینم یحرف نهیبیم یبگم... ماندانا وقت تونمیم یماندانا موافقم اما چ با
 مهساست که باشه یتو رو سننه؟ نامزد

 مهساست ینامزد یبرم همون مهمون خوامیکه م ییجا نهیمنظورم ا وونهید-
 ؟ی: چددددددگهیداد م با
 آروم باش یمان-

 شده؟ یچ ی: مانگهیم یکه با نگران شنومیرو م ریام یداص
 هنوز هم اونجاست ریام پس
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 احمق رو آدم کنم یدختره  نیفعال بذار ا گمی: بعدا برات مماندانا
 هیبه نامزد یدیو چسددب یرو ول کرد یهمه مهمون نی: اگهیخطاب به من م بعد

 خل و چل یاون دختره 
 من......... یمان-
از دسددت تو خالص شدده... دختر آخه  رهیبم ی: مانگهیحرفمو م وسددط پرهیم
باد تمسددخر یکن یاونجا چه غلط یبر یخوایم به  با دوسددتاش تو رو  ... که 

 یکه خونوادت هم بهت اجازه ندن از خودت دفاع کن نهیو جالبش ا رنیبگ
 نه؟ ایحرف بزنم  یذاریم یمان-
ه دسددت وگرن یقانعم کن یبتون... بنال... بهتره ؟یبگ یدار ی: چگهیخشددم م با

 ستمیبردار ن
 مزخرف نذارم یاون مهمون یمن از خدامه پامو تو-

 : البد باز هم اجبارگهیگرفته م یبا لحن ماندانا
بعد  دکننیو کبودم م اهیاگه نرم اونوقت سدد یدونی: خودت که مگمیپوزخند م با

 برنیبا خودشون م
 بودم شتیاالن پ کاشی: اماندانا

 از دستت ساخته نبود ی: کارگمیم یبونمهر با
همه کاراش رو  ری: زنگ زده بودم که بگم... برنامه مون جلو افتاده... امماندانا

 حرفت حالم گرفته شد نی... که با امیدار طیآخر هفته بل یکرده و ما برا
 ؟یگی: ماندانا راست مگمیم یخوشحال با
 ریماست بگ اری: کاسه تو بگهیم یناراحت با
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... دارهیبرنم یناراحته هم دسدددت از خنده و شددوخ یوقت ادیخوشددم م ازش
 : مگه باهات دروغ دارمگهیبگم که خودش م یزیچ خوامیم زنمویم یلبخند

 خوشحالم... فقط ساعت چند فرودگاه باشم یلیخ-
سرهی... بهتره یایتو فرودگاه ب ستی: الزم نماندانا ... ریام من و یخونه  یایب ک

که هر سال  هییادر شوهرم خونه رو آماده کردن... آدرس هم همون جامامان و م
 یایم
 امی... فرودگاه مهیحرفا چ نیا-

 یایهمه راه ب نیتنها ا سددتیاما درسددت ن نمتی: من از خدامه زودتر ببماندانا
 یخونمون باش 4بهتره ساعت 

 : باشه گلمگمیم زنمویم یلبخند
 ؟یبش الیخیرو ب امشب شهیجور نم چی: ترنم هماندانا

 ؟ی: من که از خدامه... اما خودت بگو چه طورگمیم یناراحت با
دل خونوادت از سددنگ  کنمیکجاسدددت من حس م یبدبخت یدونی: مماندانا

... یستی... مگه تو دخترشون نیشده... ترانه مرده درست... اما تو هنوز زنده ا
ور باهات برخورد ط نیکه تا آخر عمر ا دینبا یاگه تو هم مقصددر باشدد یحت

 لیاما دل شددده... احترام پدر و مادر واجبه که باکنندیکنند... هر روز خردت م
سرت ب ییکه هر بال شهینم ست  شون خوا چون  یو تو هم در آخر بگ ارنیدل

 سکوت کنم دیاحترامشون واجبه پپس با
 مگینم یزی... من اگه چستیحرفا ن نیسکوت من ا لیدل یدونیخودت هم م-

 نداد... یا چهیگفتم نت یخسددته شدددم... چون هر چ گهی... ددمیبر هگیچون د
شن شنوندیحرفامو م یوقت شون رو به ن نم... ک تونمیم کاریچ زنندیم دنیو خود
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مادرم هم خ پدر و  تار  قتیه یفکر کردم ول یلیدر مورد رف  یا جهیبه نت چو
ون شدد البد بچه گفتمیبه پدرم نبود با خودم م ادی... اگه شددباهت زدمینرسدد

 تعجب داره یخودم هم جا یواسه  یمهر یهمه ب نی... استمین
 زنهینم یحرف ماندانا

حداقل  یمثله خودم خاک گرفته سددت... ول ندازمیبه سدداعت اتاقم م ینگاه
 زنهینم یماندانا حرف نمیبیم ی... سدداعت هشددته... وقتکنهیهنوز درسددت کار م

 گمیم
 برم آماده شم دیمن با یمان-
شب ی: من اگه به جاگهیم یناراحت با  کردمویدراکوال درست م هیتو بودم خودمو 

 دیارز یشب کتک خوردن م هیبه  رفتمیم یبه مهمون
 نرفته زادیهم به آدم هاشیابراز ناراحت یحت

 کنمیکه به سالم بودنت شک م یکنیکارا رو م نی: همگمیلب م ریز
هر کنم که طا نکاروین ا: آخه دخترجون اگه مگمیم کنمویصدددامو بلندتر م بعد

عد هم ... بکنهیتنم م یلباس درست و حساب هی... بعد کنهیاول پوست سرمو م
 برهیبه زور من رو م

 اد؟ی: طاهر دنبالت مماندانا
 اوهوم-

 : ترنم...ماندانا
 تونهینم یبگه ول یزیچ هی خوادیماندانا م کنمیم حس

 راحت باش یمان-
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 یرو فراموش کرد زیچ هیتت کنم اما فکر کنم ناراح خوامی: ترنم نمماندانا
 ؟ی: چگمیتعجب م با

 : سروش و خونوادشماندانا
 دنیاز شدن یحت یاسدم سدروش خونسدرد باشدم... ول دنیبا شدن کنمیم یسدع

 رهیاسمش هم ضربان قلبم باال م
 داره؟ ی: چه ربطگمیم یسخت به

 یهایدرسته تو مهموندورتون هستن...  یلهای: سروش و خونوادش از فامماندانا
 ییمراسددما نیتو چن ادمهیکه من  ییاما تا اونجا کنندیشددرکت نم ادیسدداده ز
 کردنیشرکت م

نبود... حق با مانداناست... مطمئنم امشب  ادمی... اصال شهیاز نهادم بلند م آه
هسددتن...مامان سددارا مادر سددروش... بابا فرزاد پدر سددروش...  شددونیهمگ

ها خواهر سددروش... و بدتر از همه سددروش و برادر سددروش... سدد اوشیسدد
 نامزدش

 شهیم یدلم خال ته
 دشیم کاشیرو ندارم... ا یکی نی... اصال تحمل اشهیتو چشمام جمع م اشک

 امشب خونه بمونم
 : ترنم حالت خوبه؟گهیم یبا نگران شنوهیاز من نم یکه حرف ماندانا

 .. خوبم.ی: خوبم مانگمیم سهیم دهیکه به زور شن ییصدا با
 تفاوت یتفاوته ب یباش ب شهی: ترنم مثله همگهیم یبا دلسوز ماندانا

 زنهیو ترحم موج م یصداش دلسوز تو
 باهام حرف بزنه ینجوریندارم ا دوست
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رم ب گهیآخر هفته منتظرت هسددتم... بهتره د ی: مانگمیم کنمویعوض م حرفو
 دنبالم ادیآماده بشم... ساعت نه طاهر م

 سخته دونمیرنم م: تماندانا
مام ایدونیکه م دونمی: مگمیو م کنمیمهربون تر م لحنمو که ت  نی... ممنونم 

شت ستم موندیسالها باورم دا سی... ممنون که دو تنهام  چوقتیکه ه ی... مر
 ینذاشت

له مث یا وونهیبا د یکنم خدا زد پس کلم و گرنه من و چه دوسددت کاری: چماندانا
 تو

نا ندا نهیم یسددع ما تا ا یشددوخ با ک نه  نده حرف بز ها نیو خ ظه  آخر  یلح
 حرفا هستم نیمن دل مرده تر از ا دونهیخوشحالم کنه اما نم

 ستیبگم جواب ابلهان خاموش تونمیبگم بهت... فقط م یچ-
مه ه نیا یول ی... حاال درسددته ابلهیکیتار یتو یاالن نشددسددت یعنی: ماندانا
 .....که کور ینجوری... همستایهم خوب ن یخاموش

 یمانددددد-
 ... مثله که قصد قطع کردن ندارهرهیگیم خندم

 ترنم؟ ی: راستگهیتوجه به داد من م یب
 آماده شم دیهان؟ زودتر بگو با-

 بله؟ یبگ دی... باتیترب یب هی: هان چماندانا
 یمدددددانددددد-
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نا ندا به خرج م هی: ما له  گار دار یدیجور عج دوسدددت  یبه مهمون یکه ان
 یریم تیمیصم

 ستیبه رفتن ن یندارم و گرنه دلم راض دادیداد و ب یحوصله -
 بگم؟ یچ دونمی: واقعا نمماندانا

تا برم لباس یبگ یزیچ سدددتیالزم ن- ... اون حرفتو بزن... بعد هم قطع کن 
 بپوشم
 گردهی.... مهران داره باهامون برمرفتایم ادمیباز داشت  ی: واماندانا
 خوبه یلیکه خ نی:اگمیم یو خوشحال نهیشیرو لبم م یلبخند
شددرکت  هی گهیبا همد رانیکرده... قرار شددده تو ا شیراضدد ری: آره... امماندانا

 کنند سیتاس
شناخت ز مهران ست... هر چند  ازش ندارم.... من و ماندانا  یادیبرادر ماندانا

شد یتو ست  شگاه با هم دو ر س یدو بار مهران رو که برا یکیو من فقط  میدان
 مدیهمون چند تا برخورد فهم ی... تودمیاومده بود د رانیزدن به خونوادش به ا

سر خ شن نطوری... اهیخوب یلیکه پ ص یبه بهونه  دمیکه  انا رفت و به کاند لیتح
و ماندانا رو هم خودش جور  ریام یکارا یبعدش همونجا موندگار شددد... حت

 کرد
 زمیخوشحال شدم عز یلی: خگمیم یمهربون با

 نره ادتیگلم برو به کارات برس فقط پنج شنبه  ی: مرسماندانا
 باشه گلم... حتما-
 فمیرو داخل ک یگوشدد کنموی...تماس رو قطع مکنمیم یماندانا خداحافظ از
 ذارمیم
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 کشمیم یقینفس عم بندمویرو م چشمام
 یتونیم شهی... مطمئنم که مثله همیتونی: ترنم تو مکنمیزمزمه م رلبیز

 یشمی... لباس کنمی... جعبه رو باز مرمیبه سمت تخت م کنمویباز م وچشمام
به م یرنگ خل جع باس بنمیبیرو دا مدلشف ل به  بدون توجه  نم رو ازت رونمی... 

شمی... اون لباس رو مکنمیخارج م ساده مپو سرم  شت   ...بندمی... موهام رو پ
از  یکی رموی... به سددمت کمد مندازمیسددرم م یشدددال همرنگ لباس رو رو

 شی... آراپوشددمیلباسددم م ی...مانتو رو روکنمیبلندم رو انتخاب م یمانتوها
از  آماده ام کنمیحس م ی... وقتدارمیبرم زیم یاز رو فمویک کنمویم یمختصددر

سالن باز  اطیح یبرم تو خوامی... مشمیاتاق خارج م شم که در  منتظر طاهر ب
نشددده...  9هنوز که ... کنمی... با تعجب نگاش مشددهیو طاهر وارد م شددهیم

 ربع به نه هست هیهنوز  کنمیسالن م یبه ساعت تو ینگاه
سرش پا طاهر سمت اتاقش  نجوری... همشهیمن نم یمتوجه  نهییکه  متفکر به 

 ...دارهیقدم برم
 ادیسالم من به خودش م یصدا با

 ؟یدبریم فی: کجا تشرگهیو م رهیکم کم اخماش تو هم م نهیبیکه منو م نیهم
 میبر عیسر یتا اومد اطیح ومدمی: داشتم مگمیم متیمال با

: تو سددالن بمون گهیو م دهیتکون م یاز جواب من قانع شددده چون سددر انگار
 لباسم رو عوض کنم خوامیم
... هری... طاهر هم به سمت اتاقش مرمیبه سمت مبل م گمویم یلب باشه ا ریز

ادم خونو نیاگه قرار باشدده ب... شددمیمنتظر طاهر م نمویشددیاز مبال م یکی یرو
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طاهر بهتر یکی مامان و  یبرا نهیگز نیرو انتخاب کنم  طاهر عاشددق  منه... 
ه ک ییزمانها فقطبابا رو نداره...  تیباباسددت... تحمل اشددک مامان و عصددبان

ول ا یاون روزا ادمهی ی... حتکنهیم یباهام بدرفتار شنیمامان و بابا ناراحت م
پا به  با پرفتیم شیمن پ یگ*ن*ا*ه یات باثب یسددروش برا یپا   دای... اما 

اون عکسا  دونمیخراب شد... هنوز هم نم زیهمه چ فمیک یشدن اون عکسا تو
سر از ک سبت به من ب یعاد یزهادرآورد... طاهر در رو فمیاز کجا  تفاوت  ین

سرد عمل م ض شهیباعث م نیو هم کنهیو  مواقع فکر کنم هنوز از من  یکه بع
 هیه ناراحتک یی... فقط وقتاگهیدر مورد من بد نم هیمثله بق یحت سدددتیمتنفر ن

 نیو هم نهزینفرت موج م هیبق یتو صدا یول شهیم یعصب نهیبیمامان و بابا رو م
 هکنیکمکم نم چوقتیازشون بترسم هر چند طاهر هم ه هخورد هی شهیباعث م

خودم طاهر به  ی... با صدددداهیلیبه کارم نداره خودش خ یکه کار نیهم یول
 زده و کنار در سالن واستاده یاسپرت ساده ا پیت ندازمیبهش م ی... نگاهامیم

 میبرس ریممکنه د میزودتر حرکت کن دی: بلند شو... باطاهر
 یحرف چی... من هم بدون هشهیاز در سالن خارج م عیتموم شدن حرفش سر با

 کنمیو به سمت در سالن حرکت م شمیمبل بلند م یاز رو
شزود طاهر سوار م رسهیم نیتر از من به ما ششهیو  شن م نی... ما  و کنهیرو رو

... مشیو سوار م کنمیدر رو باز م نیبه ماش دنی... من هم با رسشهیمنتظر من م
 یحرف چکدومی... هارهیبه حرکت درم نویهنوز در رو کامل نبسددتم که ماشدد

شمیزنینم ش ی شهی... از  ش نی... اکنمینگاه م رونیبه ب نیما ر آدما ب اکثوقت 
 روها ادهیو پ ابونایخلوتن... نگامو از خ بایروها تقر ادهیسددواره هسددتن... پ
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 ینگاه من شددده... اخم ینی... انگار متوجه سددنگکنمیبه طاهر نگاه م رمویگیم
 ه؟ی: چگهیم تیو با جد کنهیم
 یچیه-
 ادینگام نکن... خوشم نم ینجوری: اگهیهمون اخمش م با

 گمینم یچیه دوزمویبه جلو چشم م رمیگیزش منگامو ا کشمویم یآه
.. .ی: دوست ندارم امشب مامان و بابا رو ناراحت کنگهیکه م شنومیم صداشو

 یدیگفت جواب نم یهر چ یپس هر ک
 کنمیفقط به رو به رو نگاه م گمینم یزیچ
... کردمیبه طاهر مراجعه م خوردمیبرم یدر گذشددته هر وقت به مشددکل ادمهی

اون طاهر مهربون رو  یدوست خوب بود... امشب دلم هوا هیر برام قبل از براد
 کرده...

 دمینشن ی: جوابگهیتحکم م با
 چشم داداش-

 ینره هر چ ادتیکنم تا  یآور ادیر  نیحال دوست دارم ا نی: خوبه... با اطاهر
 یکه در گذشته انجام داد هیتاوان اشتباهات فتهیروزا اتفاق م نیکه ا
شب به ادهیو ادامه م کنهینگام م یلتحا هیا  بعد شتم ام ست ندا س نی: دو م مرا

 آماده کن... زایچ یلیخ یخودت رو برا یایب یحاال که مجبور ی... ولیایب
گاش م با جب ن جب من رو م ی... وقتکنمیتع گاه متع م : منظورگهیم نهیبین

از  ادیسددروش و نامزدش هسددتن... با وجود اونا فکر نکنم امشددب مهمونا ز
 ضورت خوشحال بشن...ح
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 تسیبرام مهم ن یچی: هگمیم یتفاوت یخونسرد باشم... با ب کنمیم یسع
 دوارمی: امگهیو م نهیشیلبخند محو رو لباش م هیو  کنهیم نگام
عد پاک م عیحرف سددر نیاز گفتن ا ب باش  باره اخم رو  شدددهیلبخند از ل و دو

 یبرا هشینم لیدل یول هی... درسته امشب برام شب سختکنهیمهمون صورتش م
تا به  نمیشددیم نیماشدد یتفاوت آروم تو یب یهمه جار بزنم... با همون چهره 

با دمیمقصدددد برسدد باز م دنی...  باغ دهنم  باغ خونه مونهیخونه   ی... خونه 
سمها مهیبابابزرگ مادر سم یکه اکثر مرا رگ ... پدر بزشهیهمونجا برگزار م یر

 ورود من رو به خونه باغ ممنوع کرده
 : من که اجازه ندار......گمیزده م بهت
 شو... عمو با بابابزرگ حرف زده ادهی: پگهیم یحوصلگ یبا ب طاهر

ماشددشددمیم ادهیپ گموینم یزیچ گهید های...  پارک  یادیز ین نه  اطراف خو
ستن... بعد از پ خورده جلوتر ازش  هی... شهیم ادهیشدن من طاهر هم پ ادهیه

 کهنی. دوسددت ندارم تنها وارد باغ بشددم... با ا..مونمیو منتظرش م سددتمیمیوا
کار ما هم کنهیبرام نم یطاهر  که یقوت قلب هیکنارمه برام  نکهیا ه... هر چند 

و من رو تنها  رهیطاهر هم به سدمت دوسدتاش م میبرسد یبه سدالن اصدل یوقت
 ذارهیم

 فتی: راه بگهیبا اخم م ادویبه سمتم م طاهر
... پشت سرش حرکت کنهیاز من حرکت م حرف خودش جلوتر نیبا گفتن ا و
ظه بکنمیم بان قلبم هر لح ما چهره ام خونسددرده شدددهیم شددتری... ضددر ... ا

سال خوب کارم رو  سرده... باالخره بعد از چهار  گرفتم... در خونه باغ  ادیخون
: در گهیم تیو با جد گردهیکه طاهر به عقب برم میدیدر رس یکایبازه... به نزد
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شب د من  یمامان و بابا رو ناراحت کرد نمیفارش نکنم... اگه ببس گهیمورد ام
 و تو دونمیم

 دمین: نشگهیو م رهیگیاز کنارش بگذرم که بازومو م خوامیم دمویتکون م یسر
 :گمیم یتصددنع ی... با خونسددردواریدوسددت دارم سددرم رو بکوبم به د ایخدا

 حواسم هست
 مشددین اگه نباشدده مجبور م: بهتره باشدده چوگهیو م کنهیبا خشددم ول م بازومو

 ارمیخودم سر جاش ب
و  ... تکمیشددی... وارد خونه باغ مکنهیحرف قدمهاشددو تندتر م نیبا گفتن ا و

ضشنیم دهیو باغ د اطیتوک مهمونا تو ح شونی... بع سر یبرا ا ون تک یطاهر 
سنیکه من رو م یی... آدمادنیم سخر و در نها شنا سف تشیبا پوزخند و تم  تا

... میعاد هیبه چهره... عاد یبه لب دارم... نه اخم ی.. نه لبخند.کنندینگام م
... وارد سددالن کنمیمانتوم کردم و پشددت سددر طاهر حرکت م بیدسددتامو تو ج

هم  هیخودش نشددسددته و بق یرو مبل سددلطنت شددهی... پدربزرگ مثله هممیشددیم
تا باهاش سددالم و  رهیدورش پخش و پال هسددتن... طاهر به سددمت پدربزرگ م

 نیبدجور پس زد... ب وکه به سددمتش رفتم من یبار نیکنه... آخر یلپرسدداحوا
سرم داد زدو گفت من د  هیبرم  دمیم حیبه نام ترنم ندارم... ترج ینوه ا گهیهمه 

نفره  هیمبل  هینداشددته باشددم... چشددمم به  یبه کار کسدد یکار نمویگوشدده بشدد
دا ... خکنمیت مخودم رو روش پر رمویبلند به سددمتش م ی... با گام هافتهیم

س شکر ک شه  نیا یرو   هیبش شتری... بکهیخورده تار هی...ستینسالن  یگو
ست که ب شقا س نیا انیپاتوق عا مشون مزاح یگوشه کنارا باهم حرف بزنندو ک
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 شهیم ابی... تقرستنیطرف ن نیا یادی... افراد زندازمیبه اطراف م ینشه... نگاه
ر اومدن.... اکث ایک نمیتا بب مچرخونیطرف سددالن خلوته... چشددم م نیگفت ا

 ومدنیسروش هنوز ن یخونواده  یول تنهس المونیفام
 : و صد البته خودش و نامزدشگمیلب م ریز

ندارم ب هی از  نمیتا بب انیب خوادیطرف هم دلم م هی... از انیطرف دوسدددت 
 ه؟ینامزدش ک

 بهیغر... پسر کنمی... سرمو بلند مکنمیرو کنار خودم احساس م یکس حضور
 یس: منتظر کگهیو م رهیم ییکه به طرف مبل رو به رو نمیبیرو کنار خودم م یا

 نیهست
جواب پس بدم... نگامو  یا بهیغر چیبه ه ادی... خوشددم نمرهیتو هم م اخمام
 باشم یشاپ که منتظر کس ی: مگه اومدم کافگمیبا اخم م رمویگیازش م
 ن؟یستتنها نش نجای: پس چرا اگهیو م زنهیم یلبخند

 بدم حیکه بهتون توض نمیبینم یلی: دلدمیاخم ادامه م با
سالن قفل م بعد شمام رو در  شدن حرفم چ سروش  ی... خونواده شهیاز تموم 

 رهی... ضربان قلبم هر لحظه باالتر مشنیوارد م
 : من ه...........گهیم یبا خونسرد پسر
 : من ه...........گهیم یبا خونسرد پسر

سره رو نم یز حرفاا یچیه صال نمفهممیپ  ی... همه گهیداره م یچ شنومی... ا
محکم و با اقتدار...  شددهیحواسددم به در سددالنه... باالخره وارد شددد... مثله هم

 مکنی... اما نه احساس مرهی... نا آشنا... اخمام تو هم میدختر یشونه به شونه 
پدربزرگ  سددمت بهحضددور من بشددن  یمتوجه  نکهی... بدون اشددناسددمشیم
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شو دور بازورنیم ست ا ... بخندهیسروش حلقه کرده و م*س*تانه م ی... دختر د
 امیاز خدمه به خودم م یکی یصدا

 : خانمخدمتکار
 : آب پرتقالگهیکه م کنمینگاش م گنگ

 شمیکه تو دستشه م یآب پرتقال یمتوجه  تازه
 ندارم لی: ممنون مگمیم زنمیم یلبخند
 ندازمیم مییبه مبل رو به رو ی... نگاهشدددهین دور مو از م دهیتکون م یسددر
 ستیاز پسره ن یخبر
 یکه فکرمو به خودش مشغول کرده چهره  یزیاون چ یول ستیمهم هم ن برام

 دمشیکجا د دونمیبرام آشناست... فقط نم بینامزد سروشه... عج
سا سره دل م شدیکه از اول ورودم از نامزدش جدا نم مه . با ..کنهیباالخره از پ
 : سالمگهیبا پوزخند م ادویآهسته به طرفم م یقدمها

 : سالم... مبارکت باشهگمیم ندازمویبهش م ینگاه یتفاوت یب با
 از جام بلند شم دمیبه خودم زحمت نم یحت

 ؟هینظرت در مورد نامزد من چ ی: ممنون... راستگهیو م زنهیم انهیموز یلبخند
 نداره که من نظر بدم یلی: نامزد توههف دلگمیم یخونسرد با

 ینظر هی دیبا ی: باالخره دختر خالمگهیو م نهیشددیمن م یرو مبل کنار مهسددا
 یبد
 ندارم ینظر خاص -

 شه؟یم تی: حسودگهیبا حرص م مهسا
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ند م با به چگمیپوزخ تارا؟ی:  به رف چه گونه  ی...  نامزد  یب تو... من اصددال 
کجاش نشددون  نیدش بدم ادر مور یکه بخوام نظر شددناسددمیرو نم یجنابعال
 حسادته یدهنده 

جان  از بابات نوش گهید یلیس هی شیپ ینکن مثل دفعه  یکار هی: گهیاخم م با
 یکن

ندم نگ تر م پوزخ با اگمیو م شدددهیپرر  رکتیکارت فقط خودت رو کوچ نی: 
جب دختر گنیشددوهرت م ی... خونواده یکنیم عث شدددده  یع با که  بوده 

 بخوره یلیمهمونشون س
خوب از خاله و شددوهر خاله  ادیخوشددم م ی... ولی: هنوز هم مغرورمهسددا

 یبریحساب م
 امی: اگه در برابر پدر و مادرم کوتاه مگمیم ندازمویبهش م یزیتمسددخرآم نگاه

 نیزوده ا یلیتو هنوز خ یخاطره که دوسددتشددون دارم واسدده  نیفقط و فقط به ا
 یحرفا رو بفهم

شمام سا م چ  داره... یمعمول ی افهی... قادیه به طرف ما م... دارفتهیبه نامزد مه
مه از خونواده  نجوریا یول لدار یکه معلو بد یپو به نظر  یهسدددت... آدم 
 ...رسهینم

 شهینامزدش منصرف م دنیبگه که با د یزیچ خوادیم مهسا
 : سالم خانمگهیخطاب به من م رسهیبه ما م یوقت پسره

 گمیم کیم... بهتون تبر: سالگمیم شمویاحترامش از جام بلند م به
 : ممنونمگهیو م زنهیم یلبخند

 ؟یکنینم ی: خانم گل معرفگهیسمت مهسا م گردهیبرم بعد
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 : دختر خالم... ترنمگهیو م ندازهیپسره م یدستشو دور بازو مهسا
 نامزد مهسا دیدونی: من هم بهروز هستم خودتون که مپسر

 دمیتکون م یسر زنمویم یلبخند
باز خدمتتون  میهم بزن گهید یسددر به مهمونا هی: ما گهیه من مخطاب ب پسددر

 میرسیم
لحظه بهروز جان... قبل از رفتن بهتره در مورد ازدواج چهارنفرمون  هی: مهسددا

 م؟ینظر ترنم رو هم بپرس
 : حق با توهه گلمگهیو م زنهیم یلبخند بهروز

تو  دیبا یخترخالم: باالخره تو ددهیکه مهسددا ادامه م کنمیتعجب نگاشددون م با
صمیهم نظر بد سروش ت س میگرفت می... من و بهروز و آال و  رو دو  مونیعرو

 ترنم؟ البته نظر بابابزرگ بود... هینظرت چ میریبا هم بگ گهیماه د
سخت زنمویم یبه زحمت لبخند دمویدهنم رو قورت م آب ... هی: عالگمیم یبه 

 بهتر نیاز ا یچ
من در  یتفاوت یهمه ب نی... از اکنهینگاه م گرد شددده بهم یبا چشددمها مهسددا

 که به زور سرپا موندم دونهیتعجبه... نم
باره میبزن هیسددر هم به بق هیبهتره  زمی: عزگهیرو شددکر بهروز م خدا به  باز دو

ره اما بهت یدوستش دار یلیدخترخالت رو خ دونمی... ممیزنیدخترخالت سر م
 میهم غافل نش هیاز بق

 نهیشیرو لبام م یوز پوزخندحرف بهر نیا از
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سخر م با ساجان راحت باش... من مگمیتم  یبهم لطف دار یلیخ دونمی: مه
 یهم برس گهید یخورده به مهمونا هیاما بهتره 

 کنهیبا خشم نگام م مهسا
 نیایجوون ترها ب شیو پ نی: شما هم بهتره تنها نباشگهیم یبا مهربون بهروز

 امیدا ممن هم بع دیممنون... شما بر-
 ...کنهیاصرار نم گهیو د دهیتکون م یسر بهروز
 یخانم می: برگهیخطاب به مهسا م بهروز
سا شونه نمیبی... هنوز آثار تعجب رو تو چهرش مگهینم یزیچ مه شونه به   ...

سوده اشهینامزدش از من دور م ی خودم رو  کشمویم ی.. با رفتن مهسا نفس آ
 کنمیمبل پرت م یرو
 گهی: فقط دو ماه دکنمیمزمزمه  رلبیز
 میگرفت میمن و بهروز و آال و سددروش تصددم...» فتمیحرف مهسدددا م ادی

... آال... اسددمش هم برام آشددناسددت... «میریبگ گهیرو دو ماه د مونیعروسدد
... آال.. آال.. اسددم سددتین لیفام ی... مطمئنم از بچه هادمشیکجا د ایخدا

ش برام آشددناسددت... هم ... هم اسددمشددناسددمشیهم داره... مطمئنم م یتک
... نگامو تو سددالن ادینم ادمی یزیچ ارمیچهرش... هر چقدر به مغزم فشددار م

شونی... باالخره پچرخونمیم ستن...  هی... رو کنمیم دا ش مبل دو نفره کنار هم ن
 ...خندهیو م زنهیآال مدام با سها حرف م یرو مبل نشسته ول تیسروش با جد

 دیشک یچقدر سخت ی: طفلکگهیکه م شنومیمرو  بهیغر یاز زنها یکی یصدا
 سروش چارهی: آره... بگهیم لیفام یاز زنها یکی

 چهیپیم لیفام نیحرف ب هی یچه جور گنی... بعد منهیشیرو لبم م یتلخ لبخند
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 سر اون دختره اومد؟ یی: چه بالبهیغر زن
 هست یمهمون نیطردش کردن... امشب تو هم لی: همه فاملیفام زن
شتن  شیدی: اگه دبهیغر زن سر اون دختر که با دا شونم بده... خاک بر  حتما ن
 باز چشم به نامزد خواهرش داشت ینامزد نیچن
شو تو مهمون یوقت شهی: باورت ملیفام زن نه که نک لرزهیدل من م ذارهیها م یپا

 داشته باشه یکیچشم به نامزد 
ش ارن اصال به سمتکه ازش د یبا شناخت لیفام ی: مطمئن باش پسرابهیغر زن

 رنیهم نم
دلم  شهیاز جانب سروش هم راحت شد... هم المی: حق با توهه... خلیفام زن

 دیکش یسخت یلیخ ی... طفلکسوختیبراش م
 کنهی: من مطمئنم آالگل خوشبختش مبهیغر زن
 یوت میبر ای... من هم باهات موافقم... بهیخوب یلی: آالگل دختر خلیفام زن

نگو... آقاجون ممنوع کرده در  یزیچ یر مورد ترنم به کسددد یجمع... راسددت
م بهتره بهت بگ یدوسددت من نیتو بهتر دمیاما د میمورد اون موضددوع حرف بزن

ش سرت با سته با او هی... که یتا مراقب دختر و پ شر نوقت ناخوا ت دختره معا
 نکنند

 ...ی: دستت درد نکنه... خوب شد بهم گفتبهیغر زن
 داینشستم که ز یی... خوب شد جاشنیاز من دور م زنندیمکه حرف  نجوریهم

 یبرام عاد گهید دمیحرفا شددن نیاز ا نقدری... اسددتمین گرانید دیدر معرض د
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صال ناراحت ن گمیشده.. البته نم  نداره االن بهش فکر کنم و یلیاما دل ستمیا
 کنند نشون بدمیکه اصال آدم حسابم نم ییآدما نیغم و غصه هام رو به ا

من ...» فتمیحرف اون زن م ادی... فتهیدوباره چشددمم به سددروش و نامزدش م
 ... آالگل...«کنهیمطمئنم آالگل خوشبختش م

بره... البد فقط  ادمیرو بشناسمو  یمحاله کس ایآشناهه... خدا بیعج اسمش
 کجا... ی... ولدمشیچند بار د

 : آالگل... آال...کنمیلب زمزمه م ریز
 شهیزده م تو ذهنم یا جرقه

چه  نیا شیینه خدا... »«شنوهیترنم خفه شو... م...»«یاسم مسخره ا عجب»
م آال ه..»«هیبه نظر من که اسم قشنگ«...» که خونوادش روش گذاشتن هیاسم

 یاو یوا«... »افتضاحه گهیاسم پسره که د یول یزیچ هیشد اسم؟... حاال آال 
دا فکرشو کن خ...» «شهیم یزیرآبرو شنوهینگو... به خدا م ینجوریترنم ا یوا

رو گذاشددتن  یکیرو گذاشددتن آال اسددم اون  یکیدو تا بچه بهشددون داده اسددم 
اسدددت... مثال فکر کن بابا  عیضدددا یلیخ تیاما آ یزیچ هی... حاال آال تیآ
 ایب ییباباجون کجا تیآ فییبابا تیآ تی... آگهیپسددره رو صدددا کنه م خوادیم
 کاریچ دیبا یدوست دختر پسره بش گهفکر کن ا نیرو ولش کن به ا نای... انمیبب

 یگب یتونیم«...» ترندددددم...»«؟یکنیصدا م یپسره رو چ شیی... خدا؟یکن
... .تیآقا آ یبگ دیجون چطوره؟....نه نه البد با تیخزه... آ یادیاما نه ز تمیآ

ه گخان هم فکر کرد... در کل من ا تیبه آ شهیالبته م ستایآقا هم بد ن تیهوم آ
سددره پ شددنهادیبه پ یبار گول نخور هی... رمینم یننگ نیبار چن ریهم ز رمیبم

فا یصدددداش بزن ینتون ی... وقتایجواب مثبت بد  یتونیداره... البته م دهیچه 
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شق من یبهش بگ سم «... »ع ستم هم ا سم دو شه... به نظر من هم ا مگه چ
 درنقیو ا یبه همون سددروش جونت برسدد یبرادرش قشددنگن... تو هم بهتره بر

حرف تو دهن من  ینگرفتم الک یمیتصددم چی... من هنوز هیو پرت نگ رتچ
برو بابا... اوال «...» بهمون خوش بگذره کمیبذار  رینذار... حاال هم خفه بم

... و از همه مهتمر من یندار قهیو گوشدده... دوما تو که سددل سددتیکه چشددم ن
 بهروش... تکه ...اسددم فقط سددکنمیعوض نم ایتو دن چکسیسددروشددمو با ه

سروش... خدا سمامون به هم م ینیبیم شییخدا... ترنم و  ... تو هم انیچقدر ا
 یساباسم درست و ح هینداره الاقل  افهیو ق پیاگه ت یرو انتخاب کن یکیبهتره 

 «...نه بابا«...»داشته باشه 
 : بنفشهکنمیلب زمزمه م ریز

نم ... مطمئشیمینه از نوع صماومد... دوست بنفشه بود.... البته  ادی زیچ همه
شه پ شه... برادرش هم به بنف ست شنهادیخود  دمینفهم چوقتیداده بود ه یدو

 اتیهنوز مجرده... از جزئ دونمینه فقط م ایرو قبول کرد  شددنهادشیبنفشدده پ
شه خبر ندارم... اون روزا یزندگ شه خراب  بطهکه هنوز را یآخر یبنف ام با بنف

روز آال بنفشدده رو به تولدش دعوت  هیبودم...نشددده بود باهاش آشددنا شددده 
 شتریخورده ب هیمثله ماندانا... البته  قایبودم... دق ی... اون موقع دختر شرکنهیم

ما بهش  خوردویحرص م یاز دسدددت من و مان شدددهیاز ماندانا... بنفشددده هم
رفتم... بنفشدده  یهمراه بنفشدده به مهمون زور... اون روز من هم به میدیخندیم
فتیم مت آبرور گ گه ببر قدر  یول یکنیم یزیا کار نبود...اون بده گوش من 

اصددرار کردم که من رو هم با خودش برد... اون روز اون قدر آال و برادرش رو 
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ا ت یبنفشدده باهام قهر کرد ول میاومد رونیب یاز مهمون یمسددخره کردم که وقت
.. اون روز نگفته بودم. یزیمن به سددروش در مورد آال چ ادمهیکه من  ییاونجا

مکنه از ... البته مرمیبنفشددده م یاز دوسددتا یکیفقط بهش گفته بودم به تولد 
 یکه بنفشه و سها با هم دوست ییسها با آالگل آشنا شده باشه... از اونجا قیطر
ستا یکینزد سها دو صد  صد در  شه رو هم م یدارن پس   نیب چرا یول نهیبیبنف

 .آال نامزد سروش بشه.. دیهمه آدم با نیا
 گهینفر د هی ایآال  کنهیم ی: چه فرقکنمیلب زمزمه م ریز
 دهیو نموقته جواب تلفنام یلیبراش تنگ شده... خ بیدلم عج فتمیبنفشه م ادی

که سروش و آالگل اونجا نشسته بودن... اما  شهیم دهیکش یبه سمت مبل نگام
 مکنیم یبا انگشتام باز نوییپا ندازمی... سرمو مستین یاالن اونجا کس

ست سروش ... نه آالگل... نه  زیچ چیو ه چکسیدارم به ه دو فکر نکنم... نه 
 خودم یبنفشه... نه حت

س یقدمها یصدا سر خودم م یک شت  تر  کی... هر لحظه بهم نزدشنومیرو پ
... دهیکنارم رسدد گهیآشددناسددت... االن د تینها یقدمهاش ب ی... صددداشددهیم

بهش بندازم خودشده...  یمو نگاهسدرمو بلند کن شدهینگاش باعث م ینیسدنگ
 سروش

باالخره تو گهیو م زنهیم یلبخند یمسددخرگ با به خانم مهرپرور  به  از  یکی: 
 دمیمراسما شما رو د

... نهیشددیو روش م رهیم مییبه سددمت مبل رو به رو زنهیکه حرف م نجوریهم
که  ییتفاوت باشددم اما از اونجا یب گرانید یبتونم در برابر تمسددخرا دیشدددا
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س ی... وقتزنیروش و خونوادم هنوز برام عزس سخر گرفته ی لهیبه و  اونا به تم
 ...دهیبهم دست م یحال بد شمیم

 یکردیم یسالم هی ی: قبلنا مودب تر بودسروش
 رمیگینگامو ازش م کنمویزمزمه م یسالم یلب ریز

شت یلی: خگهیم شخندیبا ن سروش ست دا همه راه  نیکه ا ینینامزدم رو بب یدو
 یشده بود رهیمن خ دی... امروز مدام به عشق جدیمداو
سرد با سمتش برم یخون شگمیم گردمویسرمو به  شبخت ب بهم  یلیخ نی: خو
 نیایم
 یاجیاحت یجنابعال ریخ ی: به دعاگهیو با اخم م شهیاز لباش پخش م شخندین

 میشیمطمئن باش خوشبخت م میندار
 به رفتاراش ادامه بده؟ خوادیهنوز م یعنی

 دوارمیام-
 شنومیآالگل رو م یصدا

 ؟ییکجا زمی: سروش... عزآالگل
 گلم نجایا ای: بسروش

 نمیبش یمیدوست قد هیگفتم به خورده کنار  دهیبا پوزخند ادامه م بعد
 رهیمن اول اخماش توهم م دنیو با د شددهیم کیبا ناز و عشددوه به ما نزد آالگل

 ؟یمنو تنها بذار ادیدلت م زمی: عزگهیو م زنهیم یلبخند تصنع هیبعد  یول
 : معلومه که نه عشق منسروش
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حرف بزنه... صددد  ینجوریجمع ا ینبود که تو یآدم نیچن چوقتیه سددروش
 ارهیحرص من رو در ب خوادیدر صد م

: گهیو م ذارهیسددروش م یشددونه  یسددرش رو رو نهیشددیکنار سددروش م آالگل
 ؟یکنینم یمعرف زمیعز

 یاز گذشته نزد... اون روز تو یچرا حرف دونمیاما نممن رو شناخته...  مطمئنم
دم... ش طنتاتیکردم آخر شب بهم گفته بود عاشقه ش طنتیتولدش اونقدر ش
ش نکهینظرت در مورد ا ست با  یو من هم قبول کرده بودم ول ه؟یچ میبا هم دو

ص ریبعد از اون اونقدر درگ شخ صال  شدم که ا شکالت  آالگل رو از  نامبه  یم
... االن همون شخ  جلوم واستاده و از سروش شیم چه برسه به دوستبرد ادی
سددروشددم هم  ینامزد قبل دونهیکنه... مطمئنم هم م یمنو بهش معرف خوادیم
 دوست سابق بنفشه ام... دونهیم

 اوشی: ترنم... خواهر نامزد سابق سسروش
شو ن در مورد خواهرتو ی: وقتگهیو م دارهیسروش برم یشونه ها یاز رو سر

 هنکی... با انیرو گذروند یسددخت یمتاسددف شدددم... حتما روزا یلیخ دمیشددن
 گمیم تیباز هم بهتون تسل یوقته گذشته ول یلیخ

 کنهیبا تمسخر نگام م سروش
له حا نه... فقط نم م ندو نه رو پ دونمیموضددوع من رو   شیچرا داره حرف ترا

گاه سرد مکشهیم  ممنون: گمیسرد م ی... با لحنشهی... لحنم ناخودآ
 انیاز اطراف ادیشددما رو ز فی: تعرگهیم یتوجه به لحن سددردم با لحن شدداد یب

 دمیشن
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 از من انمیاطراف یتو ی... آخه کسددکنمیدرک نم هایمهربون نیرو از ا منظورش
م حرف با جوک برا نیا دنیخانم بخواد بشددنوه... شددن نیکه ا کنهینم یفیتعر

 نداره یفرق چیه
گاه ساکت  گمینم یزیو چ زنمیشمش زل متو چ یخی یبا چشما یوقت ناخودآ

 ...شهیم
 فیحتما تشددر مونهیعروسدد گهی: دو ماه دگهیو م کنهیم یتک سددرفه ا سددروش

 دیاریب
 یلیخ ایآره... حتما ب ی: واگهیم درخشدددهیکه از ذوق م ییبا چشددمها آالگل

 شمیخوشحال م
 امیجور بود حتما من م طشی: اگه شراگمیم یسرد به

 یکنیباشه با اومدنت ما رو خوشحال م ادتی: گهیلبخند مبا  آالگل
 : مگه نه سروش؟گهیخطاب به سروش م بعد

 : آره گلمگهیبا پوزخند م سروش
 شهیمانع از حرف زدنم م میزنگ گوش یبگم که صدا یزیچ خوامیم

شددماره  دنی... با دارمیدر م فمیرو از داخل ک میگوشدد رمویگیازشددون م نگامو
 اوردی... حتما از بس نگرانم بود طاقت ننهیشیرو لبم م یدماندانا لبخن

 زمی: راحت باش عزگهیکه آالگل م گمیم یدیببخش
جور همون شمویتفاوت به دوتاشون از جام بلند م یو من ب گهینم یزیچ سروش

 دمیجواب م شمیکه دارم ازشون دور م
 یسالم مان-
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 خودم کی ی: به به سالم بر دشمن درجه ماندانا
 ؟ی: باز شروع کردگمیم زنمویم یلبخند
 تموم شد؟ ی: مهمونگهیم تیبا جد ماندانا

 کنهیبارم م یزیچ هی ادیو م رهیم ینه بابا... هر کس-
و  یقسددمت رو انتخاب کرد نیتر کیپخمه ها تار نی: البد تو هم مثله اماندانا

 ینفره نشست هیمبل  هیرو 
 ؟یدیهم: از کجا فگمیخنده و م ریز زنمیم یپخ

 ... خودم بزرگت کردمی: من رو دست کم گرفتگهیم یلحن بامزه ا با
 یبزرگم کرده باش یجنابعال ادینم ادمیمن که -
 هری... حواسددم مدمیماندانا گوش م یهمونجور که به حرفا دمیم هیتک وارید به
 سروش و آالگل شیپ

شنه عز لشی: دلماندانا شت مری... تو از همون اول هم آلزازمیرو ... بگو یحاد دا
 اوضاع در چه حاله؟

... آالگل هم با ناز گهیگوش آالگل م کینزد یزیچ هیخم شدددده و  سددروش
 زنهیم یلبخند

 دمینامزدش رو د-
 : آشناست؟گهیم یناراحت با
 هم آره هم نه-

 یشددونه ها یو بعد دسددتاشددو رو زنهیبه گردن آالگل م یب*و*سدده ا سددروش
گل رو م گل م ...ذارهیل*خ*ت آال ندهیآال عث  گهیبهش م یزیو چ خ با که 

 یبودم حت دهیشاد ند نقدریسروش رو ا چوقتیسروش هم بخنده... ه شهیم
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ش دیخندینم ادیها ز یتو مهمون چوقتیکه با من هم بود ه ییزمانها  طنتیمن 
ق واقعا عاشدد یعنی... زدیم یلبخند طنتامیموقع به شدد یعضددیاون هم  کردمویم

 رهیگیم بیاول هم عاشقم نبود.... دلم عج از یعنیآالگل شده... 
 ه؟ی: کماندانا

 آالگل-
 ادینم ادمیرو  یشخص نی: چنگهیو م کنهیخورده فکر م هی ماندانا

با بنفشه  میآخر دوست یروزا ادتهیخود من هم اول نشناختمش...  یحق دار -
 از دوستاش رفته بودم... یکیبه تولد 
ه حکم همکارم رو دار شددتریب گفتیهمون که م :گهیو م کنهیفکر م کمی ماندانا

 تا دوست؟
ها یو ب*و*سددده ا شدددهیخم م سددروش نه  گل  یبه شددو ل*خ*ت آال

شمامو مزنهیم شون م بندموی...چ صحنه ها  نیا دنی... تحمل درمیگینگامو از
 رو ندارم

 : آرهدمیجواب م یسخت به
 ؟ی: خوب... که چماندانا

 ه نامزد سروشه: همون دخترگمیم کشمویم یقیعم نفس
 شناسنیرو از کجا م گهی: نه بابا... اونا همدگهیداد م با
 شونهیعروس گهی... دو ماه دکنهیهم م ی... اصال مگه فرقدونمیچه م-

 گه؟ی: دو ماه دکنهیلب زمزمه م ریز ماندانا
 اوهوم-
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 رسه؟یم یروز نیباالخره چن یدونستی: ترنم تو که از اول هم مماندانا
 یدیدیخونسددردمو م ی افهیو ق یبود نجای... اگه االن اسددتیام مهم نبر یمان-

 یدیرسیخودت به حرفم م
نا ندا مه رو توگهیبغض آلود م یبا لحن ما لت م ی: ه ظاهرتو ب یزیرید  یو 

باریدیتفاوت نشددون م  زیهمه چ یمتوجه  رانیکه اومدم ا ی... تو اون چند 
 شدم

نگ زد یمان- گه ز فا رو بزن نیا یا لت هم  نیهم یحر االن قطع کن... پو
 حروم نکن یخودیب

 رهیام یپوال نایتو حروم کنم ا ی: محاله پوله خودمو براگهیم طنتیبا ش ماندانا
به که ماندانا رو دارم... به خاطر  کنمیفکر م نیبه ا زنمویم یلبخند چقدر خو

ن ... االی.... ممنونم مانیزورک یخنده ها یدل من حاضددره هر کار کنه... حت
 تیموضع ناگهان رییتغ نیدارم... ممنونم از ا اجیخنده ها احت نیبه ا یلیخ
 یخودت بره محاله برام زنگ بزن بیاز اول هم معلوم بود که اگه از ج -

 : مگه خل و چلمماندانا
 اون رو که آره ول.......-

 زنمتایم امی... میکرد نی: ترندددم باز به من توهگهیوسط حرفمو م پرهیم ماندانا
 یتونست اگه یرو گفتم در ثان تیکجا بود واقع نی: اوال توهگمیو م رهیگیم خندم

 ایاالن ب نیهم یتونیاگه م شیی... نه خداایب
که  یاونقدر ارزششو ندار نمیبیم کنمی: نه حاال که فکر مگهیبا حرص م ماندانا

 رمیبگ طیبه خاطرت خسته کنم برم واسه نصفه امشب بل نموینازن یبخوام پاها
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دفعه  هیشنبه تا  5 ذارمیحسابامو م ی... نه بابا همه رانیا امیبشم ب مایسوار هواپ
 کنمیم هیباهات تسو یا

 نگددددددو-
 گمیچشم تو هم شده م ی: به کورماندانا

 خورده از جغله ات بگو هیچرت و پرتا  نیا یبه جا-
 کنهیم ی: داره با باباش آشپزگهیخنده م ریز زنهیم یپخ

 ؟ی: چددگمیو م شهیاز تعجب گرد م چشمام
ست گهیکردم... با هم د یشطرنج باز ری: با امماندانا س میشرط ب اخت ب یهر ک

 رو بپزه که اون طرف دوست داره ییغذا دیکنه... تازه با یآشپز
 شدیسرت نم یزی: تو که از شطرنج چگمیتعجب م با

 شدیسرم م زایچ یلیاز تقلب خ ی: ولماندانا
 ؟یرو کاله گذاشت ری: باز سر امگمیبلند م یصدا با
گام م یدو نفر یکی چپ ن چپ  ندیکه اطراف من هسددتن   یلب ری... زکن

که اونا نگاشددون رو از من مگمیم یدیببخشدد به حرفا رنویگی...  باره   یو دو
 ...رسنیخودشون م

 بخشمیخودم م ی: باشه به بزرگوارماندانا
 با تو بود؟ ی: کگمیحرص م با

 : خوب معلومه توگهیم یبا خونسرد دانامان
 کنه؟یداره درست م یچ ریحاال ام-
 ی: قرمه سبزگهیافتخار م با
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 : مگه بلدهگمیتعجب م با
نا ندا تا غذاگهیتفاوت م یب ما نداره... قرار شدددده  به من ربط  مورد  ی: اونش 
 نذاشته رونیمن رو درست نکرده پاشو از آشپزخونه ب یعالقه 
 ؟یهست یک گهی: تو دگمیو م رهیگیم خندم

 : سرور شما مانداناماندانا
 گهیمنظورت همون کلفت شما بود د-

 دمیجد ینقشه  هیتو فکر  ی: نه بابا... اون که شغل خودته... راستماندانا
 ؟یبسوزون یشیچه آت یخوایم گهید-

بار رخت و  نیکنمو ا یشددطرنج باز ریبا ام گهیدسدددت د هی خوامی: مماندانا
 رو هم بهش واگذار کنم فیکث یاسالب
 رو ازت گرفتن؟ ییلباسشو نی... مگه ماشوونهید-

ش میغذا بخور میبابا... ما پول ندار یگیم ی: چماندانا ش نیبعد از ما س  ییولبا
 میاستفاده کن

 ؟یزنیباهام حرف م نقدریپس با کدوم پول ا-
 کنم؟یرو حروم تو م ریام یپوال ی: نکنه واقعا فکر کردماندانا

 ؟ی: پس چگمیتعجب م با
س گهید بندمیفلنگو م گهی: گفتم تا چند روز دماندانا ستش به من ن یک سهیمد  ر

 رهیبخواد از من پول بگ
 ؟ی: راستگهیم عتریجوابشو بدم که خودش سر خوامیم
 ه؟یچ گهید-

 دمیحتما نشونت م رانیگرفتم... اومدم ا یتوپ یعکسا هی ری: از امماندانا
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 اون بدببخت رو نچزون نقدریا ایکنیم ییکارا هی یباز دار یمان-
به مادرشددوهر و  خوامیداره... م دنید ریسددرآشددپز ام ی: باالخره عکسدداماندانا

 خواهر شوهرم نشون بدمو باهاشون بخندم
ا*ه مرتکب گ*ن* شیقبل یتو زندگ ریحتما ام کنمیفکر م شددهی... هموونهید-

 رو تو دامنش انداخته بتیمص یشده بود که خدا تو یبزرگ
 ؟یگی: واقعا راست مگهیم خندهیبلند م یبا صدا ماندانا

 دارم؟ یباهات شوخ یپس نه... فکر کرد-
 نمیبب خوامی: من هم مماندانا

 رو یچ یچ-
... امش دمیمن ند یول یدیرو با دامن د ریرو... چطور تو ام ری: دامن امماندانا

 ن رو بپوشهم یاز دامنا یکیمجبورش کنم  دیبا
: گهیخنده که ماندانا م ریز زنمیم یماندانا پخ یدامنا یاون هم تو ریتصور ام با

 بلند؟ ایدامنش کوتاه بود  یراست
 به خدا زشته یمان-

 زشت بود ی: اون که مادرزادماندانا
 ؟یگیخودت م یواسه  یچ-

 ؟یگیرو نم ری: مگه امماندانا
 گمی: رفتاراتو مگمیحرص م با

 یدر ژسدددت هها ری: برو بابا... کجاش زشددته تازه چند تا عکس از اماناماند
 ... فکر کن هم با دامن کوتاه هم با دامن بلندرمیگیمختلف م
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 چی... هیاونجا هنوز آدم نشددد ی: چهارسدداله رفتگمیم خندمیکه م نجوریهم
 ستیبهت ن یدیام

ه آدمم چ یوقت تسددین ریکه امکان پذ یخوایاز من م ییزایتو چ زمی: عزماندانا
 دوباره آدم بشم یخوایم یجور

 هیبرو کمتر چرت و پرت بگو... من هم برم  ه؟یپس آدم چ یاگه تو آدم باشدد-
 برسم یو به ادامه مهمون نمیگوشه بش

شه پلماندانا ست دانهی: آره من برم به نق ا بخور... غذ یتونیتا م یام فکر کنم... را
 ادیب رتیغذاها گ نیاز ا گهیفکر نکنم حاال حاالها د

 رمیغذاها دوباره گ نیشددما از ا ی... آخر هفته که اومدم خونه یکنیاشددتباه م-
 ادیم

شم نزن... بگهیبا داد م ماندانا ست خال نمی: حرف شتمت... غذاتو  یاومد ید ک
 ؟یدی... شنیاریبا خودت م

 ... منامیتو دارم م دنیمن واسه د ی... نکنه فکر کردیگیواسه خودت م یچ-
 هیتو یهایبه اون غذاها و سوغات دمیهمه ام
 ی... راستستیخبرا ن نی... چون از اینکن ی: پس بهتره پولتو حروم تاکسماندانا

 نره ادتی ینیریگل و ش یایب یخوایاگه م
 ؟یخواستگار امیب خوامیمگه م-

 ؟یایب دنمیبه د یدست خال یخوای: نکنه مگهیبا حرص م ماندانا
 ؟یبه گل دار یاجیچه احت گهیدمن خودم گلم... -
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ا قلب نکن... ب ایشددوخ نجوری... برو بابا... از ایآفتاب پرسددت گل ی: توماندانا
باز یاون گال گل هم  مه  ینیبیم هوینکن...  یخوشدد  نیبا ا ایدن یگال یه

 ؟یخسارت باغبونا رو بد یتونیحرفت پرپر شدن... بعد م
 مایبرو بچه... من نظرم عوض شد... اصال نم-
 بهتر ی: واقعا... چه خوب... مهمون کمتر زندگگهیذوق م با
 شد... بهتره قطع کنم یطوالن یلیمکالممون خ یمان-

 فکر نکن زیچ چی... فقط به هزمی: باشه عزگهیو م شهیم یجد ماندانا
 راحت التیخ-
... اصددال مانتو ذارمیمانتوم م بیرو تو ج یگوشدد کنمویم یماندانا خداحافظ از

... اونقدر با ماندانا دمیپوشدد خودی... همون لباس رو هم باوردمیز تنم در نرو ا
له ا یحرف زدم که متوجه  ... دنیشدددام دارن م نکهیگذر زمان نشددددم... مث

س شبختانه هر ک شو خودش م یخو شهیغذا ست د ک ... خورهیم ارهو هر جا دو
سمت م گرانید یتوجه به نگاه ها یب ساالد و هی رمویم زیبه  سه خودم خورده  ا
اصله ... از همون فگردمیسالن برم یبه گوشه  یتفاوت ی... بعد هم با بکشمیم

ستن... با نمیبیسروش و آال رو م ش سروش و آال همونجا ن سفانه هنوز  ... متا
سددالن رو  ی گهیقسددمت د دمویم ریمسدد ریی... تغرهیاونا اخمام تو هم م دنید

سه  ستن انتخاب م یوا ش سمت  نیا نکهی... با اکنمین شلوغ تره ا هیق ما خورده 
آالگل نگاه کنم...  یها یبه دلبر نمویسددروش بشدد یکه برم جلو نهیبهتر از ا

صندل هی یرو ساالد م نمویشیها م یدونه از  ... از بس کنمیشروع به خوردن 
بخورم...  نیسنگ یغذاها تونمینم گهیشده... د فیعغذا کم خوردمف معدم ض
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معدم  خورمیم نیسددنگ یخورده غذا هینم... سدداالد اکتفا ک نیمجبورم به هم
 رهیگیدرد م بیعج

ساالدم رو م آروم سکنمیبه اطراف نگاه م خورمویآروم  سش به من  ی... ک حوا
ند اسدددتین با  ینجوری... هر چ با مان و  ما بال  مام دن با چشدد حت ترم...  را
سته و داره باهاش حرف م کنمیم دای... مامانم رو پگردمیم ش . ..هزنیکنار خاله ن

کنم چشددمم به یکه به اطراف نگاه م نجوری... همسدددتیاز بابام ن یخبر یول
 یمتوجه  یشددده... وقت رهینداره و به من خ یکه به آالگل توجه فتهیسددروش م
... متعجب نگامو ازش کنهینگاهش رو عوض م ریبه سرعت مس شهینگاه من م

 یوکه ت نجوری... همکنمیسددروش فکر م بهیو غر بیعج یبه رفتارا رمویگیم
... سددرمو شددمیم میکنار یصددندل یرو ینشددسددتن کسدد یفکر هسددتم متوجه 

سر غر هی دنیبا د گردونمویبرم صله رهیاخمام تو هم م بهیپ  یاماجر هی ی... حو
 شمیم رهیبه رو به روم خ رمویگینگامو ازش م یتفاوت یدوباره رو ندارم... با ب

 ی: سالم خانمپسر
 گمینم یزیچ ودمیسالم تکون م یبه نشونه  یسر

 : موش زبونت رو خورده خانم خانماپسر
به سددالن  ینگاه شددموی... از کنارش رد مشددمیاز جام بلند م دموینم جوابشددو

که سددروش و  یشددلوغه... فقط اون قسددمت بایسددالن تقر ی... همه جاندازمیم
ستن خلوته که دلم نم ش سمت خوادیآالگل ن س یاون   شیباغ رو در پ ریبرم... م

دوسددت دارم... دلتنگ باغش هسددتم...  یلیبابابزرگم رو خ ی. خونه ..رمیگیم
خورده تو باغش قدم بزنم... از سددالن خارج  هی خوامیامشددب که اجازه دارم م

سمت باغ حرکت م شمویم سمت باغ  نجوری... همکنمیقدم قدم زنان به  که به 
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 و نمخویاون دوران م ادی... به خونمیخودم شددعر م یلب برا ریز کنمیحرکت م
 رمیم شیبه جلو پ

 دوستت دارم یصد بار از خود بران مرا
 دوستت دارم یزندان خ*ی*ا*ن*ت هم کشان به

 چه حاصل از وفا کردن دنیسود از مهر ورز چه
 دوستت دارم یندان ای یبدان قیال مرا
اغش ... برهیگیباغ نفسددم م دنی... با دمونهی... دهنم باز مرسددمیبه باغ م یوقت

االن  دنیده شددده... دسددت باغبونش درد نکنه... بعد از چند سددال ندفوق العا
 : فوق العادستگمی... زمزمه وار منمیبیخودم م یبهشت رو رو به رو هیدارم 

باغ بودم آدم دوسددت داره آروم آروم قدم بزنه و با دسددتاش  نیعاشددق ا شددهیهم
شددمام رز رو لمس کنه و عطر گلها رو با لذت اسددت یگلها فیظر یگلبرگها

 هیچه حس خوب ایخدا گمیم بندمویکنه... چشمامو م
 : موافقمپسر

... رمیقدم به عقب م هی کنمویچشمامو به سرعت باز م یپسر یصدا دنیشن با
 داخل سالنه ی... همون پسره ندازمیبه پسره م ینگاه

 د؟یکنیم کاریچ نجای: شما اگمیو م رهیتو هم م اخمام
 ؟یرو اجاره کرد نجای: مگه اگهیو م ندازهیبه من م ینگاه

سرت نگاه با صم ندازمویبه باغ م یح سالن برگردم.. مثله ا رمیگیم میت  نکهیبه 
ره پشتم رو به پس ی... با ناراحترهینم شیپ خوامیاونجور که من م یچیامشب ه

 : کجا؟گهیبرگردم که پسره م خوامیم کنمویم

http://www.roman4u.ir/


 169 شقعبه دیار سفر 

تند قدماشددو پشددت  یصدددا... دمیبهش جواب بدم به راهم ادامه م نکهیا بدون
شو  دمیتندش به راه خودم ادامه م یتوجه به قدم ها ی... بشنومیسرم م که خود

 : کجا؟گهیو م کشهی... دستم رو مرسونهیبه من م
 ؟یخوایاز جونم م ی: چگمیاخم م با
 یچی: باور کن هگهیلبخند م با
 : باشه باور کردم... حاال دستمو ول کن که برمگمیپوزخند م با

 یندارم... فقط ازت خوشم اومد تی: باور کن کارپسر
 یاببه بعد درست و حس نی: آقا پسر بهتر از اگمیو م شهیپررنگ تر م پوزخندم

که االن  یاون سدددتیبه ظاهر ن زی... همه چیو انتخاب کن یچشددماتو وا کن
 تیزندگ سراغ یتا آسمون فرق داره... پس بهتره بر نیزم شیبا خود واقع ینیبیم
 فرصت بهم بده هی: گهیقدرتمندش خارج کنم که م یبازومو از دستا خوامیم

 یول هریگیخودم درد م یکه بازو کشمیتوجه به حرفش به شدت بازومو م بدون
 شهیپسره آزاد نم نیاز دست ا

 ی: ولم کن لعنتگمیو م رهیام درهم م چهره
 رسهیبه گوشم م ییآشنا یموقع صدا نیهم تو

 ؟یکنیم کاری: چهگیبا داد م سروش
 زدمیخانم حرف م نی: داشتم با اگهیم یو با خونسرد یکنیبازومو ول م پسره

 کنهیسرخ شده به پسره نگاه م یسروش با چشمها نمیبیکه م گردمیعقب برم به
 ؟یکردیم یچه غلط ی: داشتگهیبلندتر از قبل م یادیبا فر

صبان نیا از وز نکنه هن کنمیم ... با خودم فکرکنمیسروش تعجب م تیهمه ع
 رهیفکر ضربان قلبم باال م نیدوستم داره... با ا
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سره م رنگ صال به جنابعالگهیو م بازهیاما باز خودش رو نم پرهیپ  یبطچه ر ی: ا
 داره؟
شم که با حرف بعد هنوز سرو  یرو ایدن یانگار همه  شیتو فکر عکس العمل 

 شهیسرم خراب م
 : تو فکر کن برادرشمسروش

 نداشتم ی: باور کن قصد بدگهیو م پرهیل رنگ از چهرش مبه ک پسر
 یندکیبازوشو م یداشت نیهم ی: واسه گهیم ادویبا خشم به سمتش م سروش

چشدمام گم شدو تا  ی: از جلوگهیبگه که سدروش با داد م یزیچ خوادیم پسدره
 ناقصت نکردم

سره سرع رهیگیهم قرض م گهید یاز ترس دو تا پا داره چند تا پ و  ت از منو با 
سشهیسروش دور م سره رفته نگاه م یری... هنوز به اون م  ادیرکه با ف کنمیکه پ

 امیسروش به خودم م
 ؟ی: هنوز آدم نشد سروش

 فهممیحرفاش رو نم ی... معنکنمیتعجب نگاش م با
شتدهیبا داد ادامه م نهیبینگاه متعجب منو م یوقت ر من ... برادی: خواهرت رو ک

هنوز  یول ی.. خونوادت رو عزادار کردی. من رو داغون کرد..یرو بدبخت کرد
 یکه بود یهست یهمون

 شنیم نیدوباره غمگ چشمام
 به زور....... یدی: سروش خودت که دگمیم یناراحت با
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صبان با شب خدمی: آره دگهیم تیع که  ینبا ما ی... تلفندمیرو د زایچ یلی... ام
 یراب یبعدش با ادا و مسددخره باز ...یزنیحرف م هیکدوم بدبخت سددتیمعلوم ن

ساالد م شیخودت  شوه آروم آروم م یک ... بعدترش یخوریو با هزار تا ناز و ع
سره  هیهم  سر ب نهیشیکنارت م ادیم بهیغر یپ شاره م هشو تو با  دنبالت  یکنیا

اون  ویایم یباغ کوفت نیبه ا ییو تنها یشددی... و در آخر هم از جات بلند مادیب
 یکشونیدنبال خودت م پسره رو هم به

که م یزیچ خوامیم  یبهت آزاد یادیخونوادت ز شدددهینم ینجوری: اگهیبگم 
 .........ی... امشب بادنیم
 ؟یگی: سروش چرا چرت و پرت مگمیم یناراحت با
 ه*ر*زه یتو ای گمی: من چرت و پرت مگهیداد م با

ن : آره اصال مگمیبلندتر از خودش م یادیبا فر دمویخودم رو از دست م کنترل
دارم  یبه تو چه که من چه غلط یبه تمام معنا... ول یه*ر*زه  هیه*ر*زه ام...  هی
... ؟ی... مادرم؟یشددیمن م هی... هان؟.. تو چ؟یمن ی... تو چه کاره کنم؟یم

از من  یگینم مگه... ؟ی.. دوسددت پسددرم؟ی... شددوهرم؟ی.. نامزدم؟یپدرم
ور دل نامزدت... واسددده  نیرو بشددب یکنیم یچه غلط نجایپس االن ا یمتنفر

 یه ... مطمئننا واسسوزهیم یبکش... دلت واسه ک رونیب میپاتو از زندگ شهیهم
 هگیبه قول خودت که من د یسددوزونیپدرم دل م یآبرو ی... براسددتیمن که ن

 نداشتم... ییخونوادم آبرو یبرا
 یکنیبا دهن باز نگام م سروش
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له خواهرم هسددتم.. من اون رو ... هیچ یدونی: اصددال مگمیداد م با قات من 
شددهر غربت  یرو آواره  اوشیتو رو نابود کردم.. من سدد یکشددتم... من زندگ

 کردم... من کمر پدرمو شکستم.. من مادرمو داغون کردم...
اال ... حیراحت شد گمیگرفته م یزدم صدام گرفته: با همون صدا غیبس ج از

با خ تویزندگکه اعتراف کردم خوب حاال برو  یراحت شدددد  الیکن... حاال 
ز اول ... اخواستمتینم چوقتیبساز... اصال حق با توهه ه تویراحت برو زندگ

 دور و بر من نچرخ گهیبود... پس د اوشیهم چشمم دنبال س
دلم بود...  یمدت تو نیا ی... عقده زنمینفس نفس م تیشددددت عصددبان از
 نیخطابت کنند... تمام اهر لحظه ه*ر*زه  یول ینکرده باش یسخته کار یلیخ

به  یکنم... نگاه یخال یکیعقده رو سر  نیبزنمو ا ادیسالها دوست داشتم فر
 دهیند ینجوریترسددناک شددده... تا به امروز ا یلیخ افشی... قندازمیسددروش م
 بودمش...

سمیخورده ازش م هی ست دادن ندارم ول یزیچ نکهی... با اتر سه از د حس  یوا
که بهم  نهیآخرش ا گمیم دمویم ی.. به خودم دلدار.هیبدجور عصددبان کنمیم

رم رو که غرو نهیکه کتکم بزنه بدتر از اونم ا نهیهم ا تشینها تیفحش بده نها
 یگ*ن*ا*هم ول یالاقل سبک شدم... خسته شدم از بس گفتم ب یخرد کنه ول

س صورت که من رو گ*ن*ا*هکار م یک ... پس چه دونهیباورم نکرد... در هر 
بار هم که شددده دوسددت دارم سددروش از  هی یبگم... برا یمن چ نهکیم یفرق

 یهمه من حرص خوردم چ نی... مگه اشددهیم یدسددتم حرص بخوره مگه چ
س نیشد؟.... مگه ا صه خوردم ک  مهه نیبهش برخورد؟... مگه ا یهمه من غ

http://www.roman4u.ir/


 173 شقعبه دیار سفر 

وش سر دیهمه سال به ام نی... ادمیبر گهی... دد؟یبدادم رس یمن شکستم کس
 گهیتا دو ماه د خوادیم گهیو م نهیشددیرو بروم م ادیآقا م یگرده ولنشددسددتم که بر

بدتر از اون هنوز من رو  نه و  نهیه*ر*زه م هیازدواج ک پر  تمیظرف گهی... ددو
 ...دمینرس یچیخوردن باز هم به ه یهمه سال توسر نیشده... بعد از ا

صبان نگام شدت ع شت کرده... از  ستاش رو م شه... د سرو  تیهنوز هم به 
 یخواستیداداشم م ی: که من رو واسه گهیشده م دیکل یدندونا ی... از اللرزهیم
 : آره؟گهیم ادیفر با
شمام دوباره غمگ دنیشن با شمیم ی... آهشنیم نیحرفاش چ  : مگهگمیو م ک
... امروز من یجمله ها رو از زبون من بشددنو نیا یخواسددتیهمه سددال نم نیا

 گذشددته فکر یروزا یمثله همه  یتونی.. م.یکه تو دوسددت دار زنمیرو م یحرف
 دوستت نداشتم... یکن

غرور من رو به  یهمه  یسددتیمیمن وا ی: جلوگهیم ادیتوجه به حرفم با فر یب
 یریگیم یباز
 ؟یکنیبه کارت افتخار هم م یعذرخواه ی: به جاگهیداد م با
ه عقب ب قدم هیبا ترس  کنموینگاش م ی... با نگراندارهیقدم به سددمتم برم هی
 رمیم

 ...ستیتو حال خودش ن انگار
خودش افتخار  یهای: خانم به ه*ر*زگگهیبا خودش م کنهیم یعصددب یا خنده

 کنهیم
ست نجایا گهیخورده د هی ترسمی... مکنمیترس نگاش م با سروش کار د م بمونم 

تا  رمویبه عقب م گهیقدم د هیشدددده...  بیغر بیبده... واقعا رفتاراش عج
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... مچ دسددتمو رسددونهیخودش رو بهم م عیباغ خارج بشددم که سددر برگردمو از
بانرهیگیم ظه پ تی... تو چهره اش از عصدد ند لح  تو... سدددتین یخبر شیچ

ماش برق عج ندنمیبیرو م یبیچشدد نهیبهم م ی... پوزخ ... هی: چگهیو م ز
 کردیکه خوب زبونت کار م شیپ ی قهی... تا چند دق؟یدیترس

 شیهمه خونسدرد نیا تونمیجا رفته... اصدال نمک تیاون همه عصدبان دونمینم
 رو درک کنم

سرد کنمیم یسع ستش خالص کنم که با همون خون ستمو از د  بیعج یمچ د
زوده... امشددب باهات  یلی: هنوز واسدده رفتن خگهیو م کنهینگام م بشیو غر

 کارا دارم یلیخ
ا رو م جانیا ادیم یکی: سددروش ولم کن... گمیم یبا ناراحت شددهیم یدلم خال ته
 ستیدرست ن نهیبیم
شناخ گهی: تو که دگهیو م شهیحرفم پوزخندش پررنگ تر م نیا با سه همه  ته وا

کنند...  یدر موردم چه فکر هیبق کنهینم یفرق گهیمن هم د ی... برایشدددده ا
شته تنها چ گهید سرم گذ شون بدم  نهیکه االن برام مهمه ا یزیآب از  که بهت ن

 ؟رو با خودش به همراه داره یبدادن سروش چه عواق یباز
 ی: امشددب کارگهیکامل م یو با خونسددرد دهیبگم که اجازه نم یزیچ خوامیم

 ...یفراموش نکن یکه تا عمر دار کنمیباهات م
 برهیو من رو به ته باغ م کشهیحرف مچ دستم رو م نیاز گفتن ا بعد

 ش کنتموم کنمیخواهش م ؟یکنیم کاریچ ی: سروش دارگمیترس م با
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سرد با شب میفهمی:عجله نکن مگهیم یهمون خون کار رو  نیهم خوامی... ام
 یسال نامزدم بود 5... کنمیرو تمومش م زیهمه چ شهیکنم... امشب واسه هم

ست دراز هی ... یتو خانم خونم هست گفتمیم شهینکردم... هم یبار هم بهت د
 حق ندارم قبل از ازدواج بهت دست بزنم...

 ادته؟ی :گهیداد م با
گاش م یناراحت با با لحن کنموین مه م نیغمگ یاون   کاریتو چ یول دهیادا

با چند  سددتیدادن من بود...معلوم ن یه*ر*زه فقط قصدددت باز ی...تو؟یکرد
 ؟یو چه غلطا که نکرد ینفر بود

 یکنیاشتباه م یدار شهی: مثله همگمیغصه م با
 یازسروش رو ب تونهیمن چکسیکه ه کنمی: امشب بهت ثابت مگهیم تیجد با

 بده
 شنوهیحرفامو نم انگار

 سرو.....-
... ادیاطراف نم نیا یکسدد یدونی... خودت هم می: بهتره خفه شددگهیداد م با

 یکنیناز م رسهیبه من که م یول یدیم یبودن زود اک هیبا بق یچطور برا
 حرفام دروغ بود ی: سروش به خدا همه گمیم هیبا گر شنویم یجار اشکام

 دونمیرو که خودم م نی: اگهیبا پوزخند م سروش
و  یسددال به خوردم داد 5که  یی: همون حرفاگهیکه م کنمیتعجب نگاش م با

 من احمق هم باور کردم
 ...رهبیو من رو به زور با خودش م کشهیتوجه به اشکا و تقالهام دستم رو م یب



wWw.Roman4u.iR  176 

 

 یلیخ یلیاسددا خاشددکا و التم نی: اگهیم برهیکه من رو با خودش م همونجور
 واست کمه

از چنگالش خودمو آزاد کنم....  تونمینم رسدددهیزورم بهش نم کنمیم یکار هر
مون به سدداخت یدید چیه گهی... دشددمیم دیناام دیناام میرسددیبه ته باغ م یوقت

... بدجور ته دلم فهمهینم چکسیه ارهیهم سددرم ب ییندارم... سددروش هر بال
چه برسه به  دناومدنم نش رونیب یمتوجه  شده... خونوادم هم که اصال یخال

... دهیهلم م واریو به سمت د کنهیبدونند به باغ اومدم... مچ دستمو ول م نکهیا
 دادی: بهتره داد و بگهیکه سددروش با پوزخند م کنمیبرخورد م واریبه شدددت به د

 ...شنوهیصدات رو نم ی... چون کسیراه ننداز
 کردم به هق هق افتادم هیبس گر از

: هر چند اگه صدات رو هم بشنون قبل از دهیتمام ادامه م یرحم یبا ب سروش
به دردسددر م حرفات رو قبول  چکدومیخونه ه نیا ی... آدمایفتیمن خودت 

 ندارن
 پست.... یلی: سروش خگمیهق هق م با

به سددمتم م هنوز با خشددم  : گهیو م رهیگیچونمو م ادیحرفم تموم نشدددده که 
اونوقت  یادامه بد نطوریا یه خانم خانما... اگه بخواحواسددت به حرفات باشدد

 یبر رونیباغ زنده ب نیاز ا کنمینم نیتضم گهید
سروش رو دوست ندارم... من دلم  نی... اشمیم رهیبهش خ میاشک یچشما با

قتی... سددروش من هخوادیسددروش مهربون خودمو م دلم رو  ینجوریا چو
 شکنهینم
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که چونمو تو دسددتش گرفته غرق نگام شدددده... همونجور  رهیچشددمام خ تو
 یحرف چی.. من هم هزنهینم یحرف چی... هشمی... من هم غرق نگاهش مشهیم

 ...زنمینم
اون  ای نمیبیکه تو چشددماش م یعشددق نیکدوم رفتارش رو باور کنم ا دونمینم

 دهیکه مدام با حرفاش آزارم م یسروش
: مگه دوسددتت گهیر مکه همونجور زمزمه وا نهیبیم یتو چشددمام چ دونمینم

 نداشتم؟
 ادیز یلی... خی: چرا داشتگمیبغض م با

 : مگه عاشقت نبودم؟سروش
 تینها ی... تا بی: چرا بودگمیم یلبخند تلخ با

 ؟یمن نبود یای: مگه دنسروش
 اتیدن ی: آره بودم... همه گمیحسرت م با

 شد؟یمن در تو خالصه نم هی: مگه زندگسروش
شما با صه م تی: آره آره آره...زندگگمیم سیخ یچ  ی... همه شدیدر من خال

 شدیدر من خالصه م تیزندگ
 واست کم گذاشته بودم؟ ی: مگه چسروش
 یچی: هگمیم زنمویم یتلخ لبخند

شه  هی شک گو شماش جمع م یقطره ا شدت  یو با لحن شهیچ که دلم رو به 
 ؟یکرد نکاروی: پس چرا با من و خودت اگهیم سوزونهیم
 رهیو با خشم چند قدم به عقب م کنهیحرف چونمو ول م نیا با
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صه م با ستیا ی: آخه بدبختگمیغ سه  یمن کار نجا سروش وا  هی ینکردم ... 
هم بار ب هی ی... فقط برایکنیبارم شددده به چشددمام نگاه کن آخه چرا باورم نم
شت ستم دا سروش به خدا اگه تو دو ستت  یاعتماد کن...  صد برابر اون دو من 

شتم شقم بوددا شقت بودم... اگ ی... اگه عا و ت یایمن دن همن هزار برابرش عا
 لیتو تنها دل شدیتو در من خالصه م ی... اگه زندگیبودم تو همه وجود من بود

 یبود یبودن من در زندگ
 : ترنم بس کن...گهیبا داد م سروش

م عذاب نقدری... آخه چرا ایدی: تو رو خدا بس کن...چرا عذابم مگهیم ادیفر با
 نمکیموقع آرزو م ی... بعضیدروغات عذابم بد نیبا ا یخوایم ی... تا کیدیم
 یرفتیترانه م یتو به جا کاشیا

و دارن... ت یادیز یناگفته  ی.... چشددمام حرفاشددمیم رهیغم بهش خ ایدن هی با
چشددمام  نی... آخه المصددب حداقل از ایمن رو باور ندار یزبون یکه حرفا

 گنیدروغ نم گهید بخون... چشمام که
همه مون عذابه...  ی: موندن تو واسه گهیو م رهیگینگاهش رو از نگام م سروش

 دمتیدینم چوقتیه کاشیترنم ا
سروش... تو رو خدا اگمیم نیغمگ یلحن با نگو... من اگه هزار  ینجوری: نگو 

به دن مه  امیب ایبار هم  ها همزادم تو یکه تو نهیآرزوم ا یه بار تن  اون هزار 
 یونه ... تنها بهیتو باش می... تنها همسفر زندگی.... تنها همراهم تو باشیباش

 دمتی... من خوشددحالم که دیبودنم تو باشدد لی... تنها دلیتو باشدد میزندگ
 خوشحالم که عاشقت شدم خوشحالم که.........

http://www.roman4u.ir/


 179 شقعبه دیار سفر 

با احسدداسددات  یخوایم شددهی... مثله همدتهیجد ی: نقشدده گهیم تیعصددبان با
بهت بگم من امشددب  زیچ هی... اما بذار یتا به هدفت برسدد یکن یطرف باز

 ...رمیگیحقمو ازت م ی... من امشب همه خورمیگولت رو نم گهید
 یاعتراضدد چیامشدددب حق ه گهیبگم که با داد سددروش که م یزیچ خوامیم

 ...شهیصدام تو گلوم خفه م ؟یندار
سرعت خودش رو بهم م سروش سونهیبه  شو ستهیمیو رو به روم وا ر صورت  ...

شب دگهیو م ارهیصورتم م کینزد سالها که گذرمیازت نم گهی: ام ... تموم اون 
به احترام  یمحرمم بود مت تو...  به حر خاطر تو...  به  گذشددتم...  ازت 

و در  یدعشقمون... اما امشب محاله ازت بگذرم.. تموم اون سالها مال من بو
همه جسددمت رو  وامخیم یسددتیامشددب که مال من ن یحال مال من نبود نیع

 مال خودم کنم
 کنهیهمه وجودمو پر م ترس

 بعد از یاون مدارک... حت دنیبعد از د یبودمش...حت دهیند نجوریا چوقتیه
سروش هممونییبعد از جدا یمرگ ترانه... حت سروشف  شب   یشگی... اما ام

 ...ستین
 ...کهیبهم نزد یلیخ
 :سرو.......گمیناله م با

 نگو... یچیه دددددددسفی: هگهیو م نهچسبویبهم م خودشو
سبونهیخودش رو بهم م یطور . ..شهیاز من گرفته م یهر حرکت یکه اجازه  چ

ستام رو باال م ستش مچ دو هیبه عقب هلش بدم که با  کنمیم یسع ارموید تا  د
 چونهیپیبه شدت م رهیگیدستامو م
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 نیز امقاومتت ا نیترکی: با کوچگهیم دهیکه ازش بع یهوا که با آرامش رهیم دادم
آدم  هی خوامی... امشدددب میای... بهتره خودت باهام راه بادیبدتر هم سددرت م

گام و از دور با تمسخر ن یکه نابودم کرد ییباشم مثله خودت... مثله تو فیکث
 یکرد
ستام رو رها م بعد شونت مچ د ستاش رو دور کمرم حلقه م کنهیبا خ  و کنهیود

که فکر  ییاون سددالها ی... به خاطر همه ین باشددبا م دی: آره امشددب باگهیم
 یبا من نبود یول یبا من کردمیم

... سروش یاز حرفها ایاز ترسه  دونمیکه نم یی... از اشکاسهیخ سیخ صورتم
خودم  نکهیبدون ا شددنیم یاشددکا از چشددام جار نیهر لحظه ا دونمیفقط م
 بخوام

 داتیدور و بر من پ دی: نباگهیمو  دهیادامه م نجوریهق هق افتادم اما اون هم به
تهی... شددددیم هار سدددال پ اد هت گفتم... گفتم ه یچ شیچ قتیب ازت  چو

 ارمیکارت رو سرت درم یتالف یروز هی.. گفتم گذرمینم
رو  یحرکت چی... اجازه هزنهیبه خودش چسددبونده و همونجور که حرف م منو

 دهیبهم نم
له من مث یاحمق یتو که پسرا امثال ی: امشب وقتشه... متنفرم از دختراسروش

شون بخوره... بعد از  دنیاجازه نم کنندویرو تور م سره به ست پ مدت هم  هید
 یسددراغ طعمه  کنندویرو رها م یکردن اول دایچرب و نرم تر پ یلقمه  هیکه 
 گهید زیچ هی دفته یخواسددتی... هر چند تو از اول هم من رو نم رنیم یبعد

 بودم یاسباب باز هیتو  یبود... من فقط واسه 
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 یکنی: به خدا اشتباه مگمیهق هق م با
 شونم افتاده... یمن و سروش شالم رو یکشمکش ها بخاطر

 یلی... موهام رو که خبرهیتوجه به حرف من دسددتش رو به سددمت موهام م یب
ستم رو آروم آروم نوازش م یساده با ربان سرم ب شت  سم پ با  و کنهیهمرنگ لبا

 یداغون بش دیتو هم با یکه داغونم کرد: حاال گهیآرامش م
شکام ساس رو خ ا  ی... بکنهیاون من رو از خودش جدا نم یول کنندیم سیلبا

 : قبل از ازدواجمگهیو م ارهیگوشددم م یالله  کیتفاوت به اشددکام لباش رو نزد
سرمیگیرو ازت م زیانتقام همه چ ر و ... انتقام پداوشی... انتقام خودم... انتقام 

ش هناب یزندگ دنیسالها از د نیو که تمام امادرم ر شون زجر ک سرا  دنیسامان پ
دو احمق پرپر ش یدم نزدن... انتقام نامزد برادرم که به خاطر تو یو شکستن ول
 خودش نشوند یبه عزا شهیهم یبرادرم رو برا

شونت ربان رو از موهام م بعد شدن حرفش با خ شهیاز تموم   شهیو باعث م ک
ها بان رو رول*خ*تم اط یمو نهیپرت م نیزم یرافم پخش بشددده... ر به  ک و 

نگ م هام چ نهیمو نت مز با خشددو با  یخوایکه امروز هم م یی: توگهی... 
 ذارمیکه پا م یا یهر مهمون یکه تو یباهام کرد یکار یچشمهات افسونم کن

کا اشدد نیا بی... محاله فرسددوزونندیبرام دل م کنندویبا ترحم بهم نگاه م دممر
 رو بخورم

 یدندونا نیوسط حرفمو از ب پرهی: سروش من........مگمیم یاشک یچشما با
 یکه حت فیخودم بکشمت... اما ح ی: دوست دارم با دستاگهیشدش م دیکل

و فرصددت دوباره رو  یشددیمرگ هم واسددت کمه... با کار امشددبم ذره ذره آب م
 یدیاز دست م شهیهم یواسه  یزندگ هینابود کردن  یبرا
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... از کشددهیگردنم م یگود یم شدددن حرفاش صددورتش رو آروم رواز تمو بعد
سهاش تنم مور مور م یگرم شقم م نیاول ی... براشهینف سمیبار از ع ونم ... اتر

من بود اما  یپناهگاه برا نیآغوش سددروش امن تر شددهی... همادیز یلیخ یلیخ
به ک درشدددت اشدددک دونه دونه از  یپناه ببرم؟... قطره ها یامروز از خودش 

 یمن با ب یتوجه به اشکها و دل شکسته  یسروش ب یول شنیم یشمام جارچ
تاراج م یرحم به  مام آروم آروم جسددم و روحم رو   یلی...... ازش خبرهیت

ضربان قلبم از حالت عادترسمیم شده... حس م ی...  قلبم داره از  کنمیخارج 
ساس لباش روشهیجا کنده م ... رمبیم یگردنم تازه به عمق فاجعه پ ی... با اح

شتم که همه  دیاالن هم ام نیانگار تا هم شه...  شینما هی نایا یدا  شینما هیبا
 ...کشمیترسوندن من... با ترس گردنم رو عقب م یبرا شینما هیمسخره... 

هنوز که  ؟یخانم هی: چگهیم یکه با لحن بد شدنومیآروم سدروش رو م یصددا
 نکردم یکار

 کن: سروش تو رو خدا بس گمیترس م با
ست نکهیا بدون سرمو نزد یجوابمو بده با د  ارهیم صورتش کیکه موهامو گرفته 

باش رو رو بام م یو ل باز ذارهیل بام  با ل با خشددونت  نهیم ی...  از  ی.. خبرک
سه ن ش کنمیتقال م ی... هر چرهیگی... فقط لبام رو گاز مستیب*و* تر  یوح

 ی... وقتتسدد دهیافیبه عقب هلش بدم اما ب کنمیم ی... با دسددتام سددعشددهیم
و موهامو که تو چنگشدده رها  کنهیلباشددو از لبام جدا م نهیبیمن رو م ادیز یتقال

دسددتش  هی ی... دو تا دسددتامو توکنهیموهام دسددتام رو مهار م یو به جا کنهیم
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خارج م رهیگیم نهیو من رو از آغوشددش  به د یحرف چیبدون ه ک  واریمن رو 
 نده مرو به ییتقال چگونهیه یتا اجازه  چسبونهیم

جازه نم یزیچ خوامیم کنمیکه هق هق م همونجور که ا با دهیبگم  ... چونمو 
با خشددونت  نباری... اذارهیلبام م یو دوباره لباش رو رو رهیگیدسددت آزادش م

که طعم خون رو  دهی... اونقدر به کارش ادامه مدهیکارش رو انجام م یشددتریب
... نفس کم سدددتیبردار نباز هم دسدددت  ی... ولکنمیدهنم احسددداس م یتو

ش یراه ها یمخالفت کنم... همه  تونمینم یجور چیه یآوردم... ول رو  یسرک
ضعف م ساس  سته... اح م خود یرو پاها تونمینم گهید کنمی... حس مکنمیب

... چون لباش رو از شددهیضددعف من م یواسددتم... انگار سددروش هم متوجه 
صله چندا... با افتاکنهیو چونمو رها م دارهیرولبام برم س یندن فا ت ندارم که د

 زنمی... به شدت نفس نفس مکنهیدور کمرم حلقه م نباریآزادش رو ا
 نکردم کم ی: هنوز کارگهیم یرحمیو با ب زنهیم یشددخندیوضددع من ن دنید با

 زوده یلی... هنوز که خ؟یآورد
توان ندارم که جوابشددو بدم... به زحمت  نقدریا ی... حتکنهیبدجور درد م لبام

 : تو رو خدا تمومش کنگمیم
زودتر  یخوایکه م ؟یبا من بودن عجله دار یبرا نقدریا یعنی: گهیم شخندین با

 رو شروع کنم میکار اصل
 نکن نکاروی: سروش با من اگمیالتماس م با
سخرنگام م با شل تر م یو حلقه  کنهیتم ستش رو   ... بعد از چند لحظهکنهید

دلم  یتو یدیام ی... کورسددوکنهیول مو دسددتام رو  زنهیم یمکث پوزخند
 رهیم نیهم از ب زیناچ دیهمون ام شیبا عکس العمل بعد ی... ولدرخشهیم
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 ...کنهیباغ پرت م یگوشدده  هیبه  دارهیشددونم برم یرو به شدددت از رو شددالم
ز ا چکدومی... هکنهیو با خشونت نوازش م ارهیدستاش رو به سمت گونه هام م

سابق ن شته ها ن ی. تو رفتاراش خبر..ستیرفتاراش مثل  ... ستیاز محبت گذ
 خشونته و بس نمیبیکه ازش م یزیتنها چ

.. .ادیاطراف ب نیا ی... محاله کسددمی... ته باغ هسددتندازمیبه اطراف م ینگاه
چاره هم دیبا ها  به هر قنهیفرار کنم....تن با یمتی...  فرار کنم...  دیکه شدددده 

شده االن که  ین که حلقه رو کنم... اال میسع دیحداقلش با شل تر ستاش  د
صت که از د صت فرار رو دارم... فر ستن فر ستام آزاد ه  چیه گهیبره د ستد

 تهفیم یبعد چه اتفاق ی قهیچند دق ستی... معلوم نادیاز دستم برنم یکار
... با ارهیمانتوم م یو به سددمت دکمه ها دارهیگونه هام برم یرو از رو دسددتاش

 یاالن وقتشه... دستش هنوز به دکمه  کنمیدارم حس م که ازش یترس یهمه 
... دمیو به شدت به عقب هلش م ارمیکه به سرعت دستمو باال م دهیمانتوم نرس

 یاما در لحظه  دهیاز من نداشددت تعادلش رو از دسددت م نکارویچون انتظار ا
... فتمیو من هم روش م نیزم شددهی... خودش پرت مرهیگیآخرمچ دسددتم رو م

ولم  گهیتموم شددد... مطمئنم د ی... همه چشددهیم لیتبد اسیبه  دمیام یهمه 
ضربان قلبم از  گهیاز ترس رنگ به چهره ندارم... د دونمی... مکنهینم شمارش 

به  امخویفشار دستش کم شده م کنمیلحظه احساس م هیحد تند هم گذشته... 
 و کنهیم پرت نیزم یمن رو رو ادیسرعت از جام بلند شم که اون با خشونت ز

 فمیجسددم نح یرو رو شینیسددنگ ی... همه ندازهیتنم م یخودش رو رو نباریا
... با هکنیم یکنم... نگام با نگاهش تالق تونمینم یکار چیه کنمویاحسدداس م
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دت کار خو یتقال کن شددتریب یگه: گفتم هر چیو م شدددهیم رهیپوزخند بهم خ
 شهیسخت تر م

که  ی... تو رو به هر کسددکنمی: سددروش التماسددت مگمیم یلرزون یصدددا با
 ندارم گهیرو د یکی نیتمومش کن... به خدا من تحمل ا یپرستیم
 یلیلحظه چون خ هیفقط  یول کنمیرو تو چهره اش احسدداس م یلحظه غم هی

 یتفاوت یو با ب کنهیم کنهیخونسددردش پنهان م یزود اون غم رو پشددت چهره 
 یه نقش نیکارم بهتره بخاطر ا: من که هنوز شروع نکردم... قبل از شروع گهیم

 ه؟ی... نظرت چیبش هیکوچولو تنب هیفرارت 
 یول شددمیم رهینگران بهش خ یبا چشددمها دمویدهنم رو با ترس قورت م آب

به  میمال یو ب*و*سدده ا ارهیسددرشددو به سددمت گردنم م یاون با لبخند مرموز
 متیاله با مکنه پس چرا دار میمگه قرار نبود تنب کنمی... تعجب مزنهیگردنم م
وا به ه غمیاز ب*و*سدده اش نگذشددته که ج یا هی... هنوز چند ثانکنه؟یرفتار م

دت ... از شدهیو با شدت فشار م رهیگیدندوناش م نی.. پوست گردنم رو برهیم
سم م م بلند از رو یتفاوت یاون بعد از انجام دادن کارش با ب ی... ولرهیگیدرد نف

 بلند شم... کنهیمجبورم م و رهیگیو مچ دست من رو هم م شهیم
سرد و سر به  ادیبدتراش در انتظارته... پس بهتره ز نی: از اگهیم یبا همون خون

 یسرم نذار
سم م یترس یهمه  با ستام که هنوز آزاده م یکیبه  رهیکه دارم حوا  هی خوامیاز د

 عی... چون سرخونهیشانسمو واسه فرار محک بزنم که انگار فکرمو م گهیبار د
 فکر فرار به سددرت بزنه... گهیبار د هی: گهیو با داد م رهیگیسددت آزادم رو ممچ د
 تو دونمویمن م



wWw.Roman4u.iR  186 

 

... نیزم ی... از پرت شدددنم روواری... از برخوردم به دکنهیبدنم درد م ی همه
 ندازهیدردا من رو از پا نم نیسددروش... اما ا یاز اندازه  شیب یاز خشددونتها

درد من  کنمیکه در قلبم احسدداس م هیدرد هکنیکه هر لحظه داغون ترم م یدرد
خوردم  کتک نیاز ا شتریب تهاز حرفاشه از رفتاراشه از کاراشه... وگرنه در گذش

ام چرا تم دونمیکاش... نم یامشب زودتر تموم بشه... ا کاشیو کبود شدم... ا
 گذرنیم یآدما به سخت یبد زندگ یلحظه ها

سروش به  ی... با صداانیم کش مانگار امشب ساعتها ه نطورهیهم هم امشب
صل ینامزد یدونی: خودت که مگهیم شخندیکه با ن امیخودم م  موقع ها نیا یا

شدن که وجود من و تو شهیشروع م ... حاال اونقدر همه تو بزن و بکوب غرق 
 رو صد در صد فراموش کردن

 داشتن؟ ادیمگه از اول وجود من رو به  کنمیخودم فکر م با
 گذشته ها دارم یتالف یواسه  یادیب وقت ز: پس امشسروش

حرف زدن بده به سددرعت  یبهم اجازه  نکهیاز تموم شدددن حرفش بدون ا بعد
ست آزادش باز م یدکمه ها شدت ترس لرزشکنهیمانتوم رو با د رو در  ی... از 

اما  نهیبیچهره ام م یترسددها رو تو نیا یهمه  دونمی... مکنمیبدنم احسدداس م
 ریق دستام که اسیاز طر دونمیم ی... حتکنهیس و دلهره ام نمبه تر یتوجه چیه

... دهینشدون نم یعکس العمل چیه یلرزش بدنم شدده ول یدسدتاشده متوجه 
ستمو ول م سر هیو با  کنهید سرارهیمانتو رو از تنم در م عیحرکت   عی... اونقدر 

... با نهکیپرت م ی... مانتو رو به گوشدده اشددهیکه مانتوم پاره م کنهیکار رو م نیا
شو به من م هیکه با  شمیترس دو قدم ازش دور م اره و دوب رسونهیقدم بلند خود
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لباس شبه  هی دمیمانتوم پوش ریکه ز ی... لباسکنهیدستش مهار م هیدستام رو با 
داشددتم آماده  یبده... وقت یلیخ یلیوضددع االن من خ یبرا نیدکلته هسددت و ا

شال رو یمهمون یبا خودم فکر کردم تو شدمیم شونه  یسرم رو رو یهمون 
 به تن دارم... ییسرم هست نه مانتو ی... اما حاال نه شالندازمیهام م
و منو تو ب*غ*ل خودش پرت  کشهیرو که تو دستاشه به طرف خودش م دستام

اوته... تف یتفاوته ب ی... اما اون بلرزمیجوجه تو ب*غ*لش م هی... مثله کنهیم
اش نداره... همونجور که من رو محکم تو ب*غ*لش  نهیتو س یقلب گهیانگار د

سمت ز ست آزادش به  سم م پیگرفته د  غیبا ج منتحمل ک تونمینم گهید رهیلبا
 کارو نکن نی: سروش نکن... تو رو خدا اگمیم

 قبل از شروع کارم خفت کنم شمینزن... وگرنه مجبور م غی: جگهیم یآروم به
 ...دهیعاز سروش مهربون من ب یهمه سنگدل نیا

... نهکیو دسددتش رو داخل لباس م کشددهیم نییلباسددم رو پا پیحرکت ز هی با
 هی: گهیم نیغمگ ی... با لحنکنمیپوسددت بندم احسدداس م یدسددتش رو رو

ستمیم ییروزا ست ه خوا شق مال خودم کنم تا د ه بهت نرس چکسیتو رو با ع
مه  یول عات تو رو م نایا یبا ه با اکردمیمرا کهی...  ازت  یدحق من بو ن
 کردمیواگذار م ندهیرو به آ زیگذشتمو همه چیم

: چقدر احمق بودم... واقعا چقدر احمق بودم گهیو با پوزخند م کشددهیم یآه
 که بخاطر تو از حق مسلم خودم گذشتم

 ریکارش غ نی... اونقدر اکنهیپرت م رونیمن رو از آغوشددش به ب تیعصددبان با
... با پوزخند بهم فتمیم نیزم یرو ودمیمنتظره بود که تعادلم رو از دسدددت م

برهنه ام... به اشددکام... از تو چهره اش  مهی... به خودم... به بدن نکنهینگاه م
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 رسهیبهم م ی... وقتادیم طرفمآهسته به  یبخونم... با قدمها تونمیرو نم یچیه
رو  ... با دستم لباسکنهیبا پشت دستش پوست بدنم رو لمس م شهیروم خم م
 ...ادیکامال از بدنم درنگرفتم تا 

 هیسددال  5... حداقلش بعد از گذرمی: اما امشددب ازت نمگهیم یخونسددرد با
خودم داغون  ی... و تو رو هم مثله رمیگی... انتقامم رو ازت مبرمیازت م یلذت

 کنمیو شکسته م
من پرت  یخودش رو رو میاشددک یتوجه به چشددما یتموم شدددن حرفش ب با
به ج یو ب کنهیم کار  گهی... مغزم دشدددهیمن مشددغول م یو دادها غیتفاوت 

نهینم عا هنگ دیبا کاریچ دونمی... نمک ماسف دمیکنم... واق ... خواهشف الت
لباس رو کامال از تنم خارج  خوادیندارن... م ریتاث چکدومیه ادیدادف فر غفیج

سروش به خداوندگمیم غیکنه که با ج ستت بهم بخوره هم ی:  سم د  نیخدا ق
امشب هم خودم رو هم همه  خورمی... قسم مکنمیرو خالص م امشبب خودم

 شماها رو خالص کنم ی
 گردهیم یتو نگاهم دنبال چ دونمی... نمشهیم رهیچشمام خ تو
م فکر ه نجاشیبه ا دیبا یریگیم یپسددر مردم رو به باز ی: وقتگهیپوزخند م با
 یکن

 یردچهار سال منتظرت بودم که برگ نی: تمام اگمیوار م زمزمه
 شهیبگه که با لبخند تلخ من ساکت م یزیچ خوادیم
شماش زل م یهمون لبخند تلخ با ر : منتظدمیادامه م زنمویکه به لب دارم تو چ

ترنم اشتباه کردم... ترنم هنوز هم دوستت دارم.. ترنم هنوز  یو بگ یبودم برگرد

http://www.roman4u.ir/


 189 شقعبه دیار سفر 

به تو بد  ایدن یهمه  فهممیحق با توهه... حاال م دونمیهم عاشددقتم... حاال م
حاال م پاک هسددت دونمیکردن...  عد از یتو هنوز هم  ما ب سدددال خبر  4... ا

شیسال باز تو همون بود 4اومد... بعد از  تینامزد سرو که باورم  ی... همون 
 رفت شهیهم ینکرد و واسه 

 کنهیبهم نگاه م یناباور با
شا یرو نمی: گفتم نبکنمیزمزمه م نیغمگ یلحن با شت کنم دیتو   دیشا ففرامو

 فراموشت کنم دیبا نیندارد بعد از ا
 مخوایفقط م یچینه ه یباورم کن خوامیداغون ترم نکن... نه م نیسددروش از ا-

غرق ترم نکن... التماسددت  نیباشددم... من غرق مشددکالتم از ا اهویدور از ه
 کنمیم

مدت اخماش کم  هی... بعد از کنهینه رهام م کنهیم یشده نه کار رهیبهم خ فقط
 بگه که با یزیچ خوادی... مرهیگیرو م شیناباور ی... اخم جارهیهم م یم توک

 شهینفر ساکت م هی یقدمها یصدا دنیشن
شن سروش ... ته دلم شهیمن بلند م یاون طرف از رو یقدمها یصدا دنیبا 
شن م سروش ب زیهمه چ یعنی... شهیرو شد...  سش رو  یتموم  توجه به من لبا
س خوادیم کنهیمرتب م شکش مبه  سر جاش خ صدا بره که  .. با .زنهیمت منبع 

و ر اوشیکه طاهر و پشت سرش س کنمیتعجب جهت نگاه سروش رو دنبال م
من و  نی... طاهر با دهن باز نگاهش بستی... وضع لباسم اصال خوب ننمیبیم

 یچیبه من و سددروش زل زده و ه یهم با ناباور اوشی... سددچرخهیسددروش م
.. ....کشمی... از هر دوشون خجالت مرمیگیو ازشون مر نمی...نگاه غمگ گهینم

سروش و  یهم طاهرجلو دی... شا دونندیالبد االن هر دوشون من رو مقصر م
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طاهر به  ... با دادیزد گهیگند د هیو بگه باز  زنهیگوشم ب یتو یلیس هی اوشیس
 امیخودم م

 ؟یکردیم یچه غلط ی: تو داشتطاهر
شه... ستمیر مخاطبش من نانگا یول کنمیترس نگاش م با سرو ... نگاهش به 

 گهینم یچیو ه ندازهیم نییسرش رو پا یسروش با شرمندگ
 ؟یکن کاریچ یخواستی: سروش مگهیم ادیبا فر طاهر

 چه خبره؟ نجایترنم ا گهیبا داد م شنوهیاز سروش نم یطاهر جواب یوقت
ها با بگم؟...  تونمیم ی... چگمینم یزیچ زنمویبهش زل م نمیغمگ یچشددم

واسدده گفتن ندارک... طاهر  یزیداشددته باشددم؟... چ تونمیم یواقعا چه جواب
و با داد  رسددونهیو به سددرعت خودش رو به سددروش م رهیگیناهش رو از من م

 ... بگویلعنت کنمی: بگو دارم اشتباه مگهیم
... خودش رو به من ارهیو کتش رو در م ندازهیبه من م یبا اخم نگاه اوشیسدد

 نهکیبهم بکنه کتش رو به سمت من پرت م ینگاه نکهیو بدون ا رسونهیم
 یز همه ا شتریاز من متنفره... ب دونمی... مکنمینگاش نم ندازمویم نییپا سرمو

بفتهینگاهامون بهم ن دمیم حیاز من متنفره... پس ترج اوشیسدد ایدن ه ... هم 
پام اف که روب  خاطر وضددع االنم... کتش رو  به  ته... هم  گذشدد تاده خاطر 

 نکهی... بدون اکنمیم یتشددکر یلب ریکه ز کنهی... پشددتش رو بهم مدارمیبرم
 و ارمیلباسددم رو باال م پی.... اول زرهیبزنه به سددمت طاهر و سددروش م یحرف

 ....ندازمیل*خ*تم م یشونه ها یرو رو اوشیبعد کت س
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به صددورت  یو مشددت شددهیکالفه م مونهیجواب م یسددواالش ب یکه همه  طاهر
سددروش بهم  ای... آشدددیم یچ ومدیاگه طاهر نم دونمی... نمکوبهیمسددروش 
 ...دونمی... واقعا نمشدیالتماسام م میتسل ای کردیتعرض م

اهر : طگهیو با داد م کنهیم عتریعکس العمل طاهر قدماشو سر دنیبا د اوشیس
 زود قضاوت کرد شهیصبر کن... نم

شک داره... م دونمیم ضوع هم ز نیا کنهیفکر م دونمیبهم  سر منه... اما  ریمو
باز هم  ینزنم... چون هر حرف یحرف دمیم حی... ترجگمینم یچیه که بزنم 

صر مشمیخودم متهم م  یاز من ب گردنوی... چون باورم ندارن... چون دنبال مق
 یکس فکر نکنم نهاگه سروش خودش هم اعتراف ک ی... حتکنندینم دایپناهتر پ

 یو سددع ندازهیمن م یبه لباسددا ینگاه تیعصددبانحرفامو باور کنه... طاهر با 
 خودش رو کنترل کنه کنهیم

 چه خبره؟ نجای: سروش ا گهیخونسرد باشه با آرامش م کنهیم یسع اوشیس
 گهینم یچیو ه ندازهیبه من م یو نگاه ارهیسرش رو باال م سروش

 : سروش با تواماوشیس
 دهینم یباز هم جواب سروش

 : سروشگهیم یعصب یلحن و با شهیم یعصب اوشیس
شو از من م سروش س رهیگینگا سمت   ینیو با لحن غمگ گردهیبرم اوشیو به 

 ..یبدون یخوایم ی:چگهیم
بهش ت*ج*ا*و*ز  خواسددتمیآره م یبدون یخوایم یچ گمی: مگهیبا داد م بعد
 کنم
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سروش خ یبا ناباور اوشیس سروش با داد م شهیم رهیبه  ستمی: مگهیو   یب خوا
 کرد یمن باز یم همونجور که اون با آبروآبروش کن
شو ستمی: مدهیادامه م ینیو با لحن غمگ ارهیم نییپا صدا س یزندگ خوا رو  یک

 من و خونوادم رو تباه کرد یزندگ یروز هیتباه کنم که 
س با ست  سروش د شدن حرف  سروش  یو به رو رهیباال م اوشیتموم  صورت 

 ادیفرود م
سددرخ شددده به سددروش زل زده... رگ  یشددمهاکه با چ فتهیبه طاهر م چشددمم

 که سروش رو کنهیداره خودش رو کنترل م یلیگردنش متورم شده... معلومه خ
لومه ... معرهیدست و پاش له نکنه... که سروش رو به باد فحش و ناسزا نگ ریز

شت کرده و هکنهیسخت داره خودش رو کنترل م یلیخ ستش رو م  یچی... د
 ؟یردکیم یبهش دست دراز ی: تو واقعا داشتزنهیم ادیفر اوشی... اما سگهینم

 گهینم یچیو ه شهیم رهیخ اوشیس یبه چشمها سروش
صبان اوشیس سروش م تیبا ع شتش رو به  ... زنهیبه موهاش م یو چنگ کنهیپ

شمها سروش م یطاهر با چ شو از  شده نگا ... ادیو به طرف من م رهیگیسرخ 
 بی... امشددب همه عجترسددمیازش م یلیبدجور ترسددناک شددده... خ افشیق

بدون توجه  یول رسهیشدن.... دوست ندارم با طاهر تنها بشم... طاهر به من م
 یاز سددر آسددودگ ی... نفسددرهیو به سددمت مانتوم م گذرهیبه من از کنارم م

شمیم سمت یمانتو دنی... با د دارهیبرم نیزم ی... مانتوم رو از روک  پاره ام به 
شت محک رهیم وارید و ... کنترلش ر ارهیطاقت نم گهی... دزنهیم واریبه د یمو م

 ی: لعنتدددددددددگهیو با داد م دهیاز دست م
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 دوایبه سدمت طاهر م یبا شدرمندگ اوشیسد کولهیمشدت م واریبه د یبار چند
 کارو با خودت نکن نی: طاهر اگهیو م رهیگیاون رو م

: گهیم ادیو با فر دهگریبه سمت سروش برم اوشیتوجه به حرف س یطاهر ب اما
 ینامرد یلیخ یلی... خینامرد یلیسروش... خ

... همونجور دهیم هیتک واریو به د کنهیآزاد م اوشیخودش رو از چنگال سدد بعد
اگه  ی: حتگهیزمزمه وار م نهیشددیم نیزم یو رو خورهیسددر م وارید یکه از رو

بدتر نداشددت نیزم یآدم رو نیخواهر من  کارویا یهم بود حق  به یبکن ن  ...
که  یو نمک نگذشددته... به حرمت خونوادم... به حرمت اون نو یحرمت روزا
 ... به احترام من و خونواده ام...میبا هم خورد

 : طاهر...گهیم یبا شرمندگ اوشیس
شو م پرهیبا داد م طاهر سط حرف س یچی: هگهیو ه نگو... اگ یچی... هاوشینگو 

 شددمی... دارم داغون مسددتین میرتیغ یب یبه سددروش ندارم از رو یامروز کار
 حرمت اون روزا شکسته بشن خوامینم یول

 : هر چند سروش امروز اون حرمتها رو شکستگهیزمزمه وار م بعد
 گهینم یچیو ه ندازهیم نییسرشو پا اوشیس

فکر کنه طاهر قصد  اوشیس شهیکه باعث م شهیبا خشم از جاش بلند م طاهر
به سددمت طاهر  هی یاحتمال یدعواها یریجلوگ یدعوا داره... چون برا قدم 

 شهیکه با داد طاهر خطاب به سروش سرجاش متوقف م دارهیبرم
ستی: مگهیبا داد م طاهر اه نگ هی... هان؟.... ترنم رو.... یرو نابود کن یک یخوا

 ازش مونده... یزیبهش بنداز... مگه چ
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زش مونده؟ آره در ا یزیمگه چ گمی: سددروش با توام؟... مگهیبلندتر م یداد با
شته  شد هنوز هم داره مجازات م یکرد ول یغلط هیگذ  ...شهیبابتش مجازات 

شیازش مونده؟... نه لبخند یچ نیبب سیطنتی.. نه  سا ه ... نه خانوادی.. نه اح
 دیفهم شددهینگاه هم م هی... از ترنم؟... با ؟یریانتقام بگ یاز ک یخوای... میا
 یچی... سددروش اون هسددتین یچیاصددال هدختر  نی... اسددتیاون ترنم ن نیا

فام نینداره... تو تموم ا ها فقط ترحم  بت م لیسدددال ما خونوادت  داد؟یعذا ا
 نتای... سرسار از محبت اطرافیشدیساپورت م یکنارت بودن... از لحاظ مال

... از دهیتنها بود... از همه حرف شددن یسددالها تنها نی... اما ترنم تمام ایبود
فام  گذشدددتیکه از کنارش م ی... هر کسددهی... از همسدددالیخونواده... از 

....اگه اون گ*ن*ا*هکاره تاوان گ*ن*ا*هش رو پس کردینثارش م یپوزخند
 کنهیرو تحمل م ییو آشددنا بهیپرنفرت هر غر یداده... اون هر روز داره نگاه ها

 ...تباهاش هی... به خاطر ؟یبه خاطر چ
 شهیتو چشمام جمع م اشک

 خدا شرمندتم: طاهر به اوشیس
 : تو چرا؟گهیو م زنهیم یپوزخند طاهر

 : باور کن کنترلم رو از دست دادمگهیم یبا ناراحت سروش
 اگه سددتیبرام دارن؟... معلوم ن یا دهیحرفا االن چه فا نی: اگهیبا اخم م طاهر
 ی... بماند که اگه من اون رو تو؟یاوردیسر خواهرم م ییالیچه  دمیرسیمن نم

اون رو  شددهیو مثله هم کردمیاصددال حرفاش رو باور نم دمیدیمن تیوضددع نیا
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و کار ت نیبا ا یشده ول داالن هم از خونواده طر نی... ترنم همدونستمیمقصر م
 نداختیم رونیصد در صد پدرم اون رو از خونه ب

شک خ باز سروش با ناراحت سیصورتم از ا ه ک ندازهیبه من م ینگاه یشده... 
به خاطر دل شددکسددته ام... به خاطر  رمیگیاهم رو ازش مپر از خون نگ یبا دل

به خاطر  رمیگیروح داغونم... به خاطر جسددم کتک خورده ام... نگامو ازش م
 رو شکست لبمباز هم باورم نکرد... باز هم خردم کرد... باز هم ق نکهیا

 هفتادین ی: طاهر االن که خدا رو شکر اتفاقگهیم نیغمگ یبا لحن اوشیس
 موند؟ یاز روحم باق یزیچ ایبه جسمم تعرض نشد اما آ دی: شاگمیمدلم  تو

 شد کهیت کهیامشب روحم در هم شکست و قلبم ت کنمیم حس
ا سها ب یچرا؟ اگه کس گهیتو د اوشی: سگهیکه با داد م شنومیطاهر رو م یصدا

 ..یگذریازش م یراحت نیکارو کنه به هم نیا
 : آره؟گهیم یبلندتر یبا صدا عدی

 گهینم یچیو ه ندازهیم نییسرشو پا اوشیس
 4اشددتباه کرد اما  هی... ترنم سددتیسددال کم ن 4: به خدا گهیزمزمه وار م طاهر

 دهیساله داره تاوان پس م
 دی: شددادهیو خودش ادامه م دهیبگه که طاهر اجازه نم یزیچ خوادیم اوشیسدد

شونه  زایچ یلیترنم تو خ شه اما مرگ ترانه ن صر با ... ودش بودحماقت خ یمق
 خوب بود... زیاالن همه چ کردیاگه اون حماقت رو نم

عشددق من  چوقتیه کردی: اما اگه ترنم اون کارا رو نمگهیم یبه آروم اوشیسدد
 از من نخواه که راحت.......... زدینم یدست به خودکش
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 یافک یترنم به اندازه  گمی... فقط مخوامینم یچی: من از تو هگهیبا داد م طاهر
. ..نیعذابش ند شددتریب نیاز ا گمیم دهین پس داده... هنوز هم داره پس متاوا

محروم  شدددهیهم ی... از ارث واسددده گمیبراتون م دیبریاگه از عذابش لذت م
در  یبه سددخت رو شیشددده... از محبت خونواده محروم شددده... خرج زندگ

هاش حرف نمارهیم با ها  طا مادر و  پدر و  ندی...  ... خوده من هم جواب زن
 چکدومیکه اون درسددت کنه رو هم ه ییغذا ی... حتدمیسددالمش رو به زور م

سر  یحت میخورینم وقته  یلیترنم خ یغذا بخوره... زندگ زیم هیحق نداره با ما 
از  کیقسددمت کوچ هیفقط  نای... اینابود کن یخوایرو م یچ گهینابود شددده د

ششاهد عذا کیروز از نزد هی هیترنمه... فقط کاف یهایبدبخت شب دنشیب ک  نیا
 ...گمیم یمن چ دیفهمیبعد م

 ونریحماقت تو پدرم اون رو از خونه ب نی: با اگهیبا تاسددف به سددروش م بعد
باورش  چکسی... محال بود حرفش رو باور کنه... بخاطر گشددته هنداختیم

 یعقده هات خال ینجوری... اشدیم ابونیکوچه و خ ینداره... و بعد اون آواره 
 شد؟یم
 : آره؟گهید مدا با

ن ... تو نگاهشددوکنندیکه با دهن باز نگام م فتهیو سددروش م اوشیبه سدد نگاهم
 گمینم یچیه کشمویم ی... آهزنهیموج م یناباور
سع ی: دفعه گهیم تیبا جد طاهر  آدم زنده رو انتخاب هیانتقام  یکن برا یبعد 

 واسه از دست دادن نداره یزیچ گهیکه روحش مرده د یکس یکن
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اده از باغ که شالم اونجا افت یبلند به قسمت یاز تموم شدن حرفش با گام ها بعد
 اوشیکت سدد دنیبا د ادوی... بعد با اخم به طرف من مدارهی... شددالمو برمرهیم

 نهکی... لباسام رو به سمت من پرت مرهیتو هم م شتریشونه هام اخماش ب یرو
... هندازیت به طرفم مشددد هو ب کنهیو با اخم کت اسددپرتش رو از تنش خارج م

و با داد  دارهیشونه هام برم یو اون رو از رو زنهیچنگ م اوشیبعد هم به کت س
 ؟ی: چرا قبولش کردگهیم
 : طاهر من.....گمیترس م با

فه : فعال خگهیو م کنهیبلندم م نیزم یو به شدددت از رو زنهیبه بازوم م یچنگ
مئن باش حال تو رو هم ... مطدونمیشددو... فکر نکن امشددب تو رو مقصددر نم

اتفاقا  نیا یخوردیو از جات تکون نم ینشستی... اگه تو سالن مرمیگیامشب م
 یباعث عذاب همه ا شهیافتاد... مثله هم ینم
 : به خدا من............گمیم یناراحت با

 شمیاز جانب طاهر ساکت م یلیس هیحرفم تموم نشده که با  هنوز
و اون رو از  رهیگیطاهر رو م یبازو رسونهیم خودش رو به طاهر عیسر اوشیس

 ؟یکنیم کاری: چگهیم ی... با ناراحتکنهیمن جدا م
س زنهیم یپوزخند طاهر شم بازوش رو از چنگ  : گهیو م ارهیدر م اوشیو با خ

 ...ینیوضع بب نیترنم رو تو ا یخواستینم شهی... مگه همه؟یچ
 نویس ببپ کنهینم خوشحالت نمتر ی... مگه بدبختنی: خوب حاال ببگهیداد م با

 لذت ببر
شو... گهیبگه که با داد طاهر که خطاب به من م یزیچ خوادیم اوشیس : آماده 

 میریخونه م
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سر با سام رو که جلو دمویتکون م یترس  پام افتاده به همراه کت طاهر و  یلبا
ستفاده ن گهی... مانتوم که ددارمیبرم نیزم یاز رو اوشیس شال..ستیقابل ا م . 

شمیکت طاهر رو هم م ندازمویسرم م یرو رو سر و پو ... بعد از مرتب کردن 
... دمیم بهشرو  اوشیکت سدد یحرف چیبدون ه رمویوضددعم به طرف طاهر م

ابت : ممنون بگهیو م کنهیپرت م اوشیو اون رو به طرف س زنهیبه کت م یچنگ
 کت
... هنوز هگینم یچیو ه دهیتکون م ی... سددررهیگیهوا م یکت رو رو اوشیسدد

 یحرفا دونمی... مخونمیهر دوتاشددون م یرو از چشددما یهم تعجب ناباور
شون کرده... البد فکر م شکه  سخت نیا کردنیطاهر  شیم یمدت که اونا   دنیک

 کردمیم مویمن داشتم مثله ملکه ها با آرامش زندگ
 و از کنهیم یو سددروش خداحافظ اوشیاز سدد یلب ریو ز رهیگیبازوم رو م طاهر
و من رو  شهیمتعجب سروش رد م یو چشما اوشیس نیغمگ ینگاه ها یجلو

 برهیبا خودش م
 : طاهرگهیم یبا ناراحت ادویتازه به خودش م سروش

 کنهینگاش م یحرف چیو بدون ه گردهیبرم یبا خونسرد طاهر
 باش نداشته شی: امشب ترنم مقصر نبود... کارگهیم ینیبا لحن غمگ سروش

 شنومیو مپوزخند طاهر ر یصدا
طاهر بدون توجه به اون بازوم  یول کنهیبه من و طاهر نگاه م یبا نگران سددروش

با خودش م دهیفشدددار م شددتریرو ب ته...  بی... دلم عجکشدددهیو من رو  گرف
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ساوش دور م نجوریهم سروش و  شونو رو رو ینیسنگ میشیکه از  خودم  ینگا
 که مصداق حال منه فتمیم یشعر ادی... کنمیاحساس م

 کندیخارت م امیا نینازن یچه باش هر
 کندیشکارت م ایدن ردلیش یچه باش هر
 گرانید انیبا لب خندان م یچه باش هر

 کندیاشک بارانت م عتیدست طب عاقبت
به چند سدداعت  شددمیکه با طاهر از باغ دور م نجوریدلم شددکسددته... هم چقدر

 به طاهر و خونوادم بدم دیبا یکه چه جواب کنمیفکر م گهید
 هفتم فصل

*************** 
 && سروش&&

 چیو اون ه کشددونهیبه ترنم زل زده... طاهر ترنم رو دنبال خودش م یناراحت با
نم تر ی... تو اون لحظه اونقدر از حرفامونهیکنه... بدجور پشدد تونهینم یکار

 هیاالن فقط  نایا یشده بود که کنترل خودش رو از دست داد... با همه  یعصب
هر حرف طا ادی... ادیسر ترنم م ییکرشو مشغول کرده که امشب چه بالف زیچ
... مطمئن باش حال تو رو هم دونمیفکر نکن امشب تو رو مقصر نم...» فتهیم

اتفاقا  نیا یخوردیو از جات تکون نم ینشستی... اگه تو سالن مرمیگیامشب م
 «یباعث عذاب همه هست شهیافتاد... مثله هم ینم
 اره؟یسر ترنم ب یی: نکنه بالکنهیم لب زمزمه ریز

 ؟یخواستیرو نم نی: مگه همگهیکه م شنوهیرو م اوشیس یعصب یصدا
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سه  یجواب چی... واقعا هگهینم یچیه خودش  گهینداره... االن د اوشیس یوا
 خواستیم یچ دونهیهم نم

 راحت شد؟ التی: خگهیو م شهیم کیبلند بهش نزد یبا قدمها اوشیس
 ؟یگرفت ی: چرا اللموندهیادامه م با داد اوشیس
 یه... وقتبکش نجایکار به ا خواستمیشدم... نم ی: به خدا عصبگهیم یناراحت با

 حرف بارم کرد کنترلم رو از دست دادم یسرم داد زدو کل
 کنه؟یجواب خودت رو قانع م نی: اگهیبا خشم م اوشیس

خودش رو  یجواب حت نی... نه... ادونسدددتیهم جوابش رو خوب م خودش
به  یو چنگ کنهیموهاش فرو م ی... دستشو الهیچه برسه به بق کردیهم قانع نم
اگه خواهر من  یحت...» زنهیم شددشیطاهر آت یحرفا یادآوری زنهیموهاش م

 یاز... به حرمت رویبکن نکارویا یهم بود حق نداشددت نیزم یآدم رو نیبدتر
... میکه با هم خورد ینمکگذشته... به حرمت خونوادم... به حرمت اون نون و 

 «به احترام من و خونواده ام...
 : اشتباه کردمگهیوار م زمزمه

اگه پدر و مادرمون بفهمن  یفکر نکرد نی... به ان؟ی: همگهیبا داد م اوشیسدد
 دهیبهشون دست م یچه حال

صبان با شو ال تیع ست اقعا ... وزنهیبه موهاش م یو چنگ کنهیموهاش فرو م ید
 کنه ارکیچ دونهینم

چه  فشیمادرمون با اون قلب ضددع ی: فکر نکرددهیهمونجور ادامه م اوشیسدد
 اره؟یدووم ب تونهیم یجور
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 تو رو خدا تمومش کن... اوشی: سگهیم عاجزانه
کتک  هیکرد که  ییآقا یلی: واقعا برات متاسفم... طاهر خگهیبا خشم م اوشیس

 مفصل بهت نزد
تش درسدد تونمیکردم م یغلط هیحاال کنم  کاریچ یگی: مگهیم تیعصددبان با

 کشمیکنم؟... خودم هم دارم عذاب م
سف م اوشیس ضع ی: من رو بگو که وقتگهیبا تا فکر  دمید تیترنم رو تو اون و

 بهم زدن رابطه و تو آالست.. یترنم برا دیکردم نقشه جد
 : مثل......گهیو بعد م کنهیم یمکث رسهیکه م نجایبه ا اوشیس

 فتنینه و اون عکسا مترا ادیدو  هر
 : بهش فکر نکنگهیو م پرهیم اوشیوسط حرف س یناراحت با
اشه... پست ب نقدریترنم ا کردمیفکر نم چوقتی: هگهیو م کشهیم یآه اوشیس

 بهش کمک کنم اما اون نابودم کرد... خواستمیمن فقط م
س یزیچ خوادیم  نایاز اکدوم  چی: اما هگهیو با اخم م دهیاجازه نم اوشیبگه که 

 یباشدده ما تو چه خانواده ا ادتی... یکار رو بکن نیکه امشددب ا شدددینم لیدل
ندار میبزرگ شدددد ... یسددوال ببر ریرو ز مونیخونوادگ تیشددخصدد یحق 

قدرش  هیوب... آال دختر خمیدوباره رو ندار یزیآبرور هیتحمل  چکدوممونیه
 رو بدون و گذشته رو هم فراموش کن

 گهیمن یچیو ه دهیتکون م یسر
 ی... همه جا دنبالت گشددتم ولگشددتی: آال دنبالت مگهیاخم آلود م اوشیسدد

 باغ چشددمش یلحظه طرفا هیکه گفت  دمیطاهر رو د نکهینکردم... تا ا داتیپ
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که با اون صحنه  میاومد یسرمون دنبال جنابعال ریبه تو خورده... من و طاهر خ
 میها مواجه شد

 نزن یحرف یه کس: در مورد امشب بگهیو م کشهیم یآه
همه جا جار بزنم که برادرم داشت  امی: پس نه بگهیو م دهیتکون م یسر اشیس
 کردینفر ت*ج*ا*و*ز م هیبه 
 : منظورم پدر و ماد.......گهیو م کنهیخشم نگاش م با

 نهووی... نگران نباش... هنوز اونقدر ددمی: خودم فهمگهیبا پوزخند م اوشیسدد
 تو حرص بدم... یکارا یم برانشدم که بخوام اونا رو ه

 خودش مقصره دونهی... هر چند مرهیگیم اوشینگاشو از س یبا دلخور سروش
 ی... ماجراایبعد ب یآرومتر شددد کمیتو هم بمون  رمی: من به سددالن ماوشیسدد

تموم  یو خوشدد ریبه خ زیامشددب رو هم فراموش کن... خدا رو شددکر همه چ
 شده

 تموم شده؟... یبه خوب زیچ چیواقعا ه کنهیخودش فکر م با
شب ساعت یحوصله  ام سه  جا  نیا یخودم رو هم ندارمم چه برسه بخوام دو 

مل کنم... ترج دور بزنم... خودت آال رو  ابونیتو خ کمی دمیم حیرو هم تح
 برسون خونه...

 : سروشگهیبا اخم م اوشیس
ه ب و گذرهیبا سددرعت از کنارش م اوشیتوجه به سدد یتموم شدددن حرفش ب با

 کنهیهم توجه نم اوشیس یسروش سروش گفتنا
 رهیگیو بازوش رو م رسونهیبا دو خودش رو بهش م اوشیس
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 : سروش امشب رو خراب نکناوشیس
گه از اگهیم یحوصددلگ یب با حال و روزم رو شدددهیخرابتر هم م نی: م  ...
رو  چکسیه یچقدر داغونم؟...امشدددب حوصددله  ینیبی... واقعا نمینیبینم

 ندارم...
 که نثارت ی... با اون همه محبتیآال رو ندار اقتی: تو لگهیبا اخم م اوشیسدد

 دمیدی... اگه رفتارات رو نسبت به ترنم نمیکنیم یتوجه یباز هم بهش ب کنهیم
 یهنوز عاشق ترنم کردمیفکر م

 امشب نیفقط هم اوشی: سگهیالتماس م با
 هشیه از کنارش رد مو همونجور که دار دهیم رونینفسش رو با حرص ب اوشیس
 ی... به خدا احمقی: احمقگهیم
نفر درکم  هی کاشی: اکنهیزمزمه م رلبیو ز کشددهیم یآه اوشیدور شدددن سدد با
 نفر هی... فقط کردیم

ند له ا چ فاصدد با د یقدم  نهیم یداره رو ط واریکه  به د ک ... دهیم هیتک واریو 
گاهش به رو به روهه .. نشهیم رهیبه رو به رو خ ذارهیم بشیدستاش رو داخل ج
ورودش به سدددالن فکر  یکه امشدددب افتاد... به لحظه  ییاما فکرش به اتفاقا

شمش  ی... وقتکنهیم شد اول از همه چ سالن  ترنم افتاد که رو به  بهبا آال وارد 
سته بود... اما طور هی یرو ش سره ن ضور  یوانمود کرد که انگار متوجه  یپ ح

داره... دوسددت نداره که ترنم رو  رتیرنم غت یترنم نشددده.. هنوز که هنوزه رو
سته بود ه ی... در تمام مدتنهیبب گهینفر د کیکنار  ش از حرفا  یچیکه کنار آال ن

د و پسر بلند ش یترنم بود... وقت شیحواسش پ ی همه... دیو حرکات آال نفهم
س سودگ یرفت اون هم نف سر آ ش یاز   ی همه یکنار آال بود ول نکهی... با ادیک
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...دوسددت نداشددت به آال خ*ی*ا*ن*ت کنه اما خواسددتیترنم رو م وجودش
ست خودش نبود... مثله همه  ست ول ییروزا یواقعا د آال  یبرا یکه کنار آال

 آال باشه ی... اون لحظه هم نتونست براستین
 یلیسروش... خ ینامرد یلی: خکنهیلب زمزمه م ریز

ل*خ*ت آال رو لمس کرد...  یخودش شددونه ها لیبار با م نیاول یبرا امروز
به آال نزد نیاول یبرا قدر  که صددددا کیبار اون ناش رو  یبود  نفس نفس زد
سه اش از رو نیاول ی... برادیشنیم  یبود... اما مثل همه  تیرضا یبار ب*و*

 یلذت هبهش دست نداد... ن یاحساس چیکه آال به طرفش اومده بود ه ییروزها
ضربان قلبش باال رفت. شد... هم یذره ا ی. نه حتبرد... نه  ال آ شهیخوشحال 

غرور  خواسددتی... نمکردیقبولش م یناچار یو اون هم از رو شدددیقدم م شیپ
که به آال عالقه  یدار کنه...با خودش قرار گذاشددته بود تا زمان حهیآال رو جر

قول و قراراش زد...  ی مهه ریامروز ز یقدم نشدده ول شیپ چوقتیمند نشددده ه
م زنگ خوردو ترنم جواب پسددر اون طرف خط رو با اون همه ترن یگوشدد یوقت

صم تیمیصم شد و ت صبرش تموم  شد...  صبرش تموم  رنم گرفت به ت میداد 
شبخت تره... برا شهیثابت کنه که از هم شد قد شیبار خودش پ نیاول یخو م 

تو  سددتیرو بفهمونه... به ترنم بفهمونه که مهم ن زایچ یلیبه ترنم خ نکهیا یبرا
که  سددتی... مهم نیداد حیکه برادرم رو بهم ترج سددتی... مهم نینارو زدبهم 

شت چوقتیه ستم ندا ست ستی... مهم نیدو شک ... چون االن من یکه دلم رو 
حاظ  یلیکه خ یکیرو دوسدددت دارم...  گهید یکی از تو سددرتره... هم از ل

شقمه...  وونهیکه د یکی... ی... هم از لحاظ ظاهریاخالق ثله که م یکیوار عا
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تفاوت نگاهش رو ازش  یب یلیترنم خ یفرشددته ها پاک و مهربونه.... اما وقت
شد... وقت نییبه پا یبلند هیگرفت انگار از  رو  بعد از قطع تماس جاش یپرت 

کردن... خودش هم  یسددرش خال یرو رو یخیعوض کرد انگار سددطل آب 
ستینم شتچرا انتظار  دون شما دا شک یچ ستخوی... منهیبب یترنم رو ا به  ا

دبخت ب شهیخوشبخته اما به خودش ثابت شد که از هم یلیترنم بفهمونه که خ
 تره...

 با لحن رهیگیدسددتاش م نیو سددرش رو ب کنهیخارج م بشیرو از ج دسددتاش
 ... خالصم کنکشمینم گهید ای: خداگهیم ینیغمگ

ه ... ببندهی... چشددماشددو مدهیم هیتک واریو سددرش رو به د نهیشددیم نیزم یرو
 کنهیفکر م هاشیختبد
اون رو کنار خودش داشددته باشدده... به  تونهینم یهنوز عاشددق ترنمه ول نکهیا به
کهیا نار خودش داره ول ن ظه ک نهینم یآال رو هر لح نه... حت تو  یبهش فکر ک

نداره که بهش فکر کنه... خودش هم نم به دلش  دونهیدوسدددت  چرا مهر آال 
 ستین یهنوز هم دلش راض یول شونهیعروس گهی... دو ماه دنهیشینم
تا  ینک یبار دلت گفت چه غلط هی: گهیو با حرص م کوبهیم نیمشددت به زم با

 یریبا عقلت جلو م نباریا یتاوانش رو پس بد دیبا یعمر دار
 شهیم ریچشمش سراز یاز گوشه  یحرف قطره اشک نیگفتن ا با

 کنم؟ کاریچ ای: خداگهیو م کنهیباز م چشماشو
به ترنم ت*ج*ا*و*ز کنه... واقعا  خواستیکه م کنهیفکر م شیپچند ساعت  به
 به ترنم ت*ج*ا*و*ز کنه... خواستیم
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به خاطر درسددت صددبر کردم ...  یسددال محرمم بود 5: کنهیزمزمه م رلبیز
ست تموم م سه هممونیسر خونه و زنندگ میریو م شهیگفتم در  هشی... بعد وا

 موند... یلخا هی... اما آخرش دستام خالیشیمال من م
فا له  یحر  یتالف یکردنو اون هم برا یقلبش رو زخم زیخنجر ت هیترنم مث

ستیم سمش رو مورد حمله قرار بده... اولش فقط م خوا ستیج ترنم رو  خوا
سونه ول شنا یوقت یبتر ش یلبها یدوباره طعم آ دش رو خو اریاخت دیترنم رو چ

ما در برابر  یاراده ا یاز دسدددت داد... مرد ب مت نبود ا قاو  یلیخ براشترنم م
رده ک رشیکه اسدد یتنها دختر یاطرافش بودن ول یادیز یسددخت بود... دخترا
 بود ترنم بود و بس...

مه م ریز نهیلب زمز مه آدمک به …: نمي دانم...چرا بین این ه له کرده ام  پی
 تو...!!!!شاید فقط با تو پروانه مي شوم...

شن نیا مورد  یشعرها و جمله ها شهیرنم همبود... ت دهیجمله رو از خود ترنم 
... بارها مسخرش کرده بود کردیم یو نگهدار نوشتیم یدفتر یعالقش رو تو

... ترنم هم مثله دیکنیم یمسددخره ا یو گفته بود شددما دخترا هم عجب کارا
سرد شهیهم شو داده بود و گفته بود: آدم کار م یبا خون هتر از بکنه ب سخرهجواب

نگاه  کنندیتوپ رو دنبال م هیکه  کاریعده آدم ب هیو به  نهیبش یو یت یکه پا نهیا
 اس...احس یب یپسره  گفتیم کردویلب زمزمه م ریکنه...برو بابا... بعد هم ز

 ای... نهی... کار هر روزش همنهیشیرو لباش م یاون روزا لبخند تلخ یادآوری از
موقع  ی... بعضددهکنیم سددهیآال رو با ترنم مقا ای کنهیبه خاطرات گذشددته فکر م

آال رو ترنم صدددا  یموقع اشددتباه یبعضدد ی... حتنهیبیترنم م یآال رو به جا
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هنوز اسددم ترنم ورد  دتهمه م نیبعد از ا بهیخودش هم عج ی... واسدده زنهیم
 یفاوتت یدوستت دارم... با ب یلیبار که آال بهش گفت سروش خ هیزبونشه... 

س نطوریگفته بود من هم هم شده  نیر همترنم... بارها  ضوع با آال دعواش  مو
ست خودش ن سال رو هم با فکر ترنم گذرونده  4 نیتمام ا ی... حتستیاما د

عادت اسددم  یاز رو کنندیفراموشددش کنه... همه فکر م تونهیم یپس چه جور
 یبلکه همه  سددتیعادت ن یکه از رو دونهیاما خودش م ارهیترنم رو به زبون م

 عشقه یرفتاراش از رو
اش پ یو ربان رو از جلو شددهی... به جلو خم مفتهیربان م کهیت هیه ب چشددمش

 خورده براش آشناهه هی... دارهیبرم
بان فتهیم یاون لحظه ا ادی به زم یرو از موها یکه ر باز کردو اون رو   نیترنم 

سمت ب شماش رو مبرهیم شینیپرت کرد... ربان رو به  و بو و ربان ر بندهی... چ
 کنهیم

 دهیترنم رو م ی: بوگهیلب م ریو ز زنهیم یلبخند
شمها با سها یهمون چ سته به التما  ی.. تو.رهیگی... دلش مکنهیترنم فکر م یب

ها ب تا احسددداس مختلف گ نیاون لحظه  تاده بود... بعضدد ریدو  با  یاف موقع 
ض گفتیخودش م شه و بع اما باز با فکر کردن به  سوختیموقع دلش م یحق

رو حفظ کنه و  شیخونسددرد کردیم یبود سددع که ترنم در حقش کرده ییکارا
 ...شدیم میتسل دنیرسینم اوشینشه هر چند آخرش اگر طاهر و س میتسل

باهات بودم ا هیبار فقط  هی: کاش کنهیلب زمزمه م ریز حداقل  ینجوریبار 
 رسهیبهت نم یا گهیراحت بود که دست کس د المیخ
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 ییرفاح ی... با همه شهیاغون مبه ترنم بخوره د گهینفر د هیدست  نکهیفکر ا از
ندیکه در مورد ترنم م نه اون هم ا زیچ هیاز  زن که ترنم هنوز دسدددت  نهیمطمئ

ببخشدده... امشددب  یا گهینخورده سددت... تحملش رو نداره اون رو به کس د
ستیدلش م شت به هر ق خوا ست دا شه... دو ستش دهش یمتیبا ترنم با  به د

باز هم حرفاارهیب ما  کا ی... ا طاهر و ترنم  ند  ر خودشددون رو کردن... هر چ
 میکه باز تسل دونهیندونه خودش خوب م ی... اما هرکسدنیهم سر رس اوشیس

سته  شده بود...  یخوا س ییجورا هیترنم  شحاله که طاهر و  به موقع  اوشیخو
 دایاونه...  یها واسددتهخ میدوسددت نداره ترنم فکر کنه که هنوز تسددل دنیرسدد

نه  یباورم کن خوامیداغون ترم نکن... نه م نیش از اسددرو... »فتهیحرف ترنم م
غرق ترم  نیباشددم... من غرق مشددکالتم از ا اهویدور از ه خوامیفقط م یچیه

 ...هریگیحرفا دلش م نیا یادآوریچرا با  دونهی...نم«کنمینکن... التماست م
 رنیگیبهش سخت م نقدریخونوادش ا یعنی: کنهیلب زمزمه م ریز
... محاله... اونا پدر و مادرش هسددتن... صددد در صددد تا کنهیخودش فکر م با

ش  یسالها تنها نیترنم تمام ا...»فتهیطاهر م یحرفا ادی... دنیاالن اون رو بخ
... هر هی... از همسددالی... از خونواده... ازفامدهیتنها بود... از همه حرف شددن

نارش م یکسدد ند گذشدددتیکه از ک ثارش م یپوزخ گه اون کردین ....ا
تاوان گ*ن*ا*هش رو پس داده... اون هر روز داره نگاه هاگ*ن  ی*ا*هکاره 

نا بهیپرنفرت هر غر مل م ییوآشدد نهیرو تح خاطر چ ک خاطر ؟یبه  به   هی... 
 «...اشتباه
 : اون حقشهگهیوار با حرص م زمزمه
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ما ماش تو هم م گهید یحرفا یآور ادیبا  ا  یاز ارث واسددده : »رهیطاهر اخ
شده...  شهیهم شده... خرج زندگمحروم  رو به  شیاز محبت خونواده محروم 

... خوده من هم زنندی... پدر و مادر و طاها باهاش حرف نمارهیدر م یسددخت
به زور م که اون درسدددت کنه رو هم  ییغذا ی... حتدمیجواب سددالمش رو

نم تر یغذا بخوره... زندگ زیم هیحق نداره با ما سدر  یحت میخورینم چکدومیه
 «ینابودکن یخوایرو م یچ گهیود شده دوقته ناب یلیخ
 نیا ی... محاله خونواده اگهی: حتما دروغ مکنهیبا خودش زمزمه م یناراحت با

 کار رو با دخترشون بکنند... به من خ*ی*ا*ن*ت شده اما خونواد.....
دختر از لحاظ  نیاقا سروش ا: »شهیساکت م یرمضان یآقا یحرفا یادآوری با

م حقوق ه دیشددرکتتون کار کنه با یماه تو هیاگه قراره اسددت  قهیدر مضدد یمال
دختر رو بفرسددتم وگرنه خودم  نیشدددم که ا یمن به خاطر پدرتون راضدد رهیبگ

 «رو از دست بدم یمترجم نیکه چن ستمیحاضر ن
سها ادی س دیکه ترنم رو د یچند بار نی... افتهیترنم م یلبا ساش  اده و اکثرا لبا

 رنگ و رو رفته بودن...
شار مشهیاز نهادش بلند م هآ ستش ف ه... بگ یچ دونهی... نمدهی... ربان رو تو د

ستش داره... از  هیاز  شب هم فهم هیطرف دو  به ترنم دیطرف ازش متنفره... ام
 از خودش شتریب دیشا یاز همه... حت شتریهم سخت گذشت ب

 شیدر پ خارج باغ رو ریکه مس نجوری... همشهیبلند م نیزم یاز رو یناراحت با
 کنهیگرفته به ترنم فکر م

 ارهیسرش ب یی: نکنه طاهر بالگهیوار م زمزمه
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... عذاب وجدان به خاطر رهیگیبار عذاب وجدان م نیاول یاز مدتها برا بعد
ستیکه م یکار ... کنهیم کیو به لبش نزد ارهیبا ترنم کنه... ربان رو باال م خوا

و با  ذارهیم بشین رو داخل ج... رباکشددهیم یو آه زنهیبهش م یب*و*سدده ا
 یتموم آرزوهام رو نابود کرد یرحم ی: چرا با بگهیخودش م

 :کنهیشعر با حال االنش صدق م نی... چقدر افتهیشعر ترنم م ادی
 فراموشت کنم دیتو شا یرو نمینب گفتم

 فراموشت کنم دیبا نیندارد بعد از ا دیشا
 فراموشت کنم؟ دیبا یعنی: گهیآه م با

... با کوبهیم شیشونیو با دست به پ ستهیمی... سرجاش وافتهیشرکت م ادی هتاز
 اد؟ی: نکنه فردا نگهیداد م

 ادی: خوب نگهیته دلش م یزیچ هی
... بدون توجه به جشددن و شددهیو از باغ خارج م فتهیخراب دوباره راه م یحال با

 رهیگیم شیرو در پ نشیماش ریو مس شهیاز خونه خارج م ینامزد
 یا جهینت چیفکرا ه نی... اشهیاعصابش خرد م شتریب کنهیفکر م شتریب یچ هر

 براش ندارن
زنمو زنگ ب یرمضان یبه آقا دی: فردا اول وقت باکنهیداغون زمزمه م یاعصاب با

 بگم با موندش در شرکت موافقت شده...
صد با آقا کنهیخودش فکر م با صد در  ضان یکه ترنم  که  نهکیصحبت م یرم
اله مح یرمضان یدر عمل انجام شده قرارش بدم... آقا دیبا ادیبه شرکت ن گهید
 ...فرستهیترنم رو به شرکت م ادیقولش بزنه به احتمال ز ریز
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 نهیشیرو لبش م یفکر لبخند نیا با
 ... ینجوریو ا کنهیدست خودم کار م ری: ترنم زگهیوار م زمزمه

پاک م... لبخند از لب؟یچ ینجوریا پرسدددهیخودش م از با  ی... ولشدددهیاش 
ام مهمه که االن بر یزیتنها چ الفیخی: بگهیو م ندازهیباال م یشددونه ا یتفاوتیب
 که به زور نگهش دارم نهیا
خودش داشددته  کیترنم رو نزد خوادیچرا م دونهینم یدوسددتش داره ول دونهیم

شه... وقت سه  یبا شدن پس چه دل شهیهم یوا سه ا یلیاز هم جدا  رابطه  نیوا
 وجود داشته باشه تونهیون مش

در  یماه و سدتاره ا چیو ه کنهیبهش فکر نکنه... به آسدمون نگاه م دهیم حیترج
 نهیبیآسمون نم

 فروغ مونده یستاره و ب یب تی: تو هم مثله من زندگگهیوار م زمزمه
بلندتر به  یو بعدش با قدم ها دهیتکون م یسددر ی... با ناراحتکشدددهیم یآه

 کنهیت محرک نشیسمت ماش
اه نگ رونیبه ب نیماشدد ی شددهی... از شددزنمینم ینشددسددتمو حرف نیماشدد یتو
... زایچ یلیاز خ ترسمی... مهیاز هر موجوده زنده ا یکه خال یرونی... به بکنمیم

روح... از سدرعت سدرم اور  یب یروها ادهیپ نیخلوت...از ا یابونهایخ نیاز ا
ش سکرآور داخل ما سکوت  ستار ... فقط نیطاها... از  به دور از  یه زندگیخوا

 نمدوینم ی... حتفتهیبرام م دیاتفاق جد هیروزا هر روز  نیهسددتم... اما ا اهویه
... طاهر ب*غ*لم نشددسددته با سددتیسدداعت چنده... هر چند برام مهم هم ن

... سددرعتش سددرسددام آوره... اگه زنده به خونه رونهیسددرعت به سددمت خونه م
اگه زنده ام به خونه برسددم  ارهبه حال من د ی... هر چند چه فرقهیلیخ میبرسدد
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بگمو  یزیچ هی ترسددمیبگم... م یزیمحاله که زنده ام بذاره... جرات ندارم چ
 یرفح چیه مینشست نیتو ماش یشروع دعوا بشه... از وقت یبرا یهمون بهونه ا

شده... از همون لحظه  نمونیب  یحت رونهیاول طاهر فقط و فقط م یرد و بدل ن
 بار به بابا زنگ زدو بهش هینگفت... فقط  یچی... هنزدهم سرم  کیچداد کو هی

کار داره م هیگفت  با  خوادیخورده  به خونه برگرده... گفت ترنم رو هم  زودتر 
زمزمه  یدر جوابش گفت که طاهر باشددده ا یبابا چ دونمیکه نم برمیخودم م

عد از اون د ماس رو قطع کرد... ب  یحرف نزد من هم یحرف چیه گهیکردو ت
شتم جرات ب ینزدم... هر چند حرف شتم... اگرم دا سه گفتن ندا و ر انشیهم وا

شتم... ته دلم ازش ممنونم که به بابا حرف شک یحت ینزده ول یندا ر رو جرات ت
 کنه... یرو سددرم خال زیتلنگره تا همه چ هیففقط منتظر  دونمیهم ندارم... م

 میشیتر م کینزد نهظه که به خو... لحظه به لحمینمونده که به خونه برس یزیچ
خورده حالت تهوع دارم...  هی... از شدددت اسددترس شددهیم شددتریترس من هم ب

سترس  یلیضربان قلبم هم خ شدت ا شتام هم از  دن ز خیباالست... نوک انگ
 رهیبه انگشتام خ رمویگیم رونی... نگاهم رو از بکنمیم یمدام باهاشون باز یول
... رگ گردنش متورم شده و چهره ندازمیطاهر مبه  ینگاه یچشم ری... زشمیم

صورتش م یدرهمه... از اون همه اخم یلیاش هم خ  یته قلبم خال نمیبیکه تو 
سعشهیم شم ول کنمیم ی...  سرد با ه ... باالخره بستمیهم موفق ن ادیز یخون

و  کنهیرو خاموش م نیطاهر ماشدد میشددیم اطیوارد ح ی... وقتمیرسددیخونه م
شا یحرف چیبدون ه ش ی... من هم با قدمهاشهیم ادهیپ نیز ما  نیلرزون از ما

سمت در ح ینگاه نکهی... طاهر بدون اشمیم ادهیپ ... هریم اطیبه من بندازه به 
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... من هم پشددت کنهیو در آخر به سددمت سدداختمون حرکت م بندهیدر رو م
 میرسددیبه داخل سدداختمون م ی... وقتکنمیلرزان حرکت م یسددرش با قدمها

ه ک شدمیم دواری... ته دلم امرهیبه من به سدمت اتاقش م ینگاه مین نطاهر بدو
 تیو با جد گردهیلحظه به سددمتم برم نیشددده اما در آخر المیخیطاهر ب دیشددا

 ایبه اتاقم ب گهید ی قهی: ده دقگهیم
 : عوضشون کنگهیو م کنهیم یسر به لباسم اشاره ا با
... به داخل کنهیرو باز م... در رهیدر م ی رهیبعد دسددتش به سددمت دسددتگ و

 بندهیو محکم در رو م رهیاتاقش م
سه  یبه نشونه  یسر کشمویم یآه سف وا و زمزمه وار  دمیخودم تکون م یتا
سددمت  به یبا ناراحت شددهیحرفم تموم م یرفت وقت ی: ترنم بدبخت شدددگمیم

سام رو عوض مرمیم شیاتاقم پ شدن به اتاقم لبا به  یهنگا کنموی...بعد از وارد 
ست قهیتا از ده دق ندازمیساعت م سام م ینگذره... د شمویبه لبا سمت ک  نهیآ به 

شکم م یچهره  دنی... با درمیم شده و روزنهیخودم خ سمت ی... لبام متورم   یق
پخش  شددمیآرا یکه کردم همه  یا هیاز لبم خون خشددک شددده... بخاطر گر

با  ختهیشدددده... موهامم همه پخش و پال دورم ر دسددتم جمع ... موهام رو 
 یرو یبه کبود شددمم... چبندمیمحکم م زمهیم یکه رو ییبا کش مو کنمویم

از  یروسددر هی... کنمیبه سددمت کمد حرکت م کشددمویم ی... آهفتهیگردنم م
گردنم  یتا حداقل کبود ندازمیسددرم م یرو کنمویم دایکمدم پ یداخل کشددو

شو دهید ست سمت د شه... بعد هم به   ا آب وصورتم رو ب کنمویحرکت م یین
شو ی... وقتشورمیصابون م ست  دازمنیساعت م هب ینگاه شمیخارج م ییاز د
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... مریبه سمت اتاق طاهر م شمویاز اتاقم خارج م عیشده... سر رید قهیپنج دق
 تو ای: بگهیو م دهیجواب م یتا باالخره با لحن خشن زنمیچند بار در م

 شمیوارد اتاق م کشمویم نییرو پا رهیترس دستگ با
اهش نگ نکهیشده... بدون ا رهیو به رو به رو خ دهیتختش طاق باز دراز کش یور

 : در رو ببندگهیم تیبا جد رهیرو از رو به رو بگ
 زیبه سددمت م ی... به آرومبندمیرو که پشدددت سددرم باز گذاشددته بودم م در

ر نگاش منتظ نمویشیبا ترس روش م کشمویرو جلو م یصندل رمیم وترشیکامپ
شونت م... همکنمیم شم دوخته با خ  نکهی: قبل از اگهیونجور که به رو به رو چ

 بهت گفته بودم؟ یچ میبرس یبه مهمون
 کنمیم یباهاشون باز کنمویبهش بدم...به انگشتام نگاه م یچه جواب دونمینم

 کنمیخودم احساس م ینگاهش رو رو ینیستگ
 کنندیمفرار ن یی: به من نگاه کن... اون انگشتات جاگهیم تیجد با

 نیه ا: خوبگهی... با پوزخند مشددمیم رهیبهش خ یبا نگران رمویگیباال م سددرمو
 یکنینم یو به حرفام توجه یترسیهمه از من م

 ی: مگه امشدددب توگهیم یو با خونسددرد دهیبگم که اجازه نم یزیچ خوامیم
 ؟یمامان و بابا رو ناراحت کن یبهت نگفتم حق ندار نیماش
 نه؟ ای: گفتم هگیم یبا لحن خشن بعد

 دمیبه نشونه آره تکون م یترس سر با
 برام سر تکون نده یخودیجوابمو بده... ب ی: درست و حسابگهیداد م با
 داداش ی: گفتگمیم یلرزون یصدا با
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 ادیو آروم آروم به طرف من م شهیتختش بلند م یرو از
به خودت هم قبول دارگهیم تیجد با به اون که امشدددب قبل از ورود  ی: خو

شن کوفت ش یتو یج سر چیه یبهت گفتم حق ندار نیما ... یدرست کن یدرد
 یکرد یاما تو طبق معمول فقط و فقط خرابکار

 ودمن نب ری: داداش به خدا تقصگمیم یبه سخت شمویم رهیترس بهش خ با
اون  من بود... با ترانه ری... البد تقصددیبگ یخوایم یچ ینگ نوی: اگهیداد م با

ص یگفت یدکار رو کر ص یمن نبود... ترانه مرد گفت ریتق  یود... آبرومن نب ریتق
 یمن نبود... امشب هم اون همه خرابکار ریتقص یگفت یخونواده رو به باد داد

 من نبود ریتقص یگیباز م یکرد
هم  گهی: البد اگه چند روز دگهیبا داد م دهیحرف زدن بهم نم یاجازه  اصددال

 یوندیمن نبود... م ریتقصدد یگفتیباز م دیسددریبه همه جا م تیخبر حاملگ
 یاز اشتباهاتت رو قبول ندار چکدومیکه ه هیچ یبدبخت

 یکنیداداش به خدا اشتباه م-
شما با شده م یچ سگهیسرخ  شتباه م ی: اون ک شت ییتو کنهیکه ا باه نه من... ا

 ؟یبه کجا برس یخوایپشت اشتباه... آخرش م
 ؟یکن کاریچ آخرش یخوای: واقعا مگهیم تیجد با

 یواخی: با توام... جواب من رو بده آخرش مگهیبا داد م نهیبیسددکوتمو م یوقت
به  زنندیکه راجع به تو م ییاون حرفا یهمه  یخوای... نکنه واقعا میکن کاریچ

شه... م لیتبد قتیحق شا یدونیب ست  دیجد یها عهیچقدر  سرت در شت  پ
همه  یامروز برا ونه جونم ت ننددویفقط تو رو خائن و قاتل م یشده... فکر کرد
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در  دیحرف جد هیها  ی... هر روز تو مهمونیایدختر ه*ر*زه هم به شددمار م هی
 هم براشون ندارم... یجواب چیه شنومویموردت م

ضع خونواده امون ا یدیفهمی... تو اگه میفهمی... نه به خدا نمیفهمیم  نیکه و
که بخوام دهنشددون ر یجواب چینبود.... ه به بقندارم  که  ندم...  م بگ هیو بب
س هیساعت خواهرتو با  نیا یتو روزید گهیم یکی... گ*ن*ا*ههیخواهرم ب ره پ

 دیشا گهیم یکی... کنهیتو شرکت کار م یمطمئن گهیم یکی... دمید یشکل نیا
سرش حماقت  یحماقت احمقانه  هیتو کار خالف هم افتاده... با  شت  تو و پ

 همه یشددد... حاال که اومد دهیبه گند کشدد مونیهمگ هیاحمقانه تر ترانه زندگ
 که هست بدترش نکن ینیحداقل از ا یرو نابود کرد زیچ

 و با خشددم به دارهیبرم زیو به سددمت من خ سددتهیمیجلوم وا رسددهیبهم م یوقت
 یحوصددله  یتنشددده... معلومه حت رونی... هنوز لباس بزنهیبازوهام چنگ م

 یدندونا نیو از ب کنهیزور بلندم معوض کردن لباسدداش رو هم نداشددته... به 
 ؟یکنیم یخونواده باز ی: چرا با آبروگهیشده م دیکل
 بشه ینجوریا خواستمیداداش به خدا نم گمیبغض م با
بشددده...  نیبهتر از ا یانتظار دار یتو اون باغ لعنت یریتنها م ی: وقتگهیداد م با
سرا یمین شون به ت لیفام یاز پ صد شم بد نگکه چه عرض کنم نود در اه و به چ
 یسددک یتو جمع شددلوغ یمراقبت باشددم وقت شددهیهم تونمی... من که نمکنندیم

 کارت نداره... پدر و مادرمون هم که به امون خدا ولت کردن...
 گمینم یچیو ه شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  اشک
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ه خورد هی نیهم یاون باغ لعنت یتو ی: رفتدهیطاهر همونجور با داد ادامه م یول
من  یو بگ یجلوم واسددت یایو بعد ب یهم که برامون مونده رو به باد بد ییآبرو

برسددم  ررتید یربع هی قهیده دق هیبود  یبشدده... فقط کاف ینجوریا خواسددتمینم
 کارت تموم بود...

 ؟یفهمی: مگهیبلندتر م یداد با
 هیاشکام جار نجوریهم

تحمل  هگی... ددمیبر گهیدا د... به خی: امشب رو برام کوفت کردگهیم ادیفر با
سددروش  یندارم... هر چند اون سددروش بدبخت هم حق داره... اگه من به جا

سال پ شتمتیبدون درنگ م شیبودم همون چهار  یخواهرم نایا ی... با همه ک
 و من مجبورم ازت دفاع کنم

که باعث  دهیو هلم م کنهیبه هق هق افتادم... بازوهامو ول م هیشددددت گر از
 پرت بشم یصندل یور شهیم

گفتن نداره به  گهیهم از تو... طاها هم که د نی: اون از ترانه... اگهیوار م زمزمه
سب یاون دختره  از  دیبا ی... مامان و بابا کستیو ول کن ماجرا ن دهیه*ر*زه چ

 نفس راحت بکشن هیشماها  یدست حماقتها
صداگهیم یحوصلگ یبا ب ادینفسم باال نم گهیکردم د هیبس گر از تو خفه :اون 

 ندارم یو زار هیگر یکن... حوصله 
ست ییزایچ هی... ستمیهم موفق ن ادینکنم اما ز هیگر گهید کنمیم یسع خود  د

 ی... مثله بغضشنیم یمن که بدون اجازه جار یاشکا نی... مثله همستیآدم ن
 یخنجر زخم هیکه با  ی... مثله دلشددکنهیو بدون اجازه م نهیشددیکه تو گلوم م

دست خود آدم  زایچ ی... واقعا بعضرهیگیدردش آرم نم یمرحم چیو با ه شهیم
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شت...مثل االن که دلم خ س ست  یلین سروش هم از د ست  گرفته... هم از د
 گهید یایلیخ
اتاقم رو کرده...  یهق هقم رو تو گلوم خفه کنم... دلم هوا تونمینم یجور چیه

طاهر اجازه بده زودتر به اتاقم  کاشی... اخوادیو آرامش اتاقم رو م ییدلم تنها
گ آهن هی... کیاتاق تار هیآرومم کنه...  تونهیکه االن م زهیبرم... فقط چند چ

شک... و در آخر هم  ایدن هی... و نیغمگ  هیآخر نیخواب آروم... هر چند ا هیا
 من جز محاالته یواسه 

 ینکن... بدجور رو اعصابم هیگر گمی: مگه نمگهیم ادیفر با
بلند  ... به سددرعت از جامادیبه طرفم م تیبا عصددبان رمیگیآروم نم نهیبیم یقتو
 : دادا...........گمیبا ترس م شمویم

 یباال... دسددتمو جلو رهیو دسددتش م رسددهیحرفم تموم نشددده که بهم م هنوز
 ... داداش نزنگمیم غیبا ج بندموی... چشمامو مرمیگیصورتم م

... چشددمام رو آروم آروم باز شددهینم یلیسدد از یخبر مونمیچقدر منتظر م هر
... شددمیدرهم طاهر رو به رو م یو ابروها یاشددک ی...که با چشددمهاکنمیم

شکه و در چهره اش اخم شماش غرقه ا سته... به گردنم خ یچ ش شده...  رهین
سر یتازه متوجه  سر ی... گره شمیم میرو شده و گردنم  میرو  هخورد هیشل 

 یره گ خوامیم عیگردنم افتاده... سر یر هم به کبود... البد نگاه طاهشهیم دهید
دسددتش  یکیو با اون  رهیگیرو سددفت کنم که طاهر مچ دسددتمو م میروسددر
و با  برهیگردنم م ی... دسددتش رو به سددمت کبودارهیرو از سددرم در م یروسددر

 سددتشد یقطره از اشددکام رو هی... کنهیرو نوازش م یپشدددت دسدددت کبود
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ا و ب کنهیاتاق پرت م یرو به گوشدده  ی... روسددرادی... تازه به خودش مچکهیم
 نکرد؟ ی: اون ک*ث*ا*ف*ت که کارگهیداد م

 یمتریو با لحن مال دهیقدم به عقب برم که مچ دستمو فشار م هی خوامیترس م با
 که نتونست بکنه؟ درسته؟ ی: کارپرسهیم
شمها با شک یچ شارزنمیبهش زل م یا ستم ف ام گو منتظر ن ارهیم ی... به مچ د
 شهیخورده اخماش باز م هی... دمیتکون م یمنف یبه نشونه  ی... سرکنهیم
. لحظه.. هی یفقط برا ی... ولنمیبیخودم م یلحظه طاهر گذشددته ها رو جلو هی

هر دوشون  یبه هم شباهت دارن... چشما یلیجهت خ نیطاهر و سروش از ا
دوباره  دهینکش به لحظه یول شنیم یمواقع مثله گذشته ها غرق مهربون یبعض

 گردنیبرم یبه حالت عاد
 : مطمئن باشم؟گهیم تیجد با

: هزار بار بهت گفتم درسددت و گهیو م شددهیم یکه عصددبان دمیتکون م یسددر
 جوابمو بده یحساب

 آره داداش-
 افهیق نیعنوان هم با ا چی:باشددده... برو تو اتاقت... به هگهیخشددن م یلحن با

 فهم شد؟ ری.. ش.یشیمامان و بابا ظاهر نم یجلو
 یرو از رو یروسددر رمویاتاق م ی... اول به گوشدده گمیم یوار باشدده ا زمزمه

 کنموی... در رو باز مرمیبه سددمت در م یآروم یو بعد با قدمها دارمیبرم نیزم
باره تکرار بشدده زندت  ی: اگه ماجراگهیخارج بشددم که م خوامیم امشددب دو

... کنمیمو همه رو خالص  تکشددمیبار خودم م نی... مطمئن باش اذارمینم
 ... حاال هم زودتر گم شو که حوصلتو ندارمیپس بهتره حواست رو جمع کن
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سمت اتاق خودم حرکت م ندمویدر اتاق طاها رو م یناراحت با شبکنمیبه   : ام
آغوش گرم واسه  هی... خوادیم یدلدار یآغوش واسه  هیاز اون شباست که دلم 

شکام... دلم م ی  وقت نیزنگ بزنمو باهاش حرف بزنم... اما ا یکیبه  خوادیا
سه ک صال ک یشب وا حرف بزنم...  هاشرو دارم که بخوام با یزنگ بزنم... ا

که تو نا  ندا خاطر هز بهیکشددور غر یما ماس  تونمیهاش نم نهیو ب هاش ت با
 ی... حتدونهینم میاز زندگ یزیهم با مهربان آشددنا شدددم که چ دای... جدرمیبگ

ستیاگر هم م شکلب دون شکالته  شدیحل نم یاز هم م اون زن خودش غرقه م
هم ندارم  یا گهید دوسددتخودم کنم...  یزندگ یاون رو هم قاط خوادیدلم نم

تاقم م هیکه بخوام  به در ا باز رسددمیخورده براش درد و دل کنم...  ... در رو 
... کنمیو بعد هم از داخل قفل م بندمی... در رو پشت سرم مشمیوارد م کنمویم

شنش مرمیم وتریسمت کامپ به ... ادیاال بب ندوزیتا و مونمیمنتظر م کنموی... رو
... آروم آروم به سمت پنجره ندازمیتخت م یرو کنمویمرو از سرم باز  یروسر

سمون نگاه مکنمیحرکت م رو لبم  یستارست... لبخند تلخ ی... بکنمی... به آ
از من  ایدن ی همه شدددن... اصددال یسددتاره ها هم از من فرار ی... حتنهیشددیم

که از پنجره به  نجوریخود دارن... هم یجا گهیهسددتن... سددتاره ها که د یفرار
... به امشب... به آالگل... به مهسا... به کنمیشدم به امشب فکر م رهیرون خیب

 ... و از همه مهمتر به سروشاوشیبهروز... به س
هم ت*ج*ا*و*ز سددروش ب دیرسددیاگه طاهر نم یعنی: کنمیخودم زمزمه م با
 کرد؟یم
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جواب سددوالم مثبت  ترسددمیکه بدونم... م خوادی..... دلم هم نمدونمینم واقعا
شه و ب شم... اون تعلل آخرش بهم ا شتریبا شا دهیرو م دیام نیداغون ب  دیکه 

شه.... حت شده با ست ن سروش د یسروش هنوز اونقدر پ سه  گهیاگه  من  یوا
 دیبا شددهیحم باشدده... سددروش همر یحد ب نیهم نباشدده دوسددت ندارم تا ا

 باشه نیمهربونتر
شب خ ای: خداگمیوار م زمزمه شت... هر چند ام شب گذ  یلیشکرت که ام

 تونستی... غرورم... اما باز متمیاز دست دادم... قلبم... روحم... شخص زایچ
 هم باشه نهایبدتر از ا

 . ممنون..ی... که کمکم کردیشددکرت که تنهام نذاشددت ای: خداگمیدلم م یتو
 یسخت از من محافظت کرد طیدر اون شرا هامیبد یکه با همه 

صمفتمیفردا م ادی صبح به آقا ممی... ت ضان یرو گرفتم فردا   زنمویم زنگ یرم
تن نگرف یشرکت مهرآسا کار کنم... چون هنوز از من آزمون یتو تونمینم گمیم

 دیق کنمویم رو بهونه یبرگردم... فردا مشکالت شخص دهیصد در صد اجازه م
چشددمام تو  گهی... دوسددت ندارم دنهیراه هم نی... بهترزنمیاون شددرکت رو م

شما سرد یرحم یبه اون همه ب ی... هنوز هم وقتفتهیسروش ب یچ  شیو خون
 ...رهیگیم شیدلم آت کنمیفکر م

ه ... همنجور کرمیم وترمیبه سددمت کامپ رمیگیم رونینگامو از ب کشددمویم یآه
س ستم به  ستادم د شه ها م ی.... وارد بکرهیمت موس موا رو آهنگ  شمویاز پو

و برق اتاق رو  کنمی... صدددداش رو تا حد ممکن کم مکنمیم کیمورد نظر کل
تاقم رو پرم یفالح اریماز نیغمگ ی... صدددداکنمیخاموش م نهیا ... چراغ ک
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به سددمت تختم مکنمیخوابم رو روشددن م باز رورمی...  طاق تخت دراز  ی... 
 کشمیم

 خوامیرو ازت م قتیحق ستین ینه حرفبشک دلم
 اهامیحاال که سرده رو یریراحت بگو م بهم

 «دیاریب فیحتما تشر مونهیعروس گهیماه د دو»
 دستاون یکجا بود که دلت رو داد دونمینم

 بارون یمن منم دلتنگ یب یشد دیخورش خودت
 «یرفتیترانهم یتو به جا کاشیا کنمیمواقع آرزو م یبعض»
 فکر منم کن که دلمداغون داغونهبار  هی

 مونهیم یعاقبت با اون که دستام خال یریم تو
 ....شهیم ریقطره اشک از چشمام سراز هی

 باشه قتیفقط کاش ال ستینیبشکنه حرف دلم
 که عشقش تو دلت جا شه رونیاز قلب تو ب رمیم
ا هسددتم... ب ندمیدوسددت ندارم نامزدم ناراحت بشدده... من عاشددق همسددر آ »

ه در ک فهممیرو درک کنم... االن م یعشق واقع یبا نامزدم تونستم معن ییآشنا
 «گذشته چقدر اشتباه کردم و چقدر به خطا رفتم

 یو همراش اریاگه تو  ستین یحرف دلمبشکنه
 یهم عاشقمباش یو کم یبمون شدیم یول

 یزندگ نیمن که به هم ؟یکردیدعوتم نم شدددیم ی: مهسددا چگمیوار م زمزمه
 د؟یکنیرو هم به کامم تلخ م یزندگ نیبودم پس چرا هم یراض یکوفت
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 آهنگ.... هیبه بق رهیم حواسم
 دست اون یکجا بود که دلت رو داد دونمینم

 بارون یمن منم دلتنگ یب یشد دیخورش خودت
 «دمتیدینم چوقتیه کاشیهمه مون عذابه... ترنم ا یتو واسه  موندن»

 رهیگیدستاتو م یفکرش شده چشمات گاه همه
سفتمیحرف ترانه م ادی شت ی... هر وقت دلت گرفتو ک سه  یرو ندا ودت خ یوا

 ...سیبنو
 یکاش بود ی: ترانه اگمیم رلبیز

خودم درد و  یرو ندارم واسدده  چکسی... امروز که هشددمیتختم بلند م یرو از
 خورده سددبک بشددم و فردا هیتا  ارمیکاغذ م ی... نوشددته هام رو روکنمیدل م

 فتهین چکسیکه به دست ه سوزونمشیم
 نهیشیرو لبام م یفکر لبخند نیا با
 رهیمیم شهیمث من م کهیوقت تنهاش نذار هی

صراع زمزمه وار م نیا دنیشن با سروش الاقل به اگمیم . اعتماد کن.. یکی نی: 
 خوب تا کن دتیبا عشق جد یبا من که خوب تا نکرد

شدن حرفم آه بعد سمت م شموکیم یاز تموم  شورمیم زمیبه  رو  زیم ی.... ک
... کنمیسال گذشته هست از کشو خارج م یرو که برا دیسررس هی... کنمیباز م

 دارمیبرم زمیم یخودکار هم از رو هی... کنمیبرگه ازش جدا م هی
 باشه قتیفقط کاش ال ستین یبشکنه حرف دلم

 ...کنمیشروع م نجوریا ذارمویکاغذ رو جلوم م نمویشیم زیم پشت
 ینامه ا سمینویسرانگشتان لرزان م با
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 یا وانهید یپرغصه  یقصه  یبخوان تا
 اشکها بر هر سطور نامه ام یپا یجا

 یا رانهیو شودیجوابت چلچراغان م با
 به نوشتن کنمیبعد شروع م و
 که عشقش تو دلت جا شه رونیاز قلب تو ب رمیم

 یمن ب ی... ولشددهیشددروع م ی... آهنگ بعدشددهیتموم م سددتین یحرف آهنگ
 هام... فقط یی... از غصه هام... از تنهاهامی... از دلتنگسمینویتوجه به آهنگ م

شک م سمینویو فقط م شته...  دونمی... نمزمیریو ا ساعت... دو  هیچقدر گذ
... از شدمآرومه آروم شدم... سبک  کنمیحس م یساعت... سه ساعت... ول

 دونمی... نمکنمیده... آهنگ رو قطع مکردم اشددکام هم خشددک شدد هیبس گر
شتن  شتن حرفام خال کنمینه... حس م ایخونوادم برگ از  یشدم... خال یبا نو

صه ها.... ترج یهمه   و نهیشیرو لبم م یاالن بخوابم... لبخند دمیم حیاون غ
... رمیبه سمت تختم م شمویبلند م زی... از پشت مکنمیرو خاموش م وتریکامپ

سهنوز به تختم ن صداها دمیر صداشنومیم رونیرو از ب ییکه   ادیداد و فر ی... 
تر  کیکه هر لحظه به اتاقم نزد ییقدمها یمامان و باباسدددت... و بعد صددددا

 ....شنیم
 شده؟ یباز چ ای: خداگمیوار م زمزمه

و  رهیم نییکه باال و پا خورهیدر م رهیچشمم به دستگ شهیکه حرفم تموم م نیهم
 خورهیکه به در م یا یدر پ یپ یمشتها یبعد صدا
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باز کن...  نیک*ث*ا*ف*ت ا ی: دختره گهیداد طاها که م یصددددا و در رو 
 یامشب برامون آبرو نذاشت

 ؟یکنیم کاری: طاها چگهیکه م شنومیطاهر رو م یصدا
 باز کن گمی: مگهیو م زنهیبدون توجه به طاهر به در مشت م طاها

 رهیقلبم باال م ضربان
 چه خبره؟ گمی: مگهید مبا دا طاهر
... گمی... باشه برات میبدون یخوای: واقعا مگهیو م کنهیصداشو بلندتر م طاها

باغ م دنیه*ر*زه ر د نیگروه از دخترا ا هیامروز  به سددمت  ... و بعد از رهیکه 
ته... دختره رف نیکه ا رهیم یچشمشون به سروش افتاد که به همون قسمت یمدت

شونیاز ه یو بعد تا آخر مهمون  یزیچه آبرور یدونی.. مستین یخبر چکدوم
شون ترنم و  نکهیا یشد... به جا سم حرف بزنند ورد زبون مهمونا در مورد مرا

 مراسم رو ترک کرد ونیگر یسروش بود... آالگل هم با چشمها
 ...شهینم باورم
 ؟یگیم ی: حاال چگهیبا داد م طاها
 هشینم لیبگن دل خوانیم یهر چ: مردم گهیکه م شنومیطاهر رو م یجد یصدا

 دنبال ترنم رفت...... یباشه من خودم وقت تیکه واقع
امشددب  گهیکه م شددنومیمامان رو م یحرف طاهر تموم نشددده که صدددا هنوز

 ...کنمیدختره روشن م نیرو با ا فمیتکل
 لحظه صبر کن هی: مونا بابا

صبر کردم چ نی: اگهیبا داد م مامان سال  ست آو یهمه  سته به د ردم... دختر د
شددد...  یزیگلم که اونطور پرپر شددد... تو مراسددم خواه*ر*زادم اون طور آبرور
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شددوهرش ممکنه بهش سددرکوفت بزنند؟..  یبه بعد خونواده  نیاز ا یدونیم
 نموند ییخودمون هم که آبرو یبماند که واسه 

 : مونابابا
ش؟ی: مونا چمامان ساکت ب شدن خونوادم شاهد ذره ذره آ نموی... باز هم  ب 
 باشم

سمت در م با سترس به  ستگ چرخونموی... قفل رو مرمیا ... ارمیم نییرو پا رهید
 شمیو من از اتاقم خارج م شهیدر رو باز م

 ...ادیمن به سمتم م دنیبا د مامان
 اتا......... ی: ترنم برو توگهیبا اخم م طاهر
 ....زنهیمحکم بهم م یلیس هیحرفش تموم نشده که مامان  هنوز

 : موناگهیم یبا ناراحت بابا
 نگو یچیه گهینگو... امشب د یچی: همامان
سخر موج م ی... توکنندینگام م یو بابا با ناراحت طاهر .. اما .زنهینگاه طاها تم

.. تمام .نمیبیمتفاوته... تو نگاهش فقط و فقط تنفر م یلیمامان... اما مامان خ
 زیند نکره بودد... اما امشددب انگار همه چبار هم روم دسددت بل هیسددالها  نیا

 کردن... رییآدما تغ یمتفاوته... امشب همه 
رف مورد ح نیبهتره بعدا در ا یهسددت ی: مونا االن عصددبانگهیم متیبا مال بابا

 میزنیم
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رو تموم کنم...  زیهمه چ خوامی: حرفشددم نزن... امشدددب مگهیبا داد م مامان
ندارم که نیتحمل ا گهیامشدددب د له  یباز هم دختر رو  رو تحمل کنم که مث

 نابود کرد مویمادرش زندگ
ثله م گهیداره م ی... به ککنمیمامان رو درک نم هیحرفا کنمیتعجب نگاش م با

 رو نابود کرد؟ میمادرش زندگ
 : مامانگمیوار م زمزمه

 ستمی: من مادرت نگهیو م کنهیخشم نگام م با
 مامان......: گهیو م کنهینگام م یبا نگران طاهر

... من مجبور یدخترم نبود چوقتی: تو هگهیتوجه به حرف طاهر م یب مامان
 سالها مجبور ب....... نیبودم تحملت کنم... تمام ا

: مونا خفه گهیو م زنهیبه بازوش چنگ م ادویبا خشددم به سددمت مامان م بابا
 خفت کنم ای یشیم
... زدیحرف نم نطوریمامان ا ما با یجلو چوقتیه کنمیتعجب به بابا نگاه م با

 نمیبیتعجب رو در نگاه طاها و طاهر هم م
 یدختره  نی: بخاطر اگهیو م ارهیبا خشددم بازوش رو از دسددت بابا درم مامان

 یزنیحرف م نطوریه*ر*زه با من ا
بد حرف  نقدریچه خبره... چرا مامانم در مورد من ا نجایشددددم... واقعا ا جیگ
طور حرف نزده بود... فقط و  نیباهام ا چوقتیسددال ه چهار نیا ی... توزنهیم

سکوت م حرفاش فکر  ... بهکردیمن نگاه م یبه بدبخت یتفاوت یبا ب کردویفقط 
قتیکه ه یچ یعنی....کنمیم و گنگم... درک  جیدخترش نبودم... هنوز گ چو
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به من و مامان زل  یطاها هم با نگران یمامان ندارم... حت یاز حرفا یدرسددت
 .زده..

م ... اون روز هم بهت گفتسددتین ادتی ی: مونا تو قول دادگهیم یبا ناراحت بابا
 یواست زیهمه چ یتا آخرش پا دیبا یاگه قبول کرد

 هاتویخاک بره... تو خوشدد ریجگرم ز ی: قرار نبود پاره گهیبا خشددم م مامان
 شددمیعشددقت ترکت کرد دوباره پ ی... وقتی.. تو بهم خ*ی*ا*ن*ت کردیکرد

 بیقرار نبود به خونوادم آسدد ی... من بخاطر بچه هام ازت گذشددتم ولیتبرگشدد
 برسه

 گهینم یچیه بابا
 چه خبره؟ نجای: مامان اگمیم یناراحت با

 ....رمیقدم به عقب م هیکه  زنهیم یداد
 ...یستی: مگه نگفتم تو دختر من نگهیم تیبا عصبان مامان

 گمینم یچی... هشمیم رهیمامان خ یبه چشما فقط
که منه بدبخت مجبور شدم  یمن ی: تو دختر هوودهیادامه م تیهمون عصبان با

 بزرگت کنم...
 چهیپیهوو تو گوشم م ی کلمه

 ...کنمیخورده احساس ضعف م هی
 چه وضع گفتنه نی: مامان اگهیم تیبا عصبان طاها

مان ها م یب ما طا به  جه  چه اگهیتو که حت ی: مجبور بودم ب  یرو بزرگ کنم 
 خواستیدرش هم اونو نمما
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رو  زایچ نیخواب ا یخوابه... فکر کنم خدا داره تو هی نایا یندارم همه  شددک
 دونمیرو بدونم... فقط نم میقدر زندگ شددتریب یداریب یبهم نشددون مبده که تو

 شهیکاب*و*س تموم نم نی.... چرا اشمینم داریچرا ب
 رهیگیو بازوم رو م ادیبه سمتم م یبا ناراحت طاهر
که بخوام خواب  دمیخواب ی... اصال من کرسهیبه نظر م یواقع یادیز زیچ همه

مامانم  یمن بچه  یعنی... تهیواقع زایچ نیا یهمه  یعنی... دارمی... نکنه بنمیبب
س نیا یعنی... ستمین ستاده مامانم ن یک  نیا یهمه  یعنی... ستیکه جلوم وا

که جلومه مامانمه... فقط  یسددک نیسدددالها از من متنفر بود... نه محاله... ا
 کنه... مطمئنم همیتنب خوادیم

... یکن همیتنب یخوایباز م دونمینگو... من م ینجوری: مامان اگمیوار م زمزمه
 اما تحمل ا.......

مه با نگران ه مان  ما با ب یبه جز  مان  ما ما  : گهیتموم م یرحم یبهم زل زدن ا
. ..هیلیالها تحملت کردم خسددد نیکه تموم ا نیکمتر چرت و پرت بگو... هم

 رو نمیه*ر*زه دختر نازن یمادرت شوهرم رو از من گرفت و تو
 : دروغه مگه نه؟گمیم یاشک یبا چشما کنمویبابام نگاه م به

 شهیو بعد هم از خونه خارج م شهیچشمش جمع م یاشک گوشه  یا قطره
ها به سددمت ... طاکنهیم یبگه که طاهر به طاها اشدداره ا یزیچ خوادیم مامان

 برهیو مامان رو به زور به سمت اتاق م رهیمامان م
 : مامان تو رو خدا آروم باشگهیم برهیهمونجور که مامان رو با خودش م طاها
 یپسرم... چه جر ی: چه جورشهیمامان هر لحظه کمرنگ تر م یصدا

 کنمیصداش احساس م یرو تو بغض
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 دروغه مگه نه؟ نایا یهمه  ی: داداشگمیم کنمویطاهر نگاه م به
شک شماش جمع م ا سر شهیتو چ شونه  یو   ی... با ناراحتدهینه تکون م یبه ن

مامان بود  نیمن بهتر یهمه سددال مامان مونا نیا ی... ولکنمیبه اطراف نگاه م
 هی... فتهیم وارید یمامان مونا مامان من نباشدده... نگام به عکس رو شددهیمگه م

... اوشینه... طاها و طاهر... سددروش و سدد... از من و ترایعکس دسددته جمع
... زنهیهمه عشق موج م یکه تو چشمها یعکس دسته جمع هیمامان و بابا... 

 ...دیعکس د نیا یرو تو یخوشبخت شهیبه وضوح م
 اضافه بودم شهیهم یعنی: گمیو زمزمه وار م کشمیم یآه

ه که افتاد ییاقا: مامان دوسددتت داره... االن به خاطر اتفگهیم متیبا مال طاهر
تو و بچه هاش  نیتمام اون سددالها ب یدونیاز دسددتت دلخوره... خودت که م

 نذاشت یفرق
 مادر همراهم نبود هیسخت مثله  طیدر شرا ینذاشت ول یفرق آره
 کنمیبازوم رو از دست طاهر آزاد م یناراحت با
 من رو بخوان هیمگه مادرم منو خواست که بق کنمیبا خودم فکر م و

 فهممیمامان بودم... االن م یمزاحم زندگ شدهیهم ی شدهیمن هم فهممیم االن
... که چرا فهممیرو م زایچ یلیخ لیحق ندارم بگم مامان.... االن دل گهیکه د

 ...بخشهیکه چرا بابا من رو نم بخشه؟یمامان من رو نم
 ن؟یدونستی: همه مگمیم ینیلحن غمگ با

ونه بچه به خ هیبابا اون روز با  یه جز ترانه... وقت: همه بگهیم یبا ناراحت طاهر
 دی... بابا به مامان گفت با بامیدیفهمیرو م زایچ یلیخ بایاومد من و طاها تقر
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هادم کنمو بزرگش کنم... آه از ن یمجبورم با ترنم تنها زندگ ای یترنم رو قبول کن
 باهام مهربونمامان... پس مجبور بود... پس مجبور بود  چارهی: بشدددهیبلند م

 باشه
سددالها من با  نیتمام ا یعنی: گمیم شددمویم رهیبهش خ یاشددک یچشددمها با

 بزرگ شدم؟ نیدروغ یمحبتها
 : ترنم...گهیو م زنهیبهم زل م یبا ناراحت طاهر

 رمیگینگامو ازش م زنمویم یپوزخند
 کنمیازت م یی: امشب عجب سواالگمیوسط حرفشو م پرمیم ینیلحن غمگ با

 دونمیدم جوابش رو مخو یوقت
شمویم ی... من هم آهگهینم یچیو ه شهیم ساکت سمت اتاقم م ک ... رمیبه 

تاق رو ببندم که اجازه نم خوامیم تاق مدهیدر ا به زور وارد ا با اخم  شدددهی...  و 
 کردهن رییتغ زیچ چیه یهم سخته... ول یلی: ترنم قبول دارم سخته... خگهیم
شتباه گمیم یناراحت با سال  4 زیکرده... همه چ رییتغ زینکن... همه چ: طاهر ا
رانه چون ت دیمن رو نبخش چوقتیچرا مامان ه فهممیکرده... االن م رییتغ شیپ

حاال م با ه فهممیدخترش بودو من دختر هووش...  با قتیچرا  من رو  چو
 فهممیم االزنش شدد... ح یچون تا آخر عمر به خاطر من شدرمنده  دینبخشد

زود از من دل کندن چون از اول هم دلشددون با من  لیامف یبزرگا یچرا همه 
 نبود

 هیانصاف یب یلیخ نی: اگهیم یبا ناراحت طاهر
با من با  یکسدد ی: با من انتظار انصدداف نداشددته باش وقتگمیم یلبخند تلخ با

 رو گفتم قتیانصاف رفتار نکرده... هر چند من حق
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جازه نم یزیچ خوادیم که ا گه  ند دمویب از تو  ی: ولگمیم یربونمه یبا لبخ
... یو همراهم بود یخبر داشددت زیسدددالها از همه چ نیممنونم... چون تمام ا

 یدلم رو نسوزوند هیحداقل مثله بق یول یچهار سال تنهام گذاشت نیدرسته ا
اقم ات ی... به سددمت پنجره شددهیو بعد از اتاق خارج م کنهینگام م یناراحت با
به ب رهیگیم یلی... هر وقت دلم خرمیم ون ... انگار اکنمینگاه م رونیاز پنجره 
هر  یآروم نشدددم ول چوقتیهسددت که آرومم کنه... هر چند ه یزیچ هی رونیب

 کنمیدفعه دوباره کارم رو تکرار م
از هرگونه احسددداس...  ی...خالیآدم آهن هی... مثله میخال هیمبکنم خال حس

شق... خال یاز محبت... خال یخال  ی... خالیاز دلتنگ یخال از تنفر... یاز ع
 ...ایدن یاحساسا یاز همه 

 امشب... هیبی: عجب شب عجکنمیزمزمه م یلبخند تلخ با
شب قراره هو انگار سروش  یآدما جلو یهمه  تیام شه...  شخ  ب شمم م چ

از جنس  خوامیو بس... م دونهیخدا م ه؟یک شی... سومشی... مامان دومشیاول
 یحمریکه با ب ییاونا یسنگ بشم... مثله همه  خوامیسنگ بشم... آره واقعا م

صت دوباره بودن رو از من گرفتن... نم بد و  گمینم... دمیفحش م گمیتموم فر
 نچکدومشددویبه ه گهید گمیم ی... ولدمیجوابشددون رو م گمی... نمگمیم راهیب

 یباز هم از محبت برا هایسخت یچهار سال با همه  نی... تموم اکنمیمحبت نم
 امخویسرد بشم... سنگ بشم... م خوامیاز امروز م یم نذاشتم... ولخونوادم ک

باعث  شددهیمثله هم...» فتمیحرف طاهر م ادیکنم ...  رییتغ شددهیهم یواسدده 
ست سه  ی... وقت«یعذاب همه ه سه بق یهم وا عذابم پس  هیما هیخودم هم وا
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با مهربون نا من رو نم یچرا  تار کنم... او هاشددون رف با بت   ...خوانیو مح
ها ... احسددداس من رو خوانی... عشددق من رو نمخوانیمن رو نم یمحبت

 خوانیکه م یزی... اونا تنها چخوانیمن رو نم ی... اونا اصددال زنده خوانینم
من رو نه... پس  یاما زنده  کنندیکه مرده رو جسددتجو م یترانه سددت... ترانه ا

سه  صبه م یچ یوا  گردمیعقب برم به رمویگیادامه بدم... چند قدم با پنجره فا
 نهیشیرو لبم م ی... پوزخندفتهینگام به اون نوشته م

آرومم کنه... به سمت همون  تونهینوشته م هی کردمیاحمق بودم که فکر م چقدر
سط پارش م رمویکاغ م سررسکنمیاز و شده رو داخل   ذارمویم دی... کاغذ پاره 

شو شم به داخل ک سمت ککنمیپرتش م زیم یبا خ قرص  دو تا ورمیم فمی... به 
خودم  رمویم ختمبه سددمت ت ی... بعد هم با ناراحتخورمیآرامبخش رو باهم م

 ...کنمیتخت پرت م یرو رو
.. .زندیم یکه آدم دست به خودکش رسدیم ییجا کی: گمیوار با خودم م زمزمه

 زندیاحساسش را م دیبردارد رگش رابزند... نه!!! ق غیت هی نکهینه ا
درک  یاز جمله ها رو وقت ی... آدم بعضددهیوق العاده اف ینظر خودم جمله  به
نهیم مامو م ک نه... چشدد ندمویکه تجربش ک به رمیبه فکر فرو م ب قدر  ... اون

 تا به خواب برم کنمیرنگا به رنگ امشب فکر م یماجراها
 هشتم فصل

مامو مه کنمیباز م چشدد نهیبدنم درد م ی... ه مت روک به زح خت  ی...  ت
شمیم یا ازهیخم نمویشیم ساعت م ی... نگاهک شت و ندازمویبه  ساعت ه  ...
 مهین

 هوا رهیم دادم
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 یوااااا-
 شمیاز تخت خارج م زنمویپام کنار م یسرعت پتو رو از رو به
 ش....... رمید -

همه  نمایسدد یپرده  هی... مثله ادیم ادمی زیهمه چ هوی... مونهیتو دهنم م حرف
به نما یجلو زیچ باره همه انیدر م شیچشددمام  اون اتفاقها رو  ی.... آره دو

شمم م یجلو سروش... ت*ج*ا*و*ز... طاهر... ی... مهموننمیبیچ ... باغ... 
 خونه... مامان.........

 ...کردمیرو انتخاب م روزیحذف کنم حتما د میروز رو از زندگ هیقرار بود  اگه
مواقع  یعضدد... برمیگیدسددتام م نیسددرم رو ب نمویشددیتختم م یرو یناراحت با

به ب به خدمیم حیترج یداریخواب رو  قل تو خواب  حدا فکر  زایچ یلی... 
 شدن نیمن هم با کاب*و*س عج ی... هر چند خوابهاکنمینم

 کنم؟ کاری: حاال چگمیکه سرم رو با دستام گرفتم با ناله م همونجور
گ ربار بعد از م نیدرمونده شدددم... اول میبار تو زندگ نیدوم یبرا کنمیم حس

... تمفیحرف مامان م ادیکنم...  کاریچ دیبا دونسدتمیترانه بود اون موقع هم نم
بعد از مرگ ترانه بهم گفت  ادمهی... کنمیچرا هنوز مامان صدددداش م دونمینم
 کنهیرو حاللم نم رشیش

 یبه بعد چه جور نیاز ا دونمی... نمری... آخه کدوم شنهیشیرو لبام م یپوزخند
برام  یزندگ تهایبا دونسددتن واقع دونمیرو خوب م زیچ هی یکنم ول یزندگ دیبا

ض شده... بع ستن واقع یخبر یموقع ب یسخت تر  ستن ... ندوتهیبهتر از دون ن
ه تا رد بشم ک یکس یلوسخته از ج یلی... خدمیم حیرو به دونستن با درد ترج
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 دونمیاز من متنفره... خودم هم نم گهیامروز م یداشت ول یمادر یادعا روزید
 دونمی... خودم هم نمفمیدارم؟... بدجور بالتکل انمیبه اطراف یچه احسدداسدد

شته ن یچیه گهید دونمیفقط م خوام؟یم یچ شاستیمثل گذ  اگه چهار دی... 
مه ه نیکه ا شدمیهم ممنونش م یکل ستیکه مونا مادرم ن دمیفهمیسال قبل م

ست بلند هیسال بزرگم کرد... که تحملم کرد.. که   نینکرد.. که ب بار هم روم د
نذاشدددت... حت هاش فرق  چه  هاش از رو یمن و ب بار هم بود  یاگه محبت اج

و نفرت بود بهم  نهیاگه آغوش پرمهرش هم پر از ک ی.. حتشددددمیناراحت نم
از  یانتظار گهیسددخته... هر چند د یلیخ شددشاالن بخ ی... ولخوردیبرنم

 رمیز بابا دلگباشم ا ریاز مامان دلگ نکهیاز ا شتریندارم... ب چکسیه
.. .یلعنت ریبگ ادیاالن  نی... از همریبگ ادی: مامان نهف مونا... گمیوار م زمزمه

 یاون دوست نداره مامان صداش کن
شونه  یسر سه  یبه ن سف وا ره آ کنمیبا خودم فکر م دمویخودم تکون م یتا

بود اون  میاقعو ینبود بابا که بابا می... مونا مادر واقعرمیاز مونا از بابا دلگ شتریب
 چرا باورم نکرد؟

 ه؟یپس مادرم ک ستی: اگه مونا مادرم نگمیوار م زمزمه
 هم داره؟... یدختر ادشهی... اصال کنهیم کاریمادرم االن کجاست... چ اصال
 یرو بزرگ کنم که حت یمجبور بودم بچه ا...» چهیپیم میمونا تو گوشدد حرف

 « خواستیمادرش هم اونو نم
 یزندگ هیاون هم مثل بابا واسدده خودش  یعنیهم دوسددتم نداره... مادرم  یعنی

 مادرم هم من رو نخواست... یعنیخوب ساخته و من رو فراموش کرده... 
 دلتنگتم دهیکه ند ؟منیشیدلتنگم نم چوقتی: مامان هگمیلب م ریز
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نمو ک یخونه زندگ نیتو ا دیکنم... هنوز هم با کاریچ دیبه بعد با نیاز ا واقعا
ماجرا بگذره  نیسال هم از ا انیاگر سال دونمیم گهیحرف بشنوم؟... حاال که د

صاف نم نیا یاهال شون با من  ه روز من رو ب هیکه  ییبابا ی... حتشهیخونه دل
من رو بزرگ کنه االن از نگه  ددادو مونا رو مجبور کر حیخونوادش ترج یهمه 

رنه ندارم وگ یزندگ یرارو ب ییجا نجاسددتیا ی.... بدبختمونهیداشددتن من پشدد
 ...رفتمیخونه م نیاز ا شهیهم ی... واسه کردمیدرنگ نم

قا دیبا فتمیسددروش م ادی  فکر و نیا الیخیزنگ بزنم... ب یرمضدددان یبه آ
 به شددمیاز جام بلند م کشددمویم یآه ی... ...با ناراحتشددمیم خودیب یالهایخ

 یه آقازنگ ب هی دیبا... ارمیم رونیب فمیرو از داخل ک یگوش رمویم فمیسمت ک
کار کنم... واق تونمیبزنمو بگم نم یرمضدددان هم برام  عاتو شددرکت مهرآسدددا 

 مونمیتماس م یمنتظر برقرار رمویگیشرکت رو م یسخته... شماره 
 شنومیمهربان رو م یآشنا یاز چند تا بوق صدا بعد

 بله؟-
ند بام م یلبخ با خودم فکر م نهیشددیرو ل بان  کنمیو  ندارم مهر قاطحق   یرو 
 خودم کنم یها یبدبخت

 : سالم مهربان جانگمیم متیمال با
 ؟یترنم خودت ی: واگهیذوق م با

 ؟یدلتنگم بود نقدریا یعنی: گمیو م رهیگیم خندم
 نایاز ا شتریب یلیخ یباورت نشه ول دی: شاگهیم یخوشحال با
 بودم شتیپ روزیمن که د یخانم خانما ول یبهم لطف دار یلیخ-
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 دوسددت هیرو گفتم... بعد از مدتها باالخره  قتیمن حق سددتی: لطف ننمهربا
 ...خوادیکه هستم م نجوریکردم که من رو هم دایپ

ام... هر چند ماندانا رو  یآدم نیوقته دنبال چن یلیخودم هم خ کنمیم درکش
 رهیگیدرد و دل رو ازم م یدارم اما فاصله ها اجازه 

 شمایم نگو پررو ینجوری: اگمیم خندمویم
 نداره یبیخورده ع هی: گهیم طنتیو با ش کنهیم یزیر ی خنده

واقعا خوشددبحال خونوادت به  یخوب یلی: ترنم تو خدهیادامه م یبا مهربون بعد
... دکننی... من مطمئنم پدر و مادرت بهت افتخار میفرزند نیخاطر داشتن چن

اده .. البد خونو.یخوب نقدری... خودت اخورمیغبطه م تیمواقع به زندگ یبعض
شا ستن ...  شته ه شکل مال دیات فر ش یم شته با ت به نایا یاما با همه  نیدا

 زیهمه چ یچون پول مهمه ول یبدون یلیقدر خونوادت رو خ کنمیم حتینصدد
 ستین

شک م خنده ضشهیرو لبام خ گاه بغ شکنهیشیتو گلوم م ی... ناخودآ از  ی... ا
شه  سراز یگو شمم  سع شهیم ریچ شته ها  خوامیبخندم م کنمیم یاما  مثله گذ

 فمیحر یو خنده بودم که کس طنتیبشم... مثله گذشته ها که همش در حال ش
که دنشددددینم که همه از دسددتم کالفه بودن...  پر  یالیخ یبا آرزوها امی... 
ن روزا ... مثل اودمیدیم ییطال یفقط خوابا بستمیچشمامو م ی... که وقتشدیم

تار له  خوامینبود... آره م یخبر اهیسدد یبهاو شدد یکیکه از کاب*و*س و  مث
 یشاد زندگ خوامیمن رو نخواد من م ایتو دن چکسیاگه ه یگذشته ها بشم حت

ا ب ایدن نیا یخوام آدماینم گهیتظاهر باشدده د هایاون شدداد یاگه همه  یکنم حت
 یکه نکردم... برا یاشددتباه یباشددم برا نیتمسددخر نگام کنند... چرا غمگ
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خاطر عشددقخوانینو نمکه م یخونواده ا به  ی... ب باه کرد...  هام رو ت که آرزو
ست شت... واقعا چرا با یخاطر دو سط راه تنهام گذا صه بخورم... من  دیکه و غ

که  ...دنین بود که خونوادم از دسددتم رنجیا لشیبودم دل نیغمگ روزیاگه تا د
 رو تو دلشون به وجود آوردم یغم هیمن ناخواسته 

من  دمیفهم شددبیر از دسددت رفتن خونوادم بود اما دمن بخاط یگذشددته  غم
شته  نیبه ا چوقتیه شتم... غم گذ ست  یخونواده تعلق ندا من به خاطر از د

از اون سددروش  یزیچ دمیفهم شدددبیسددروش بود اما د یها یرفتن مهربون
 نمونده... یمهربون باق

شته  غم ست دوران کودک یگذ ست دادن دو  بشیبود اما د میمن به خاطر از د
ته از  یلیخ دمیفهم هایوق ته برا یلیرفتم... خ اد مه مردم.. خ یوق ت یلیه ه وق

سته ام برا یلی... خکنهینم یادیاز من  چکسیه شک س یوفته دل  ش یک  یارز
ست رفت... من به خاطر برخو دهامیام یهمه  شبینداره... د  یآدمها رداز د

 شددبیدم که دافسددرده شدد ییافسددرده نشددده بودم.. من به خاطر آشددناها بهیغر
 تر بودن... بهیبرام غر یا بهیاز هر غر دمیفهم

به چه خانم معلم گمیم یسددداختگ یبا خنده  دمویرو قورت م بغضددم به   :
اگه  یمهربون جون نیآفل نیواسدده معلم شدددن... آفل یدی.... تو جون میخوب
 یشیم یمعلم خوب یادامه بد ینجوریهم

 شهیم ریچشمام سراز یاز گوشه  یاشک قطره
 ؟یکنی: مسخرم مگهیبا حرص م مهربان

 : من غلط بکنم مهربون خودم رو مسخره کنمگمیم
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 یکرد یغلط نی: فعال که همچمهربان
 دمیخودم که نفهم ؟ی: کگمیخنده م با

 ؟ی: ترنم واقعا خودتگهیبا تعجب م مهربان
 ریاز گوشدده چشددمم سددراز یا گهیتلخ... قطره اشددکه د یخنده  هی... خندمیم
 :نه بابا روحمهگمیبا خنده م خندمویباز م یول شهیم
 عوض بشم خوامیم یترنم براش ناآشناهه... ول نیا دونمیم

 به سرت نخورده؟ یزیچ ی: ترنم مطمئنمهربان
 ادیراستش نه ز-
 یآشددنا یآدما یتفاوت که با همه  نیبشددم همون ترنم گذشددته ها با ا خوامیم

 باشم... بهیهمه غربا  خوامیبشم... آره م بهیغر میزندگ
 یمسخره ا یلی: خمهربان
با همون لحن شدادم  کنموی... اشدکامو پاک مبرمیبه سدمت صدورتم م دسدتمو

 دونستمی: الزم به گفتن نبود مگمیم
 مادرم روزی... نه مونا که تا دخورمیرو نم چکسیه یغصدده  گهیبه بعد د نیا از

 هیعشددقم بود...  روزیه تا دمن بود... نه سددروش ک یایبود... نه بابا که تا دن
 حرفم ندارم نیا یبرا ی.... جوابستین گهید یعنی گهیته دلم م یزیچ

ستمی: اگه مگهیم یبا لحن بامزه ا مهربان ست یبد یبچه  نقدریا دون حال م یه
 بود باهات دوست بشم

 یکردیم فیازم تعر یخوبه االن داشت-
 نشناخته بودم توی: ذات واقعمهربان

 کامال شناخته شده ام؟ گهی دحاال یعنی-
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 : بله.... چه جورممهربان
 یگیم یعقد دار یسر سفره  یانگار بله  یگیجور بله م هی: گمیم طنتیش با

 : ترنددددددددمگهیبا حرص م مهربان
 جوندددددددم-

ته رو متفاوت از گذشدد امیدن نباریمن ا یقطع میتصددم هیرو گرفتم...  ممیتصددم
 .. مطمئنمشمیه موفق م... مطمئنم کسازمیم

 شده زتیچ هیواقعا  نکهی: نه مثله امهربان
 وقته یلیآره خ گمیوار م زمزمه

 ؟یگفت یزی: چمهربان
 م؟یبر رونیامروز باهم ب هیخودم... گفتم نظرت چ یآره مهربون-

ترنم... مگه قرار نبود امروز خونه  ی: واگهیم ادیب ادشی یزیانگار که چ مهربان
 ؟یخونه من... حاضر میبر رونیب یبه جا ...یایام ب

 بمی: پ نه پ غاگمیلبخند م با
 : ترنممهربان

 نقدریحرف زد... چرا ا متیبا مال دیمثله من با یفی: با جنس لطگمیخنده م با
 نمیبیشبا کاب*و*س م یگی... نمیکنیخشن باهام برخورد م

 ؟یایم یشوخ ی: ترنم بمهربان
 گذرهیهم بهمون خوش م یه... تازه کل:چرا که نگمیم یمهربون با

 ام؟ی: پس ساعت چند دنبالت بمهربان
 امروز شرکت نرفتم دی... شاامیتو خودت برو... من هم م-
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 ؟یای: باشه... فقط ساعت چند مگهیم یمهربون با
 چهار خوبه؟-

 : آره... منتظرتمامهربان
 امیباشه گلم... حتما م-

 شدم؟ چارهیترنم ب ی: واگهیم تیبا عصبان مهربان
 شده؟ ی: مهربان چگمیترس م با

سرمی: خگهیم یبا ناراحت مهربان شرکت با  ر ستم بعد دارم با تلفن  شرکت ه تو 
 زنمیتو حرف م

 رهیگیم خندم
 حرفم خنده داره؟ ی: کجاگهیبا حرص م مهربان

 شده یمن فکر کردم چ یجور گفت هی: تو گمیخنده م با
 یدخویتلفن شدرکت رو ب دیز همون اول بهم گفت نباا یرمضدان ی: آقامهربان

 اشغال کنم
 رهیسخت گ یلیمسائل خ نیرو ا یرمضان ی.... آقاگهیراست م دونمیم
 من بود ری: شرمنده گلم... تقصگمیم یمهربون با

 ؟یندار یزودتر قطع کنم... فعال کار دی... فقط باهیحرفا چ نی: امهربان
 ش... مواظب خودت باینه خانم-

 .. پس فعال خداحافظنطوری: تو هم هممهربان
 : خداحافظگمیوار م زمزمه

به سددمت  خوامیم ذارمویم زیم یرو رو ی... گوشددکنهیتماس رو قطع م مهربان
 چرا به شرکت زنگ زده بودم... ادیم ادمی هویتختم برم که 
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ت و ساعت چر هی... وونهید ی: دختره گمیو زمزمه وار با خودم م رهیگیم خندم
 ..یکار نزد یاما حرف از اصل یپرت گفت

ش دوباره شرکت تماس م دارمویرو برم یگو سمت تختم حرکترمیگیبا   .. به 
 شددنومیمهربان رو م یکه صدددا نی... همشددمیتماس م یمنتظر برقرار کنمیم
 کار داشتم یرمضان یرفت بگم با آقا ادمی میاونقدر حرف زد ی: خانمگمیم
 یگو که فکر کردم با من کار داشت: من رو بگهیخنده م با
 کنمیرو نگه دار حاال وصلش م یگوش گهیکه م خندمیم

 شمیتماس م یمنتظر برقرار نمویشیتختم م ی... رورسمیتختم م به
 شنومیرو م یرمضان یآقا یاز چند لحظه صدا بعد
 : بله؟یرمضان یآقا
 یرمضان یسالم اقا-

 ؟یکنیم کارای. چ: سالم به دختر گل خودم..یرمضان یآقا
 زنمی: فعال که دارم با شما حرف مگمیخنده م با

 هخوب یلیات هم بهتر شده... خ هیکه روح نمیبی: نه مگهیو م کنهیم یا خنده
 بهتر شده یلی: آره... خگمیوار م زمزمه

 دخترم؟ یگفت یزی: چیرمضان یآقا
اتون تماس شددرکت مهرآسدددا باه یآره... گفتم در مورد کار مترجم یعنینه -

 گرفتم
 شرکت امروز بهم زنگ زد سی: اتفاقا رئگهیم یبا مهربون یرمضان یآقا
 گفته یسروش چ یعنی شهیم یدلم خال ته

http://www.roman4u.ir/


 243 شقعبه دیار سفر 

 ؟ی: چگمیزده م بهت
 شرکت بهم زنگ زد سیامروز صبح رئ گمی: میرمضان یآقا
 گفتیم ی: چگمیم یناراحت با

 فقط گفت قرارداد نوشته شده و: نگران نباش... گهیم یبا مهربون یرمضان یآقا
 تموم شده زیهمه چ
 شه؟یمگه م ؟یچ یعنی گمیو با خودم م کنمیم تعجب

 موضوع زنگ نزده بودم نیا یمن واسه  یرمضان ی: اما آقاگمیم یناراحت با
 یشددده دخترم... اتفاق ی: چگهیم یبا نگران شددنوهیلحن ناراحت من رو م یوقت

 افتاده؟
هرآسددا شددرکت م یتو تونمیراسددتش من زنگ زدم بگم نم :گمیگرفته م یلحن با

 کار کنم
 ؟ی: چددددددددگهیو با داد م شهیم یعصبان

 : واقعا شرمنده امگمیم یناراحت با
 : آخه چرا؟گهیم تیعصبان با
 هیشخص لشی: دالگمیم یشرمندگ با

: مگه من از اول بهت نگفتم درسددت و گهیو م زنهیبار سددرم داد م نیاول یبرا
 فکر کن؟ یسابح
 : درستهگمیخجالت م با

ازه ت یقرارداد رو هم امضا کرد ی: حاال که حتگهیو م کنهیتر م میرو مال لحنش
ه چقدر ک یدونی... خودت میتو شددرکت کار کن یتونیکه نم یفکر افتاد نیبه ا

 انگار من قول دادم یدیتو قول م ی.. وقتبندمیبه قول و قرارام پا



wWw.Roman4u.iR  244 

 

 امضا نکردم... یراردادبگم من که ق خوامیم
ضان یآقا اما مدت رو اونجا  هی نی: اگهیو م دهیحرف زدن نم یبهم اجازه  یرم

 خودم برگرد شیکار کن بعد پ
 اما-

 یونه تو نش ی: دوست ندارم بد قول باشم... بدقولگهیبا تحکم م یرمضان یآقا
 منه... هیبدقول

 یرمضددان یآقا یرد.. وقترو خراب ک زیسددروش همه چ نی... باز ارهیگیم دلم
نب من نم یحرف جا تو رو  یدونی: ترنم خودت مگهیبا مالطفت م شددنوهیاز 

بار  هی نی... تو رو مثله دخترم دوسدددت دارم...فقط همدونمیکارمند خودم نم
 ننداز نیپدرت رو زم یرو
شمیم یآه ست ندارم رو  شهیحق داره... هم دونمی... مک بهم کمک کرد... دو

کار  یسدخته برم تو شدرکت یلیبرام سدخته... خ یلی... اما خحرفش حرف بزنم
شت همون  سیکنم که رئ صد دا شرکت ق من رو هم به باد  یذره آبرو هیهمون 

 بده... واقعا سخته
 ی: ولگمیم یناراحت با
 : ترنمگهیتحکم م با
 شهیم ریچشمم سراز ی... اشک از گوشه شمیم رهیرو به روم خ به

 رقم زدن یبدبخت طالع من رو با انگار
 دیشما بگ ی: هر چگمیم یناراحت با

 خوامی: من بدت رو نمگهیو م کنهیم متریرو مال لحنش

http://www.roman4u.ir/


 245 شقعبه دیار سفر 

قا فهممی... حاال منهیشددیرو لبم م یتلخ لبخند هم از  یرمضدددان یکه اگه آ
حاضددر نشدددد  ی... اون حتکردیباهام رفتار م هیمثله بق شددددیمطلع م میزندگ

 حرفامو بشنوه..
 دونمیم گمیوار م زمزمه

کوتاه تماس رو قطع  یخداحافظ هی... و در آخر هم با کنهیم حتمیخورده نص هی
 کنم؟ کاریچ دیکه االن با کنمیفکر م نیبه ا یدیو من با ناام کنهیم

 به ساعت ی... نگاهکشمیتخت دراز م یرو ذارمویتختم م یرو گوشه  میگوش
 ...مهی... ساعت ده و نندازمیم

 کنم؟ کاریسروش سروش سروش آخه باهات چ :گمیوار م زمزمه
تاراش رو نم نیا لیدرکش کنم... دل تونمینم قام انت یخواسددتی... مفهممیرف
کاره د یریبگ بتیخوب  قام نبود... د شدد  یاز جونم چ گهیکه کم از انت

 یندارم... من که با بدبخت ایدن نیا یاز آدما یدرک چیه گهی... واقعا د؟یخوایم
ه من ک اینداشتم... خدا یبه کار کس یه بودم... من که کارخودم خو گرفت یها

ض هامیبدبخت نیبه هم سر راهم قرارش داد یرا ... چرا؟؟... یبودم چرا دوباره 
 به همراه داره... بتیفقط برام مص دنشیسال دوباره د 4بعد از 
به خودش بهت گفت فقط قصددددش گمیم یلب ریز زنمویم یتلخ لبخند : خو

 ه باشهبه همراه داشت یبرات خوش دنشیکه دوباره د ینیتو دنبال ا انتقامه... بعد
.. .یمعمول هیمعمول هیزندگ هیآرومه آروم...  هیزندگ هی... خوادیم یزندگ هی دلم

عا زندگ یزندگ هی مال خوامیپول نم یزندگ نیباشددده... من از ا یکه واق  ...
ز ... من اخوامینم دیشاهزاده سوار بر اسب سف هی... خوامی... ثروت نمخوامینم

ندگ نیا  یه آغوش... فقط آغوشددیآغوش... آره  هیجز  خوامینم یجیه یز
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ر ...پر از صفا... پیآغوش پر از مهربون هیکه مرهم دل شکستم باشه...  خوامیم
اغوش که  هینره...  نیمهرش ازب اسددتیدن ایآغوش که تا دن هی... تیمیاز صددم

سه  شه.. من ف یرایپذ شهیهم یوا قط دنبال اون آغوش گرمم چرا روز به من با
حد ناممکن به  نیتا ا یکیکوچ نی... چرا آرزو به اشددهیآرزوم محالتر م نیروز ا
کنم... با  یمثله همه زندگ خوادی... بابا منم دل دارم... منم دلم مرسدددهینظر م
حق رو از من  نیا خوانیکنم... چرا همه م یوجود دوسدددت دارم زندگ یهمه 

ندگ نیکه از ا... من رنیبگ ظار ز یز مه دلمو  نیندارم.... چرا ا یادیانت ه
 یبا آرزوها یزندگ هی.. من خوامیپرزرق و برق نم یزندگ هی... من سددوزونندیم

 یخواسته  ی... همه خوامیهم نم ییایرو یزندگ هی ی.. من حتخوامینم ییطال
مه  یمعمول یزندگ هی... هیمعمول یزندگ هی ایدن نیمن از ا له ه  یزندگ یمث
 حق مسلمه منه... گهیکه د یکی نیها... ا

 ...کنمی... به مادرم فکر مشهی... تلخ تر از همکشمیم یآه
 تو هستم؟ هیشب یعنی: مامان گمیوار م زمزمه

 مشیخودم مجسم کنم اما موفق نم شیچهره اش رو پ دیتا شا بندمیم چشمامو
سه نی: مامان تمام ادمیوار ادامه م زمزمه شده که ب هی ی سالها وا و  یایبار هم 

اره چه د ینیمرده؟ که بب ایدخترت زنده سدددت  ینیکه بب ؟ینیاز دور من رو بب
 کنه؟یم یزندگ یچه جور ینیکه بب شه؟یبزرگ م یجور

... آدما نی... از ایزندگ نی... از ایهست نی... از اایدن نیدلم گرفته... از ا چقدر
مادرم رو مبرام سددخته... چقدر  یدلتنگ نیچقدر ا  خوادی... دلم مخوادیدلم 

سه  شده بب هی یوا شویبار هم  سم... چرا؟... آره فقط  زیچ هیفقط ازش  نم بپر
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شت سم چرا؟... چرا تنهام گذا ... به خدا که اگه جوابش قانعم یو رفت یازش بپر
که  ییعذابها یبا همه  زنمویرو م یو دلتنگ یدور یسدددالها یهمه  دیکرد ق
 یکردم... ول یسددال خوب زندگ 4 نی... درسددته قبل از امکنیقبولش م دمیکشدد

 بودم ازمندیسال لحظه لحظه هاش رو به وجودش ن 4 نیا
 یکارو نکرده باش نیا یخودخواه یاز رو کاشی: فقط اگمیم رلبیز

 تیو سددراغ زندگ یرهام کرد یخودخواه یکه بفهمم از رو یاز اون روز امان
 یفرق چیبرام ه گهیمنه... اون روز د یوهاآرز یاون روزف روز مرگ همه  یرفت
ندار نیبا ا که بفهمم من رو نخواسددتیخانواده  له قبولت  ی... اون روز  حا م

 کنم...
صم شبید از سه تا ت شون خ یمهم گرفتم... عمل میتا حاال  ته سخ یلیکردن
که بخوام عمل یزیمن ترنمم چ یول ما هم عملکنمیم یرو  ... کنمیم ی... حت

شن... مهم اچقد ستیمهم ن سخت با سته هام  که اراده کردمو تا به  نهیر خوا
ست بردار ن جهینت صه  تسینالزم  گهیکه د نهیا نشی... مهمترستمینرسونم د غ

خودم  یبه فکر زندگ دیرو دارن پس با گریخاندان رو بخورم اونا همد نیا ی
سددابق  همثل دیکه با نهیا شیخودم کنم... بعد ی ندهیبه حال آ یفکر دیباشددم با
بت کردن نم یبرا یلیدل گهیبشددم د بت م ی.. من اگه روزنمیبیمح  ردمکیمح

من رو هم باور ندارن  بتعشددق و مح ینداشددتم... اما وقت دنیانتظار محبت د
اد و به بعد شدد نیرد و بل نشدده از ا نمونیب یحرف چیه گهیکه د نهیراه ا نیبهتر

 و کنمیم شیعمل ی... هر چقدر هم که سددخت باشدده ولکنمیم یزندگ الیخیب
 ممیتصم نیو سوم نیآخر
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 یبارون رو رو ی... قطره هارمیبه سددمت پنجره م شددمویتخت بلند م یرو از
 دیا: بکنمیزمزمه م کشددمیپنجره م ی... همونجور که دسددتم رو رونمیبیبنجره م

با داشیپ به هر ق دایمادرم رو پ دیکنم...  ا ب خوامیکه شدددده... م یمتیکنم... 
 نم...ک یمادرم زندگ

س ؟یکنیم کاری: اگه اونم تو رو نخواد چگمیخودم م با سال ب نیکه ا یک ه همه 
 شه؟یخوشحال م دنتیاز د یعنی ومدین دنتید

ست نم یزیاون موقع هم چ دمیبه خودم جواب م خودم ... االن هم دمیرو از د
س  هی یبرا دیشا زنمیهم چنگ م سمانیر نیآخر نی... به اخوادیمن رو نم یک

 رفت... باالتر از شیبر وفق مرادم پ یبودو زندگ اریم شددد شددانس باهام بار ه
صد بدبخستین یرنگ گهیکه د یکیمن  یبرا یاهیس صد در   ینیتر از ا ت... 

ستم نم  یب ی... نقطه رسمینقطه م نیکه دوباره به هم نهیا تشی... نهاشمیکه ه
 ییو تنها یکس

صد دیکاش بود ی: مامان اگمیوار م زمزمه صد حت...  اگه گ*ن*ا*هکار  یر 
شیهم بودم م شنیدیبخ شنده اند ول یلیمادرا خ دمی...   درکش چوقتیه یبخ

 ...دمیرو با چشمام ند یزیچ نیچن چوقتیه دمینکردم... چون فقط شن
 یکردیو باورم م یبود کاشی: اکنمیزمزمه م قیعم یآه با

.. بدون ترحم... که برام دل بسددوزونه. یآدم هی... خوادیآدم دلسددوز م هی دلم
گاه  هیتک هی...خوادیگاه م هیتک هیبدون خشددونت... بدون فحش و کتک... دلم 

 نوازش آرامش بخش... هیمحکم... 
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سردتر شده... چقدر  یتا حاال چقدر زندگ شبیاز د کنمیفکر م کشمویم یآه
شده... چقدر ب سب مدام به جلو م هیشده... مثله  رحمتریسخت تر  و  هتازونیا

 ...کنهیخودش م یخواسته ها میتسل من رو
ساعت م ینگاه ساعت ده و نندازمیبه  شرکت نممهی...   ی... ولرمی... امروز به 

 هی خوامیبه شددرکت برم.. محکم... اسددتوار... بدون ترس... م خوامیاز فردا م
تلنگر بود... رفتار سددروش...  هیبرام  شددبیرو شددروع کنم... د دیجد یزندگ

... ؟یمهمونا... حق با طاهره آخرش که چ یناگفته  یابرخورد طاهر... حرف
 انمیمنتظر بخشددش اطراف نمویبشدد دیبا یکنم؟... تا ک کاریچ خوامیآخرش م
 باشم...

 مام...... یرو حرفا ی: هر چند تلنگر اصلگمیوار م زمزمه
 مونهیتو دهنم م حرف

 : مونا لهم وارد کرددمیادامه م یلبخند تلخ با
 خواسته هاشون میباز هم به حرمت خونوادم تسل گفتیبهم نم یزیمونا چ اگه

... همه شددون کنندیخونواده به نفع من عمل نم نیکه ا دونمیاما االن م شدددمیم
 بستن میکمر همت به نابود

صاف ی: بگهیته دلم م یکی سخت گ یان جز  هاشیرینکن ترنم... طاهر با همه 
 ستیاونا ن

ه و همرا یول ستین چکدومشونیطاهر جز ه... درسته نهیشیرو لبام م یلبخند
کارسدددتیگاه من هم ن هیتک ندارم فقط م نیا یبه آدما ی... من   خوامیخونه 

بسددازم... بدون مامان... بدون بابا... بدون سددروش... بدون خواهر..  مویزندگ
 تنها یبسازم... تنها مویزندگ خوامیبدون برادر... فقط م
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ساعت م نگام ست که بهش زل زدمو تو فکر و خ قهیدق 5... رمیگیرو از   االمیه
 رسدمیبهش م ی... وقترمیبه سددمتش م ندازمویبه کمدم م یغرق شدددم... نگاه

 ی... بعد از مدتها توشددمیلباسددام رو م یمشددغول وارسدد کنمویدرش رو باز م
لباسددام سدداده هسددتن  ی... هر چند همه دمیانتخاب لباس وسددواس به خرج م

و  ریکه لباسام رو ز نجوریرو انتخاب کنم... هم شوننیبهتر خوامیباز هم م یول
م به دل شیسددادگ ی... با همه فتهیم یا رهیشدد یمانتو هیچشددمم به  کنمیرو م

شلوار جدارمیشال کرم هم برم هی... نهیشیم  دارمویرو هم بر م میقهوه ا نی... 
سردبندمیدر کمد رو م  نهیآ ی... جلوکنمیرو عوض م سامکامل لبا ی... با خون

تاندازمیبه خودم م ی... نگاهرمیم مونا هنور رو صددورتمه...  ی... اثر انگشدد
 یادیز زینکردم چ شیوقته آرا یلیکنم... خ شیخورده آرا هی رمیگیم میتصددم

 شیخورده آرا هیفاسددد شدددن... بعد از  شددامیندارم اکثر لوازم آرا شیآرا یبرا
 ...ندازمیبه خودم م ینگاه

 قدم خوبه نیاول ی: براگمیوار م زمزمه
در  به سمت دارمویرو برم فمی... کرمیم زیبه سمت م رمویگیم نهیرو از آ نگاهم

که  برمیم رهی... دستمو به سمت دستگرسمی... به در اتاقم مکنمیاتاقم حرکت م
رو  بلند خودم یرو برنداشتم... با قدمها میگوش ادیم ادمی هویدر رو باز کنم اما 

 رمیگیم می... تصددمدارمیتخت برم یز گوشدده رو ا یگوشدد رسددونمویبه تخت م
 یبارون قدم بزنمو آهنگها ریکه ز نمیرو هم با خودم ببرک... عاشددق ا یهنزفر
بدمو ز نیغمگ نده زمزمه م یلب برا ریگوش  با خوان ...... از چتر کنمیخودم 

... موهام بهم زهیبهم بر شددمیبشددم... آرا سیخ سیخ دمیم حیمتنفرم... ترج
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سبه... اما ب شکها ستارون رو از دبچ سمون من رو  یندم... ا شکها ادیآ  یا
 تو ارمویدر م مویهنزفر زمیم ی... از کشددورمیم زمی... به سددمت مندازهیخودم م

رعت به با س نباری... اذارمیمانتوم م بیرو هم تو ج می... گوشکنمیپرت م فمیک
 نموکیاز م... در رو برهیدر م ی رهی... دستم به سمت دستگرمیسمت در اتاقم م
 نفر حرف هیبا  یکه داره تلفن شددنومیمونا رو م ی... صددداشددمیاز اتاقم خارج م

 زنهیم
 سنگامو باهاش وا کندم شبی: من که دمونا
..... 
 بزنه دیمنو با دی: بهش گفتم اگه قبول نکنه قمونا
.... 
 : نه بابا... آخرش قبول کردمونا

... 
 تمو..... گهی: آره... دمونا

حضددورم  یاصددال متوجه  بندمی... شددرط ممونهیمن حرف تو دهنش م دنید با
 خونه نشده بود یتو

تو نگام  مویسددرد یبگه که همه  یزیچ خوادیو م رهیکم اخماش تو هم م کم
هت ب یبعد هم از مقابل چشمها کنمیلحن ممکن سالم م نیبا سردتر زمویریم

عجبم رو از نگاهش ... ترمیگیم شیرو در پ اطیح ریمسدد شددمویزده اش رد م
 مهم برامتفاوتم ... اما  ی... تعجب از لحن سددردم... تعجب از نگاه بخونمیم
 ستیبرام مهم ن زیچ چیه گهی... دستین
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 ی... با قدمهاشددمیم اطیوارد ح کنمویتفاوت در سددالن رو باز م یو ب خونسددرد
ارج ه خ... بعد از باز کردن در از خونرسمیبه در م کنمویم یط اطیح ریبلند مس

رو  قتیکه حق شددبی... از دبندمیآروم در رو پشددت سددرم م یلی... خشددمیم
حس  نین سالها ایخونه دارم... تمام ا نیا یرو تو یزندان کیاحساس  دمیفهم

نداشددتم... چون ه قتیرو  باشددم...  هی کردمیفکر نم چو که  هیمزاحم  نفر 
باشددم اگر هم بد  یحت گفتمیم شددهیعذاب همه سددت... هم ی هیوجودش ما

شن... اما االن خ  یلیکرده... خ رییتغ زایچ یلیمحاله مامان و بابا از من متنفر ب
رو دارم که از زندان آزاد  یمخونه خارج شددددم حس آد نی... االن که از ازایچ

صد نها دونمیم نایا یبا همه  یشده... ول ست...  نیمن دوباره هم ییمق خونه 
با همه  یخونه ا ندارم  هیم هنوز برا هاشیتلخ یکه   هیپناهگاهه... دوسدددت 

به جلو بردارم... ا نانیبا اطم خوامیباشددم م یدختر فرار مه زجر  نیقدم  ه
ورد که در م ییزهای... دوست ندارم تموم اون چبرمکه آخرش به اشتباه  دمینکش

ه رو ترک خون نینکردم محاله ا دایپ یامن یبشه... تا جا لیتبد تیبه واقع گنیم
 ریآغوش مادرم باشدده... دوسددت ندارم اسدد تونهیامن فقط م یکنم... اون جا

 شهر رو با تموم آدماش دوست ندارم... نیشهر بشم... ا نیا یگرگها
 : االن کجا برم؟گمیم رلبیز
مونده... امروز فقط و فقط ماله منه... ماله خوده خودم...  یلیخ 4سدداعت  تا

قدم زد باره ام...  لد دو نه... روز تو به هر چ رین زامروز روزه م  یزیبارون رو 
ن نم نم بارو ریفقط و فقط قدم بزنم... قدم زدن ز خوامی... فعال مدمیم حیترج

... مکنیوصل م میبه گوش ارمویمدر  فمیرو از ک ی... هنزفرهیحس فوق العاده ا
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ه زمزم زنمویم یکردنش لبخند دای... بعد از پگردمیدنبال آهنگ مورد نظرم م
 هی: عالگمیوار م

... شددمیآروم آروم از خونه دور م ذارمیرو تو گوشددم م یکه هنزفر نجوریمه
 چهیپیخواننده تو گوشم م یصدا
 میکه چه حال ینپرس یریاز ما نگ یسراغ

 ام ییجدا نیباعث ا دونمینداره م یبیع
وقع م ی... بعضددادیتل*خ*تر از هزاران هزار فر ی... لبخندزنمیلبخند تلخ م هی

 اون درد احساس ادیفر ونیلیم ونهایلینهفته ست که در م یدر سکوت آدما درد
 شهینم

 که رفتنم فکرتو کمتر بکنه دیشا رفتم
 کنار تو حالتو بهتر بکنه نبودنم

 نبود یکردم با خودم آخه حست به من عال لج
 نبود یمن فرق داشت با تو دوست داشتن خال احساس

رتم رو... موهام رو.. لباسددم ... صددوکنندیم سددمیبارون آروم آروم خ یها قطره
... با فرود اومدن هر قطره دارمیبا لذت قدم برم شددمویم سیخ نجوریرو... هم

شاد نجوریهم ی... از بچگ شمیم گهید یمنتظر قطره ا صه هام  هایبودم...  و غ
بارون شددر با  ند م شددددمیم کیرو  هاش لبخ با ندی... مزدمیو   هی... گردمیخ

صا وقتا... من عازدمی... زار مکردمیم صو ش ییشق بارونم مخ ه که دلم گرفته با
 آرومم کنه تونهیفقط بارونه که م

 نم نم بارون نیدلم گرفته تو ا بازم
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ما گام م یجور هی آد ندین که  کن گار  نهید هیان جب دنید وو ندام تع ... از لبخ
شاکنندیم شون م یام همه چتر باال وونهید هیواقعا  دی...   الیخیمن ب رنویگیسر

 نیکه من عاشددق بارونم اما اونا از ا نهیآدما ا نیبارونم... فرق من با اسددرما و 
 هستن یهمه لطافت فرار

 ابونیبه نورچراغ تو خ رهیخ چشام
 «متکشیخودم م یبا دستا ی... به خدا اگه سرما بخورنیتو ماش ای... بترنم»

 آروم کشهیگذشته منو م خاطرات
 «گهیورده دخ هی... فقط گهیخورده د هیفقط  سروش»

 بارون ریتو ز ادیدارم امشب به  یحال چه
 «ییبه تموم معنا ی وونهید هیتو  »

 نم نم بارون نیدلم گرفته تو ا بازم
 ابونیبه نورچراغ تو خ رهیخ چشام

 یوونگید وونهید نیخورده با ا هیشددما هم  یجناب... حاضددر یدار لطف»
 «یکن

 آسون کشهیگذشته منو م خاطرات
شکم شه  از ا سراز یگو شمم  شکام شهیم ریچ ... به شنینم دهی... هر چند ا
چون اون  زهیریچون اون داره اشک م شنیم یاشکام مخف میشگیهم اریلطف 

 از منه... شتریوسعت غمش ب
 بارون ریتو ز ادیدارم امشب به  یحال چه
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 یومرآ نیام که به ا وونهید کنمیفکر م دی... شدداشددنیتند تند از کنارم رد م آدما
برسن  پناهگاه هیتا به  شنیکه اونا با سرعت از کنارم رد م یدر صورت زنمیقدم م

 آسمون نشن ینشن تا غرق اشکها سیتا خ
 واسم از قبل مسلم شده بود یباز نیتو ا باختن

کار سددروش» خدا من  باور نم یبه   نیا دونمی... من نمیکنینکردم... چرا 
 «درآورده فمیسر از ک یچه جور یگوش

 شده بود تحملت عشقت به من کم شده بود سخت
 یدروغه... اون عکس ال یگوشدد نی... ایبهم بد کرد یلی... خیبد کرد ترنم»

 «... اون نامه هاالیمیاون ا فیکتابت چ
 قلبم هنوز هواتو داره شب و روز یول رفتم

بدونم» ها چدونمینم یچی... سددروش من هنم که  نهیا دونمیکه م یزی... تن
 «به تو و خواهرم خ*ی*ا*ن*ت نکردم....... چوقتیه

 بساز بسوز گمیهنوزم عاشقتم به دل م من
طرف  ی... اونقدر حواسم پرت بود که متوجه امینفر به خودم م هیبرخورد به  با

رو در کف دسددتم احسدداس  یسددوزشدد فتمویم نیزم یمقابلم نشدددم... رو
 ..شنومیرو م یمرد ی.... صداکنمیم

 کجاست؟ : دختر حواستمرد
 نمیبیساله رو م یحدودا چهلف چهل و خورده ا یمرد هی رمیگیباال م سرمو

 کمکم کنه خوادیو م شهیم خم
 تونمی: ممنون خودم مگمیوار م زمزمه
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... مثله موش آب ندازمیبه خودم م ینگاه شددمویبلند م نیزم یهم از رو بعد
 شده فیشدم... لباسام هم کث دهیکش
 : حالت خوبه؟گهیو م ندازهیبه من م ینگاه مرد

 : بله... شرمنده بابت برخوردگمیم زنمویم یلبخند
 برسونمت ییتا جا یخوای... میشد سی: بدجور خگهیم یمهربون با
 ...ستین یاجی: ممنون... احتگمیم متیمال با

 ؟یخوریسرما م یکه تا به خونه برس نطوری: امرد
به جاش گمیم ندازمویباال م یا شددونه بارون هی:  با همه  یروز  لذتاش  یرو 

 کنمیتجربه م
 : امان از دست شما جووناگهیو م دهیتکون م یسر

 نای: خودتون هم هنوز جوون هستگمیم خندمویم
 : بچه مواظب خودت باشگهیو م خندهیبلند م یصدا با

رو که از  ی... هنزفرشددمیو آروم آروم ازش دور م دمیتکون م یسددر مبخندمو
... کنمیم میبه سدداعت گوشدد ی... نگاهکنمیجدا م یاز گوشدد گوشددم در اومده

وقته دارم قدم  یلی... خنذارمیم فمیرو داخل ک ی... هنزفرمهیساعت دوازده و ن
شدم ول ی... هر چند متوجه زنمیم شدن...  ستهخ بیپاهام عج یگذر زمان ن

خورده  هی ندازمیبه کف دسددتم م ی... نگاهسددوزهیخورده م هیکف دسددتم هم 
باشم...  عالف ابونایتو خ نیاز ا شتریشده... فکر نکنم درست باشه ب دهیخراش
صم شرکت آقا رمیگیم میت ضان یبه  شم... با خود  یرم برم تا همراه مهربان با

ستم... تنها دق  ابونایخ نیتو ا 4ساعت  تا ییمهربان به خونش برم راحت تر ه
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شکنمیم شماره  ارمیرو باال م می... گو شمم به او رمیشرکت رو بگ یتا  ن که چ
تهیم ابونیطرف خ تابلوف به  قابلم زل زدم... فقط  ی... همونجور  رو  زیچ هیم

 ... روانشناس...نمیبیم
 فمیرو داخل ک یاز مشددکالتم حل شددد... گوشدد یکی دی: شدداگمیوار م زمزمه

 ارمیتا آخر ماه کم م دونمی... مندازمیم فمیداخل ک یبه پوال ینگاه ذارمویم
سنگ هی.. اگه ارزه. یم یول . ارزه.. یچند روزه م یشب با آرامش بخوابم به گر

 هیاگه  یدوسددت دارم امتحان کنم... حت ینداشددته باشدده ول یریهم تاث دیشددا
شبا م صدم احتمال بدم  م... انجامش بد دمیم حیبا آرامش بخوابم ترج تونمیدر

 منداشت یخسته شدم از بس شبا قرص آرام بخش خوردمو باز هم خواب آروم
ض دیقدم با نیدوم ی... برانهیشیرو لبم م یلبخند شه... را  نیماز دو یخوب با
رپا واسدده سدد رید یلی... خرمیم ابونیخ ی گهیبه طرف د میزندگ دیمف میتصددم

 که باالخره به خودم اومدم نهیا شیگرفتم اما خوب میشدن تصم
 دوم ی... طبقه شی... بهزاد نکوندازمیبه تابلو م ینگاه
... مرسیآسانسور م ی... به جلورمیبه داخل ساختمون م کشمویم یقیعم نفس

 ...مونمیمنتظر م دمویمورد نظر رو فشار م یدکمه 
 :کنمیرو زمزمه م یخودم شعر یآروم برا ییآسانسور برسه با صدا تا

 عاشق شدن کار دل است دوستان
 پس گرفتن مشکل است یچو داد دل

 همرنگ باش قانیبا رف یتوان تا
 مرد باش قتیحق ای یقیالف رف مزن
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... وارد آسانسور شنیعده ازش خارج م هیو  رسهیاز چند لحظه آسانسور م بعد
 ینه... ول ایدرسته  ممیتصم دونمی... نمدمیرو فشار م 2شماره  یدکمه  شمویم

شددبانه ام نجات بده  یامتحانش ضددرر نداره... اگه بتونه من رو از کاب*و*سددا
ضرم  سر کنم... د هی یچیهماه که  هیحا شک  ستسال با نون خ دارم خنده  و

 نیا دیکمک بخوام... شددا یکیبعد از مدتها از  خوامیهام از ته دل باشدده... م
 کنه... یحالم کار هیبهبود یروانشناس تونست برا

 نهم فصل
ش دونمینم شت... چقدر فکر کردم... چقدر آه ک صه دمیچقدر گذ ... چقدر غ

خا قدر تو  عا نمخوردم... چ ها غرق شددددم... واق  دونمی... فقط مدونمیطره 
ستم در رفته... البد خ اریاخت ش یلیزمان ازد شته که به جز من و من  چیه یگذ

 حضور نداره... نجایا گهیکس د
 کنمیتشکر م رلبیز شمویبلند م یصندل ی... از روزنمیم یلبخند
کارش  یامه ... بعد از چند ثانه مشددغول ادگهینم یچیو ه دهیتکون م یسددر

... بعدش کنمیمکث م ی... چند لحظه ارمی... من هم به سددمت در مشددهیم
 کنمیدر رو باز م زنمویچند ضربه به در م

.. بهت .زنهیپسر جوون خشکم م هی دنیوارد اتاق بشم که با د خوامیلبخند م با
به رو  سالانیمرد م هیبا  کردمیدکتره؟... فکر م نیا یعنی کنمیزده با خودم فکر م

و بود نییباهاش درد و دل کنم... دکتر که سددرش پا تونمیراحت م شددمویرو م
شتن چ شغول نو  بندمیدر اتاق رو نم شموینم اقوارد ات نهیبیم یبود... وقت یزیم
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 ی... با تعجب نگاهشهیمن مواجه م یو با نگاه بهت زده  کنهیسرش رو بلند م
 شده خانم؟ یزی: چگهیو م ندازهیبه من م

 نیبهش زل زدم تا هم ینجوریدر رو باز کردم هم ی... از وقتامیخودم مبه  تازه
 : نهگمیم یو با لحن مضطرب رمیگیاالن...نگامو ازش م

نفر که همسددن و سدددال  هیبا  دمیم حیراه اومده رو برگردم... ترج خوادیم دلم
پسر  هی یکه همجنسم باشه... برام سخته واسه  یاز کس ای رمیپدرمه کمک بگ

... دمیکه کش ییبتهایکه شدم... مص ییرهایزنم... اون هم در مورد تحقحرف ب
سخته در مورد ا ییظلمها شد...  سائل با  نیکه در حقم  سرم جوون حرف  یپ

طرز فکرم درست نباشه اما دست  دیاگه اون شخ  دکتر باشه... شا یبزنم حت
سه  یلیبرام خ ستیخودم ن شتم وا س یسخته بخوام از گذ ه حرف بزنم ک یک

 ستمیباهاش راحت ن
ا لبخند ب شهیبلند م زشیچون از پشت م شهینگاهم م یآشفتگ یمتوجه  انگار

 ... راحت باشنیبش ای: در رو ببند و بگهیم ادویبه طرف من م
به طرف مبل  بندمویگرفته شددده در رو پشددت سددرم م یندارم...با حال یا چاره

 نیاز ا برخوردم اگه بدتر نی... با اطرفه وونهید هیبا  کنهی... البد االن فکر مرمیم
... مثله خل و چل ها زل زدم به طرف و یکینه عل ی... نه سالمهیلیفکر نکنه خ

 کنمیبا بهت نگاش م
 کنمیزحمت کلمه سالم رو زمزمه م به

 گهینم یزیو چ دهیتکون م یسر فقط
 : راحت باش...گهیم یو با مهربون رسدددهیاون هم بهم م رسددمیبه مبل م یوقت
 نیبش
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 گمینم یچیو ه نمیشیمبل م نیتر کینزد یرو
 ؟یترسی: از من مگهیم یبیآرامش عج با
 چه حر....... نی: اگمیم زنمویم یزحمت لبخند به
 ه؟یچ یاسترس و اضطراب واسه  نی: پس اگهیوسط حرفمو م پرهیم

 شمیرو به رو م انسالیمرد م هیبا  کردمی: راستش فکر مگمیم صادقانه
 : مگه مهمه؟گهیو م نهیشی... رو به روم مشهیرو لباش پررنگتر م لبخند

 نیا لحظه و در با نیدر ا یمهم نباشه ول گهید طیدر شرا دی: شاگمیم یناراحت با
 حرف بزنم که باهاش راحت باشم یبا کس دمیم حیمن آره مهمه... ترج طیشرا

 ؟یستی: چرا با من راحت نگهیو م کنهیآرامش نگام م با
حت را تونمی... نمکنندیبزنم... حرفام معذبم م خوامیکه م ییخاطر حرفا به-
 رو که تو دلمه بهتون بگم ییزایچ
ند رو با به رو یلبخ بل رو کهی: همگهیو م نهیشددیم مییم  یرو بهم گفت نایا ن

شد نیحاال که ا ستیخوبه... اما به نظرت بهتر ن یلیخودش خ  یهمه منتظر 
تونسددتم کمکت  دیشددا ؟یکلت برام حرف بزنخورده در مورد مشدد هیحداقل 

 رو نگو کنهیمعذبت م یکنیکه فکر م ییکنم... اون حرفا
 آخه؟-

 ... راحت باش و مشکلت رو بگویزنیبا دوستت حرف م ی: فکر کن داردکتر
تا گهیبد هم نم گمیبا خودم م ندازمویبه دکتر م ی... نگاهکنمیفکر م کمی  ...
 از مشکالتم بگم اومدم پس بهتره حداقل نجایا
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شماش خ به شروع  نجوری.... همشمیم رهیچ بهم زل زده و منتظره تا حرفم رو 
 کنم
عد باالخره شددروع م یاز کل ب با خودم  جار رفتن  بال کنمیکلن : راسددتش دن

 کنمینم داشیپ یآرامشم... ول
 یکنیاز خودت جستجوش م رونیروشنه... چون ب لشی: دلگهیلبخند م با
: گهیو م دازهنیباال م یشونه ا نهیبینگاه متعجبمو م یوقت کنمیتعجب نگاش م با

 از درون قلبت جستجوش کن یخوایاگه آرامش م
 زنمیلبخند تلخ م هی

دن... کر کهیت کهینمونده... همه اون رو شددکسددتن... ت یقلب گهیمن که د یبرا-
 گرفتن... باورش نکردن دهیناد

 دنی: حرفش رو نشنگمیوار م زمزمه
 شهیم ریچشمم سراز یره اشک از گوشه قط هی

 ؟یزنیحرف م نیغمگ نقدری: دختر خوب چرا اگهیم یناراحت با
حال  نیدر ع یول یزندگ نیازم گرفتن... خسددته ام از ا هامویچون همه خوشدد-

 دمیام یکنم... دنبال نقطه  یدوست دارم زندگ
 یخورده افسرده شد هی کنمی: حس مگهیم یمهربون با

خدا رو شددکر کنم چون افسددرده بودن رو به  دی: پس باگمیم زنمویم یپوزخند
 دمیم حیبودن ترج وونهید
 ...یدیحد ناام نیتا ا یعنی: گهیو م دهیتکون م یسر یناراحت با
 که باورش دارم زنمیرو م ی... حرفگمیرو م قتیحق ستمین دیناام-
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نهیم یاخم ب هی: نظرت چگهیو م ک  ؟یدمن ازت سددوال بپرسددم تو جواب 
شا تونمیبهتر م ینجوریا شد هیتو هم  دیکمکت کنم...   یخورده باهام راحت 

ست کنمو راه  تییکه با کمک اون حرفا بتونم راهنما یرو بهم بزن ییحرفا یو تون
 پات بذارم یرو جلو یحل

 دییبفرما گمیم ندازمویباال م یا شونه
 ه؟ی: اسمت چدکتر

 ترنم-
 ؟یدرس خوند یا چه رشته ی: چند سالته و تودکار

 سالمه... زبان.......... 26-
سط حرفم م با صال بهت نم 26: گهیو م پرهیتعجب و ... فکر خورهیسالته؟... ا

 سالت باشه 20 تشینها تهیکردم نها
 : شرمنده که محاسباتتون اشتباه در اومدگمیلبخند م با
 وپس چرا راحت حرفات ر یباشدد یخجالت خورهی: بهت نمگهیم طنتیشدد با

 تا کمکت کنم یزنینم
 شمیحرفا معذب م یگفتم با گفتن بعض کشمینگفتم ازتون خجالت م-

 ؟یازدواج کرد نمی: باشه... بگو ببگهیو م دهیتکون م یسر دکتر
 نه مجردم-

 ؟ی: شاغلدکتر
 شرکتم هیاوهوم... مترجم -

 ؟ی: با خونوادت مشکل داردکتر
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 ن که با من مشکل دارنمشکل ندارم... خونوادم هست یمن با کس-
که با  یسدداله ا سددتینوزده ب یدختر بچه  هی: اول فکر کردم گهیمتفکر م دکتر

با ا به مشددکل برخورده... اما  که  رهیسددن و سدددال ازت توقع م نیخونوادش 
 انخویصالحت رو م زنندیم ی... اگه حرفیدرک کن شتریرو ب هاشونینگران

 زیچ هیدکتر  ی: آقاگمیم زنمویبهش زل م نیغمگ ییبا چشددمها کشددمویم یآه
سه  دوارمیکه ام گمیبهتون م شه ه ادتونی شهیهم یوا ضاوت  چوقتیبا زود ق

 بکشونه یبه نابود تونهیرو م یزندگ هیقضاوت اشتباه  هی... دینکن
 ؟یشیم ی: چرا عصبانگهیاز جام بلند بشم که م خوامیم

صبانگمیم شمیکه از جام بلند م همونجور شدم ف ی: من ع رو زدم  یقط حرفن
 یادیز یبهایآسدد گرانید ینا به جا ی... چون خودم از قضدداوتهازدمیم دیکه با

 تحمل کنم تونمیمورد رو نم یب یقضاوت ها دمید
صله م از ش کنمی: خواهش مگهیو م شهیکه بلند م رمیگیمبل چند قدم فا ... نیب

 بهش بکنم یکمک کنهیبهم مراجعه م یکس یدوست دارم وقت
 ......تونینم یکس-
 تونمی: من مگهیم تیوسط حرفمو با جد پرهیم
 ...یول-

و اما نداره... من رو دوست خودت بدون  ی: ولگهیو م پرهیوسط حرفم م دوباره
 ؟یستیاصال فکر کن برادرتم... با برادرت هم راحت ن

با  هگیروزا د نی: من اگمیم یو به تلخ شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک
 ستمیراحت ن سچکیه

 نی: لطفا بشدکتر
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 ...کنمیمبل پرت م نیاول یخودم رو رو کنمویبه سمت مبل حرکت م دوباره
 گردمیلحظه صبر کن االن برم هی: دکتر
سرعت از اتاق خارج مگمینم یچیه دمویتکون م یسر .. .شهی... دکتر هم به 

 ایم بگ دیبا دونمیشدددنام حرف بزنم... نم ریپسددر از تحق هیبرام سددخته واسدده 
چشددمام رو  دمویم هیبگم... سددرمو به مبل تک یچه جور دونمینه.... اصددال نم

 کنمیرو زمزمه م یلب شعر ری... زبندمیم
 یجگر نیو خون یی... غم تنهایو دربه در یغم دارم... غم آوارگ قاصدک

نهی... همه درانندیمرا م شیبه من... همه از خو یوا قاصددددک نهیو د وا ترم  وا
 .......انندخویم
شمامو باز م یصدا با سرعتچ سرعت م کنمیدکتر به  شگمیو به  متوجه  دی: ببخ

 حضورتون نشدم ی
به طرفم م یوانیلبخند ل با رده آب خو هی... ی: از بس تو خودتگهیو م رهیگیرو 

 ستیخوب ن ادیکه معلومه حالت ز نجوریبخور... ا
 نهیزم هم: چهار ساله که حال و روگمیم زمویم یتلخ لبخند

و با  نهیشددی... رو به روم مخورمیآب م یجرعه ا رمویگیرو از دسددتش م وانیل
 ذارمیمقابلمه م زیم یکه رو یی... آب رو کنار مجله هاکنهینگام م ینگران

ناراحتت کنم... باهام راحت باش... روانشددناس  خواسددتمینم گهیم یآروم به
سرار ب راهنما  هی... فقط به یستین ماری... هر چند به نظر من تو بمارشهیمحرم ا

 مکن یبهت کمک تونمیماجرا باخبر نشم نم قتیمن تا از حق یدار اجیاحت
 نیدونستی: شما که من رو افسرده مگمیم کنمویم یا خنده
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 خورده افسرده هی ارمویموقع در برابر مشکالت کم م ی: خود من هم بعضدکتر
 ستین یخاص هیماریب نیا شمیم

 دهی... ساعت دو رو نشون مفتهیاتاقش م به ساعت نگام
 شه؟ینم رتونی: دگمیم کنمویم یساعت اشاره ا هیلبخند  با

سدکتر ش مارمیب نکهیقبل از ا ذارهیاتاق م نیکه پاش رو تو ا ی: هر ک ست با ه دو
 دوستام وقت دارم یهمه  یمنه... من برا

 ندازهیداداشم م ادیرفتاراتون من رو  ی: بعضگمیم زنمویم یلبخند
 ست؟ین شتی: مگه حاال پدکتر

 موقع نبودن آدما بهتر ی... بعضستیاون داداش سابق ن گهید یچرا هست ول -
 شهیسخت م یزندگ یلیحال نباشن خ نیکه باشن و در ع یاز بودنشونه... وقت

 ؟یخونوادت مشکل دار یاز اعضا یکیبا کدوم  قای: دقدکتر
اونا هر لحظه با  یون رو دوسددت دارم ولمن همه شدد دی: باور کنگمیلبخند م با

 کنندیزخم زبوناشون داغونم م
 ؟یواضح تر بگ شهی: مگهیو م ندازهیبهم م ینگاه متعجب دکتر

 که مجبورم از اول بگم... نی: مثله اگمیلبخند م با
چون کارمو راحت  شددمیممنونت م یکار رو کن نی: اگه اگهیبا لبخند م دکتر

 یکنیم
 مجبورم بگم نکهیمثله ا یسخته ول یلی: خگمیوار م زمزمه

 کن فیتعر یرو که دوست داشت یزی: هر چدکتر
 5 نینه ا یول کردمیحذف م میچهار سددال رو کال از زندگ نیاگه به من بود ا-

من  یهای... چون بدبختکردمیحذف م میزندگ یسددال و دو ماه آخر رو از همه 
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شدن... ه شروع  س زیچ چیهمه از همون روزا  شتندو  یسالها نیدر ا یت دا
 آخر برام نمونده که بخوام در موردش حرف بزنم

 ؟ی: چرا به روانشناس مراجعه کرددکتر
جات شبانه ام ن یروانشناس بتونه من رو از کاب*و*سا هی دیبا خودم گفتم شا-

 بده
 کن تا بتونم کمکت کنم فی: پس برام تعردکتر

شددروع  شددمویگذشددته ها غرق م ... توبندمی... چشددمامو مزنمیم یزهرخند
شروع به تعرکنمیم صدا نکهی.. با اکنمیم فی... آره باالخره  لرزون  یسخته با 

 گمیاز ذشته ها م
 من یزندگ ی... پدر و مادرم همه ادیز یلیخ یلیخوشبخت بودم... خ یلیخ-

.. .شدددیخالصدده م طنتاشیشدد یتو اشیکه دن طونیدختر شددر و شدد هیبودن... 
س شهیهم صهمه از د صل یبودن... ماجرا یتم عا سال و  یا  شیماه پ 2پنج 

 یتحولمن دچار  یزندگ شیپنج سدددال و دو ماه و ده روز پ قایاتفاق افتاد... دق
ش یرو به باد داد... همه  زمیشد که همه چ اون  یهمه  طنتایاون خنده ها اون 

تا  . دوکرد.. ریو گوشددده گ یآدم منزو هیبه  لیلبخندا رو به باد دادو من رو تبد
 وندنکش یرو به مرز تباه میکردن و زندگ یکیمتفاوت با هم دست به  یماجرا

 نمیبیچشمام م ی... اون روزا رو جلوکنمیچشمامو باز م کشمویم یآه
 رهیگیدانشگاه جلوم رو م یاز پسرا یکیکه  ومدمیداشتم از دانشگاه به خونه م-

 ...زنهیو از عشقش نسبت به خواهرم حرف م
 شهیم ریچشمم سراز یگوشه  از اشک
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 بهم زل زده یکه با ناراحت فتهیبه دکتر م نگام
بشدده...  یاونجور خواسددتمیمن نبود... من نم ری: به خدا تقصددگمیغصدده م با

خواهر من نامزد داشددت من هم نامزد داشددتم... من و خواهرم هر دو عاشددق 
تم ... من به مسددعود گفاوشیمن عاشددق سددروش و خواهرم عاشددق سدد میبود

 مواحمق حرفا یخواهرم نامزد داره... گفتم نامزدش رو دوست داره.. اما پسره 
 کردیباور نم
شکام سراز نجوریهم ا شمام  : هر روز جلوم رو گمیو با هق هق م شهیم ریاز چ

بار کردی... بهم التماس مگرفتیم  یجلو یبه خواهرت بگو... خواهرم چند 
که  فهمهیو م کنهیم قیمسددعود هم تحق نکهیدانشددگاه دنبالم اومده بود و مثله ا

 ترانه خواهرمه...
 یکنیم ینجوری: دختر آروم باش... چرا با خودت اگهیم یبا نگران دکتر

 یلی... خخوابمی... همش با آرامبخش مکنندیمسددعود ولم نم یکاب*و*سددا -
 دوباره شروع شده... یمدت بود تازه راحت شده بودم ول هیداغونم... 

 کرد؟ کاریسعود چ: مگه مدکتر
با تزرگمیحرص م با حد مواد خودش رو ه کشددتن دادو ا شیب قی:   نیاز 

 کرد هیشبانه رو به منه بدبخت هد یلعنت یکاب*و*سا
 افتاد؟ یچه اتفاق قای: دقدکتر

نه ام کالفم  دیفهم ی: وقتگمیم دمویتکون م یسددر یناراحت با من خواهر ترا
 خواستیم دیبا فحش با تهد یالتماس با زاربا  گرفتویکرد... هر روز جلوم رو م

کرده بود... مجبور شدددم به  دایخونمون رو پ یفرصددت بدم... حت هیکه بهش 
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ضوع رو فهم یترانه بگم... ترانه وقت صبان یلیخ دیمو دش ... گفت خوشد یع
 کنهیرو تموم م زیو همه چ کنهیبا مسعود صحبت م

 کنمیمکث م یکم
 شد؟ ی: خوب... بعدش چدکتر

ست بردار نبود... حتگمیپوزخند م با سعود د شد... م شد که بهتر ن دو  ی: بدتر 
سعود د سروش هم من رو با م ضوع  نیداده بود در مورد ا ری... ترانه گدیبار  مو

 یعصددبان یلیاگه بفهمه خ اوشی...سددگهیم اوشینگو به سدد یزیبه سددروش چ
 کنم ی... من بدبخت هم مجبور بودم از سروش مخفشهیم

 ؟یگفتیم ی: به سروش چدکتر
بار مجبور بودم دروغ بگم... من  نیاول ی: براگمیم رمویگیدسددتام م نیب سددرمو

م موردش مجبور یب یترانه با ترسددها یول گفتمیبه سددروش دروغ نم چوقتیه
 امهاز دوست یکیکرد دروغ بگم... اون روزا به سروش گفتم مسعود خواستگار 

 خوادیواز من م رهیگیمن رو م یجلوداده  یچون دوسددتم بهش جواب منف و
 کردیمن دخالت نم ینیچن نیا یتو کارا ادیکمکش کنم... سروش ز

 ؟ییچه کارا قای: دقدکتر
ص ییمثال کارا- شخ شه... در کل در مسائل  ستام با  ادیمن ز یکه مربوط به دو

. من ..یخودت برام حرف بزن دمیم حیترج گفتیم شددهیهم کردینم یکنجکاو
که نمبود یهم آدم فاق یحرف تونسددتمیم  گه دارم هر ات تیم یرو تو دهنم ن  ادف

من  نیب هاز مسائل دخترون یموقع هم بعض یاما بعض گفتمیبه سروش م یزود
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با ییمسددعود از اون ماجراها ی... اما ماجراموندیو دوسددتام م به  دیبود که 
 کردم یاما منه احمق ازش مخف شدیسروش گفته م

 شد؟ ی: بعدش چدکتر
 ایترانه  یجلو ایسدده چهار ماه مسددعود  کین روزا بدجور کالفه بودم... نزداو-

 ...گفتیم نشیو در مورد عشق آتش گرفتیمن رو م یجلو
 زنهیبه دلم م شیمسعود آت یحرفا ادی

خواهرت  یچه جور دونمی... من نموونشمیبه خدا عاشقشم... به خدا د ترنم»
 «ازش دل بکنم........ تونمینم یتو دلم جا باز کرده ول نقدریا

 : ترنم حالت خوبه؟دکتر
 ی... بعضددرمیگیم شیآت فتمیحرفاش که م ادی: نه... گمیم زنمویم یتلخ لبخند

 فی.. اصددال غرور براش تعرکردمیموقع از اون همه عشددق مسددعود تعجب م
فرصددت بود... من  هیفقط دنبال  کردویم هیمن زار زار گر ینشددده بود... جلو

سه وگرنه چه جور هی نیا گفتمیم شهیهم ش شهیم دنیبا چند بار د یه*و* ق عا
 شد

 ؟یگفتی: به خودش هم مدکتر
احسدداسددم... من  یب یلیخ یلیخ گفتیاون به من م یبارها و بارها گفتم ول-

 خودم عاشق بودم اما با شناخت جلو رفتم اما مسعود.........
... دونمیواقعا نم... دونمی: نمگمیم دمویتاسددف تکون م یبه نشددونه  یسددر
 قضاوت نکنم دمیم حیترج
 دن؟یفهم اوشی: باالخره سروش و سدکتر
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رو گفتم... اون  زیاوهوم... باالخره طاقت من تموم شدددو رفتم به بابا همه چ-
بار سر هر دوتامون داد  نیاول یو برا شهیم یعصب یلیهم از دست من و ترانه خ

 گهیمرو  زیهمه چ اوشی... بعد خودش به سزنهیم
 ماجرا کنار اومد؟ نیبا ا یچه جور اوشی: سدکتر

سه ... وکردیم تیترانه رو اذ شهیموضوع هم نیبود و ا یرتیغ یلیخ اوشیس- ا
 دونسددتیسددروش نگم... م ایبه خونواده مون  یزیچ گفتیهم به من م نیهم

س ایاگه بابا  صد  صد در  سشهیهم با خبر م اوشیسروش بفهمن  ا ب اوشی...
د و روز ش بکبا تشیمظلوم یبه ترانه زد که دلم برا یلیس هیرا اول ماج دنیفهم

سعود دعوا شگاه رفتو با م شا یبد یبعدش هم به دان  باورت دیراه انداخت... 
 مسعود رو تا حد مرگ کتک زد ینشه ول

 کرد؟ کاری: سروش چدکتر
 دادیخورده داد و ب هیفقط  دیماجرا رو فهم اوشیسدد قیاز طر یسددروش وقت -

س یزیچ دیحقم بوده من نبا یلیس نیا گفتید... ترانه مکر  یخفم اوشیرو از 
سه  گفتیم کردمیباهاش مخالفت م یوقت کردمیم و هم ت یمطمئن باش اگه وا

 شهیمن با ترانه موافق نبودم هم ی... ولشهیجور م نیسروش هم ادیخواستگار ب
... زنهیمم نکتک گ*ن*ا*هیکه من مقصر نباشم ب یسروش به خاطر کار گفتمیم

س یرفتارا ستم  یلیخ اوشیسروش و  سروش از د سته  شت... در با هم فرق دا
شد  من سرد اینبود... فقط برخوردش  یو کتک خبر یلیاز س یناراحت شد ول

 بشه... دوباره تکرار ییاتفاقا نیگفت دوست نداره چن دیرو شن لمیدال یکه وقت
 ت؟گذاش ریتاث تیماجرا تو زندگ نی: بعدها ادکتر
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 ...ادیز یلیخ یلیخ-
 : ادامه بدهدکتر

ه تران یمواقع دلم برا یشدد... بعضد رتریسدخت گ اوشیبعد از اون ماجرا سد-
دو  احساس نیبود البته ا اوشیس ی وونهید یچی... ترانه عاشق که هسوختیم

رو هم قبول  نیا یبود... ول ریاز حد سددخت گ شیب اوشیسدد یطرفه بود ول
 عشقه یاز رو یریسخت گ نیداشتم ا

 : سروش رفتارش عوض نشد؟دکتر
... میومدیجاها کوتاه م یلیخ گهینه من و سددروش در برابر اشددتباهات همد-

 خاص بود... یرابطه  هیمن و سروش  یرابطه 
 خاص یرابطه  هی یذاری: چرا اسمش رو مدکتر

 یت.. ح.میبهم شک کن میحق ندار می: چون از اول بهم گفته بودگمیلبخند م با
من  هیچه دختر خوشددگل نیترنم بب گفتیم دویدیرو م یدختر هیاگه سددروش 
سود صال ح سروش اطم لشیدل شدینم میا شق  شن بود چون از ع  نانیهم رو

 نبود ینجوریا اوشیترانه و س یرابطه  یداشتم ول
باهاش کنار  یزدیحرف م ی: سددروش هم اگه تو در مورد پسددردکتر راحت 

 ومد؟یم
کارا  نیمن اهل ا یول گرفتیموقع حرصددش م ی: بعضددگمیو م رهیگیم خندم

 یداده بود که همه  یکنم... سددروش اونقدر به من آزاد تشینبودم که بخوام اذ
 اعتمادش به من بود یاونا نشونه 

 ه؟یچ ی: منظورت از آزاددکتر
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نه برا- کار یترا جازه م اوشیاز سدد دیبا یهر  فتیا  نیمن چن یبرا یول گر
سروش هم وجود ییتهایمحدود شت  فقط قبل از رفتن به من  گفتیم شهیندا

که با من مخالفت کنه و بگه  ومدیم شیوقتا هم پ یاطالع بده... البته بعضدد
ست ندارم چن  هی گفتیرو به زور بهم نم نیبگم ا خوامیم یول یبر ییجا نیدو

 حیکه من خودم ترج زدیاونقدر دوسددتانه و دلسددوزانه باهام حرف م ییجورا
دم بو طونی... شددخوادیبد من رو نم دونسددتمیحرفاش گوش کنم... م به دادمیم

 لجباز نبودم یول
 ن؟یرو با هم دار یقشنگ ی: پس رابطه گهیو م دهیتکون م یسر دکتر

 می: داشتگمیم دمویتکون م یتاسف سر با
 ن؟یستی: مگه االن با هم نگهیو م کنهیتعجب نگام م با
 دمیر ند یساله رنگ خوش 4گفتم که -
بگم  ونمتیروانشناس به شخصه م هی: من به عنوان گهیو م کنهینگام م یناباور با

داره و  شدددهیو ر یقو یرابطه  هی یزنیازش حرف م یک تو دار یرابطه ا نیچن
 سر سروش اومده باشه ییبال نکهیاز هم بپاشه به جز ا یمحاله به راحت

شو با اخم م پرمیم سط حرق شکادیسرش ب یی: خدا نکنه بالگمیو ر ... خدا رو 
 سالم و سالمته فقط..........

 ؟ی: فقط چپرسهیم یبا کنجکاو دکتر
 : فقط نامزد کردهگمیم یلبخند تلخ با
 ؟یگفت ی: چگهیو م شهیسرعت از جاش بلند م به
 نکردم فیافتاده که براتون تعر یادی: اتفاقات زگمیم کشمویم یآه
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سعود رو کامل برام تعر یماجرا: اول گهیو م نهیشیسرجاش م یناراحت با  فیم
سائل بعد میریکن بعد م سعود بگو.... دیسر م سبز یجلو گهی... از م  راهت 

 نشد؟
 :گمیو با غصه م نهیشیعالم ته دلم م یغمها یاون روزا دوباره همه  یادآوری با

روز  هی نکهیاز مسددعود نبود تا ا یبعد از اون اتفاق تا چهار پنج ماه بعدش خبر
نمونده بود...  یازش باق یچی... هرهیگیرگشددت از دانشددگاه جلوم رو مموقع ب

و الغر شددده  فیضددع یلیکه تا اون حد داغون شددده باشدده... خ شدددیباورم نم
باره اومده گر ریبود... ز ه را یو زار هیچشددماش گود رفته بود... فکر کردم دو
اش ... چشمنبود یشگی... مسعود اون روز مسعود همکردمیاشتباه م یبندازه ول

بود... از صدددداش غصددده  دیناام دهینداشدددت... انگار ناام ینور و فروغ چیه
 ی شهیهم یبرم... واسه  خوامینامه به دستم دادو گفت م هی... اون روز دیباریم

سعود فقط  نوی... اشهیهم شقت بود... بگو م سعود واقعا عا به ترانه بده بگو م
حاخواسدددتیرو م تیخوشددبخت تا ا... بگو مسددعود خوشدد که  حد  نیله 

 کرد... تتی... بگو مسعود شرمندته که اذیخوشبخت
مسددعود بدجور من رو  یبود... حرفا یروز بد یلی: اون روز خگمیبغض م با

تاث حرفا رو زد و بعدش رفت... واقعا رفت...  نیا یقرار داد... همه  ریتحت 
 ...دیرس خبر مرگش بهمون نکهی... تا ادمشیند چوقتیه گهی... دشهیهم یبرا

 ؟ی: نامه رو به ترانه داددکتر
 نه-

 : چرا؟دکتر
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ستمینم- س خوا س اوشیرابطه اش با  احت نار دیفهمیاگه م اوشیبهم بخوره... 
 رو گفتم زیبه سروش همه چ یول شدیم

 گفت؟ ی: سروش چدکتر
 یبهم بگه توش چ نکهیتوش رو خوند و بدون ا ینامه رو باز کردو نوشددته ها-

 پرت کرد رونیب نیماش شهیرو پاره کردو از شنوشته اون 
 ؟ی: البد بعد از مرگ مسعود دچار عذاب وجدان شددکتر
 یم ولمقصددر نبود نکهی: با اگمیم دمویحرفش تکون م دیتائ یبه نشددونه  یسددر

اما  بود یهمکالس هیداغون شدم... درسته مسعود  دیخبر مرگش بهم رس یوقت
سا  ادی یوقت شکاش م ادی نشیغمگ یشمااون چ ادیاون التما لم د فتادمیاون ا

... داغونم کرد ناز مرگش ناراحت باشم عذاب وجدا نکهیاز ا شتری... بگرفتیم
 نکهیبود فقط انتخابش اشددتباه بود... من بعد از ا یخوب یلیمسددعود پسددر خ

 یبه روال عاد مونیرو فراموش کردم... زندگ زیسروش نامه رو پاره کرد همه چ
 رسددهیخبر مرگش به گوشددم م یوقت ینبود ول ی. از مسددعودم خبربرگشددته بود..

رو  نشیغمگ یچشددما شدددب... هر شدددهیهمه وجودم پر از عذاب وجدان م
ساش رو مدمیدیم شب التما شب کاب*و*س اون روزا رو دمیشنی.. هر  ... هر 

ماجرا رو  ی... سددروش وقتشدددمیو هر روز داغونتر از گذشددته م کردمیتجربه م
شکش زد. دیفهم سعود به خاطر ترانه اون کارا رو کنه...  شدی.. باورش نمخ م

 ایآخر معتاد شددده بود انگار از دن یکه روزا دمیمسددعود شددن یبعدها از دوسددتا
اد از مو یادیز زیکرد که خودش رو خالص کنه.. من چ قیبود اونقدر تزر دهیبر
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و ش راز حد مواد خود شیب قیبا تزر دونمیفقط م شهیسرم نم زایجور چ نیو ا
 به کشتن داد

 ؟یدیخونوادش رو د چوقتی: هدکتر
تنها بود تو مراسددم خاک  یرو نداشدددت تنها یجور که معلوم بود کسدد نیا-

 فقط دوستاش حضور داشتن شیسپار
 ...ینیبیسال هنوز هم اون کاب*و*سها رو م 4: بعد از دکتر

 دوباره شروع شده هایتازگ-
 از سروشه؟ ییو جدامرگ مسعود  تیافسردگ لی: پس دلدکتر

 4 یاصل یتو اون همه اتفاقه... ماجرا کیکوچ یماجرا هی نی... ادیاشتباه نکن-
 شبانه ام رو از من گرفت یمسعود فقط خوابها یاتفاق افتاد... ماجرا شیسال پ

رو  میآرامش زندگ یهمه  یاتفاق افتاد مثل طوفان شیسال پ 4که  ییماجرا یول
تا یکیکنم... و  یکار چیاز من گرفتو من نتونسددتم ه  از ییجدا جشیاز ن

 سروش بود
 افتاد؟ یچه اتفاق شی: مگه چهار سال پدکتر

شد؟...  یشب بارون هیاز  زیهمه چ- شروع یشب بارون هیشروع  شد  یکه 
ار بارون هم ک نی... من عاشق بارونم و هممیدر تمام زندگ یطوفان ییبرپا یبرا

فته بودن و من خونه تنها بودم... هر چند دسددتم داد... خونوادم به مسددافرت ر
بل برا ته ق بام از دو هف ته بود ول طیمن هم بل یبا ته مونده بودی یگرف به  ه هف

 ترم آماده انیامتحان م یبعد خودتون رو برا یمسددافرت اسددتادم گفت هفته 
به  میخواسددتیم یمسددافرت رو بزنم... همگ دیو من هم مجبور شدددم ق دیکن

 گفت فعال دیبابام ماجرا رو فهم یوقت یول میروزه برگردچهار  مویمشددهد بر
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 کاشیه اک کردمیقبول م کاشیا کهاما من قبول نکردم  کنهیمسافرت رو کنسل م
 یلی... من و داداش طاهر خامیخودم برم یاز پس کارا گفتمینم شدددمویالل م

صم شم م مویبود یمیباهم  ستیدادا ض شمیپ خوا ش یبمونه که من دلم را د ن
سه  بخاطر ستراحت چند روزه اش بزنه وا صرار همه  یبا کل نیهم یمن از ا ا
گفت حق ندارم شددبا خونه تنها بمونم...  فتنکردم... مامان قبل از ر یرو راه

شب به خونه  یکل ن که م ییاز اونجا یخاله ام برم ول یسفارش کرد که حتما 
 بمونم... هرگرفتم خونه  میندارم تصددم یخوب یبا دختر خاله ام مهسددا رابطه 

ستمیچند م صبان یلیاگه مامان و بابا بفهمند خ دون ضا اوشنیم یع ن .... از ق
گشته بر ادهیدانشگاه تا خونه رو پ ریبود و من مس یاالن بارون نیهم لهروز هوا مث
به خونه  یبشددم ... وقت دهیباعث شددده بود مثله موش آب کشدد نیبودم و هم

س ساس م دهیر سرما م کردمیبودم اح خورده گلوم درد  هیسخورم... چون دارم 
ضافه م شهیم کیهوا تار ی... وقتکردیم سهشهیسرفه هم به گلو دردم ا  ی ... وا

 پتو تا بخوابم... ریز رمیم خورمویم یقرص سرماخوردگ هی نیهم
وجودم احساس  یخاطرات اون لحظه ها هنوز هم ترس رو با همه  یادآوری با
 کاشیا ...کردمیحماقت نم کاشی... اکنمیم

 شد؟ ی: بعدش چگهیم نهیبیکه سکوتم رو م دکتر
به خودم م با ثان امویحرف دکتر  ند  عد از چ مه م هیب کث ادا  یکای: نزددمیم

صدا هیبود که با  2ساعت   ادیشدم... حالم ز داریاز خواب ب یبیعج یسر و 
تو اون لحظه ها  یبخوابم... ول خواسددتیدلم م کردویدرد م یلیخوب گلوم خ

سم ساس کردم چ حوا سمت پنجره اح رد خو براتاقم  یبه پنجره  یزیرفت به 
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خورد مثله بر یزیچ هی... شدددیاتفاق تکرار م نیبار ا هی قهی... هر چند دقکنهیم
ش سنگها یکیبود که  نیصداش مثل ا قای... دقشهیسنگ به  به  کیکو چ یبا 

د... بارون بو یطرف هم هوا بدجور بارون هیوارد کنه پ... از  یضربه ا شهیش
 یمن از بچگ زدیو برق هم م عداز بارون... ر شددتریب زیچ هیکه چه عرض کنم 

س شتم... ول یتر شب همه چ یاز رعد و برق ندا سناک به نظر  یادیز زیاون تر
ضربه ها نی... اول فکر کردم ادیرسیم شدت به  ییصداها بخاطر  که بارون به 

 یجره برخورد کرد ته دلم خالبه پن گهیچند سددنگ د یوقت یول کنهیاتاق وارد م
ستمیم کردمیبا دقت توجه م یشد... وقت شخ نیتفاوت ب تون   یصداها رو ت

 به یدیاز خارج از خونه د یبود... و کسدد اطیاتاق من رو به ح یبدم... پنجره 
شت و هم یپنجره  س هی... کردیم یها بود که ته دلم رو خال نیاتاقم ندا ه ب یح
س.اطهیح یتو یکی گفتیمن م شان سالن رو نیکه آورده بودم ا ی..   بود که در 

دختر  هی نایا یبا همه  یبودم و همه پنجره ها هم حفاظ داشددتن ول دهقفل کر
شب با اون همه ترس دنبال  صفه  ساعت دو ن ن و م گردهیپناهگاه امن م هیتنها 

اون روزا سروش با پدرش به  یقائله جدا نبودم... از شانس بد من تو نیهم از ا
ند بودن چ قرارشددمال بود رفته بودن و  یشددرکتشددون که تو یاز شددعبه ها یکی

ستینم چکسیشمال بمونند ه یروز شب خونه تنهام... خاله  دون من  یمن 
شب  یخوب یبا من رابطه  ادیهم مثله دخترش ز شت و البد فکر کرده بود  ندا

س چیرفتم چون ه گهینفر د هی یبه خونه  ابا هم و ببا من نگرفت... مامان  یتما
س یوقت شهد ر ش دنیبه م س نوزنگ زد هی میفقط به گو شونیر ادن و رو خبر د دن

 نیهم یعنوان خونه تنها نمونم... واسه  چیمامان دوباره سفارش کرد شب به ه
ستمینم ستمیطرف هم نم هیزنگ بزنم از  یبه ک دیبا دون ست دون سم در  ایه حد
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امکان هم  نیم ا یول کردیم به پنجره ام برخورد یزیر ینه... درسددته سددنگها
شه و در نها سنگها رو جا به جا کرده با شت که باد  سنگها هم به  تیوجود دا

ه ک دادمیم یحرفا خودم رو دلدار نیاتاقم برخورد کرده باشددن.... با ا یپنجره 
سا شمها یاز جلو یا هیحس کردم  شده... با چ سا یپنجره ام رد  رو  هیخودم 

 یدهنم رو گرفتم و در گوشددده  یبکشددم... جلو غیجرات نکردم ج یول دمید
 نگاه اون طرف نباشم درسیدر د تااتاقم نشستم 

 دهیخورده آب بخور رنگت پر هی: دکتر
چند جرعه از  دارمویمقابل خودم برم زیآب رو از م وانیلرزون ل ییدسددتها با

 خورمیآب رو م
ظه توگمیم یناراحت با شدددب وجودم هسدددت...  ی: هنوز هم ترس اون لح

 بود یوحشتناک
 بود؟ اطیتو ح ی: واقعا کسدکتر

حرفمو باور  چکسیه جهیثابت نشد و در نت چوقتیصد در صد... هر چند ه-
 بود اطیتو ح یمن مطمئنم اون شب کس ینکرد ول

 ؟یزنیحرف م نانیبا اطم نقدری: چطور ادکتر
قا - فا تاد... وقت ییبخاطر ات ماجرا اف عد از اون  ق هیبق یکه ب فا راتون ات رو بات

 نیشیم زیکنم متوجه همه چ فیتعر
 مقابلم زیم یآب رو رو وانی... دوباره لگهینم یچیه گهیو د دهیتکون م یسددر

ش یاون لحظه چ دیدونی: نمگمیم ذارمویم سا هی... من دمیک ر نف هی ی هیلحظه 
شد ول یاز جلو عیسر یلی... هر چند خدمیرو د سا یپنجره رد   ی هیمن واقعا 
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شه دمیف رو داون طر سته ب ی... همونجور که گو ش شتم با خودم  ودماتاقم ن دا
ن لحظه ... اوفتمیم اوشیس ادیلحظه  هیکنم  یچه غلط دیکه با رفتمیکلنجار م

ه به ک ینفر نیزنگ بزنم اول یبه ک دیبا دونسددتمیاصددال نم کردیذهنم کار نم
س شتم پامو از اتاق ب اوشیس دیذهنم ر در  کهنیارم با ابذ رونیبود... جرات ندا

سیباز م یسالن قفل بود ول اقمه... ات ایدن یجا نیامن تر کردمی... حس مدمیتر
خورده به خودم جرات دادمو از جام بلند شدددم... به زحمت  هی نایا یبا همه 

ش یکه تو یخودم رو به تلفن سوندم گو شتم و م یاتاقم بود ر ستمخیرو بردا  وا
صال بوق نم دمیعجب دزنگ بزنم که در کمال ت اوشیس یبرا لم ... ته دخورهیا

شده بود... در اون لحظه صد بار به خودم لعنت فرستادم که چرا  یخال بیعج
 خاله نرفتم یبه حرف مامان گوش نکردمو به خونه 

م و به پنجره اتاق یدسددتم بود که با برخورد محکم سددنگ یتو یگوشدد نجوریهم
ردمو تلفن رو رها ک یگوش دمویکش یغیپنجره ج ی شهیشکسته شدن ش یصدا

بودم... هم حالم بد بود... بدجور  دهیدوباره به گوشه اتاق پناه بردم.... هم ترس
 جهیسددرگخورده  هیبودم  دهی.. چون گرسددنه خوابکردمیاحسددداس ضددعف م
شب تو شتم... اون شمام د یاون اتاق مرگ رو هزاران هزار بار جلو یدا و  دمیچ

بودم... بعد از اون شدددب هم  دهیدر نترسددعمرم اونق یتو چوقتیدم نزدم.. ه
س نیچن گهید شب یتر ضطراب و یرو تجربه نکردم... تنها  سترس و ا  بود که ا

ش سلولها یمونیترس و پ ساتمبدنم احساس کرد یرو با تک تک  سا که  ی.. اح
اونشددب تو اتاقم تجربه کردم تا مدتها از ذهنم پاک نشدددن... احسدداسددات 

 ج رو برام به همراه داشتنبودن که فقط درد و رن یمختلف
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سگهیو م دهیتکون م یسر دکتر سیتو بود همونقدر م یهم جا ی: هر ک ... دیتر
 ؟یکرد کاریبعدش چ
که چشددمم به  کردمیم هیاتاق کز کرده بودمو از ترس گر یگوشدده  هی همونجور

روش شبا تا اگه س ذاشتمیتختم م یرو گوشه  ی... اکثر شبا گوشفتهیم میگوش
بهم اس ام  بردیبشددم... سددروش هر وقت خوابش نم داریاس داد ب برام اس ام

شم برام زنگ بزنه...چون کارا داریکه اگه ب دادیاس م  ادیبود ز ادیز وشسر یبا
ضر بود شتریصداش رو ب نکهیا ی... من هم برامیدیدینم گرویهمد شنوم حا م ب

 میه گوشخورده با عشقم حرف بزنم... اون لحه که چشمم ب هیاز خوابم بزنمو 
رفتموخودم رو به  رجهیبه سددمت تختم شدد هیرو بهم دادن سددر ایافتاد انگار دن

م چنگ زدم و دوباره به همون سرعت یرسوندم... با ترس و لرز به گوش یگوش
سرم  دمیترسیم کردمیاتاق پناه بردم... اصال به سمت پنجره نگاه نم یبه گوشه 

 هیصددد در صددد اگه تو اون لحظه  ...نمینفر رو پشددت پنجره بب هیرو برگردونمو 
... هر چند بعد از شددکسددته شدددن کردمیسددکته م دمیدینفر رو پشددت پنجره م

صدا گهید شهیش شده بود اما باز جرات نگاه کردن به پنجره رو  ییسر و  بلند ن
 از ترس یخونمون هسددت ول اطینفر تو ح هیمطمئن بودم  ییجورا هینداشددتم 

گرفتم...  رو اوشیس یلرزون شماره  ییبا دستا کنم... باالخره یکار تونستمینم
 کردم... فیتعر یبرا یو زار هیرو با گر زیاون شب همه چ

 چهیپیمکالمات اون لحظه ها تو گوشم م تمام
 : بله؟اوشیس
 تو رو خدا خودت رو برسون اوشیس-
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 شده ی: ترنم چاوشیس
 نمیبیشمام مچ یها رو جلو هیها... گر یصداها... ناله ها... زار ی همه

... تو رو خدا خودت رو ترسددمی... تو خونه... من منجاسددتیا یکی اوشیسدد-
 برسون

 خالت؟ یخونه  ی: مگه نرفتاوشیس
 شهیم ینجوریا دونستمیبه خدا نم ی: نه... نه... ولفتمیم غامیج ادی

سونمیاالن خودم رو م نی: آروم باش ترنم.... آروم باش... من هماوشیس ... ر
 کنمیاالن دارم حرکت م نیز جات تکون نخور... همتو فقط ا

ترس وجود نداره... پس چرا خودت  یبرا یلیتموم شده دل زی: ترنم همه چدکتر
 ...لرزهیدستات م یچه جور نی... بب؟یکنیم تیرو اذ
ستام م ینگاه شدت ترس  شهیآه از نهادم بلند م ندازمیبه د ... حق با دکتره از 

.... مفهمیترس رو نم نیا لیاصال متوجه نشده بودم... دل... خودم لرزهیدستام م
و من  رنیگیچشددمم جون م یکه دوباره اون لحظه ها جلو نهیا لشیدل دیشددا
 فیدارم تعر ی... وقتکنمیوجودم احسدداس م یاون ترسددا رو با همه  یهمه 

 کنهیم شتریترسم رو ب نیو ا نمیبیاتاقم م یمبکنم خودم رو تو
و  ارهدیبسددته قرص برم هی... رهیم زشیو به سددمت م شددهیاز جاش بلند م دکتر

رو  ... قرصادیبعد با آرامش به طرفم م کنهیاز قرصا رو از د بسته خارج م یکی
.. باعث .کنهیاز تپش قلبت کم م کمی: با آب بخور... گهیو م رهیگیبه طرفم م

 یآرومتر بش شهیم
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ند ازش تشددکر م با  زیم یآب رو از رو وانی... لخورمیقرص رو م کنمویلبخ
مه  دارمیبرم تا آخر م یه ... ذارمیم زیم یرو رو یخال وانیل خورمویآب رو 

 ادامه بده ی: اگه بهترگهیآرومتر شدم دکتر م نکهیبعد از ا
 :گمیم دمویتکون م یسر

صه سونه...  اوشیس خال ست از جام تکون نخورم تا خودش رو بر از من خوا
شتو ه قهیدق ستیربع ب هیحدود  شد... د یخبر چیگذ صدا گهین از  ییسر و 

شومدینم رونیب سنگ  سته بود با خودم فکر  ی شهی... اگه اون  شک اتاقم رو ن
اتافم  وو توهمات خودم بوده... اما هنوز اون سنگ ت االتیخ زیهمه چ کردمیم

ش ه گوش نجوریپنجره بود... هم یها شهیافتاده بودو اطراف اون هم پر از خرده 
ر سالن د ی رهیدستگ ی... کسشمیم ییصدا یبودم که متوجه اتاقم نشسته  ی

... از دایبه داخل خونه ب تونسدددتیو چون در قفل بود نم کردیم نییرو باال و پا
 استمخویلحظه ها از خدا م ونراحت نفس بکشم... تو ا تونستمینم یترس حت

همون  تماس گرفتم که با اوشیبه س گهیبار د هیرو برسونه...  اوشیکه زودتر س
دکتر اون لحظه  یآقا یبوق جوابمو داد و گفت: پشددت در سددالنه... وا نیاول

 رو به من دادن... چون تا در سالن راه نرفتم انگار پرواز کردم ایدن یانگار همه 
 خونتون رو داشت؟ دیکل اوشی: مگه سدکتر

 اومده بود وارینه... از د-
 نکرد؟ دایپ زیچ چیشد؟ ه یاومد چ اوشیس ی: وقتدکتر

شن اوشیس یصدا یوقت- سوندم... در رو  دمیرو  سالن ر با دو خودم رو به در 
باز کردمو از ترس خودم رو تو ب*غ*لش پرت کردم... اصدددال از  براش 
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مدمینم رونیب*غ*لش ب ها رو براش تعرو ماجرا با هق هق   فی...همونجور 
 قهیدق 10 بگم تونمیم نانیآرومم کنه... با اطم کردیم یو اون هم سددع کردمیم
 یلیحال و روزم خ دید یوقت اوشیکردم...سدد فیکردمو تعر هیوقفه فقط گر یب

بهم  یبده.. اصددالدعوام نکرد اونقدر دلش برام سددوخت که فقط با لحن نرم
شتباهم رو بهم  س یادآوریا ست که وقت اوشیکرد...  شتباه هی یاز اون آدما  یا

صب یکن ششب بود تنها اما اون روز اونقدر حالم خرا شهیم یزود ع  نیا سرزن
ه بودم ک دهیچسددب اوشی... چنان به سدد یخونه تنها موند یبود که چرا شددب تو

 از جاش تکون بخوره تونستیبدبخت نم
 یتو و یگشددتیپناهگاه م هی... با اون همه ترس دنبال هیعیطب نی: خوب ادکتر

 ینکرد دایپ اوشیرو به جز س یاون لحظه کس
و از بودم اوشیتو ب*غ*ل سدد یربع هی کی: نزددمیمادامه  زنمویم یتلخ لبخند

س هی نکهیتا ا ومدمینم رونیب*غ*لش ب شدم...   یهم وقت اوشیخورده آروم تر 
و داخل  اطیاوضدداع بهتر شددده خواسددت من رو از خودش جدا کنه و به ح دید

 رو لهجم هیمن به بازوش چنگ زده بودمو فقط  یبندازه ول یسدداختمون نگاه
هر  اوشی.... سددامیمن هم باهات م مونمینم نجای... تنها ا ردمکیمدام تکرار م

 به اطراف بندازم گوشم ینگاه خوامیبرم فقط م ییجا خوامیمن نم گفتیم یچ
ض شهینم فمیحر دید یبدهکار نبود... اون هم وقت شد... همه جا  یباالخره را

... ... اطراف خونهیپشددت اطی...حنیرزمی... زی... انباراطی... حمیرو گشددت
نبود... بعد از  چکسیکس نبود... واقعا ه چیتو کوچه... داخل خونه... ه یحت

شتن ه شد.. تنها مدرکم برا دایپ زیچ چیاون همه گ تلفن  یاثبات حرفم قطع ین
 اتاقم بود... یشکسته شده  ی شهیو ش
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 ن؟ینکرد یاقدام چی: هدکتر
شب من رو به خونه  اوشیس- سوندو ماجرا رو ب یاون  شون تعرخالم ر  فیرا

از طرف خاله و شوهر خاله و بعدها هم از طرف خونواده  یلیکرد... هر چند خ
تموم شددده...  یو خوشدد ریخوشددحال بودم که ماجرا به خ یسددرزنش شدددم ول

 چیه هک یبعد از مدت یکرد ول ییکارا هیرفت و  یروز بعدش به کالنتر اوشیس
خونه  هکردیدزد بوده و فکر م که اون فرد دنیرس جهینت نینشد... همه به ا یخبر
 هیخال

 ؟یکردیفکر رو م نیتو هم هم ؟ی: تو چدکتر
فکر رو کنم... اگه  نی: هنوز اونقدر احمق نشددددم که اگمیم زنمویم یپوزخند

 تا صداحبخونه رو زدیپنجره نم شدهیبا سدنگ به شد چوقتیاون طرف دزد بود ه
 کنه... داریب

 ؟یدکر کاریتلفن چ هی.. در مورد قض: موافقم.گهیو م دهیتکون م یسر دکتر
که از وجود من تو خونه اطالع نداره چه  یهم قطعه... دزد یگفتم گوش یوقت-

 کنه؟یتلفن رو قطع م ادیم یجور
 گفتن ی: خوب؟ چگهیم یبا کنجکاو دکتر

نگفتن... به بارون شب قبل ربطش دادن و بارون  یچندان زی: چگمیتمسخر م با
 طع شدن تلفن دونستنق یبرا یرو بهونه ا
 شجیجمله نت هیدر  کنموی: خالصدده مدمیادامه م یبا ناراحت بندمویم چشددمامو

ها سیپل گمیرو م مال ز تیدر ن به احت فت اون طرف  دزد  ادیبه خونوادم گ
 یدزد یما رو واسه  یحضور من نشده بود خونه  یبودهو چون متوجه  یمحل
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س فهمهیهم م یانتخاب کرد وقت ست فرار رو بر قراداخله خون یک  حیترج ره ه
کنند...  یکار تونندیپس اونا هم نم دهیندزد یزیهم که چ یی... از اونجادهیم

شد... هر چند ماجرا زیهمه چ یسادگ نیبه هم ش یتموم  شدن  سته   شهیشک
سه  شت ول یهمه جا یوا صم نایا یبا همه  یسوال دا  یگرفتن حرف میهمه ت

 زیکه همه چ دمیرسددنتجه  نی. من هم به ارو باور کنند که درکش راحت تره..
 ستین رنطویکه ا دونستمیباشه هر چند ته دلم م سیحق با پل دیتموم شده و شا

 فتاد؟ین یاز اتفاق مشکوک گهی: بعد از اون ماجرا ددکتر
افتاد که هنوز من در تعجبم و  بیغر بیبعد از اون ماجرا اونقدر اتفاقات عج-

کدیه یکه برا نهیبدترش ا قات دل ومچ فا نده ا لیاز اون ات قانع کن مدرک   یو 
 ندارم
 شد؟ ی: مگه چگهیبا تعجب م دکتر

بدبخت هیبعد از  یبود ول یآروم و عاد زیماه همه چ هیتا  - تازه  من  یهایماه 
 یماجرا هی... هر روز یاریبدب هیاتفاق... هر روز  هیشددروع شدددد... هر روز 

حال  نیو در ع نیقعا اون روزا جز بدترجواب... وا یسوال ب هیگنگ.. هر روز 
 منه.... یزندگ یروزا نیتر بیعج

 : واضح تر بگودکتر
ه من ک ییکرده بود... جا رییبا من تغ اوشی: رفتار سددگمیم دمویتکون م یسددر

ضر نم سام جواب نمشدیبودم حا صحبت  گهی... ددادی... به اس ام ا با من هم 
با  دیدیمن رو م یوقت ی.... حترفتگیاز من فاصددله م یلی... در کل خشدددینم

تعجب داشددت  یخودم هم جا ی... واسددده گردوندیاخم روش رو از من برم
 یبهم ب چوقتتیمن رو مثل خواهرش دوسددت داشددت... ه شددهیهم اوشیسدد
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اما  دمیرو از سروش هم پرس اوشیرفتار س رییتغ لیدل ی... حتکردینم یاحترام
شن یتنها جواب ورده خ هیروزا  نیشده و ا ادیز اوشیس یبود که کارا نیا دمیکه 

 حیترج یول ودمن قابل قبول نب یحرفا برا نیحوصددله سدددت... هر چند ا یب
 وشایروز موقه برگشددت از دانشددگاه سدد هی نکهیکه باورشددون کنم... تا ا دادمیم

 اوشیس یبشم... هر چند از رفتارا نشیجلوم رو گرفتو با اخم گفت سوار ماش
 یبشمو در مورد رفتارا نشیدادم سوار ماش حیروز ترج اون یدر تعجب بودم ول

کرد  نشیمن رو سددوار ماشدد اوشیسدد نکهیازش سددوال کنم.... بعد از ا رشیاخ
 یاز دوستا یکیشاپ  یرو به سرعت به حرکت درآورد و به سمت کاف نیماش

کارش رو ازش  لیدل یسددروش که پاتوق چهار نفرمون بود حرکت کرد... وقت
س س زیچ هیقط با داد ف دمیپر شو...  با من  چوقتیه اوشیگفت ترنم فقط خفه 

برخوردش تا حد مرگ ناراحت بودم از  زطرف ا هیحرف نزده بود... از  نطوریا
 ساکت اوشیس ری... در کل مسکردمیتعجب م رشیاخ یطرف هم از رفتارا هی

به مقصدددد مورد نظر  ینزنم... وقت یحرف چیه دادمیم حیبود و من هم ترج
س ش.میدیر ستور هیرو  نی.. با اخم ما شه پارک کردو با حالت د فت بهم گ یگو

شدداپ رفتو  یجلوتر از من به داخل کاف ودششددم... بعد خ ادهیپ نیاز ماشدد
نشستن انتخاب کرد... من هم پشت سرش حرکت  یمکان رو برا نیخلوت تر

 ی.. وقت.ه؟یعصب نقدریا اوشیشده که س یچ یعنی کردمیکردم و با خودم فکر م
س زیه مب صندل یکی یبا اخم رو اوشیس میدیمورد نظر ر ست من  یاز  ش ها ن

 ستمروش نش دمویبود رو کنار کش اوشیمقابل س که یصندل هی یهم با ناراحت
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فقط  دونسددتمیرو نم لشیاون لحظه ها به شدددت اسددترس داشددتم... دل یتو
 ستین لیدل یب اوشیس تیعصبان دونستمیم

جلومون ظاهر شد که من از شدت  شخدمتینشستم... پ اوشیمقابل س یوقت
 شیآب تقاضددا کرد... پ وانیل هی اوشیسددفارش ندادم اما سدد یزیاسددترس چ

سر شد... بعد از رفتن پ یخدمت هم   اوشیس شخدمتیتکون دادو از ما دور 
خدمت آب رو آوردو دوباره  شیپ قهیدر سددکوت به من زل زد... بعد از چند دق

 رفت
شدداپ  ی... خودم رو داخل کافدمیم هیبه مبل تکسددرم رو  بندمویم چشددمامو

ص ی... همه نمییم شخ ضاها و  شکل م یجلو تهایف شمام  ... انگار رنیگیچ
رو به رو  اوشیس نیاالن در راه دانشگاه با ماش نیامروز دو شنبه ست و من هم

رو  اوشیشدداپ شدددم ... سدد یداخل کاف اوشیاالن با سدد نیشدددم... انگار هم
 چهیپیتو گوشم م شیعصب ی.. صدا.نمیبیمقابل خودم م

 : منتظرماوشیس
تو ذهنم جون  زی... همه چکنمیرو احسددداس م یاون تعجبو بهت زدگ ی همه

اون لحظه از  ادیم ادمی ی... حترسدددهیزنده به نظر م یادیز زی... همه چرهیگیم
 شنومیتو ذهنم م ی... اون حرفا رو به راحت؟یمنتظر چ دمیخودم پرس

 ؟یگیم یمه چمعلو چیه اوشیس-
 بشنوم رتویاخ یمسخره  یکارا لی: گفتم منتظرم تا دلاوشیس

 کنمیرو هنوز هم احساس م اوشیس تیخودم و جد تعجب
 ه؟یکارا چ نی... منظورت از اکنمیمن حرفات رو درک نم اوشیس -
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ارا ک نیسددوال رو بپرسدده منم نه تو... منظورت از ا نیا دیکه با ی:کسدداوشیسدد
داره درست  زیسال حاال که همه چ 5... بعد از ه؟یا منظورت چترنم واقع ه؟یچ
من و سروش رو خراب  یخودت و ترانه هم زندگ یهم زندگ یخوایچرا م شهیم

 وبه من بگ نویاصددال ا ؟یبه سددروش خ*ی*ا*ن*ت کن یتونیم ؟چطوریکن
 ؟یخواهرت رو خراب کن یزندگ یتونیچطور م

صاو یهمه  چقدر خودم  قای... دقانیم رسنیه نظر مب یواقع ریصداها و همه ت
 که اخمام تو هم رفته نمیبیچشمام م یرو جلو

خواهرم  یخراب کردن زندگ ه؟یتو حالت خوبه؟ خ*ی*ا*ن*ت چ اوشیسدد-
 ه؟یچ
شم ب یعصب یدونی... خودت هم خوب میکن مینکن عصب ی: ترنم سعاوشیس

رو  رتیخا یکارا نیا لیاالن دل نی... بهتره همشددهیدوسددت و آشددنا سددرم نم
ض سروش از ه دمیمن قول م یبد حیتو شن... هر چند  زیچ چیترانه و  باخبر ن

صت د هیبهت  یشدم ول دیازت ناام ... یرو جبران کن زیتا همه چ دمیم گهیفر
 وار عاشقته وونهینه به خاطر تو فقط و فقط به خاطر برادرم که د

 کنهینگام م یناراحت .... دکتر بارهیسراز نجوری... اشکام همکنمیباز م چشمامو
ب ل ریز دارمیدو تا دونه برم ی... با ناراحترهیگیرو جلوم م یو دسددتمال کاغذ

 شمیخورده آرومتر م هی کنمویصورتم رو پاک م ی... اشکاکنمیتشکر م
 مونده ادتیحرفا  نیا یو واضح همه  قیدق نقدری: چطور ادکتر

 شیچهار سال هزار بار پ نیا یمن تو یباورتون نشه ول دی: شاگمیم یناراحت با
شتم تا بب شته برگ شتباه کردم... کجا به خطا رفتم... و نمیخودم به گذ  یلکجا ا
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 یاالن هم که دارم واسدده  نیهم یبرام به همراه نداشددت... حت یا جهینت چیه
...اونقدر ارمیسر در نم زایچ یلیباز هم از خ کنمیم فیماجرا رو تعر نیشما ا
 کنمیموقع خودم هم به خودم شک م یود که بعضمن ب هیبر عل زیهمه چ

 شد؟ ی: اون روز باالخره چدکتر
 فتمیحرفام م ادیو  شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یقطره اشک دوباره

ه بهت بگم... مثل یچ دونمینم یچیه ی... وقتیریتند م یدار یلیخ اوشیس-
 ؟یگیم یدار یآدم حرف بزن تا حداقل بفهمم چ یبچه 
سلحظ اون صدا اوشیه  شم اومد خوب  یبا  بلند جوابم رو داد و گفت: نه خو
 ...یکنیم یرو باز گ*ن*ا*هینقش آدم ب یدار

 تو رو خدا آرومتر... اوشیس-
 ...گمی: باشه االن بهت مدادیتوجه به حرفم همونجور ادامه م یب اوشیس

ن رو آورد و مشددغول انجام داد شیاز تموم شدددن حرفش با حرص گوشدد بعد
 ییالیمیرو به طرفم گرفت و گفت: برو ا شیگوش قهی... بعد از چند دقشدیکار

 رو بخون یکه برام فرستاد
.. .فرسددتادمیم لیمیا کمینزد یالیهمه دوسددتام و فام یبار برا هیچند وقت  هر

 ...ومدیکه خوشم م یزیشعر قشنگ هر چ هیعکس قشنگ  هیمثال 
 شیبه گوشدد یش گرفتمو نگاهرو از دسددت یاون لحظه با تعجب گوشدد یتو

شده بود... من تو شدت تعجب گرد  شمام تو از  اون هفته فقط  یانداختم... چ
ستاده بودم اما در کمال ناباور اوشیس یبرا لیمیا هی  ستیحدود ب یزیچ یفر

 لیمیبود... شددک ندارم آدرسدده ا اوشیسدد یگوشدد یبا نام من تو لیمیتا ا یسدد
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مه چ  ماجرا قتینبود... حق تیواقع یود ولب تیواقع هیشددب زیخودم بود.. ه
 گرفته بود تیمن رنگ واقع یو دروغ در داستان زندگ دیرسیدروغ به نظر م

 یشددکل یچ افمیشدداپ ق یاون کاف یاون لحظه تو یاون روز تو یتو دونمینم
 کردیهم با ترس نگام م اوشیس یشده بود که حت

ت : ترنم حالچهیپیصداش تو گوشم هست... صداش تو گوشم م ینگران هنوز
 خوبه؟

 یبرام مهم نبود... نگاه یچینبود... اصددال ه میحال یچیاون لحظه من ه یول
بود....  شیپ یهفته  هی یبرا قایدق لیمیا نیاول ندازمیم الیمیارسددال ا خیبه تار

 یرسالا لیمیا نینفرستاده بودم... آخر یلیمیا اوشیس یاون موقع من اصال برا
رو باز کردم...  لیمیا نیاول اوشیتوجه به حرف سدد یب بود... روزید یهم برا

شته ها بود ول شمام به نو شون نم یچیه یچ شادمیفهمیاز  مدیفهمیهم م دی... 
خودم بود... همون  ینوشددته ها هیشددب قای... نوشددته ها دقشدددینم میحال یول

باورم نمانیلحن.. همون ب بازشددددی...  حد  نیبود... فقط در ا یفیکث ی... 
 ی... ولکهیبهم نزد یلیخ یلیخ کنهیکارو م نیکه داره با من ا یهر ک دونستمیم

 دونستمیواقعا نم ه؟یک دونستمینم
 تکرار همون حرفا کنمیرو باز م لیمیا نیدوم

 یو دوم یتر از اول حانهیوق یلیخ لیمیا نیسوم
 خوندمیلرزون بلند بلند م یداشتم با هق هق و صدا گهیرو که د یچهارم

 گفتمیبا هق هق م خوندمویم نجوری... همختمیریاشددک م خوندمویم نجوریهم
 کردمیم یو زار هیگر یبا بدبخت خوندمیم نجوری... همستیکار من ن نایا
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 کردیم ی.... هر کارشدددیآرومم کنه اما موفق نم کردیم یمدام سددع اوشیسدد
هش من ب یول رهیرو به زور ازم بگ یگوشدد خواسددتیسدداکتم کنه م تونسددتینم
نه ا ودادمینم نه دو باز م الیمیدو که مکردمیرو  ندموی... و همونجور  با  خو

سیاز خودم م دادمویسرمو تکون م یناباور  میگزند ارهکه د هیک نیا ایخدا دمیپر
 ...رهیگیم یرو به باز

 امیدکتر به خودم م یصدا با
 : ترنم تو رو خدا آروم باشدکتر

 تونمیم ی... چه جور؟یجور: آخه چه گمیو م هیگر ریز زنمیبلند م یصدددا با
ادامه بدمو بگم  میبه زندگ یدر کمال خونسرد تونمیم یآروم باشم؟... چه جور

نشددده؟... بعد از اون همه اتفاق بعد از اون همه ماجرا بعد از اون همه  یچیه
گه بخوام هم چ یسددخت  کنمیروزا فکر م اونبه  ی... وقترهینم ادمیاز  یزیا
 یلحظه لحظه  یادآوری...کنمیم احسددداس مرو با تک تک سددلوال یبدبخت

حال فراموش کردنه اون روزها از جز محاالته...  نیو در ع کنهیگذشته داغونم م
شمام زنده م یجلو زیهمه چ کنمیهر وقت به اون روزها فکر م شاشهیچ  دی... 

چه تو  نمیبیچشددمام م یرو جلو هااون روز یمن واقعا همه  یباورتون نشدده ول
و من رو تا مرز  شنیاون حرفا تو ذهنم تکرار م ی.... همه یداریخواب چه تو ب

رو فراموش کنم... دوسددت که  زی... دوسددت دارم همه چبرنیم شیجنون هم پ
مه چ یچیه مه ه مه... آرزو به آ زیآرزو به  ندهیرو فراموش کنم و  فکر کنم... 
 ...سددتین ریامکان پذ یزیچ نیچن یتوش باشدده ول تمحب یکه ذره ا یا ندهیآ

 ستیواقعا امکان پذر ن
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رو  یادیز زی... هر چند هنوز چشددهیدرسددت نم یزی: با فراموش کردن چدکتر
 دیا... ب یرو پشت سر گذاشت یسخت یمعلومه روزها یول ینکرد فیبرام تعر

شون کنار ب یکن یسع ساز ندتیو آ یایباها صیرو با آرامش خاطر ب ه ... با غ
 شهیدرست نم یزیاز دست رفته چ یروزها یخوردن برا

درسددت  یچیهنوز ه ی... وقتگذرونمیرو م یسددخت یهنوز دارم روزها یوقت-
نفر از خونواده ام باورم نکرده...  هی یسددال حت 4هنوز بعد از  ینشددده.... وقت

شده... وقت میگ*ن*ا*هیهنوز ب یوقت صر همه  یثابت ن شقم من رو مق هنوز ع
شقم دار ی.... وقتدونهیاومده م شیپ یاتفاقا ی شما یه جلوع من ازدواج  یچ
آروم باشددم...  یرحمانه هسددتم... چه جور یب هیباز نیو من تماشدداگر ا کنهیم

با  یکنم؟... چه جور یبا آرامش زندگ تونمیم یچه جور دیدکتر شددما بگ یآقا
رو پشدددت سددر  یسددخت یاالن هم دارم روزا نی... من همامیگذشددته کنار ب

برسدده به گذشددته که  چه امیکنار م یسددخت... من با امروز و فردام هم به ذارمیم
 ینقطه  هی یلعنت ی... اون گذشددته  ندمهیحال و آ یهایمسددبب تمام بدبخت

 هیمن رو تحت شددعاع قرار داده...  هیکه تمام زندگ اهیسدد ینقطه  هی... اههیسدد
 به ظاهر یموندگاره... اون گذشددته  میتو زندگ شددهیکه واسدده هم اهیسدد ینفطه 

 دونندینم ازشیزیچ یزیجز آبرور بهو  زنندیش حرف ماز گرانیکه د یاهیسدد
سب میبختک به زندگ هیمثله  ست بردار ن دهیچ ر حرف دکت ی... آره آقاستیو د

من  وضع استیدن ایکه تا دن نهیحرف سر ا ستیسر حرف سر کنار اومدن من ن
با گذشددته ام خراب  ی ندهیمنف آ ی... امروز منف فردانهیهم من همه و همه 

 کنم... تونمینم یکار چیه من شنویم
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تهیبه دکتر م چشددمم ماش موج م ی... ترحم توف نهیچشدد ترحم رو  نی... از
 دوست ندارم

سددالها  نیا ی: همه دمیزمزمه وار ادامه م شددمویم رهیخ زی... به مکشددمیم یآه
 دیبود... که شا یدیام یکورسو هیچهار سال ته دلم  نیبودم... تمام ا دوارمیام

ش یهمه چ ست ب شادر شا یکی دیه... که   هایسخت یهمه  دیباورم کنه... که 
 هثابت بش میگ*ن*ا*هیب دیداشتم که شا دیام یدیناام نیتموم بشه... در ع

بدم... آرومت  تی: دوسدددت دارم دلدارگهیو م زنهیبهم زل م یبا ناراحت دکتر
 یلیبگم خ تونمی... فقط مارمیخودم هم کم م شددنومیحرفاتو م یکنم... اما وقت

 سخته یلیکه خ دونمیسخته... م
کام پاک م اشدد مت  به زح نه دکتر... نمگمیبا بغض م کنمویرو   ... دیدونی: 

من  یمواقع هر دم و بازدم برا یبعض دیدونیچقدر سخته... به خدا نم دیدونینم
سخت سعتش به اندازه  هیجا به جا کردن کوه یبه   دیدونی... نمتهینها یب یکه و

... هر چند رهیگیم یازداره من رو به ب یچه جور یزندگ که دیدونیدکتر... نم
ص شما چه جور یب زایچ یلیخود من از خ یوقت ستیشما ن ریتف  دیبا یخبرم 

ساس کن ستان زندگ ی... وقتدیدرد من رو اح شما چه  یمن برا هیدا خودم گنگه 
که امروز براتون گفتم  یینای... ادیمن رو لمس کن یغصددده ها دیتونیم یجور
 ...فاقهاون همه ات نیاز ب کیقسمت کوچ هیفقط 
 سواستفاده کرد؟ لتیمیاز ا یک یدیتا به امروز نفهم یعنی: دکتر

شد که من هنوز هم  ییزایچ هیکه خوبه از  لیمی: اگمیپوزخند م با ستفاده  سوا
 توشون موندم

 هم هست؟ نی: مگه بدتر از اگهیم یبا کنجکاو دکتر
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 یکیکوچ یمقدمه  هیکه براتون گفتم فقط  یینایدلتون خوشددده ها دکتر... ا-
ابود رو ن یزندگ هی شدددیکه نم لیمیا هیشددروع مشددکالتم بود... وگرنه با  یبرا

جب من از  قتیمن ه زهیچ هیکرد... فقط تع بد نکردم...  یدر حق کسدد چو
 نهک یا یباز نیمن چن یبود که حاضر شد با زندگ ی... پس کچوقتیه

 ماجرا رو بشنوم تا بتونم نظر بدم یدامه ا دی: باگهیمتفکر م دکتر
 ... ساعت سه و ربعه...فتهیبه ساعت م نگاهم

هربان که م یشد تا بخوام به اون آدرس رمی... بدجور دفتمیقرارم با مهربان م ادی
 راهه... یبهم داده برسم کل

م شددده... مجبور رمید یلیمن خ یدکتر ول یآقا دی: ببخشددگمیم یشددرمندگ با
ماجرا رو  هیبق فیاز دوسددتام قرار دارم... فکر کنم بهتر باشدده تعر یکیبا برم... 

 موکول کنم گهیروز د هی یبرا
با اسددم جمع صدددام نکن... همون اول هم  نقدری: اگهیو م زنهیم یلبخند دکتر

 دوستم... ضامیبهت گفتم من با همه مر
 دمیقول نم یول کنمیم ی: سعگمیم زنمویم یلبخند

مثله تو  یآدم چوقتیه یداشددتم ول یادیز یضددایهم خوبه...مر نی: همدکتر
همه  نیا یکه تونسددت یمقاوم بود یلیخ نمیبیم کنمی... حاال که فکر مدمیند

پر فراز و  هیاما معلومه زندگ دونمینم یادیز زی... هر چند چیاریسددال دووم ب
 یرو پشت سر گذاشت یبینش
ند تلخ با باه نکنگمیم یلبخ هار سدددال پ دکتر... دی: اشددت  شیمن همون چ

شما واستاده با  یکه جلو ینیشکستم... خرد شدم... داغون شدم... مردم... ا
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د شددد که نابو سددتیوقته که ن یلیخ ینداره... ترنم واقع یمرده فرق چندان هی
 شددونهمه  یکنم ول یزندگ دیلبخند بزنم شددا دیبخندم شددا دیشددد... شددا

بدتر و تلخ  هیا از هزار تا اشددک و گرخنده ها و لبخنده نیا یتظاهرن... همه 
 ترن

: دوسددت دارم کمکت کنم... مخصددوصددا که مشددکلت هم متفاوت از دکتر
اول حرفات رو بشددنوم بعد راهکار ارائه  دمیم حیترج ی... ولگرمهید یضددایمر

 یریفردا بگ یوقت واسه  هی یبدم بهتره از منش
 م چه برسه فردانوبت رو نداد نیهنوز پول هم فتمیم تیزیمبلغ و ادی

 امیبتونم ب گهی: فکر نکنم تا ماه دگمیخجالت م با
 ؟یبر ییجا یخوای: چرا؟؟ مگه مگهیبا تعجب م دکتر

 هیا ب کردمیخورده بده... فکر م هی طمیکه نه... اما شددرا یی: جاگمیم یناراحت با
 امیچند بار ب دیکه با دونستمینم شهیبار اومدن مشکلم حل م

 ضیمر یبار اومدن که برا هی: با گهیو م ندازهیبهم م یگنگ نگاه یبا حالت دکتر
چه برسه به تو که مشکل نه تنها از خودت  شهیحل نم یزیهم چ یمعمول یها

 تهیزندگ یهایبلکه از گذشته و سخت ستین
که بتونم  سدتین یجور طمیشدرا نایا یبا همه  یحق با شدماسدت ول دونمیم-

 امیزودتر ب
 ؟یچ یعنی: دهیش ادامه مبا همون تعجب دکتر
 ...امیب تونمینم گهیتا ماه د نکهیا یعنی: گمیم ندازمویباال م یا شونه

سه  یماه کل نیبدم... ا تیزیو یندارم برا یپول امیبگم اگه فردا ب شهینم روم وا
 ... از خوردارمیباعث شد کم ب یهر چند ناخواسته بود ول دمیخودم خرج تراش
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م... راهم داشته باش ریمس ی نهیهز یبرا یمبلغ دیبا یولبزنم  تونمیو خوراکم م
حواسددم رو جمع کنم  وردهخ هیمجبورم  رنیاز مخارج اجتناب ناپذ یبعضدد

کف  یهزار تومن هیرو ندارم که  یکسدد دونمیاالن م نیاز هم ارمیچون اگه کم ب
 دستم بذاره

تا دفعه  ری... فقط نوبت بگی: باشدده... هر جور راحتگهیمتفکر م یبا لحن دکتر
 یبعد معطل نش ی
 شمیاز جام بلند م کنمویلب ازش تشکر م ریز

ذهنش  یزیچ هیخورده اخماش تو هم رفته... انگار  هیفکره...  یهم تو هنوز
شغول کرده... وقت شدم خودش هم از رو نهیبیم یرو م مبل بلند  یاز جام بلند 

 شهیم
قت و یلی... راسددتش خنی: ممنون که به حرفام گوش دادگمیم زنمویم یلبخند

س سخته ول یادآوری نکهیدرد و دل نکرده بودم با ا یبود با ک شته ها   یوقت یگذ
 رسهیآسونتر به نظر م زیبده همه چ ینفر کنارت باشه و بهت دلدار هی

 انجام دادم فموی... من وظهیحرفا چ نی: اگهیبا لبخند م دکتر
به نیباالخره از اسددتراحتتون زد-  باز هم نیمن اختصددداص داد و وقتتون رو 

 ممنونم
 نیاز ا گهیو من عاشق شغلم هستم...د نهی: کار من همگهیو م دهیتکون م یسر

 تیاذ یلیگذشددته خ یادآوری... فکر کنم امروز با شددمیحرفا نزن ناراحت م
 امروزت یواسدده  یفکر نکن زیچ چیو به ه ی... بهتره فکرت رو آزاد کنیشددد

 ریخودت سخت نگ به نیاز ا شتری... بهیکاف
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ه طور هسددتن که ب ییزایچ هی یزندگ یمواقع تو ی: بعضددگمیم یلبخند تلخ با
 یوقت یول یبهش عادت کن یخوای... نمشددنیم لیعادت تبد هیناخواسددته به 
... از نطورهیهم قایمن هم دق ی... برایمعتادش شد ینیبیم یکنیچشماتو باز م

شته فکر کردم برام  شده... هیبس به گذ ست هی عادت   یول ندارم شعادت که دو
 باهاش مدارا کنم دیبا

صم تیزندگ یکه برا ییتو نی... استیدر کار ن یدیبا چی: هدکتر  یریگیم میت
 تیعسدد یاالن همه  نی... پس بهتره از همیرو بزن زایچ یلیخ دیق یتونیپس م
 یبدت کن یعادتها نیگزیخوب رو جا یکه عادتها یرو کن

 سخته یلیخ-
 ستین رممکنیغ ی: ولدکتر

 رو بکنم میسع یهمه  خوامیحق با شماست... م-
 یشی: مطمئنم موفق مدکتر

 دکتر... باز هم ممنون یآقا یمرس-
 : پس منتظرت هستمگهیو م دهیتکون م یسر

 خداحافظ گهیپس تا ماه د-
 خداحافظ گهیلب م ریز

 بر کنلحظه ص هی: گهیتا از اتاق خارج بشم که م کنمیرو بهش م پشتم
و  ونهرسددیکه با چند قدم بلند خودش رو به من م گردمیتعجب به طرفش برم با
 بدجور ذهنمو مشغول کرده... زیچ هی: گهیم
 نی: خوب بپرسگمیتعجب م با
 ...ی: باز هم که جمع به کار بردگهیاخم م با
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 عادت ی: از روگمیم ندازمویهام رو باال م شونه
 بد کن یعادتا نیگزیرو جاخوب  ی: مگه نگفتم عادتادکتر

 ستین یدونه که عادت بد هی نی: اگمیم طنتیش با
 یمعذب بش خوامیصدام کن نم ی: هر جور راحتگهیو م خندهیم

 مطمئن بشم زیچ هیاز  خواستمی: فقط مدهیو بعد ادامه م کنهیمکث م یکم
که به  انایحبدونم ا خواستمی: مگهیم نهیبیسکوتم رو م یوقت کنمینگاش م منتظر

 ............یخاطر مشکل مال
 رمیگینگام رو ازش م ی...با ناراحترمیگیآخر حرفش رو م تا
: حدسددم گهیم یو با ناراحت مونهیعکس العمل من حرف تو دهنش م دنید با

 درسته؟
 گمینم یچیه ندازمویم نییپا سرمو
 ؟یبهم نگفت یزی: چرا چدکتر

 مسائل حرف بزنم؟ نیشما در مورد اداره با  یلیچه دل نیشما دکتر من هست-
شکلت زودتر از حد  نیاز ا لی: دلگهیم تیجد با مهمتر که با زودتر اومدنت م

 معمول حل بشه
 همه صبر کر........ نی: اگمیم یناراحت با
رو دارم...  مارامیب یهمه  یهوا شددهی: من همگهیوسددط حرفمو با اخم م پرهیم

 مشکل تو رو دار...... کنندیکه به من مراجعه م ییاز کسا یلیخ
صبان با شکل مالگمیم تیع شکل برام پ نیندارم... ا ی: من م  شیماه چند تا م

 ارمیخورده کم ب هیاومد که باعث شد 
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صد ناراحت کردن تو رو ندارم پس آروم باش... گهیم یتر میلحن مال با : من ق
 ه؟یو پولش رو ماه بعد بده نظرت چ ایفردا ب

 گهید امیماه بعد م ه؟ی: چه کارگمیم یحوصلگ یب با
 مشکلت زودتر حل بشه ی: واقعا دوست نداردکتر

 د؟یزنیحرف م نانیهمه اطم نیشما چطور با ا یالبته که دوست دارم ول-
 نهکینم رییتغ زیچ چیدارم... هر چند تا خدا نخواد ه مانی: چون به کارم ادکتر

 کنمیرو م میسع یمن همه  یول
 بگم دیبا یچ دونمینم رمیفکر فرو م به کشمویم یآه
 : آخهگمیم یناراحت با

 مونهیکه حرف تو دهنم م زنهیچنان با اخم بهم زل م دکتر
شتدکتر ... یچینه ه رمینه قراره ازت کم بگ یدیم ی: گفتم پولش رو هر وقت دا
 یدیاز حد معمول م رتریخورده د هیفقط 

 باشم ونیمد یبه کس ادینم خوشم
 شد؟ یخره چ: باالدکتر

 باشم یکس نید ریبرام سخته ز یلی: خگمیم یلبخند تلخ با
 هیط فق یمن باشدد نید ریز سددتی: قرار نگهیو م کنهیم متریلحنش رو مال کمی

 نیتو هم هم شدددیمطمئنم اگه جاهامون برعکس م کنمیخورده دارم کمکت م
 نه؟یاز ا ری... غیکردیکار رو م

بول ق دمیم حیترج نایا یرام سددخته... با همه باز ب ی... ولگهیدرسددت م دونمیم
 کنه میراض کنهیم یکنم وگرنه تا فردا صبح با سماجتش سع
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سر کار مگمیم دمویتکون م یسر صبح ها  شه... فقط من  سئله ارمی: با  ی... م
 امیبعد از ظهر ب ستین

 یتا مثل امروز معطل نش رینوبت بگ هی: نه... فقط گهیو م زنهیم یلبخند
 حتما... پس فعال خداحافظ باشه-
سر با سمت م دهیتکون م یهمون لبخندش  سمت رهیم زشیو به  ... من هم به 

در رو پشددت  شددموی... از اتاق خارج مکنمیدر رو باز م کنمویدر اتاق حرکت م
 بندمیسر خودم م

 دهم فصل
سمت م یو با قدمها دوزمیم نیبه زم نگامو ش زیکوتاه به  ... نمکیحرکت م یمن
گاه لبخندناخو دارم... بعد از مدتها احساس  ی... حس خوبنهیشیرو لبم م یدآ

ه ک ییحرف نزده بودم... از اونجا یوقت بود با کسدد یلی... خکنمیم یسددبک
نا اجازه نم نا  ردلم پ یلیدر مورد گذشددته حرف بزنم خ دهیماندا بود... ماندا

شه گ یادآوریمعتقده با  سرده و گو شته هاف اف ستم م ینیاز ا رتریگذ  شمیکه ه
سبک یول ضشهیآدما م یبه نظر من حرف زدن باعث  و ر بیحرفا عج ی... بع

رو هم  یا گهیبگم... کس د یکیدوست داشتم به  شهیهم کردفیم ینیدلم سنگ
شتم تا باهاش حرف بز سراغ ندا ه نه تنها به حرفام توج گرانید نمبه جز ماندانا 

... دادنیوسددرزنش قرار مبلکه هر لحظه من رو مورد تمسددخر  کردنینم یا
 ی... متوجه ارمی... سرمو باال مکنمیخودم احساس م یرو رو ینگاه ینیسنگ

 کنهی... با تعجب نگام مشمیم یمنش ی رهینگاه خ
 رفت مبلغ..... ادمی: گمیم یو با مهربون شهیپررنگ تر م لبخندم
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باز م هنوز تاق دکتر  که در ا خ شدددهیحرفم تموم نشدددده  تاقش  ارج و دکتر از ا
شهی... همونجور که داره کتش رو مشهیم سرش پا پو ضاگهیم نهییو   یی: خانم ر

 ........ریم گهیمن د
 ؟یینجای: تو هنوز اگهیو بهت زده م ارهیباال م سرشو
من  دیاصددرار نکن نقدری... اکردمی: داشددتم رفع زحمت مگمیم زنمویم یلبخند

 .....نیبب بار نهار و شام تدارک هی نمیبمونم... نب خوامینم
 ستیخبرا ن نی: برو بچه از اگهیوسط حرفمو با خنده م پرهیم
همه  نی... انی: مثال شددما دکتر مملکتگمیم دمویم لشیتحو یاخم تصددنع هی

 نوبره گهید یسیخس
 کنم؟ رونتیبه زور ب ای یری: مگهیو م خندهیم
 رمیخودم م ستیبه کتک ن یاجی: احتگمیاخم م با
 ودتر: پس زگهیخنده م با
 شما رو که تنگ نکردم یدکتر جا یبابا... آقا یا-

 فتهیهم به خنده م یمنش
 بدم؟ تیزیو یبرا دی: چقدر باگمیم گردمویبرم یطرف منش به

واسه  نوبت هی یی: خانم رضاگهیم تیبگه که دکتر با جد یزیچ خوادیم یمنش
 هم ازش قبول نکن یفردا بعد از ظهر بهش بده... پول ی
 مشیمعذب م یجور نیدکتر ا ی: آقاگمیم گردمویبه طرفش برم یحتنارا با
 رمیگی... ماه بعد ازت میکنی: فرار که نمگهیاخم م با
 آخه.....-

 باش و رو حرف دکترت حرف نزن ی: دختر خوبدکتر
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 : امان از دست شماگمیم دمویم رونیبا حرص ب نفسمو
ه باهات ک یلم واسه اون بدبخت... دی: بهتره زودتر برگهیو م خندهیم طنتیش با

 سوزهیقرار داره م
 فتمیقرارم با مهربان م ادی دوباره

 شد رمید ی: واگمیم ینسبتا بلند یصدا با
 یدی: چه عجب باالخره فهمدکتر

 دکتر ی: آقاگمیاخم م با
 خوبه؟ 2: فردا ساعت گهیمهربون م یبا لبخند یمنش

 ام؟یب میچهارف چهار و ن شهینم-
تکون  تسین یمسئله ا یبه نشونه  یکه دکتر سر ندازهیبه دکتر م یگاهن یمنش

شدهیم س یهم تو ی... من ا : پس فردگهیو م سهینویم یزیرو به روش چ دیسرر
 نیباش نجایا 4راس ساعت 

 زی: حتما و ممنونم بابت همه چگمیلبخند م با
 کنمی: خواهش مگهیزمزمه وار م یمنش

ل و مشدغو دهیتکون م یسدر یکه منشد گمیم یبه منشد یلب ریز یخداحافظ هی
 شهیم الشیجمع کردن وسا

 : با اجازهگمیم دمویتکون م یخداحافظ یبه نشونه  یدکتر هم دست یبرا
 لحظه صبر کن... باهات کار دارم هی: گهیبا تحکم م دکتر
ش یبه من اجازه  نکهیبدون ا بعد ردا : فگهیم یصحبت کردن بده خطاب به من

 باشه زیحواست به همه چ امیم ریه دخورد هیصبح 
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 دکتر ی: چشم آقایمنش
 می: برگهیو خطاب به من م دهیتکون م یسر دکتر

از جانب من باشدده به سددمت  یمنتظر جواب نکهیتموم شدددن حرفش بدون ا با
تر ... دکرمیپشت سرش آروم آروم راه م گمینم یزی...چ کنهیآسانسور حرکت م

به آسدددانسددور م ند خودم رو بهش و م رسدددهیمتفکر  قدم بل تا  ند  با چ ن هم 
سونمیم سور رو م ی... دکمه ر سان ص تی... با جدشهیومنتظر م زنهیآ  هب یخا

به من م گردهیطرف من برم ه ک ییرفته بود در مورد قرصدددا ادمی:گهیوخطاب 
 باهات حرف بزنم یکنیمصرف م

 گمینم یزیچ کنموینگاش م منتظر
 ؟هیشگی: همگهیم نهیبیسکوتمو م یوقت

 ؟ی: چگمیتعجب م با
 ؟یخوابیبا آرامبخش م شهی: همگهیم تیبا جد دکتر

 شبا............ شتریب یکه نه ول شهیهم-
ه عنوان از اون قرصا استفاد چی: از امشب به هگهیوسط حرفمو با تحکم م پرهیم

 یکنینم
 اما....-

 شمکه داخل آسانسور ب کنهیو دکتر با سر بهم اشاره م ادیم آسانسور
همکف رو  یو دکمه  شددهیخودش هم داخل م شددمیوارد م دمویتکون م یسددر

 زنهیم
 : حاال بگودکتر
 بگم؟ ی: چگمیم ندازمویبهش م یمتعجب ینگاه
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 یزدیم یرو که داشت ی: اون حرفدکتر
 بخوابم تونمیمن بدون اون قرصا نم گفتمیآها... داشتم م-

 ؟یراحت بخواب یتونی: مگه با اون قرصا مدکتر
 میشیو اول من و بعد دکتر از آسانسور خارج م ستهیمیوا آسانسور

سه  یجواب ست م دونمیحرفش ندارم... م یوا  یکه تو ی... بعد از اتفاقگهیدر
 ری... هر چند قبل از اون هم تاثکنندیآرومم نم گهیپارک افتاد اون قرصددا هم د

شون عادت کرده بودم... به قول دکتر یچندان شتن فقط به  هی.. عادت بد. هی ندا
 معتاد اون قرصا شدم کنمیحس م ییجورا
 ی: جوابمو نداددکتر

 : حق با شماستگمیم یناراحت با
 یبش یکنم تا راض حتتیساعت نص کی دیاالن با کردمی: خوبه... فکر مدکتر

 یمصرفشون نکن گهید
 بهشون عادت کردم کنمیحس م-

: خودم گمیوسددط حرفشددو م پرمیبگه که م یزیچ خوادیو م زنهیم یلبخند دکتر
 بد بکنم یعادتها نیگزیخوب رو جا یعادتها دیبا دونمیم
 یریگیم ادیکه درست رو زود  ادی: خوشم مگهیو م خندهیم

ت عاد نیا نیگزیرو جا یچه کار دی: حاال بهم بگگمیم ندازمویباال م یا شونه
 بد کنم؟

 ینفکرت رو آزاد ک دی: اول از همه باگهیم یمهربون با
 ؟یچه جور-
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رو  و فکرت آزاد بشدده بهتره خودت یکمتر به گذشددته فکر کن نکهیا ی: برادکتر
 یکه بهشون عالقه دار یی... سرگرم کارایسرگرم کن

 تیعموق یروانشددناسدد ی: مثال من با خوندن کتابهاگهیو م کنهیخورده فکر م هی
 کنمیکه در اون هستم رو به کل فراموش م یو زمان یمکان
: بچه خرون... بعد از تموم شدددن درسددش هم دسددت بردار گمیوار م هزمزم

 ستین
 شنومای: دارم مگهیو م خندهیبلند م یصدا با
شونه ا کنمیتعجب نگاش م با شرمزده نگامو ازش مندازهیباال م یکه   رمیگی... 

 گهید نهیهم زیت یگوشا هی: خوبگهیکه م
 صورتم از خجالت سرخ شده کنمیحس م گمینم یزیچ

 هیکه ته ما ییحرف رو عوض کنه با صدددا کنهیم یو سددع دهیقورت م خندشددو
 ؟یعالقه دار یی: تو به چه کاراگهیاز خنده توشه م ییها
 : شرمن.........گمیم یناراحت با
 ؟یرعالقه دا ییبه چه کارا ی: فراموشش کن... نگفتگهیوسط حرفمو م پرهیم

... البته با دمیم حیترج یزیهر چ: خوندن شعر و رمان رو به گمیزده م خجالت
 برمیم ادیاز غصه هام رو از  یمیهم ن میمیحرف زدن با دوست صم

 دوستت کجاست؟ نیخوبه.... ا یلیکه خ نی: ادکتر
 ... البته باهاش در تماس هستمکنهیم ی: چند سال کانادا زندگگمیم یناراحت با

 ؟یندار یا گهید یمی: دوست صمدکتر
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هم  گهیدوسددت د هی... البته سددتمین یمیصددم یا گهیبا کس دبه جز ماندانا -
که خ له بق یبودم ول یمیباهاش صددم یلیداشددتم  باورم نکردو  هیاون هم مث

 رو بهم زد... مونیدوست
 ؟یرو ندار یا گهید چکسیه یعنی: دکتر

ون بود و نبود من براش ییجورا هی ستمین یمیباهاشون صم یداشتن که دارم ول-
 مهم نداره

شه  ادتی نوی: اکترد نه ... ممکمونندیم یپدر و مادر باق شهیپدر و مادر هم هیبا
 دوستت دارند... شهیته دلشون هم یباهات بد رفتار کنند ول

بعد از سددالها  یول کردمیفکر م نطوری: من هم همگمیوسددط حرفشددو م پرمیم
به خاطر گذرنیپدر و مادر هم از بچه شددون م هیمواقع  یبعضدد دمیفهم  ...

که  ی... از دخترشددونیخودشددون... به خاطر آبروشددون... به خاطر خودخواه
به جز اونا  ی... از بچه اگذرنیبه اوناسدددت م دشیچشددم و ام یهمه  که 

 خودشون تاه نشه یایتا دن کنندیچکس رو نداره دل میه
 : اما.......دکتر

 کنمیپس خواهش م نیخبر ندار زایچ یلی: دکتر شما هنوز از خگمیم تیجد با
 دیزود قضاوت نکن

... بچه که ممی: باشه بابا... من تسلگهیو م ارهیباال م میبه عالمت تسل دستاشو
 زدن نداره

 گمینم یچیه خندمویم
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 رمان رو باز کن و شروع به خوندنش هیبه بعد اگه خوابت نبرد  نی: پس از ادکتر
 ...ینخون نیو غمگ یتکرار یکن رمانها یکن... سع

 یارتکر نیگیاما چرا م فهممینبودن رمانها رو م نیغمگ لی: دلگمیتعجب م با
 نخونم؟

اگه  یول یشیغرقش نم دیباشه اونجور که با ی: اگه رمانت تکرارگهیلبخند م با
و از اطراف غافل  یریتو بحر داسددتان م شددتریباشدده هر لحظه ب دیرمانت جد

 مکنی... حس مشدددهیم یآخرش چ یزودتر بفهم ی... دوسدددت داریشددیم
 برات بهتره ینجوریا

عا هم همگمیم متفکر لب... واق جا قدر  تا االن بهش فکر نکرده نطورهی:چ ...
 بودم

 ی... بارون بند اومده ولندازمیبه آسمون م ی... نگاهمیشیساختمون خارج م از
 هیهوا هنوز ابر

 خوندمیرمان م یلیخودمه... قبلنا خ اتی: از تجربگهیو م خندهیم دکتر
 : نددددهگمیم کنمویاش متعجب نگ با

 ترسمینگام نکن م ی: گفتم قبلنا... اونجورگهیو م ندازهیباال م یا شونه
 نیکمکم کرد یلی: به هر حال ممنونم... امروز خگمیم زنمویم یلبخند

 بود فمی: وظدکتر
 به نظر من که لطف بود-

 ی ب همه: پس از امشگمیرو بدم م یبهش اجازه هرگونه تعارف نکهیبدون ا بعد
 که قرص نخورم کنمیرو م میسع

 نهیخانم خانما... درستش هم هم نی: آفردکتر
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شاره ا نیاز ا بعد ست ا ش یحرفش با د شو تاگهیو م کنهیم نشیبه ما سوار   هی : 
 رسونمتیم یریمس

 خورهیمن به شما نم ری: مسگمیم خندمویم
 بخوره کنمیم یکار هی: سوار شو خودم گهیم طنتیش با

 محاله؟ طنتیهمه ش نیدکتر شما و ا ی: آقاگمیم زنمویم یلبخند
 : مگه دکترا دل ندارنگهیو م دهیمن م لیتحو یاخم تصنع هی

 تا خبر داشته باشم ستمیبگم والله... من که دکتر ن یچ-
 رسونمتیم یریمس هیسوار شو تا  ی: خارج از شوخگهیو م خندهیم
 رمیدکتر... خودم م یآقا یمرس-
سرلبخن با صی: هر جور که راحتگهیو زمزمه وار م دهیتکون م ید   هی... فقط تو

 هامو فراموش نکن
 واقعا خداحافظ گهید نباریچشم... ا-

 : خداحافظدکتر
ست س دمویدکتر تکون م یبرا ید راه  نهکیکه دکتر حرکت م یریخالف جهت م

به سددداعت  ینگاه رمیم سددتگاهی... همونجور که با عجله به سددمت افتمیم
هسددتو من هنوز سددوار اتوب*و*س هم نشدددم... ده  4:10... سدداعت ندازمیم

به ا کشدددهیطول م یا قهیدق گاهیتا  ند دق سددت هم منتظر  یا قهیبرسددم... چ
خوب فکر  یزایبه چ کنمیم یسددع قهیاون چند دق یو تو شددمیماتوب*و*س 

تلخم... خدا رو شکر اتوب*و*س زود  یاز گذشته  ریبه غ یزیکنم... به هر چ
سهیم سوار اتوب*و*س م ر  یکی ی... رودمیرو به کمک راننده م طیو بل شمیو 
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صندل  یبخو یلی...امروز روز خکنمینگاه م رونیبه ب نمویشیم یخال یها یاز 
قا نیا یتو نمیبیم کنمیبود... االن که فکر م برام  یادیخوب ز یچند روز اتفا

از  خوامیت ماندانا.... مبا دکتر... برگشدد ییبا مهربان... آشددنا ییافتاده... آشددنا
سته فردا م ریاخ یخوب به اتفاقات و ماجراها دید شرک خوامینگاه کنم در ت به 

سا برم ول رو  یوبکار خ یسابقه  نمیبیممثبت بهش نگاه کنم  دیاگه از د یمهرآ
 دیام نیحاال ته دلم ا یول سددتین میبرام به همراه داره... درسددته مونا مادر واقع

شه و قبولم کنه... درسته تحمل  میواقعرو دارم که مادر  شته با ستم دا ممکنه دو
ا تو ذهنم زده بشه ت یجرقه ا هیسخت بود اما باعث شد  یلیخ شبیاتفاقات د

ات با اتفاق یبه بعد به همه  نیاز ا خوامیبدم... آره م یو سامون رس هی میبه زندگ
گاه کنم... فقط خودم م دید بت ن ب رو عوض میزندگ ریمسدد تونمیمث ا کنم... 

 فیام ضددع هیبده فقط و فقط روح یکه همه چ تونمیکه نم شدددهیکه نم نیتلق
به خودم م یراننده  ی...با صدددداشدددهیم به اطراف  ی... نگاهامیاتوب*و*س 
بار  ... بعد از چندرمیم یبعد ستگاهیبه ا شمویم ادهی... از اتوب*و*س پندازمیم

و ... آدرس ررسمیمورد نظر م ابونیشدن اتوب*و*س باالخره به خ ادهیسوار و پ
 مورد نظر رو ی... پرسون پرسون محله ندازمیبهش م ینگاه ارمویدر م فمیاز ک

 نی... با اهکنیم دادیب ینگکه توش فقر و گرسدد هیمیقد یمحله  هی... کنمیم دایپ
سام د یادیکه تجل ز  نیکه اهل ا دیفهم شهیم یبه راحت یول شهینم دهیدر لبا

 امروز مثله کاشی... ادیاز رفتار و کردارم د شددهیتها رو م... تفاوسددتمیمحل ن
 یاز پچ پچ زنا زفیه یپسددرا ی رهیخ یاز نگاه ها دمیپوشددیقبل لباس م یروزا

همه  نی... دوسددت ندارم اادیخوشددم نم کیکوچ یمحلهف از تعجب بچه ها
محله  نیا یخودم باز هم تو یمشکالت مال یبشم... من با همه  دهیمتفاوت د
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نفر  هیاز  دمیم حی... ترجستی... آدرس سرراست نرسمیبه نظر م کیش یادیز
رو  یند... لبخفتهیم یبقال هی... چشمم به ندازمیبه دور و بر م یبپرسم... نگاه

سمت بقالنهیشیلبم م ست م یکه داخل بقال یرمردیبه پ رمویم ی... به  : گمیه
 سالم حاج آقا

: سددالم... گهیبا همون اخمش م رهیو اخماش تو هم م ندازهیبه من م ینگاه
 ؟یخوایم یچ
 رسهیبه نظر م بیمحله عج نیا زیچرا همه چ دونمینم
ص زی: چگمیتعجب م با ستمیفقط م خوامینم یخا ن آدرس ازتو هیدر مورد  خوا

 سوال بپرسم
و کاغذ ر تی... با جددمیبهش نشون م ارمویتموم شدن حرفم کاغذ رو باال م با

 ...ندازهیبهش م یهو نگا رهیگیاز دستم م
 ؟ییزهرا یالی: از فامگهیو م شهیخورده اخماش باز م هی

 ه؟ی: زهرا کپرسمیم یگنگ با
 ه؟یزهرا ک یدونیخونه زهرا بعد نم یبر یخوای: مرمردیپ

 یکه با مهربان تماس گرفته بودم و مهربان صددابخونه  فتمیم یاون روز ادی تازه
 خودش رو زهراخانم خطاب کرده بود

بام م یخندلب با ذوق م نهیشددیرو ل زهرا  دونمیاومد... م ادمی: چرا چرا گمیو 
زهرا خانم برم...با م*س*تاجرش  یبه خونه  خوامی... درسددته من مهیخانم ک

 کار دارم
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 هیه : ته کوچگهیسرد م یو با لحن کنهیدرهم کاغذ رو به طرفم پرت م ییاخما با
 ... به سالمترونیر برو برنگه همون خونست... حاال هم زودت دیدر سف

 شمیاز مغازه خارج م کنمویم یلب تشکر ریاز برخوردش ز متعجب
 ی... از همون اول کوچه خونه رمیاشدداره کرد م رمردیکه پ یسددمت کوچه ا به

سرعتم رو بنمیبیمورد نظر رو م ه ته بلند خودم رو ب یبا قدمها کنمویم شتری... 
سمت زنگ خورسونمیکوچه م ستم به  ظر منت زنموی... دو بار زنگ مرهینه م... د

صداشمیم و  هشیدر باز م هیو باالخره بعد از چند ثان شنومیرو م ییقدمها ی... 
 شهیدر ظاهر م یجلو یبانمک یدختربچه 

 خانم؟ نیداشت ی: کارگهیم یلحن بامزه ا با
 سالم گلم-

 بچه: سالم دختر
 : با مهربان جان کار داشتمگمیلبخند م با

 ه؟ی: فرشته کگهیکه م شنومیرو م یزن ییآشنا یصدا
شه... همون زهرا خانم دیبا دمیم احتمال شت تلفن  یصابخونه مهربان با که پ

 زدیو بقال محله هم ازش حرف م دمیصداش رو شن
 مامان... با مهربان کار داره دونمی: نمگهیبا داد م فرشته
س یقدمها یصدا  در یپل و اخمالو جلوزن ت هی یو بعد از مدت شنومیرو م یک

 ل: برو داخگهیکه اسمش فرشته هست م یو با اخم به دختر بچه ا شهیظاهر م
م در ه یزن با همون اخما رهیو به داخل خونه م رهیتکون م یبا ترس سر فرشته

 ؟یکار دار ی: چگهیم
 : سالمگمیم یمیرو حفظ کنم... با لحن مال میخونسرد کنمیم یسع
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 ؟یکار دار یبا ک گمیم: گهیم یحوصلگ یب با
 : با مهربانگمیلبخند م با
... همونجور که کنهیو به من پشددت م رهیگیدر هم نگاش رو از من م ییاخما با

رو با کتروانسددرا اشددتباه  نجای: اگهیو م کنهیلب غرغر م ریز رهیداخل خونه م
 گرفتن

تادم نم یجلو مردد عد از چند ایداخل برم  دیبا دونمیدر واسدد  قهیدق نه... ب
ضربه به در م سط حشمیوارد خونه م زنمویباالخره چند   اطی... چند تا زن رو و

که  مکنی... زمزمه وار سالم مشورنیکه لب حوض نشستنو دارن ظرف م نمیبیم
خانم ن ی... خبردنیسددرم برام تکون م یهمگ از زنا  یکی... سدددتیاز زهرا 

 ؟یکار دار یدختر... با ک ی: آهاپرسهیم
باز کنمو چدهن خوامیم بان از ز یزیمو  خانم همراه مهر که زهرا   رزمونیبگم 

 یزهرا خانم وقت یول زنهیم یمن لبخند دنی... مهربان با دشددنیخونه خارج م
: مهمونات هم مثل خودت پررو هسددتن... گهیبا اخم م فتهینگاهش به من م

 شهیم ینگاه مهربان پر از شرمندگ
جازه ا ی: شددرمنده که بگمیذب نباشدده ممهربان مع نکهیا یبرا زنمویم یلبخند

 ه؟ن ایداخل  امیب دیبا دونستمینم نیاومدم راستش در رو باز گذاشته بود
 گهینم یچیو ه رهیگیاخم نگاشو از من م با

به  ... کنار گوشمکنهیب*غ*لم م ادویبه طرفم م شیشگیهم یبا مهربون مهربان
 : به خدا شرمندتمگهیم یآروم

 کنمیدرکت م هیحرفا چ نی: اگمیو م دمیجوابش رو م یمهم به همون آرو من

http://www.roman4u.ir/


 313 شقعبه دیار سفر 

 یاز بابت برخورد زهرا خانم با من راحت شده با صدا الشیکه انگار خ مهربان
 اتاقم یتو میبر ایترنم... ب یگل یلی: خگهیم یبلندتر

 می: برگمیم دمویتکون م یسر
بان تهیجلوتر از من راه م مهر جازه  هی... من هم ف  یاز جلو گمویم یکل یبا ا
...به کنمیو پشددت سددر مهربان حرکت م شددمیرد م گرانیمتعجب د یچشددما

 نییااز پله ها پ ی... به آروممیریم شهیم یمنته نیرزمیسمت چند تا پله که به ز
: هگیو با لبخند م کنهی... مهران که جلوتر از من واسددتاده در رو برام باز مرمیم
 گذاشتمکه اسم خونه رو روش  ینیرزمیاز ز نمیا

ستم رو رو با ضمتهیهم غن نی: همگمیم ذارمویشونه هاش م یلبخندد  ای... بع
 رو هم ندارن نیهم
 : حق با توگهیو م دهیموافقت تکون م یبه نشونه  یسر
مد با خل ز گهیه که چ کیکوچ نیرزمیز هی... میشددیم نیرزمیدا  زیو نمور 

ش هی... به جز شهینم دایتوش پ یچندان شیرشش مت ینیفرش ما  یت... دوتا پ
ه دون هیظرف...  کهی... چند تا تیمعمول یگاز دو شددعله  هیرنگ و رو رفته.... 

 خچالی هیشددکسددته و  ی نهیآ هیو  یکمده چوب هیدرب و داغون...  یویراد
دسددت رختخواب  هیکهنه و درب و داغونه...  یادیز زیقراضدده... کال همه چ

 اتاق افتاده... یکهنه گوسه 
 ... هنوز نهار نخوردم... ساعت چهار منتظرت بودمنی: بشمهربان
خورده  هی: شددرمنده ام به خدا... گمیم یبا شددرمندگ رمویگیاز اتاق م نگاهمو

 امینشد زودتر ب دیکارم طول کش
 ؟ی: دشمنت شرمنده... نهار که نخوردمهربان
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 : نه هنوزگمیم زنمویم یلبخند-
 .شهیغذام آماده م یصبر کن گهیخورده د هی: چه خوب... مهربان
شه شت یکیبه  نمویشیم نیزم ریز ی گو بان تو : مهرگمیم دمویم هیها تک یاز پ
 ... خودت رو خسته نکننیهم بش

 زمیبر ییچا هی: بذار اول برات گهیو م رهیم ی: به سمت قورمهربان
 میدو کلمه با هم حرف بزن نیبش ای... بشمیمعذب م ینجوریمهربان ا-

 ذارهیم ینیس یو اونا رو با قندون تو زهیریخوشرنگ م ییفنجان چادو تا  مهربان
: بردار... نترس نمک گهیو م ذارهیم نیزم یرو رو ینی... سددادیو به طرف من م

 یشینم ریگ
 وونهی: دگمیم خندمویم

ندهیهم م اون ند تو دهنش م هی... نهیشددیو جلوم م خ جان رو  هیو  ذارهیق فن
 دارهیبرم

 : چه خبرا؟؟گهیم خورهیرو آروم آروم م شییکه چا همونجور
 ...؟یکنیم کاری... تو چیخبر سالمت-

... خدا رو شکر همه جا امن و امانه... گردمیشرکتو برم رمی... میچی: همهربان
 رو بخور تییچا
نم تو ده دارمویقند هم از قندون برم هی... دارمیرو برم مییچا دمویتکون م یسر

سددوال  هی: مهربان گمیبا خجالت م خورمیرو م میی... همونجور که چاذارمیم
 ؟یشیبپرسم ناراحت نم

 ترنم سوالت رو بپرس هیحرفا چ نی: امهربان
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 ه؟یجور نی: چرا صابخونه ات اگمیخجالت م با
 گفتم؟ یبهت چ روزید ادتهی: گهیو م زنهیم یتلخ لبخند

خت سدد یدگ: در مورد زنگهیم ینیکه با لحن غمگ ندازمیبهش م یمتعجب نگاه
 گمیزنان مطلقه رو م

 ادمهی: اره گمیو م دمیبه نشونه مثبت تکون م سرمو
 نهیها هم هم هیرفتار بد صابخونه و همسا لی: دلمهربان

 ؟یندار چکدومشونیبه ار ه یآخه تو که کار-
رو تو درک  نیا یدونیرو توم نیا یگیرو تو م ی: اگهیو م کشددهیم یآه مهربان

 دمیموثع بهشون حق م یبعض یول شهیحرفا سرشون نم نیکه ا نای... ایکنیم
 : چرا؟گمیتعجب م با

ض یی:به خاطر رفتارامهربان شادمیاز مردا د یکه از بع  یمن هم اگه جا دی.... 
شون م نیزنا بودم هم نیا ر بهت گفتم د روزید ادتهی... دادمیرفتار رو از خودم ن

 رو به رو شدم ردرمیپ هیکه با  گشتمیسرپناه م هیبه در دنبال 
 ؟یرو به رو شد یچه جور ینگفت یآره... ول-

بدجور منت ا ادمهی: گهیو م دهیتکون م یسددر مهربان و اون رو  نیاون روزا 
 شیزن مطلقه در حالت عاد هی یبند نبود... زندگ ییدستم به جا یول دمیکشیم

رده کباشه و پدرش هم قبولش ن یدستش خال نکهیچه برسه به ا گهیهم سخته د
 گفتیزبون م یباون هم با زبون  یخالم بودم ول یخونه  یباشدده... چند روز

سرکوفت م ... کردیم نیهر روز بهم توه زدیزودتر گورتو گم کن... هر روز بهم 
... کرده بود ریینگاهشددون به من تغ یپسددرخاله هام بودن ول نکهیپسددراش با ا

صال باورم نم کنند... من همون  لمیو ذل خار نقدریبه خاطر مطلقه بودن ا شدیا
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 یاون آدما گهیاطراف من د یآدما یولمهربان بودم... همون مهربان گذشددته 
ه در اومد شددونیقبل یآدما هم از پوسددته  نینبودن... انگار با طالق من ا یقبل

ه هم یانگار واسدده  ییجورا هیشددده بودن....  لیتبد یا گعیآدم د هیبودنو به 
تا ا یاضددداف با پ هی نکهیبودم...  نام غالمعل یرمردیروز  آشددنا شددددم...  یبه 

که قب به  یبنگاه هیروز  هیبهت گفتم  الهمونجور  ها یکیمن رو   یاز محله 
 یود ولمناسب ب یلیاتاق خ متیاتاق رو بهم نشون بده... ق هیشهر برد تا  نییپا

ضع یوقت خونه ها صاب هیطبق معمول مثله بق شهیمن باخبر م تیصابخونه از و
 رومن  یاون زن بود صددحبتها ی هیکه همسددا ینکرد... از قضددا غالمعل قبول

شد... من مثله بق دویشن شکلم باخبر   یدیاون زن با ناام یروزا از خونه  هیاز م
سر بنگاه رونیب شت  شتم پ شیخودم برم یبه منطقه  هیاومده بودمو دا که  تمگ

با  هیبنگاه پشدددت سددر ما راه افتاد... هم من هم انیخانم خانم گو یغالمعل
فت: گ زدینفس م فسهمونجور که ن یکه با غالمعل میتعجب به عقب برگشددت

 رهیمشددکلتون رو حل کنم... من همونجور بهت زده بهش خ تونمیخانم من م
س نکهیشده بودم که باالخره بعد از ا ض ینف شروع به تو د و من دادن کر حیتازه 

 هیخال یغالمعل هیکه انبار دمیفهم
 ؟ی: پس شانس آوردگمیلبخند م با
حرف زدو  یکل ی... اون روز غالمعلی: اونم چه شددانسددگهیم یلبخند تلخ با

هم نداره و قرار شددد روز  یکمکم کنه و منظور خاصدد خوادیگفت در راه خدا م
جاره و ا تا در مورد ا عدش برگردم  بت کن نیب  یلی... اون روز خمیحرفا صددح

با  تموگذاشدد نیش سددرم رو زمشددب با آرام هیخوشددحال بودم و بعد از مدتها 
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به خواب رفتم... وقت الیخ حت  نه  یرا به خو عدش  رفتم  یغالمعل یروز ب
 آقا از کارش منظور داشته دمیفهم

 ؟ی: چه منظورگمیتعجب م با
 زیهمه چ نیحرف بزنه واسه هم یبنگاه یجلو شدیساله روش نم 60 رمردیپ-

به روز بعدش موکول کرده بود... وقت به خونش رفتم فهمروز بعد یرو   دمیش 
ضع لهیزنش عل شده بود م تیو آقا هم که از و سامان من با خبر  ستیناب  خوا

 خودش کنه ی غهیمدت من رو ص هی یسواسنفاده کنه و برا
 ؟ی: چددددددددددگمیداد م با
و داره البته اشددکال از ت یتو تازگ یواسددده  زایچ نی: ترنم اگهیلبخند تلخ م با
 دمیکم کم فهم یول کردمیتعجب م زایچ نیاول از ا یهم روزامن خودم  ستین

ها چه از فق یزن قه  لدارتر نیرتریمطل چه از پو باشددن  ما  با ا نیآد  نیباز هم 
شکالت رو به رو م شه اطراف هی... اگه شنیم  نیبب گنیم انیمرد از زنش جدا ب

 هگینم چکسیمجبور شددد طالفش بده... ه چارهیکرد که اون مرد ب کاریزنه چ
بدبخت مجبور بود طالق بگ نیا دیشدددا دعوا  نیکتریبا کوچ گمی... نمرهیزن 

 یاز زندگ گهیکه آدم د شددهیم ییوقتا هی یول دیوس کشدد دیرو با ییحرف جدا
دروغ چرا من خودم هم  یول د... هر چند شددوهرم من رو طالق داشددهیم ریسدد

 یروزه برابود... ام دهیمن و شوهرم به آخر خط رس یبودم... چون زندگ یراض
مه... وقت نیاز ا شددتریاکثر مردا ب باکره بودن مه باشددده  پاک بودن مهم   یکه 

 یول پسددره چارهیب میگیزن مطلقه ازدواج کرده م هیپسددره مجرد با  هی میشددنویم
م از ه نیهم میگیمرد مطلقه ازدواج کرده م هیبا  رددختر مج هی میشددنویم یوقت

مرد مطلفه راحت تو کوچه و  هی... دهیتفاوتهاست که آزارم م نی... اادهیسرش ز
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 یول شددهینم جادیهم براش ا یمشددکل چیو ه چرخهیو محل کارش م ابونیخ
و محل کارم  ابونیطالق گرفتم هر روز تو کوچه و خ یناچار یکه از رو یمن

 ...رمیگیو اون قرار م نیا تیو اذ رمورد آزا
فا که یحر حاال  به فکر فرو برد...  بدجور من رو  بان   نمیبیم کنمیفکر م مهر

به ماجرا نگاه  قیدق نقدری... من خودم هم تا االن انطورهیهم قای... دقنطورهیهم
 امیمهربان به خودم م ینکرده بودم... با صدا

بان ندگ نهی: آره ترنم... امهر ثال من.... م یز  یدلم از چ یدونیمن و ام
 یت... حستنیقائل نما  یواسه  یاحترام چیکه ه سوزهیم نی... دلم از اسوزه؟یم

 باز هم بهت سددرکوفت یکنیمرد مطلقه ازدواج م هی ایزن مرده  هیبا  یریم یوقت
 یدیترشیبابات م یتو خونه  گررفتمیکه اگه من تو رو نم زنهیم
 ستنین نطوری: همه که اگمیم نیغمگ یلحن با

 قآدم رو غر یزنیمعصددومانه حرف م نقدری: اگهیو م ندازهیبهم م یمهربون نگاه
 یکنیلذت م

 نگ.... ینجوری: مهربان اگمیخجالت م با
 یول سددتنین ینجوریهمه ا دونمی... مدونمی: مگهیوس حرفمو م پرهیخنده م با
به  نیرو بهت بگم که تو ا نیا وامی... مشددنیم دایپ ادیآدما هم ز نجوریا روزا 

ز ا نگاهت رو دیبا یشیزن مطلقه م هی ی... وقتشهینم یامثال من توجه یآدما
و و مراقب بگ دی... بایفکر کنه به شوهرش چشم دار یکیکه نکنه  یهمه بدزد

ه تا ک ییکسدددا ی... حتیزنیبا طرف الس م ینگه دار یکیتا  یبخندت باشدد
عا روزید گاه مین یداشددتن امروز از ترس زناشددون حت یبرادر یاد بهت  ین
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هم اومد ب خبر یشب ب هیشوهر دختر خالم  یباورت نشه ول دی... شاندازنینم
شم م ستمیسر زد و من هم که ان رو مثل دادا  لشیتحو یکل شهیمثل هم دون

 بهم گفت؟ یآقا موقع رفتن چ یدونیگرفتم... م
فت : بهم گگهیم یمهربان با ناراحت دمویندونسددتن تکون م یبه نشددونه  سددرمو

 یزن دومم باش هی... نظرت چیتباه بش نجایا یفیح یخانم یلیمهربان تو خ
 : ندددددددهگمین باز مده با

بان مه  نی: آره ترنم... آره... از ترس هممهر با ه فا  طه  لیفام یحر قطع راب
خالم بخاطر  دونمی... هر چند مزنمیبه خالم م یبار سددر هی یکردم... سدددال

ست نداره ز سراش دو شم... اکثر فام یاون طرفا آفتاب ادیپ اهام ب نجوریهم لیب
 ...کنندیبرخورد م

 سخته یلیتحملش خ-
به... اونامهربان  شددنیکه بچه دارنو مجبور به طالق م یی: باز وضددع من خو

 بدتره... یلیوضعشون خ
 طالقم یمنم بچه  نمیبیم کنمی... حاال ه فکر مفتمیخودم م ادی

شد همه اون  کنهیفکر نم چکسی: هدهیادامه م مهربان اون زن مجبور به طالق 
به تمام معنا م هیزن رو  ته در مورد مردا هم انددونیسددنگدل  حرف  نی... الب

س ییاما از اونجا کنهیصدق م سا ستن ب یکه زنا اح  نندیبیصدمه م شتریتر ه
سالگ ضانت بچه از هفت  س یچون ح ... نهیبیم یادیز بیبه بعد با پدرهف زن آ

هم حرف  خورهیم شیشونیبه پ یهم مهر سنگدل دهیهم بچه اش رو از دست م
 نگرانه جگرگوششه شهیکه هم نیبدتر ا و از همه شنوهیمردم رو م
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 یسددر اون بچه  ییچه بال سدددتیاضدددافه کن که معلوم ن نمی: اگمیلب م ریز
 ادیبدبخت م

 یلو نهیبیم یادیز بی: قبول دارم که اون بچه هم آسددگهیو م دهیتکون م یسددر
کنار  یبه راحت گهیبا همد تونندینم گهید رسددنیخط م یمرد و زن به انتها یوقت

موقع  ی... بعضشهیبزرگ نم یآروم طی. صد در صد اون بچه هم در مح..انیب
 طالق به نفع اون بچه هم هست

کنندو بعد به  دایکتش پسددرا و دخترا اول از هم شددناخت پ ی: اگمیوار م زمزمه
 فتنیفکر ازدواج ب

شه چه از  هی: حق با توههف مهربان ست چه از جانب خود طرف با انتخاب نادر
... دهیاز افراد رو تحت شددعاع قرار م یلیخ یاون طرف زندگ یجانب خونواده 

با جدا هی یمثل زندگ پاک و معصددوم که   یپدر و مادرش مهر بچه  ییبچه 
با  تحمل کنه و دیرو با ییبعد از جدا یهایو سددخت خورهیم شیشددونیطالق به پ

 یگزند کی یکه با هم سازش ندارن مجبور به تجربه  یکنار پدر و مادر یزندگ
 شهیرتنش مپ

شمویم یآه ض نایا یبا همه  ی: با حرفات موافقم... ولگمیم ک ر مواقع فک یبع
 یخوریشکست م تیانتخابت درسته و باز در زندگ یکنیم

... زیچ چی... هسدددتین ینیب شیقابل پ یزندگ نیا زیچ چی: اوهوم... همهربان
کوچبکه  ودهر میحرف بزن نمویبشدد نجایا گهید کمی... میبهتره به فکر غذا باشدد

 کنهیروده بزرگه رو نوش جان م
 تو غذا رو بکش کنمی: من سفره رو پهن مگمیم شمویم بلند
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 ی: تو که از من گشنه ترگهیو م خندهیم
 ارمیاز عزا در ب یخونه تو و دل امی: صبحونه و نهار نخوردم تا بگمیم طنتیش با
 شکمو ی: اگهیو م شهیخنده از جاش بلند م با
شیغذا رو م مویندازیسفره رو م گهیدکمک هم با شوخمیک و خنده غذا  ی... با 
مد یکل مویخوریم عد هم بمیزنیحرف م گهیبا ه هال ی... ب به ا خونه  یتوجه 

... بعد از شددسددتن ظرفا کم کم میشددوریبا هم م موینیچیظرفا رو کنار حوض م
 کنمیرفتن به خونه آماده م یخودم رو برا

 یموندیم شتریب کمی کاشی: امهربان
 ادینم رمیاتوب*و*س گ ترسمیکردم.. م ریساعت د میاالنشم ن نیتا هم-
 ی... شب خطرناکه... بهتره زودتر بریگی: راست مگهیم یناراحت با
 زنمیباز هم بهت سر م ی: مهربونگمیلبخند م با

 ادیز یلیبهم خوش گذشت... خ یلی: ترنم خمهربان
گذشدددت... نظرت چ یلیبه من هم خ- ته ا هیخوش  با هم قرار  هی یهف بار 

 م؟ینیرو بب گهیهمد مویبذار
 هی: عالگهیخنده م با

من از اون خونه  مویکنیدل م گهیباالخره از همد یطوالن یخداحافظ هیاز  بعد
 ...شمیخارج م
 یخداحافظ هی گهیهم با همد گهیبار د هی... کنهیم میتا دم در همراه مهربان

ساکن اونه آروم آروم دور م یمن از خونه ا مویکنیکوچولو م ... شمیکه مهربان 
شدن در رو م یصدا شمیخورده از خونه دور م هی نکهیبعد از ا سته  . ..شنومیب

 کشمویم یرفته... آه خونهمهربان به داخل  نمیبیم کنمویبه پشت سرم م ینگاه
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ش و ساعت ش ندازمیم میبه ساعت گوش ینگاه ارمیم رونیب فمیرو از ک میگوش
 هی... هوا کنمیقدمهام رو تندتر م ذارمویمانتوم م بیرو تو ج ی. گوشدد..مهین

ناآشددنا احسدداس ترس  یکوچه پس کوچه ها نیا یشددده و تو کیخورده تار
ساس ترس بعالوه کنمیم  خورده هی شهیاز بارون باعث م عدب یسرما ی... اح

 سددتگاهیبا سددرعت به سددمت ا ذارمویمانتوم م بیبلرزم... دسددتام رو تو ج
با خودم فکر  لرزمی... همونجور که از شدت سرما مکنمیب*و*س حرکت ماتو

 دیس باکنم پ دایمادرم رو پ خوامیبا بابا صحبت کنم... من م دیامشب با کنمیم
مه چ بد زیه مادرم  مادر واقع نی... اونمرو در مورد  که در مورد  نه   میحق م

حرف  ادینم...که من حرفمو بز نهیمهم ا شهیم یامشب چ ستیبدونم... مهم ن
.. آخرش بزنه.... نه بابا. دیمنو با دیبهش گفتم اگه قبول نکنه ق... » فتمیمونا م

در  دیاتفاق جد هی کنمیموضددوع از چه قراره... حس م دونمینم«... قبول کرد
ساس خوبهراه س هیچرا  دونمیندارم... نم ی.... اح مونا امروز  گهیبه من م یح

سرم تزدیدر مورد من حرف م رو از هنم دور  شونیافکار پر نیتا ا دمیکون م... 
 کنم

سته نامادرگمیلب م ریز بد  قدرنیا شهینم لیدل یول تهی: ترنم تمومش کن... در
 یدر موردش قضاوت کن

سمیاتوب*و*س م ستگاهیربع االخره به ا هیاز  بعد  ستگاهینفر تو ا نی... چندر
... معلومه امشددب هیابر ... هوا بدجورندازمیبه آسددمون م یواسددتادن... نگاه

... مندازیم ینگاه ابونیو ته خ رمیگی... نگامو از آسددمون مبارهیدوباره بارون م
 ...ادیم ستگاهیکه داره به طرف ا خورهیم یچشمم به اتوب*و*س
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بام م یلبخند  :گمیزمزمه وار م رمویگی... نگامو از اتوب*و*س منهیشددیرو ل
 امروز روز شانس من.......

شکسم دنید با سهی... اتوب*و*س ممونهیحرف تو دهنم م یند م و من هنوز  ر
من فقط به  یول شددنیسددوار م یکی یکی... همه هیهم نگاهم به سددمند مشددک

ته دلم  یبیپارک شدددده زل زدم... ترس عج ابونیکه اون طرف خ ینیماشدد
 امیبه خودم م یرزنیپ ی... با صداکنمیاحساس م

 کنهی*س االن حرکت ماتوب*و یسوار ش یخوای: دختر نمرزنیپ
به  نرزی... پرمیبا دو به سددمت اتوب*و*س م رمویگیمقابلم م نیاز ماشدد نگامو
 امروز ی: امان از دست جووناگهیو م دهیتکون م یتاسف سر ینشونه 

 رسمویمن هم خودم رو به اتوب*و*س م شهیاز تموم شدن حرفش سوار م بعد
عد از ... بکنمیتن انتخاب مآخر رو واسه نشس یهای... صندلشمیسوار م عیسر

ستن نگاه ش ش یخبر گهی.... دندازمیبه عقب م ین شکوک ن نیاز ما ... ستیم
 طمئنمم گهی.. دبندمی... چشمامو مدمیم هیتک یسرمو به صندل نمویشیدرست م

 نشدم... طاها... یاالتیخ
 : طاهرگمیوار م زمزمه

شب بهش مهیخوب ی نهیطاهر گز آره شب خگمی... ام کارا دارم... تا  یلی... ام
مادرم رو  یماجرا یکه چه جور کنمیم نیبا خودم تمر یبه مقصددد کل دنیرسدد

 سددوار اتوب*و*س دمیمورد نظر رسدد سددتگاهیبه ا نکهیبکشددم... بعد از ا شیپ
از  یخبر مباز ه ندازمیبه عقب م یبعد از سوار شدن دوباره نگاه شمیم یبعد

... ادیز یلیجمع کنم... اونم خحواسددم رو  دی... باسدددتین یلعنت یایاون زان
و ر شیهام کار دسددت خودم بدم... اگه چهار سددال پ یدقت یبا ب خوامینم گهید
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 یرنجویا دیشددا کردمیم یشددتریب دیکه وارد خونه شددده بود تاک یموضددوع دزد
 زایچ یلیخ یبه زود دونمیم یموضددوع از چه قراره... ول دونمی... نمشددددینم

 عیضددا نقدریوگرنه ا دهیخودش رو نشددون م ... مطمئنا اون طرفشددهیروشددن م
شون نم ستی... اگه مدادیخودش رو ن  نقدریرو انجام بده ا یکار انهیمخف خوا
االخره تا ب کنمیمشکوک فکر م نی... اونقدر به اون ماششدیراحت جلوم سبز نم

شدن  ادهیبرم... بعد از پ ادهیراه رو پ هیبق دیا... برسمیخونه م کینزد ستگاهیبه ا
هم  دی... شدداترسددمیخورده م هی... چرا دروغ رمیسددرعت به سددمت خونه مبه 
 از دور مراقبه تک تک حرکتامه... یکی کنمیخورده... حس م هیاز  شتریب یلیخ
گام م یکی نهیداره ن نهیم بمیداره تعق یکی... ک نهیم وونمیداره د یکی... ک ... ک

 ندازمو باز با اونبه عقب ب یبه نگاه ترسددمیندارم به عقب برگردم... م تجرا
به رو  نیماشدد به کنمیم شددتری... هر لحظه سددرعتم رو بشددمیمرموز رو   ...

 کهی... هوا تارارمیدر م فمیرو از داخل ک دیبه سرعت کل رسمیسرکوچمون که م
که کنار  ینیشرو از پشت ما یی... صداشتریب شتریشده... ترس من هم ب کیتار

رجام ... سرمیخورده عقب م هی کشمویم یفیخف غی.. جشنومیپارک شده م وارید
ش ستمویمیوا شت ما شت ک یگربه ا دنی... با دکنمینگاه م نیبا ترس به پ ه از پ

ه : مرده شورت رو ببرن کگمیبا اخم م کشمویم یقینفس عم ادیم رونیب نیماش
 سر جاش یدوباره برگردوند وتو دهنم  یدل و جگر و قلو و رودمو آورد

سمت خونه حرکت مآروم ییبا گامها نباریا شکنمیتر به  در  بمیرو از ج ی... گو
ساعتش م ینگاه ارمویم ساعت هفت و نندازمیبه   رید یوفت شهی... هممهی... 
از  یرخب چکسیچرا ه نکهیمتعجب از ا زدنیداداشام برام زنگ م ایبابا  کردمیم
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اگه بخاطر خودم هم نشدددده  ی... حتذارمیم بمیرو تو ج یمن نگرفت گوشدد
 ...زدنیخودشون زنگ م یروبخاطر آب

 بگذرد زین نیترنم... ا الیخی: بگمیزمزمه وار م ندازمویباال م یا شونه
 ... باختهیاون گربه ترسددم ر دنیرو پشددت سددرم... با د یکسدد یقدمها یصدددا

هاسددت... سددرمو به سددمت عقب  هیاز همسددا یکیحتما  کنمیخودم فکر م
 ی... توشهیر جاش متوقف م... اما اون طرف با عکس العمل من سچرخونمیم

تار مت  تاده... چهرش رو نم کیقسدد تارش  نمیبیکوچه واسدد جب از رف متع
ش کنمیم دترسرعتامو تن سم... گو ... ذارمیم بمیرو تو ج یتا زودتر به خونه بر

 میهمه زندگ ی... حاضرم روشنومیاون شخ  رو پشت سرم م یقدمها یصدا
ساستین نیشارتباط به اون ما یشخ  ب نیشرط ببندم که ا  ای هی... اگه هم

... فتهیو چرا با حرکت من راه م سددتهیمیباشدده چرا با توقف من وا بهیغر هی یحت
سمیباالخره به در خونه م سنگر ساس  یرو رو نشی... هنوز هم نگاه  خودم اح

سمیطرف م هی... از کنمیم ست دارم بدونم ک هیاز  تر به  رو دی.... کلهیطرف دو
ست... در رو باز م... هنوز برمیسمت در م  دونمی... مکنمینگاهم به در خونه 
 یکنه چرا کار تمیاذ خوادی... اگه مبندمیواسددتاده... چشددمامو م میدر چند قدم

رو از  دیپشت سرم واستاده... کل یخودیباهام نداره پس چرا ب یاگه کار کنهینم
رو  دیکل نلرزو یی... ضربان قلبم به شدت باال رفته... با دستادارمیدر برم یرو

رو  ممیلحظه تصم نیبرم داخل خونه اما در آخر خوامی... مذارمیم بمیداخل ج
ا ب چرخمویبفهمم موضددوع از چه قراره... به سددرعت به عقب م دی... بارمیگیم
 شهیشخ  مورد نظر آه از نهادم بلند م دنید
 : سروشگمیم رلبیز
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 ابونایوقت شددب تو خ نیمثله تو که تا ا ی: دخترگهیو م کنهیپوزخند نگام م با
 امثال من بترسه ییاز پسرا دینبا چرخهیم
 زنهیبه داخلو خونه برم که به بازوم چنگ م خوامیم گردونمویخشددم رومو برم با

 ؟یومدی: چرا امروز نگهیم تیو با جد
ستش در ب کنمیم یسع طف بهت ل یلی: خگهیم تیکه با جد ارمیبازوم رو از د

 نزدم یحرف یرمضان یوزت به آقاامر بتیکردم که در مورد غ
 ندارم یبه لطف جنابعال یاجی: من احتگمیخشم م با
ندین نهیم یشددخ به حرف من م ز بدون توجه  گار نمگهیو  قا یدونی: ان  یکه آ

 ...ادیبدش م یاز بدقول یرمضان
 نداده بودم یقول چکسیمن به ه-

ه امروز به شرکت از جانب تو به من قول داد ک یرمضان یآقا ی: تو آره ولسروش
 یایم
 یولم کن لعنت-

 واریمحکم به د دمویکه تعادلم رو از دسددت م کنهیبه شدددت رها م بازوهامو
ه ب غمی... از درد جخورهیم واری... مچ دست راستم محکم به دکنمومیبرخورد م

 رهیهوا م
 آخ-
از  ییها هیکه ته ما ییو با صددددا رسددونهیبلند خودش رو به من م یگامها با
 شد؟ ی: چگهیتوشه م یگرانن

 دمی...مچ دستم رو با دست چپم مالش مدمینم جوابشو
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ستش سمتم دراز م د ص گذرمویتفاوت از کنارش م یکه من ب کنهیرو به   یله فا
 داخل خونه برم خوامیم کنمویم یخودم و در رو ط نیکوتاه ب

 یاومد آدم ی چهی: اگه فردا مثله گهیبا تحکم م شهیم یصداش دوباره جد که
 یکار رو بزن دیق دیصورت با نیا ریدر غ یچیشرکت که ه

بدجور محتاج  دمیکه فهم نجوری: ادهیبا تمسددخر ادامه م یاز مکث کوتاه بعد
شو کن من بدقول یکار ضان یرو به گوش آقا یجنابعال یهایفکر س یرم ونم بر

با تا غروب تو روزنامه ها دنبال ک مچهین هیبا  دیاونوقت  ار مدرک از صددبح 
 یبگرد

با خشم به  کنمی... درد مچ دستم رو فراموش ملرزهیشدت خشم همه بدنم م از
سر من و  ؟یخوایم ی:تو از جون من چگمیم گردمویطرفش برم ست از  چرا د

 ؟یداریبر نم میزندگ
دوست هم ندارم  ی... ولخوامینم یزیه*ر*زه چ ی: من از توگهیم یخونسرد با

 زمیبر یمثله جنابعال یعرضه ا یب یکارمندا بیکه پولم رو تو ج
با  یک من نمی... اصال صبر کن ببیمجبورت نکرده من رو استخدام کن یکس-

 ست؟ین ادمیتو قرارداد بستم که خودم 
ظه رنگش م هی ند م هیبا  عیسددر یول پرهیلح از قرارداد  ی: من حرفگهیپوزخ

کارا عد  ینزدم... من گفتم قرار بود امروز   یاز آزمون ورودقرار داد رو هم ب
 انجام بدم

قابال ند مت چه طرف یکنی: فکر مگمیم زنمویم یپوزخ قا؟یبا ب  ی... امروز آ
 قرار داد........ یقبل از امضا دیبه من گفت با یرمضان
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شم م پرهیم سط حرفمو با خ ضان یآقا دونمی: من نمگهیو شت یرم از  یچه بردا
الن ا ینیبینزدم... اگه م رو یحرف نیکه من چن دونمیرو م نیحرفم کرد فقط ا

 کیدنز یکه امروز به خاطر حماقت جنابعال نهیا یهسددتم فقط و فقط برا نجایا
 بدم ستمترجم داشت از د هیبه  ازیقرارداد مهم رو که ن هیبود 

 به من داره؟ یچه ربط یقرارداد جنابعال-
 ؟یفهمیمترجم داشت... نم هیبه  ازین گمی: دارم مگهیاخم م با
 یدادی... امروز هم همون کار رو انجام میکردیم کاریقبل چ یروزا-

 رفتمیآدم زبون نفهم سرکار نم هیقبل از طرف  ی: روزاسروش
 مشرکتت و برات کار کن امیب یانتظار دار شبتیکه با کار د یرو دار یلیخ-
ند م با با زایچ نی: اگهیپوزخ عاد یبرا دیکه  گه دوسدددت  یتو  باشددده... ا

 ............یداشت
شم م با شو م پرمیخ سط حرف الم ... حییبه تمام معنا هع*و*ض*ی هی: تو گمیو

 خورهیازت بهم م
 شهیم یکه از ترس ته دلم خال رهیاخماش تو هم م چنان

ار جملت رو تکر گهیبار د هی ی: اگه جرات دارگهیبه خون نشسته م یچشمها با
 کن

 ضعف نشون بدم خوامینم یول دمیترس نکهیا با
 هی: گفتم تو گمیم زنمویتو چشددماش زل م تیبا جد کنمیجراتمو جمع م ههم

 ...خورهی... حالم ازت بهم مییبه تمام معنا هع*و*ض*ی
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... سروش من رو به داخل خونه شنومیکوچه م ینفر رو از تو هی یقدمها یصدا
سرش مادیو خودش هم به داخل م دهیهل م شت  شم به  بندهی... در رو پ و با خ

تار ندازمیبه خونه م ی... گاهزنهیمن زل م که معلومه  نجوری... اکهیهمه جا 
س سروش تو نکهی... از استیخونه ن یک صدایخونه تنهام م یبا  سم... با   یتر

 امیسروش به خودم م
 م؟: که من ع*و*ض*یگهیم تیبا عصبان سروش

س نکهیا با شون ندم... پوزخند نیا کنمیم یسع یول دمیتر  زنمویم یترس رو ن
نامرد  هیع*و*ض*ی به تمام معنا...  هی.. یع*و*ض*ی هسددت هی: آره تو گمیم

 نامرده از پشت بسته یپس فطرت که دست هر چ هیتموم...  زیهمه چ
چشمم  یاز گوشه  یبه صورتم بزنه که اشک یلیس هی خوادیباال و م رهیم دستش

بزن..  ین لعنت: بزدمیادامه م یتوجه به اشکم با ناراحت یمن ب یول شهیم ریسراز
به جرم گفتن حق ادیز یلیتا امروز سدد  هگیبزن... د قتیخوردم تو هم من رو 

به  یزیچ ندارم... من دارم   گمیع*و*ض*ی م دمآ هیواسددده از دسدددت دادن 
 تونهینامرد ع*و*ض*ی مثله تو م هیع*و*ض*ی اگه حرفم اشتباهه بزن... فقط 

 دختر نشون بده... هیزور و بازوش رو به 
و با خشددم عقب گرد  کنهی... دسددتاش رو مشددت مشددهینش متورم مگرد رگ

بهیم واری... مشددتش رو محکم به دکنهیم بار... سددده بار...  هی... کو بار... دو
تا همه  زنهی... اونقدر مکنمیکه من هم درد رو باهاش احسدداس م زنهیاونقدر م

 شهیکه خودش هم خسته م زنهیبشه... اونقدر م یخشمش خال ی
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: ع*و*ض*ی بودن شرف داره به خائن بودن.... گهیو م گردهیطرفم برم داد به با
حالم  له تو ن هیخوشدد خائن مث مه  سددتمیآدم  به ه افراد خونوادش  یکه 

 خ*ی*ا*ن*ت کردو باعث مرگ خواهرش شد
.. .کنمیبار احسدداس گ*ن*ا*ه نم نیاول ی... براسددوزهیبار دلم نم نیاول یبرا
با داد م نیاول ی... براشددکنمیبار نم نیاول یبرا  یفا:خرگمیبار بعد از مدتها 

 هیه ک ی...کسددسددتمی... من خائن نیرو گفت ناینزن... هزار بار تا االن ا یتکرار
ص یکه برا یی... تویی... آره خائن توییتو هیخائنه واقع صه ا یخال  یاز مخم

 هیبا  یتو رف یکه باورم نکرد یی... تویکه من توش گرفتار بودم تنهام گذاشددت
باز هم دور و بر من  یی... توینامزد کرد گهیختر دد نامزد  با داشددتن  که 
... از اول هم من ییتو سددتمیکه خائنه من ن ی... آره سددروش کسددیچرخیم

شا مداد حیترج دمیبر یوقت ینبودم... ول شما ر دیسکوت کنم تا  و به سکوتم 
 یام فرقبر گهیباشه... هر چند االن د گ*ن*ا*هیترنم ب دیباور برسونه که شا نیا

مثله  هگیکه شکسته شده هم د ی... دلشهیشده جمع نم ختهیکه ر ی... آبکنهینم
سهیم یروز هیمطمئنم... مطمئنم  زیچ هیاز  ی... ولشهیاولش نم ش ر  ونمیکه پ

که بخاطر با  یروز هی... یکنیمرگ م یکه بارها و بارها آرزو یروز هی... یشیم
 هیکه امروز  یمن یکه برا یروز هی.. ینزیم شیمن بودن خودت رو به آب و آت

شک م سروش یزیریخائنم ا سهیم یروز هی... آره  اتفاق  زایچ نیا یکه همه  ر
.. .کنمینم تمن اون روز محاله قبولت کنم... آره من اون روز قبول یول فتهیم

 ی... من هم اون روز با بکنمینم یی... به حرفات اعتناکنمیعشددقت رو باور نم
 گذرمینار التماسات ماز ک یتفاوت
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شک شمام هجوم م ا سروش مات و مبهوت بهم خارهیبه چ شده و من با  رهی... 
 دمیداد ادامه م

 ... مثله تو که سروشدمیسروش من اون روز به ترنم ترنم گفتنات جواب نم آره
باورم نکرد یی...تویدیسددروش گفتنامو نشددن  روزیکه د یی... تویکه امروز 

.... یو من رو خائن دونست یزد یلیکه به گوشم س ییو... تیغرورم رو شکست
که  یی.. تویدکه به من تهمت ز یی... توینکرد یکه به حرف دلم توجه ییتو

رو از من نداشددته باش که  یبخشددشدد چیانتظار ه ندهیدر آ یبه من شددک کرد
 یبشکن دی... بایشکسته بش دیپس با ی... بدجور دل شکوندیشینم دهیبخش

 یو تاوان نه گفتنات رو پس بد یهزار بار بشکن یروز دی... بایمتا دردم رو بفه
 رهیقدم به عقب م هی

 یالم تیکه امروز به خاطر موقع یبه ظاهر محترم ی: آقاگمیگرفته م یلحن با
روز ... اممونهینم نجوریهم شدهیهم ایرو بدون دن نیا یکنیم رمیافتضداحم تحق

 یروز هیبدون  یکار کنم ول شددتیپ امیمن محتاج اون کارم... امروز مجبورم ب
 یبله  هیمحتاج  ره... آیشددیکه تو هم محتاج من م رسددهیم یوقت هی ییجا هی

 یشیترنم بدبخت م نیهم
 ی:حرفاتو زدگمیباال و م ارمیبگه که دسددتمو م یزیتا چ کنهیرو باز م دهنش

ل اون چهار سا ی.... تویدار دنیپس امروز فقط حق شن یبشنو دیاالن فقط با
صت کاف شت یفر سه حرف زدن دا سال زمان زیوا سه  هیادی... به نظرم چهار  وا

که خ ی ند   ییزایچ ونا فیح یول یرو بهم گفت زایچ یلیحرف زدن... هر چ
 یول یکردو استفاده ن ی...تو چهار سال فرصت داشتینگفت یگفتیم دیرو که با

به اگمیآخر حرفامو م ی قهیچند دق نیمن ا  یهر چ نجای... هدفت از اومدن 



wWw.Roman4u.iR  332 

 

 خوامیجلوت واسددتادم و م نکهیهدف من از ا ی... ولسدددتیکه بود برام مهم ن
آخرمه... آره  یحرفا ونحرف بزنم مهمه... آره مهمه... پس خوب گوش... چ

به اون کار احت ... اما امیدارم... مجبورم برات کار کنم... از فردا هم م اجیمن 
به اون شددرکت لعنت مدن  کاره... تو هم قثط  فقط و یهدف من از او فقط 

... یکن احترام خودت رو نگه دار ینه کمتر... پس سددع شددتری... نه بیسددمیرئ
اما  کنمیشددرکتت کار م یتو امی... من میشددنویم نیتوه یکن نیچون اگه توه

غرورت رو  یسددکوت کنم... غرورم رو بشددکون سدددتیقرار ن گهیبار د نیا
سدمیجوابب حرفت رو م یبهم بزن ی... حرفشکونمیم شم بز یلی...   ینبه گو

شت م یلیس صم شبی... از همون دزنمیبه گو رام به ب گهیرو گرفتم... د ممیت
سوزن هم ارزش  هی یاندازه  صال دیندارسر  ... از یبرام وجود ندار گهی... ا

کارو نکن... من رو که خرد  نیا دتیحداقل با نامزد جد یمن که گذشددت ول
 کندرست رفتار  یحداقل با دوم یکرد

 کنهیبهم نگاه م یناباور با
... یرو شکوند زایچ یلیحرمت خ شبی: تو ددمیادامه م یتفاوت یمن با ب یول

شق یحت س نیکه تمام ا یحرمت اون ع سنگش رو به  رو هم  یزدیم نهیسالها 
عد با به ب نی... بهتره از اسددتمیقائل ن یبرات ارزش و احترام گهی... دیشددکوند

 هی... اما یندار یهبچ فرق بهیغر هیچون برام با  یدوم شددخ  جمع خطابم کن
... نیراست یباشه... آقا ادتیهم  شهیهم ی شهیهم یباشه... برا ادتیرو  زیچ
وضع  نیدار مکافاته... امروز من به ا ایکه دن دیرو بدون نیا نیسروش راست یآقا

ضع دچار م نیبه ا یروز هم جنابعال هیدچارم   همون یبکار ی... هر چیشیو
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 رسددهیم یروز هیو  ینیبیحقارت م ی دهی... امروز تو من رو با دیکنیرو درو م
تو  زیچ چیو ه چکسی... اون روز هیشددیم دهید نجوریا گرانیخودت توسددط د

ل حداق کشمیم یهمه سخت نیآرومت کنه چون اگه امروز من ا تونهینم ایدن نیا
ته... م جدانم راح جدانعذاب  جهینکردم در نت یگ*ن*ا*ه دونمیو هم  یو

که تو  ما اون روز  قا ازندارم ا بار آرزو یروز یباخبر بشدد قیح مرگ  یهزار 
بازو نیاون روز ا دوارمی... امیکنیم با  یزور و  مردونت بتونه کمکت کنه که 

ست و پنجه نرم کن لحظه  هی خوادیدلم نم ی... من که حتیاون عذاب وجدان د
 تو باشم یهم جا

تاه کو ی... همونجور که با قدمهاکشمیز ته دلم ما ی... آهکنمیرو بهش م پشتم
 خوامیاز خدا م یکه بهم رسوند یو آزار تیاذ ی: با همه گمیم شمیازش دور م

ش چوقتیه سه که به حال و روز من دچار ب صد یاون روز نر صد در  ... چون 
 یب نو م یچون تو گ*ن*ا*هکار شدددهیبدتر از من م یلیخ یلیوضددع تو خ

 سخت تر از من... یلیخ یلیو سخت تر از منه... خگ*ن*ا*ه... تاوان ت
صداگردمیبه عقب برم ستمویمیوا سرجام شده... با  شک  سرجاش خ  ی... 

 ... به سالمتی: راه خروج رو که بلدگمیم ینسبتا بلند
گامو خل ج رمویگیازش م ن تام رو دا مت  ذارمیم بمیدسدد به سدد آروم آروم 

و  باز یصدا ی... بعد از مدتشهیازش بلند نم ییصدا چی... هرمیساختمون م
 ...شنومیبسته شدن در رو م

 من یآشنا شهیهم ی بهی: خداحافظ غرگمیم رلبیز
 ازدهمی فصل

************ 
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 &&سروش&&
سرش م شهیزده از خونه خارج م بهت شت  .. همونجور مات و بندهیو در رو پ

 یرفاح جیه... گو منگ چی... هنوز گگهینم یچیو ه زنهیمبهوت به در بسته زل م
خائن م یترنم... ترنم مه اون رو  ندیکه ه خ*ی*ا*ن*ت  نیخودش ا یول دون

.... دونهیم گ*ن*ا*هیرو قبول ندارخ... هنوز هم بعد از چهار سال خودش رو ب
 یدفاع چیباشه و ه دهیهمه حرف شن نیا شهی... اصال باورش نمشهیباورش نم

... هنوز هم زبونش دیچرخینمچرا زبونش  دونهیاز خودش نکرده باشددده... نم
ستیم یچ دونهی... هنوز هم نمچرخهینم  دایترنم بگه...  یدر جواب حرفا تون

... حق «یرو گفت نایا االننزن... هزار بار تا  یتکرار یحرفا» فتهیحرف ترنم م
... دادیجوابها رو م نیترنم هم یدر جواب همه حرفا شددهیهم دهیرو به ترنم م

 دیبه ترنم حق بده... اصددال چرا نبا دی.. اصددال چرا باچه مرگش شددده. دونهینم
 چیه بدون دویترنم داشته باشه... چرا فقط حرف شن یبرا یجواب دندان شکن

 هدیند ینجوریوقت بود ترنم رو ا یلی... خاومد رونیاز خونه ب یعکس العمل
 بود

 چه مرگم شده؟ ای: خداگهیم رلبیز
به در  دهیم هیتک واریبه د ی... با ناراحتکنهیمقابل خونه حرکت م واریسمت د به

 زنهیکه ترنم سالهاست در اون خونه ساکنه زل م یخونه ا
 کنم؟یم کاریچ نجای: من اکنهیم زمزمه

س فتهیم شبید ادی ست مال هاشیگندکار یهمه  اوشیکه   کرده بود... یرو ما
س یوقت شبید شده؟ حالت  یهمه به طرفش هجوم آوردنو گفتن چ دیخونه ر
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به؟ رفت مه خ ؟یدکتر؟ چرا خبرمون کرد یخو به ه مات و مبهوت   رهیو اون 
با پوزخند به طرفش اومده بود و گفته بود مامان و بابا  اوشیشددده بود؟... سدد

رو بگم... اون لحظه  تتیمسددموم ینگران شدددن مجبور شدددم مسددئله  یلیخ
ستیم اوشیس ونیچقدر خودش رو مد سردون  یرلبیتکون داد و ز ی... فقط 

سددرخ شددده  یتوجه به آالگل که با چشددمها یگفت حالم خوبه بعدش هم ب
شد... حس م رهیبهش خ سموم یآالگل ماجرا کردیشده بود وارد اتاقش   تیم

که آالگل اونجا بود از اتاقش خارج نشددد  یلحظه ا نینکرده... تا آخر باوررو 
به خواب زد.. یزمان یو حت تاقش اومده بود خودش رو  به ا  ی. وقتکه آالگل 

دور از چشم پدر و مادرش  یحساب یدعوا هیآالگل رو رسوندو برگشت  وشیس
اون  باغ وضددوعاز م یفحش و ناسددزا بارش کرد... وقت تونسددتیراه انداختو تا م

 یورو ر ایدن کردیبودن باخبر شددد حس م دهیکه اون و ترنم رو د ییگروه دخترا
ران بود... دل تو دلش ترنم نگ یسددرش خراب کردن... نگران خودش نبود برا

 ییخونوادش و طاهر بال دیترسددیم نهینبود که زودتر صددبح بشدده و ترنم رو بب
از جانب خونوادش هم  ترنمکه  دونسددتیسددالها نم نی... تمام اارنیسددرش ب
 شهیشکنجه م

اهاتش تاوان اشتب دی: سروش اون باگهیو با خودش م رهیگیدستاش م نیب سرشو
 ؟یدیت رو عذاب مخود نقدریرو پس بده چرا ا

 اون نبود ریکه تقص شبی: دگهیته دلش م یکی
شتباهات جورواجور نمکنهیلب زمزمه م ریز از  چکدومیه کردی: اگه اون همه ا
 تاوان اشتباهاتش رو پس بده دیپس با فتادیاتفاقات نم نیا
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... اون سددتین ی: مگه نداد... چهار سددال زمان کمزنهیم ادیاز درونش فر یکی
 تاوان اشتباهاتش رو پس داد یکاف یندازه هم به ا
 اشتباهاتش رو هم قبول نداره یاون حت ی: ولگهیوار م زمزمه

سالحش م شنوهیاز اعماق وجودش م یجواب  ای: اعتراف کنه  کنهیکه کال خلع 
 یبه حال تو داره؟ تو که نامزد کرد یقبول کنه چه فرق یحت
... نم نهکیخورده احساس سرما م هی ...کنهیفرو م بشیدستاشو تو ج یناراحت با

بارون شدددت  گهیسدداعت د هیصددد در صددد تا  کنهیبارون رو احسدداس م ینما
 رهیگیم

 ؟یوار عاشقش وونهید نقدریداره که ا یبارون چ نی: اکنهیو زمزمه م کشهیم یآه
 ...ارهیاون رو به خاطر م یها یهم عالقه مند طیشرا نیبدتر در
 «بعد از تو و خونوادم آرومم کنه  تونهیهست که م ایتو دن زیچ هیفقط  سروش»
 «ه؟یروشن... اونوقت اون ک چشمم»
 «نفر هینگفتم که  زیچ هی... گفتم سدددددددروش»
 «یکنیخشن برخورد م نقدریبابا چرا ا باشه»
 «گمیبهت نم اصال»
 «خانومم قهر کرده یوا یوا یوا»
 «ممنوع یکش منت»
 «دددددددرا... عمددیو منت کش من»
 «واقدددددعا؟»
 «اوهوم»
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 لبخند تلخ هی... نهیشیرو لباش م یاون روزا لبخند ادی با
 دیرسیچقدر قشنگ به نظر م مونیدروغ یای: دنکنهیم زمزمه

 «ه؟یمن ک بیرق یبگ یخواینم یخانم»
 «... حرفشم نزنریخ نه»
 «سروشت..... ادی... دلت میترنم»
 «ادیدلم م آره»
 «ترنم»
 «کوفت»
 «یترنم»
 «گمینکن بهت م یمنت کش نقدریبابا ا باشه»
 «و منت....... من»
 «سدددددددروش»
 «یکردم خانم غلدددددط»

 ترنم تو گوششه یخنده ها یصدا هنوز
 «اینگفت»
بارون قدم بزنمو به تو فکر کنم.... فکرش رو  ریکه ز نمیمن عاشددق ا سددروش»

 «هیس خوبح یلیکن من و تو و بارون... خ
 «که بهتره ینجوریکنار خودم قدم بزن و به من فکر کن ا خانم»
 «وونهید»
که  یچ یعنی... کنمیزبونت رو کوتاه م نیخودم اونوقت ا یخونه  یایب بذار»

 .............«نقدی... زن هم ا؟یکنیم نیبه شوهرت توه
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 «سدددددددددددددروش»
با خودش م کشدددهیم یقیعم آه تت ؟یرینم ادمیز : چرا اگهیو  خاطرا ... چرا 

 شن؟یفراموش نم
رده سددرش آو ییطاهر بال دیترسددیکه مدام نگران ترنم بود... م فتهیامروز م ادی

حاضددر به برگشددت  هایراحت نیکه ترنم به ا دونسددتیطرف هم م هیباشدده... از 
 شهیطرف هم مثله هم هی...هم نگران بود هم عذاب وجدان داشت... از ستین

شه ادلتنگ بود ش شبیکه د ی... بر طبق نق رنم رو در نکه که تیا یبود برا دهیک
 یرمضان یتشکر به آقا یبه بهانه  یعمل انجام شده قرار بده همون اول صبح

 یه از کار نکرد تونستیزنگ زدو گفت قرار داد نوشته شده و کار تمومه... تا م
 یم از کارمندابه زور قول گرفت که ترن یرمضدددان یکرد و از آقا فیترنم تعر

ماجراهاف  یخبر از همه  یهم ب یمضددانر یبمونه... آقا یشددرکت خودش باق
پدرش  ندهیباالخره بهش قول داد که ترنم در آ هم براش کار خواهد کرد... از 

ا ب ومدیترنم ن یوقت ی... ولهیخوش قول یلیآدم خ یرمضدددان یبود آقا دهیشددن
 یانرمض یزده باشه و نظر آقا یخودش فکر کرد نکنه ترنم در مورد گذشته حرف

شهرو هم عوض کرده ب ضان یآقا دیترسی...ما سوز یاز رو یرم قولش  ریز یدل
با ترس و لرز  کردیرو به اتاقش وصددل م یتماسدد یبزنه.... هر لحظه که منشدد

شت که آقا نی... هر لحظه ادادیجواب م ضان یترس رو دا اون طرف خط  یرم
ور به ز تونمیبرات کار کنه و من هم نم خوادیباشددده و بگه متاسددفم... ترنم نم

 شینشددد نگران داشیاز سدداعت مقرر گذشددت و ترنم پ ی... وقتکنممجبورش 
ضان یآقا یجهت هم وقت هیاز  یشد... ول شتریب  راحت الشیزنگ نزد خ یرم
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 دیتموم ق یترس که ترنم با لجباز نیباز ا یکنه ول یشددد که ترنم نتونسددته کار
به شددرکت نه و  کنه ن گفتیته دلش م یزیچ هی کردیم تشیاذ ادین کار رو بز

سرش اومده باشه؟... اونقدر با خودش کلنجار رفت که زودتر از  ییبال شبید
شد... وقت شهیهم شرکت خارج   یخونه ا یبه خودش اومد خود رو جلو یاز 

 هنکیا دیتجربه کرده بود... به ام هاشیسددخت یکه در اون عشددق رو با همه  دید
ش نهیو اون رو بب ادیب رونیز خونه بترنم ا دیشا س نیساعتها داخل ما ش  یت ولن

پدر ترنم به خونه اومده بود و  2سدداعت  یاز ترنم نشددد... حدودا یخبر چیه
 دونستیاز خونه خارج شده بود... نم تیمادرترنم با عصبان 3ساعت  یحدودا

... چون بعد از سددتیدرسددت ن یزیچ هی دونسددتیموضددوع از چه قراره فقط م
 نیبا مشدداجره سددوار ماشدد دوپدر ترنم هم به دنبال زنش از خونه شددده بو یمدت

 یبرا یموجه یلیخودش رو نشددون نده... چون دل دادیم حیشددده بودن.. ترج
 یوقت یشد ول کیموند که هوا تار نشیحضور خودش نداشت...اونقدر تو ماش

 شتریب نیو ا ستیخونه ن یترنم روشن نشد مطمئن شد کس یپدر یبرق خونه 
شحال خو یکل دیترنم رو از دور د یقت... بعد از ساعتها انتظار وکردینگرانش م

 نینداشددت که ترنم تا ا یلیشددد چون دل یعصددبان یطرف هم کل هیشددد... از 
ترنم اونجا رو ترک کنه  دنیبعد از د خواسددتیباشدده... اول م رونیوقت شددب ب

 دو آهسددته آهسددته دنبالششدد ادهیپ نیاز ماشدد اریاخت یب دیترنم رو د یوقت یول
 کرد...

... اصال فهمهیرو نم روزشیامروز و د یکارا لیدل کنهیهم که بهش فکر م هنوز
سال هفته ا نیتمام ا دی... چرا بافهمهیاز کاراش رو نم چکدومیه لیدل  یچهار 
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*ر*زه ه هیبشدده که همه اون رو  یدلتنگ کسدد دیبار به ترنم سددر بزنه... چرا با هی
 دونندیم

 ...زنم؟یدسدددت و پا م ایفیبالنکل نیچرا هنوز هم تو ا ای: خداگهیوار م مهزمز
 آخه چرا؟

فا ادی تهیترنم م یحر فاف بدجور آزارش م ی... حر خائن ...» دهیترنم  من 
 یبرا که یی... تویی... آره خائن توییتو هیخائنه واقع هیکه  ی...کسددسددتمین

ه ک یی... تویگذاشددت که من توش گرفتار بودم تنهام یاز مخمصدده ا یخالصدد
امزد باز که با داشتن ن یی... توینامزد کرد گهیدختر د هیبا  یو رفت یباورم نکرد

 ...«ییتو ستمیکه خائنه من ن ی... آره سروش کسیچرخیهم دور و بر من م
رنم باز هم حرف ت دستیفایب ی... ولذارهیگوشش م یدستش رو رو یناراحت با

 چهیپیتو گوشش م
 «ییتو ستمیکه خائنه من ن یسآره سروش ک »

 ستمی.. نه نه من خائن نستمی: من خائن نگهیوار م زمزمه
 شهیم ریچشمش سراز یاز گوشه  اشک

 کنهیم دیترنم رو تائ یته دلش حرفا یزیچ
 «یچرخیکه با داشتن نامزد باز هم دور و بر من م ییتو »

 ییزایچ هی یبشدده رو نداره ول دهیانگ خ*ی*ا*ن*ت بهش چسددب نکهیا تحمل
 ستیشبانه دست خودش ن یها یتاب یب نی... استیدست خودش ن

 : آالگل شرمندتم...گهیم رلبیز
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... فاصددله اش با آالگل دسددت سددتیبا آالگل دسددت خودش ن ومدنین کنار
شقستیخودش ن ست خودش ن تونهیکه نم ی... ع .. .ستینثاره آالگل کنه د

که هنوز ترمن رو  سددتی... دسددت خودش نسددتیدسددت خودش ن زایچ یلیخ
سم  وونهید شه... که هنوز خودش رو مالک ج ست داره... که هنوز نگران وار دو

ه ساد یعالقه  هی یبه آالگل نداره... حت یکشش چیدونه....واقعا هیو روحش م
 یسع یلیحاال هم آالگل خ نیهم وجود نداره که دلش رو خوش کنه... تا هم

شون از حد ب*و*س و  حرفا باالتر بره  نیب*غ*ل و آغوش و اکرده بود رابطه 
بهش  هتونیبعد از ازدواج هم نم یحت کنهیمواقع فکر م یعضی... تونستیاما نم

ست نداره مثله خ ست بزنه... دو  فقط به رابطه فکر کنه... گهید یاز مردا یلید
که ب قدر  گل فرار یهمون مه از آال با عشددق هیتاب ترن ... اون رابطهرو فقط 

 ...خوادیم
 ره؟یموندم... چرا مهرش از دلم نم فیبدجور بالتکل ایاخد-
ود... ب دهیند ینجوریهم ترنم رو ا طیشددرا نی... در بدترفتهیترنم م تیجد ادی

 چوقتیشددد... ه یشددد... بدجور هم خال یامروز بعد از مدتها ته دلش خال
 راحت اون رو نقدریا چوقتیباهاش برخورد نکرده بود... ه تیجد نیترنم با ا

رو خلع سددالح  ونراحت ا نقدریا چوقتینکرده بود... ه سددهیمفا بهیغر هیبا 
 نکرده بود...

 نبود؟ یشگی: چرا امروز ترنمف ترنم همگهیوار م زمزمه
که سددرش  ییبا اون بال ی: مرد حسددابدهیو به خودش جواب م زنهیم یپوزخند

شه د یشگیترنم هم یخوایم یآورد شت شبیبا  همتا مرز ت*ج*ا*و*زش  یدا
 یرفتیم شیپ
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ان و ... که مشدددهیغافل م ایکه از دن کنهیفکر م ریبه ترنم و اتفاقات اخ اونقدر
دش به خو شیزنگ گوش ی... با صداکنهیرو فراموش م شیفعل تیزمان و موقع

س ی... وقتندازهیم شیبه گوشد ینگاه یحوصدلگ ی... با بادیم م چشدمش به ا
تماساش رو  زا چکدومیجواب ه ... از صبحرهیاخماش تو هم م خورهیآالگل م

 یصداش رو نه حوصله  ینداده... االن هم حوصله ش رو نداره... نه حوصله 
صله  صله  یحرفاش رو نه حو صال حو کس  چیو ه زیچ چیه یگله هاش رو ا

رو خاموش  ی... گوشددشددهیکه خودش قطع م دهیرو نداره... اونقدر جواب نم
صداذارهیم بشیج یو تو کنهیم شنا ی... سرشنوهیچند نفر رو م یآ  هیکت عی... 

سمت ته کوچه م رهیگیم واریاش رو از د شت رهیبه  ش یکی... پ ارک پ ینهایاز ما
 شنوهیطاهر رو م یبه طور واضح صدا نباری.... اشهیم یشده مخف

 : مامان تو رو خدا تمومش کنطاهر
 زدیمادرجون صدا م شهی... مادرترنم رو همشنوهیمادرجون رو م یصدا

 ه*ر*زه یاون دختره  ای ی: تو طرف منمادرجون
 : مامانطاهر

صحبتام رو با پدرت کردم... مادرجون سه هم ای: من   ای زنهیمن رو م دیق شهیوا
 دهیشوهرش م

 شهیم یدلش خال ته
 ترنم رو شوهر بدن؟ خوانیم یعنی: گهیوار م زمزمه
س نقدری: طاهر چرا اطاها ... مادرمون مهم تر یزنیم نهیسنگ اون دختره رو به 

 ترنم؟ ای
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 : طاها اون خواهر ماستطاهر
دخترف دختر  نی...اسددتی: طاهر تمومش کن... اون خواهر شددماها نمادرجون
 من رو خراب کرد یکه زندگ هیهمون زن

... ارهیکدوم از حرفاشون سر در نم چیاز ه دهیو منگ به حرفاشون گوش م جیگ
 فهمهیمنظور مادرجون رو نم

شت نیمامان تمام ا :طاهر ستش دا سیسالها مثله دخترت دو ممکنه  ی... هر ک
 اشتباه........ نیاشتباه کنه... اگه ترانه ا

من  ی: طاهر خفه شددو... ترانه گهیوسددط حرف طاهر و م پرهیبا داد م مادرجون
با ا سدددالها هم مجبور بودم تحملش  نینکن... تمام ا سدددهیه*ر*زه مقا نیرو 

 نیا دنیاز دسددتش خالص شددم چرا باز صددبر کنم... د تونمیکنم... االن که م
کر ف سدددتینمثله مادرش  کردمی... فکر ممونهیم یجیدختر برام مثله مرگ تدر

... اما اون هم مثله همون کنهیفرق م زیکنم همه چ تشیاگه خودم ترب کردمیم
 اهیمن رو به خاک س یدختر زندگ نیمادر ا یروز هیخبرشه...  یمادره از خدا ب

رو  نمیدخترم رو داغون کرد دختر نازن یسددال قبل هم خودش زندگ 4نشددوند و 
 پرپر کرد

ص نیا دنیشن تحمل شخ عمر خودش رو مادر ترنم  هیکه  یحرفا رو از جانب 
... شددهی... باورش نمفتهیتا ن رهیگیم وارینداره... دسددتش رو به د کردیم یمعرف

صدامونهیکاب*و*س م هیمثله  زیهمه چ که  شنوهیرو م یمادر یها هیگر ی... 
 ترنم رو بزنه... دیق خوادیتمام م یرحم یامروز با ب

با هیمن تحمل دور سددروش» ندارم  خودمون  یخونه  کینزد دیخونوادم رو 
 «؟یریخونه بگ
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 «یلوس و ننر یهنوز هم همون دختر بچه  ؟یکنیشوهر م یسرت دار ریخ»
 «نمیانم رو ببمام یغم تو چشما تونمیکه هست... من نم نهیهم»
 «نه؟یمادرجون غمگ یکنیفکر م چرا»
تنها  یلیهسددتن... مامان بعد از من و ترانه خ رونیب شدددهیو طاهر هم طاها»
 «شهیم
ستش رو بگو من رو ب یاله» شم... را س شتریقربون دل مهربون خانومم ب ت دو

 «با مادرجون رو یدار
مان یبه خدا... تو عشددقم یا وونهید» مادرمه. یما  یجا هی.. هر دوتون هم 

 متونیباشه من م ادتی شهیرو واسه هم زیچ هی... سروش نیتو دلم دار یخاص
شش خ نیاگه به مامان و بابام توه یاز حق خودم بگذرم ول شه بخ  یلیخ یلیب

 یودب یصبنکن... هر وفت ع نیبه خونوادم توه چوقتی... هشهیبرام سخت م
 «کن یسر خودم خال

... من خودم هم شمینم یاز دست عصبان چوقتیمن هخانمم  هیحرفا چ نیا»
 «پدرجونو مادرجون رو مثله پدر و مادرم دوست دارم

 چه خبره؟ نجایا ای: خداگهیلب م ریز
االن هم  نی... تا همزنمینکن.. من امشدددب با بابا حرف م هی: مامان گرطاها

 هم از سدرش کهی... همون مرتینکرد رونشیکه از خونه ب یکرد یخانم یلیخ
 ادهیز

 : طاهدداطاهر
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طاهر در رو برا یب طاها به حرف  باز م یتوجه  به  کنهیمادرش  مادرش رو  و 
صبانفرستهیداخل خونه م سمت طاهر م تی... بعد با ع بار  هی: اگه گهیم ادویبه 

 و تو.... دونمیمن م یکن یاز اون ه*ر*زه طرفدار گهید
 12 یلعنت ی کهیاون مرت :گهیو م زنهیبه موهاش م یچنگ تیبا عصددبان طاهر

 ؟یفهمیسال از خواهرمون بزرگتره و دو تا بچه داره... م
نه نمطاها ... کشدددهینم گهیکه مادرم د نهیا فهممیکه م یزی... تنها چفهممی: 

 و شکسته شده؟ ریچقدر پ ینیبینم
 ؟یدیآزارش م نقدریچرا ا ه؟ی: تو مشکلت با ترنم چطاهر
 مامان رو فراموش کنم یبونه ش یاشکا تونمینم چوقتی: هطاها
 مادر ماست یکه هوو هیزن یکه بچه  هیترنم چ ری: تقصطاهر
 ی: چه راحت ترانه رو فراموش کردطاها

انه که تر میریرو هم در نظر بگ نیا دیبا ی: من ترانه رو فراموش نکردم ولطاهر
 رو بفهم نیا کردیم یخودکش دیخودش هم مقصر بود... نبا

ها نه نمطا قدر د یدونیهم بفهمم... خودت م خوامی... نمهممفی:  نهیچ  ی وو
محرم  شددهیبودم... هم یمیچقدر با خواهرم صددم یدونیترانه بودم... خودت م

به خاطر  تونمیاسددرارم بود... نم نه  به خاطر خودم...  نه  ترنم رو ببخشددم... 
 ببرم ادیاز  تونمیترانه رو نم یمامان... به خاطر ترانه... اشکها

 طاها :طاهر
شمو ق الیخیحرفا رو ب نینکن احترام و ا یکار هی: طاها و درد... طاها ه هم دیب

 راه اندخت یا یزیچه آبرور یدیند شبید نیرو بزنما... هم زیچ
 ...دهی... حرف آخر طاها بدجور عذابش مکنهیم تشیطاهر اذ سکوت
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ه باش... : طاهر تنهاش نذار.. تو رو خدا تو هواش رو داشددتگهیوار م زمزمه
 بار رو کمکش کن هی نیفقط هم کنمینم تشیاذ گهید ایخدا

کم کم  شدددهیباعث م گهیهم از طرف د یطرف... نگران هیوجدان از  عذاب
ش سیخ نیزم یرو یبره... با ناراحت لیقواش تحل شت ما منتظر  و نهیشیم نیپ

 شهیحرفا م هیبق
امشب  نیبذار هم... یگینم یچی: پس امشب هشنوهیطاها رو دوباره م یصدا

ما  دونهیم گهیاون که د دونهیرو م یهمه چ گهیماجرا تموم بشددده... ترنم که د
ست شیناتن یبرادرا  نی... پس بذار استیکه مادرمون مادر اون ن دونهی... ممیه

بدونه که بودنش عذابمون م بذار ادهیرو هم  بدونه که تحملش  مرو ه نی... 
 چقدر سخت و طاقت فرسا شده

ططاهر ها ا:  قدریا مه  ن باش... ترنم هم ه گدل ن عذاب  نیا یسددن ها  سدددال
 هم.... شبی... ددهیکش

شم م طاها سط حرف طاهرو م پرهیبا خ کن... همه  ی: کمتر ازش طرفدارگهیو
 عذاب بکشه دیبا نیاز ا شتریعذابها براش کمه... ب نیا ی

حرف  نیباز هم هم شدددیترنم و ترانه عوض م ی: اگه جاگهیم یبا ناراحت طاهر
 ؟یزدیرو م
 کردینم یکار نیچن چوقتی: خواهر من هطاها

 فرشته بود... هی... ترانه ؟یفهمی: مدهیادامه م تیعصبان با
 سوزونهیدل خودش رو هم م کشهیکه طاهر م یآه
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ها  هی... ممکنه همسدددامی: بهتره داخل خونه برگهیگرفته م ییبا صددددا طاهر
 حرفامون رو بشنون

 قط در مورد امشب سفارش نکنم... فمی: برطاها
 شنوهیکه سروش نم کنهیزمزمه م یزیلب چ ریز طاهر
 : مطمئن باشم؟طاها
شم م طاهر شه.... بگهیبا خ شو  نیاز ا شتری: گفتم با ضافه نزن... گم  حرف ا
 داخل
 ؟یکنی: باشه بابا... چته... چه زود هم افسار پاره مگهیو م خندهیم طاها

 ...شنوهینم ییصدا چیه گهید ...شنوهینم یچیه گهید
 ی... طاهر چه زود کوتاه اومدی: چه زود کوتاه اومدگهیم یناراحت با

 همه ماجرا رو نداره... نیا تحمل
به  ی... به سددختکنهیترنم فکر م ی ندهیو به آ شدددهیزحمت از جاش بلند م به

ش ه لحظ کی یترنم برا یپدر یدر خونه  یو جلو کنهیحرکت م نشیسمت ما
 یبار بعد از مدتها دلش برا نیاول یو برا ندازهیبه خونه م ینگاه کنهیف متوق

 سوزهیترنم م
باهاش  نی... اهیادیمجازات ز گهید یکی نیا ای: خداگهیوار م زمزمه کار رو 

 نکن
بلند از خونه  یو با قدمها رهیگیتموم شدددن حرفش نگاهش رو از در خونه م با

وجودش احساس  یدر اون عشق رو با همه  یکه روز ی... از خونه اشهیدور م
ستاش رو داخل ج سها یو ب ذارهیم بشیکرد... د  فشیو کث سیخ یتوجه به لبا

ش سمت ما سر کوچه م نی... همکنهیحرکت م نیبه  سهیکه به  ز ا تفاوت یب ر
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شک سمند م ش نکهی... اما بعد از اشهیرد م یرنگ یکنار   دور نیچند قدم از ما
 کنهیچرا احساس م دونهی... نمندازهیم نینگاه به ماش و گردهیبه عقب برم شهیم
 نشستن نی... دو نفر داخل ماشدهید ییجا هیرو قبال  نیماش نیا
 ایگردی: تو هم دنبال دردسر مگهیلب م ریز

ش دهیرو تکون م سرش صله ا رهیگیم نیو نگاهش رو از ما ا که ب یچند قدم فا
ش ش به نکهی... همکنهیم یخودش داره رو ط نیما شک رسهیم نشیما  یسمند م

... دو ی... تصادف... موتورفتهیم روزید ادی... کنهیبه سرعت از کنارش عبور م
ش سرن شک ی رهی... نگاه خناشیتا  سمند م ا به ترنم... ت گاه... ترس نیترنم... 
 نگاهش خارج شده درسیاز د نیماش ادیخودش ب

خال ته مه وار م شدددهیم یدلش  باز خودتگهیو زمز نه  به دردسددر  : نک رو 
 ... ترنم... ترنم... ترنم...یانداخت

چرا  چه خبره... نجای... اشمیم وونهیدارم د ای: خداگهیو م دهیم هیتک نشیماش به
 رسهیهمه مشکوک به نظر م نیا زیهمه چ

سته ها و رازها یکالفگ قهیاز چند دق بعد پنهان ترنم  یو حرص خوردن از ندون
 کنه یفکر به خونه بره و رهیگیم میتصم

 یکه به خونه برسه کمتر به ماجراها یحداقل تا زمان کنهیم یو سع کشهیم یآه
 امروز فکر کنه
*********** 

 دوازدهم فصل
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ه خون ی... کسددکنمیبه اتفاقات امروز فکر م دمویتخت اتاقم دراز کشدد یرو
 یکه چه جور دمیراه هزارجور با خودم نقشدده کشدد یتو رسددرمی... خسددتین

 سددتیاز بابا ن یبکشددم اما االن که اومدم نه تنها خبر شیمان رو پموضددوع ما
 رهیگیو حالم رو م شهیبلکه سروش هم سر راهم سبز م

 رهیگیمن حال اون رو خندم م ایاون حالم رو گرفته  نکهیفکر ا از
 نیاومده بود؟ مگه شرکت رو ازش گرفتن که ا نجای: چرا اکنمیلب زمزمه م ریز

 اومده؟ جانیهمه راه رو تا ا
با کنمیرفتاراش رو درک نم نیا لیدل س کنه پ یاز من دور دیاگه از من متنفره 

... جالبتر از شددهیرام سددبز م یجلو نقدری... چرا اکنهیچرا به زور اسددتخدامم م
همه  نیا دهیمن رو د یچهار سال کجا بود؟... چرا از وقت نیتو ا نهیا نایا یهمه 
 دهیشون ماز خودش ن یو غر بیعج یرفتارا
 فتمیامشبم م یحرفا ادی کشمویم یشدن... آه بیهمه عج کنمیم حس

لبم باال ضربان ق کنمیمن و سروش رد و بدل شد فکر م نیکه ب ییبه حرفا یوقت
 اون همه حرف بهش زده باشم... شهی... باورم نمرهیم

 یستش ییدستشو عی: بدبخت رو با ماگمیزمزمه وار م نهیشیرو لبم م یلبخند
 هشیباورم نم یگیبعد م یآفتاب پهنش کن یجلو یقط مونده بود ببرف

 رهیگیحرف خودم خندم م از
 یزنیخودت حرف م یبه خدا... واسدده  یخوشدد ی: الککنمیخودم زمزمه م با

سه خودت م صه میخندیوا سه خودت غ  بیتو هم عج یای... دنیخوری... وا
 رفت یها.. ترنم خل و چل شد بهیغر
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 یتاسددف برا یبه نشددونه  ی.... سددریکه بگه خل و چل بود یخال یمان یجا
به سددروش زدم فکر م ییبه حرفا دمویخودم تکون م ن او دونمی... نمکنمیکه 

ستیدلم م تیتو اون موقع یهمه جرات از کجا اومد ول صا یهمه  خوا  ییحر
... وشبهتر از سر یکنم و چه کس ینفر خال هیمدت خورده بودم رو سر  نیکه ا

رفت...  شیکرد... تا مرز ت*ج*ا*و*ز پ رمیبارها و بارها تحق که یسددروشدد
شما یجلو س یچ شد... بهش  رهیو با غرور به من خ دیمن نامزدش رو ب*و*

گفته بودم دست از سرم برداره... دور و برم نچرخه... سر به سرم نذاره... بارها 
فقط  یاهخودخو الاما اون با کم شیو بارها ازش خواهش کردم بره دنبال زندگ

ن م یبه دل شکسته شده  چوقتی... هکردیغرور له شده اش فکر م یبه ارضا
 یاون لحظه تو یتو دونمیفقط م ومدیاون حرفا از کجا م دونمیفکر نکرد... نم

ها یتو تیاون موقع مام تن غه ت غد مه د  یهام جلو یکسدد یها و ب ییاون ه
بودم رو با  دهیکه کشدد رو ییها یدر اومدن... تمام بدبخت شیچشددمم به نما

که  بار هم هی ی... فقط خواستم براکردمیسروش دوباره حس م یتکرار یحرفا
 چوقتیه دی... شددارسددنیبه نظر م تیرو بزنم که دور از واقع ییشددده حرفا

شا یمن پ یگ*ن*ا*هیبه ب چکسیه  یابر نایهمه بفهمن ا یروز هیهم  دینبره 
حرفا رو  نیواجب بود... ا حرفا نیکه امروز گفتن ا نهیمهم ا سدددتیمن مهم ن

که از جانب من گفته شددد از  ی... هر چند هر حرفزدمیم شیچهار سددال پ دیبا
بان یرو  نیطرف مقابلم ا یاز آدمها یکیبه نظرم الزم بود  یبود ول تیعصدد

ته مثل گذشدد نکهیباورم کنه نه به خاطر ا نکهیحرفا رو بشددنوه... نه به خاطر ا
سک یدل خودم... آره برا خاطرباهام رفتار کنه بلکه ب که  یرشمایب یدردها نیت
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شکستم  دمیخودم د هیاون روز که اون مدارک رو بر عل ادمهیبه دلم وارد شد... 
صل یول ست ا س یزمان یشک ضاوت  هیدر مورد من  یرخ داد که هر ک جور ق

ضاوتها و تهمتها  نبود که من رو از پا در آورد نه او گرانید ینا به جا یکرد... ق
س یتا مدرک ب چند ستم  شیب یا سهیارزش که همه اش د نبودن... امروز خوا

بعد از مدتها دل خودم رو سددبک کنم حداقل با سددکوت احمقانه ام من رو 
بات اث یبرا یواه دیام هیمن  لیکه هستم فرض نکنند... آره دل ینیاحمق تر از ا

 یرفامن حفظ غرور شددکسددته شددده ام بود... با ح لینبود دل میگ*ن*ا*هیب
اثبات  یبرا یوقته تالش یلیرو به خودم ثابت کردم... من خ زایچ یلیامروزم خ

سل ییجورا هی کنمینم میگ*ن*ا*هیب شدم ول میت شت  که  شهینم لیدل یسرنو
امروز دسددت خودم نبود  یحرفا نکهیخودم هم باور کنم گ*ن*ا*هکارم...با ا

از  چکدومیه زها احرفا زده شددد... امروز بعد از روز نیخوسددحالم که ا یول
 شی... امروز خودم رو ترنم چهارسدددال پسددتمین مونیکه کردم پشدد ییکارها

 احساس کردم...
نشددو دختر ...تو  می... تسددلنهیهم ی: راه درسدددت زندگکنمیلب زمزمه م ریز
 یادامه بد دی... بایبتون دی... بایتونیم

 دمیحرفام تکون م دیتائ یبه نشونه  سرمو
من حرف  یداشدددت به جا گهید یکی... انگار کنمیم امشددبم فکر تیجد به
 مثل ترنم یکی.... دیکشدیمن نفس م ی... جاشددیم یمن عصدبان ی.. جازدیم

من  یزنده شددده بودو به جا شیگذشددته.... انگار ترنم چهار سددال پ یروزها
ودم هم ... خشهیدرست نم یچی... با ساکت نشستن هیبجنگ دیآره با گفتیم
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بال دونمینم گهید ها چ یچ دن  دیناام گهیکه د نهیا دونمیکه م یزیام؟... تن
 اولم رو هم خخوب برداشتم یرو بسازم و قدمها میزندگ خوامی... مستمین

 یباز شدددن در ورود ی... صددداامیم رونیاز فکر ب اطیاز ح ییصدددا دنیشددن با
 اومده... یک دونمی... نمنهیتو دلم بش یترس شهیسالن باعث م

 ه دزد باشه؟: نکنگمیلب م ریز
س نفسم  باز و بسته شدن در اتاق مونا و بابا ی... صداکنمیام حبس م نهیرو تو 

 شهیبسته شدن در سالن بلند م یسکوت صدا قهی... بعد از چند دقشنومیرو م
 ی... طاها با صددداشددهیم دهیحرف زدن طاهر و طاها شددن یو بعد از اون صدددا

 از مونا و یی.... صدازنهیموج م یحوصلگ یطاهر ب یاما تو صدا خندهیبلند م
شن لم ... حوصومدهیکه بابا هنوز خونه ن زنمیحدس م نطوری.... اشهینم دهیبابا 

ه بهشون سرگرم کنم ک ییزایخودم رو با چ دی... بافتمیحرف دکتر م ادیسر رفته 
 عالقمندم

 سر به کتابخونه بزنم... هیراهم  ریتو مس دی: فردا باگمیوار م زمزمه
ام عوض کردن لباس ی... حوصله ندازمیبه لباسام م ینگاه نمویشیتم متخ یرو

 یالپردازیخودم خ یبرا دمویاومدم خونه رو تخت دراز کش یرو ندارم... از وقت
 کردم

سمشمیتختم بلند م یاز رو فرستمویلعنت م طونیش بر ت ... همونجور که به 
 کنمیلب غرغر م ریز رمیکمد لباسام م
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شو ن- ستی... مثال میستیتو آدم ب  یول ینفکر نک زیچ چیو ه چکسیبه ه یخوا
... یکنیو اون فکر م نیو مدام به ا یمثل جنازه رو تخت افتاد یاومد یاز وقت

 یهم دار شرفتیبعد انتظار پ
سه خودم غرغر م نجوریهم ست بلوز و  هی... کنمیدر کمد رو باز م کنمیکه وا د

باس ب دارمویشددلوار رنگ روشددن برم به سددمت کنمیعوض م مرونیبا ل  ...
شو ست صورتم بزنم... بعد از ا یتا آب رمیم یید ست و  ش نکهیبه د ست  ییواز د
خورده  هیاومده...  یک دونمی... اصددال نمشددنومیبابا رو م یصدددا شددمیخارج م

... از استرس رنگم ندازمیبه خودم م یو نگاه رمیم نهیاسترس دارم... به سمت آ
 دهیپر
لبیز ته ترنم؟گمیم ر مادرت بپرسدد یخوایم : چ که  یخواینم یدر مورد 

 یگ*ن*ا*ه کن
شمامو  کنمیم یسع زنمویم یلبخند زور هی سترس رو از خودم دور کنم... چ ا
 نموکی... بعد از چند لحظه چشمامو باز مکشمیم قیچند بار نفس عم بندمویم

 ندازمیم نهیآ یبه دختر تو ینگاه
ست نده... نها دختر... اعتماد به نهی: اگمیوار م زمزمه ست رو از د د دا تشینف

 یخونواده تجربه کرد نیا یرو تو نایو فحش و کتکه که تو بارها و بارها ا
لکه از ب سددتیاجبار ن یلبخندم از رو نیا یول شددهیرو لبام پررنگ تر م لبخند

ت بلند به سددم یبا قدمها رمویگیم نهیکه به خودم دارم... نگام رو از آ هینانیاطم
 نییرو به سددمت پا رهیدسددتگ چرخونمویرو داخل قفل م دی... کلرمیدر اتاق م

شمیم  متیجد یهمه  کنمی... لبخند رو از چهره ام پاک مشهی... در اتاق باز مک
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سرد... بزمیریصورتم م یرو تو سرده خون مه تفاوت... آرو یتفاوت ب ی... خون
 مشیق خارج ماز اتا کنموی... در رو کامل باز میآروم... بدون استرس و نگران

سرم به آروم در شت  سالن حرکت  ییبا قدمها بندمیم یرو پ سمت  محکم به 
 یمبل مقابل هم نشستن و طاها به آروم یکه رو نمیبی... طاها و بابا رو مکنمیم

... صددورت طاها رو داسددتیاز صددورت بابا پ ی... کالفگگهیبه بابا م یزیچ
... فتهیه که نگاهش به من مبگ یزیچ خوادیچون پشددتش به منه بابا م نمیبینم

م نذاشددته بود رونی... مدتها بود که پام رو از اتاق بشددهیم رتینگاهش پر از ح
با گامهاکنمیرو درک م رتشیتعجب و ح نیا به سددمت مبل یی...  ه ک یبلند 

قب به ع نهیبیسددکوت بابا رو م ی... طاها وقتکنمیروشددون نشددسددتن حرکت م
 نمورسویاز بابا نداره... خودم رو به مبل مبهتر  یاون هم عکس العمل گردهیبرم

 نمیشینفره م هی یاز مبلها یکی یرو یبه آروم
مه خارج شددنومینم یجواب چیکه ه کنمیوار سددالم م زمز تاقش  طاهر از ا  ...

... مشیمن متعجب م نباری... اشهیم یمن چشماش پر از نگران دنی... با دشهیم
تعجب نگاهش پر از  یره به جاسوال دا یعکس العمل متفاوت طاهر برام جا

ه ب رهیتو هم م شمن اخما دنیو با د شهی....مونا هم وارد سالن مهیترس و نگران
 یرو گرفت متی: پس باالخره تصمگهیو م گردهیسمت بابا برم

 : مونا ساکت باشبابا
شپخونه م رهیگیبا اخم نگاهش رو از بابا م مونا صب رهیو به داخل آ  تیانبابا با ع

 رون؟یب یاز اتاقت اومد یک ی: با اجازه گهیو م گردهیمن برم به طرف
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و کنار  ادی... با تعجب به طرف ما مشددهیبار نگاه طاهر هم پر از تعجب م نیا
 شهیم رهیو به من خ نهیشینشسته بود م یمبل دو نفر هی یطاها که رو

رف حباهاتون  دی: باگمیحال با احترام م نیو با تحکم و در ع زنمیم یلبخند
 بزنم
 می: ما هم باهات حرف دارطاها

 : طاهاگهیبا داد م بابا
 : بابا..........گهیو م شهیبا خشم از جاش بلند م طاها

و  نیو تو... بشدد دونمیمن م یکلمه حرف بزن کی: طاها اگه گهیبا اخم م بابا
 ساکت باش

 گهینم یچیو ه نهیشیسرجاش م یبا ناراحت طاها
. ..کنمیطاها و مونا رو درک نم ی... حرفاکنمینگاه م شددونیتعجب به همگ با

 سوال داره یبابا هم برام جا تیطاهر و عصبان ینگران نیهمچن
 بگو شنومی: مگهیو م گردهیبه طرف من برم بابا
 با آرامش کنمیم یسددع امویم رونیخونوادم ب بیو غر بیعج یفکر رفتارا از

 حرفم رو بزنم
 دمینش شبیکه د ییبدونم حرفا خوامی: مگمیم وشمیم رهیبابام خ یچشمها به

 تا چه حد صحت داره؟
 ادجیدر حالت صورتش ا یرییتغ چیسوالم متعجب نشد... اخمم نکرد... ه از

 سوال از جانب من بود نی... انگار منتظر اینشد به جز کالفگ
 ای: دنبالم بگهیو با تحکم م شهیجاش بلند م از
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از جام  یمن هم به آروم کنهیکارش حرکت ماز دسددتورش به سددمت اتاق  بعد
و باال .. دستش ررسهی... بابا به اتاق مورد نظر مرمیو پشت سرش م شمیبلند م

 شهیمونا متوقف م یرو باز کنه که با صدا رهیتا دستگ ارهیم
رو از من و بچه  زیهمه چ یخوایم شددهیباز مثل هم م؟یشددد بهی: باز ما غرمونا

 میکن یهات مخف
روع : مونا باز شگهیو م ندازهیبهش م یو نگاه گردهیاخم به طرف مونا برم با بابا

 نکن
نه من... مثله  ییتو کنهیکه داره شروع م یرو شروع نکنم... اون کس ی: چمونا
.. هنیتو هم هیزندگ قتی... حق؟یدیم حیدخترت رو به خونوادت ترج شددهیهم

 من بود یترانه مرد چون ترنم مهمتر از من وبچه ها
سددالها بزرگم کرده...  نیا یهسددتش که همه  ییهمون مونا نیا شددهینم باورم

 یعنی... دونسددتمیسددال مادرم م یزن رو سددالها نیمن ا شددهیواقعا باورم نم
ا اون دخترم دخترم گفتنه یعنی... ارهینم ادیاز خاطرات گذشته رو به  چکدومیه

 شهی... مگه مردک یباز شیهمه سال نما نیا شهیبود... مگه م شینما هیهمش 
 یو دروغ یمحبت کرد... آخه مگه محبت راست یهمه سال مهربون نبود ول نیا

خدامیهم دار که مونا از من متنفره... چرا ا تونمیچرا نم ای...  قدریباور کنم   ن
 گمینم یچیه کنمویبه بابا نگاه م یباورش سخته... با ناراحت

 ... چرا.....یکنیرفتار م: مونا چرا مثل بچه ها گهیم یبا ناراحت بابا
سط حرف بابا و با داد م پرهیم مونا ه و خون نیتو ا ی: ترنم رو روز اول آوردگهیو

چه  تونمیمن گفتم نم عال یب ناب گه دارم و ج را چ یدر جوابم گفت یهووم رو ن
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ر و من ه یداد حی... هر بار ترنم رو به بچه هات ترجیکنیمثله بچه ها رفتار م
دو من ... ترانه مریکنیرفتار م اچرا مثله بچه ه یبهم گفت یزدم جنابعال یحرف

 یآبرو ...یکنیچرا مثل بچه ها رفتار م یکنم گفت رونیاومدم ترنم رو از خونه ب
 یرو با ترنم روشن کنم باز گفت فمیرفت و من اومدم تکل شبیخواه*ر*زاده ام د

مسددخره رو  یه جمل نیهم ی... االن هم باز داریکنیچرا مثله بچه ها رفتار م
ش یخوایم ی... تا کیکنیتکرار م ستم کردیبمال رهیسرم رو  ه خدا ... بی... خ

... بابا من که گ*ن*ا*ه نکردم کشددمینم گهی... ددمیبر گهیمن د یخسددتم کرد
شدم... ا شک کردم آخرش  نیزنت  سال ترنم رو مثله دختر خودم تر و خ همه 

باشددم... هر چ خوامینم گهیدخترم... د یاومد جنازه  رمیگ یچ به   یآدم خو
شب تکل ینجوریا تونمینم گهیمن د یبگو ول یبگ یخوایم  فیادامه بدم اگه ام

شن کرد زیهمه چ  شهیهم یصورت دور من رو برا نیا ریدر غ چیکه ه یرو رو
 نیاز ا کنمویترکت م شددهیهم یواسدده  یها رو نگ یخط بکش... امشددب گفتن

 ...رمیخونه م
 ....رهیگیو نگاشو از مونا م زنهیهاش مبه مو یبا حرص چنگ بابا

ن انتخاب نشست یمبل رو برا نیتر کیو نزد گردهیبه سمت مبل برم یکالفگ با
 کنهیم
 نیجا بش نیهم ای: بگهیدر آخر با داد خطاب به من م و
سمت مبل مقابل بابا حرکت م یناراحت با  یگشی... مونا هم با اخم همکنمیبه 

مبل دو  یرو رسهیبه بابا م ی... وقترهیبه سمت بابا م و شهیاز آشپزخونه خارج م
با برا ینفره ا با به من خ نهیشددینشددسددتن انتخاب کرده م یکه  با نفرت   رهیو 
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نفرت تو نگاهش بود و  نیسالها ا نیا یهمه  ایآ کنمی.... با خودم فکر مشهیم
 من متوجه نشدم؟

 امیبابا به خودم م یصدا با
 نی: بشبابا

 رهیواسددتادمو به بابا خ یکنار مبل تک نفره ا نمیبیم ندازمیاف مبه اطر ینگاه
صال نم س نیبه ا یک دونمیشدم... ا شونه دمیمبل ر سرمو به ن شه تک ی... ون با

 کنمیمبل پرت م یخودم رو رو دمویم
ست... طاها با اخم طاهر با ناراحت یتو ینیسنگ سکوت  یسالن حکم فرما

فکر  یزیجاشددون نشددسددتنو هر کدوم به چسددر یمونا با نفرت و بابا با کالفگ
ندیم حس  یچمه ول دونمیخبرم... خودم هم نم ی... از احسددداس خودم بکن
از  رکه باالت کنمیحرف قانع م نیخودمو با ا ییجورا هیندارم...  یترسدد کنمیم

 ... بابا باالخرهبرمیمطلق به سددر م یاهیو من االن در سدد سددتین یرنگ یاهیسدد
 ی: حرفاگهیم داسددتیکه لرزش از اون هو ییاو با صددد شددکنهیسددکوت رو م

 محض بود قتیمونا همه و همه حق شبید
مه به و نم یلیخ معلو عذ نهیم نه... ب تو حت حرف بز با خ یرا با به  فاوت   رهیت

پرسم بار ب نیآخر یبرا دادمیم حیترج یول قتهیحق دونستمیشدم... از اول هم م
 تا مطمئن بشم

ر بدونم ماد خوامیم گهید زیچ هی: فقط گمیم یو با خونسددرد کنمیباز م دهنمو
 و االن کجاست؟ هیمن ک

 : مادر تو موناست که تو رو بزرگ کردهگهیم یو با کالفگ کنهیم یاخم بابا
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سرد با شو م پرمیم یخون سط حرف ا که نه مون دیدونی: خودتون هم خوب مگمیو
 من رو..........

 : مونا نه مامانگهیبا داد م بابا
 کلمه رو به من نداد من نیگفتن ا یکه اجازه  ی: اون کسددگمیم یلخلبخند ت با
سشهیکلمه طرف مقابل واقعا مادر آدم نم نی... با گفتن استمین که  هی... مادر ک

بدون شددن هیجگرگوشددده اش بزنه...  یقلبش برا باز هم  نیا دنیمادر  کلمه 
وناسددت... کرد م حرومکلمه م نیکه من رو از گفتن ا یمادره...به هر حال کسدد

 ندارم... شونیاز ا یانتظار گهیهر چند من هم د
 ...ینمک نشناس یلی: خگهیم تیبا عصبان مونا

 یلو نیمادر بزرگم کرد هیشددمام که مثله  ونی: تا عمر دارم مدگمیم یمهربون با
 ...نیمادر کنارم نبود هیسخت مثله  طیباشه در شرا ادتونیرو  نیا

 نتظار...........و ا ی: تو دخترم رو کشتمونا
 ؟نه ای یکنی: مونا تمومش مگهیوسط حرف مونا و م پرهیم یبا ناراحت بابا

 شهیم رهیبه رو به رو خ یو با ناراحت شهیساکت م مونا
شته حرف گهی: دگهیم یبا کالفگ بابا ست ندارم راجع به گذ شنو یدو م... فقط ب

هسددتن که  یافراد نیتو هم هم یرو بگم که مادر تو موناسددت و خونواده  نیا
 سالن رو نشستن یتو

 ... االن هم جز همونشهیسخت م یلیخ یلیخ تیمواقع کنترل عصبان یبعض
 یراماحت ینکنم... که ب یحرمت یکه ب کنمیرو م میسع یوقتاست که دارم همه 

نفسددمو با  نایا یبشددم... با همه  مونینگم که بعدها پشدد زیچ هینکنم... که 
 سددتشددما در یحرفا یاگه همه  ی: حتگمیم تیدبا ج دمویم رونیحرص ب
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من حق دارم در  یهمش ادعاسددت ول نایا دیدونیباشدده که خودتون هم خوب م
 بدونم کشهیم دکیآورد و اسم مادرم رو به  ایکه من رو به دن یمورد زن

ست؟ هان؟ بد کردم تمام اگهیبا داد م بابا سال  نی: کدوم حرف من ادعا چهار 
 دمنکر رونتیاز خونه ب

هم ب چوقتیه نیدونسددتیخودتون م ی: اگه واقعا من رو بچه گمیم یناراحت با
... اگه مونا واقعا نیخونه نگه داشددت نیا یکه چرا من رو تو نیزدیسددرکوفت نم

چهار  نیا یبار هم که شددده تو هی یبرا دونسددتیمن رو مثل دختر خودش م
شو تو شتویاتاقم م یسال پا اگه طاها واقعا  ...کردیبه حرف دل من گوش م ذا

من دسدددت بلند  یرو یا بهیهر غر یجلو دونسدددتیمن رو خواهر خودش م
طاهر خکردینم طاهر رو برادرم  یلی... چرا دروغ  ها هوام رو داشدددت...  جا
ر پس چه جور از من انتظا نیسخت کنارم نبود طیتون در شرا هیبق یول دونمیم

 مبدونخودم  یسالن رو خونواده  نیافراد ا یکه همه  نیدار
ستش د یشده و با انگشتها رهیخ نیبه زم ی... با ناراحتندازمیبه طاهر م ینگاه

 کنهیم یباز
شته چه گند یدونی: جالبه... واقعا جالبه... خودت هم خوب مبابا  یکه در گذ
 یو زبون دراز یجلوم واسددتاد ییسددواله االن با چه رو ی... واقعا برام جایزد
 یکنیم
 جلوتون واسددتم... خوامیمن نم نیشددیحرفم نم یا متوجه : چرگمیم یناراحت با

شونه از  هی گمی... مزنمینم یکنم... من که حرف بد یزبون دراز خوامیمن نم ن
 از ینه نشددونه ا دیکنی... نه خودتون با من درسدددت رفتار منیمادرم به من بد
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 یسالها حت نیتمام ا ی... توخواستمیم ی... مگه از شماها چنیدیمادرم بهم م
بدتر هی  کار کردمو خودم طیشددرا نیذره از پول و ثروتتون رو نخواسددتم... تو 

محبت بود  یکه خواسددتارش بودم ذره ا یزیخرج خودم رو درآوردم...تنها چ
 ییاز اون حرفا چکدومی... هر چند هنیکرد غیکه هر روز و هر لحظه از من در

 پرسمیسوال ازتون م هیسوال فقط  هیاما  مرو قبول ندار شهیکه پشت سرم زده م
باهاشددون  نطوریمن بودن باز هم شددماها ا طیترانه در شددرا ایاگه طاها طاهر 

کارتر ی... حتن؟یکردیبرخورد م گه گ*ن*ا*ه بودن هر روز بهشددون  نیا
 نیبهش مادر بگم هم دهیکه اجازه نم یی...مونان؟یزدیبودن م یسرکوفت اضاف

من... نه سددرور  یر من... نه آقا... نه پدکردیم شخود یبرخورد رو با بچه ها
گه امروز ا قدریمن... من ا بدبخت ن که منو دختر  نهیا لشیدل کشددمیم یدارم 

 یارمن ک غمبریبه پ ری... من چهار سدددال گفتم به خدا به پدیدونیخودتون نم
شت ینکردم اما ب س شی... پنیتفاوت از کنارم گذ ص یهر کس و ناک رو  تمیشخ

 ....نیبردسوال  ریز
و به ر اشیو س ی: اون شب دزد رو بهونه کردگهیوسط حرفمو با داد م پرهیم مونا

ش نیا سل اوشیس یدید یو وقت یدیخونه ک ش متیت سر همه مون رو  شد   رهین
که از راه هایدیمال دونمو  هی یکیو دختر  یوارد شدددد گهید ی.. آخرش هم 
سه وا روداغش  یلباس عروس کفن تنش کرد ی... به جایقبرستون کرد یراه
من  یگ*ن*ا*هم... بچه ها یمن ب یگی... باز هم میبه دلم گذاشت شهیهم ی
 ... تو هم مثله اون ماد........زنهیکارا ازشون سر نم نیا چوقتیه

تو  یرب یخوایچرا م یگی: مونا چند بار بگم حرف نزن... بعد مگهیبا داد م بابا
 یکن یکار یمخف یخوای... چرا میاتاق صحبت کن
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 : باب......گهیم یناراحتبا  طاها
 مونهیکه حرف تو دهن طاها م کنهیبه طاها م یچنان نگاه بابا

طاهر ه و ما  حث پ یدخالت چیا مده نم شیدر ب نهیاو ما ک ته ا ناراح مه  ... معلو
... نگام پر از شددهیمونا جمع م یسددکوت کنه... اشددک تو چشددما دهیم حیترج

سوز ست ندارم اشهیم یدل مادرم  یباالخره مدتها جا ...نمشیب ینجوری... دو
 زنهیم سالن قدم یو تو شهیاز جاش بلند م تیرو برام پر کرده... بابا با عصبان

 زهیری... مونا آروم آروم اشک مگهینم یچیه چکسیه
به من  نسبت ستی: برام مهم نگهیمونا خطاب به من م یتوجه به اشکها یب بابا

ص گهی... دیدار یدیمن چه د یو زن و بچه  سر ندارم... خودت  یله حو درد
 شتریدوست ندارم ب گهی... دادیبرات خواستگار ب گهید یرو آماده کن آخر هفته 

 نمک نشناس خراب کنم یتو یرو برا میجو زندگ نیاز ا
که  یس... کشمیم رهیخ کردیم یپدر یقبل ادعا یکه تا ساعت یزده به کس بهت

 گهیداره بهم م مایم*س*تق خودش رو پدرم... االن دونسدددتیمونا رو مادرم م
شه... به طاهر نگاه خوادیم ستم خالص ب سرش رو بلند  ندازمیم یاز د صال  ا

طاهر  جانبانتظار کمک اون هم از  طیشددرا نی.... چقدر بدبختم تو اکنهینم
 بده حیباشه مونا مادرشه... محاله من رو به مادرش ترج یرو دارم... هر چ

با  ... لبخندم کم کم جاش رونهیشیو گلوم مت ی... بغض بدزنمیم یتلخ لبخند
... دوست دارم زار فهممیمونا رو م ی... حاال مفهوم حرفاکنهیپوزخند عوض م

 یچیکه جز ادعا ه ینیبب ییآدما نیکنم... چقدر سددخته خودت رو ب هیزار گر
 هیراز گ یخبر گهیاشکاش بند اومده... د کنمی... به مونا نگاه مشهیسرشون نم
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ه خون نیمن تو ا یموندگار یهاش فقط و فقط برا هیگر ینگار همه ... اسدتین
ضم رو قورت م داد و  هنکیاز ا کنهی... بابام منتظر نگام مدمیبود... به زحمت بغ

... اما نگاهم... شدددهی... پوزخندم پررنگ تر مکنهیراه ننداختم تعجب م ادیفر
از محبت...  یبه نام احسدداسدده... خال یزیچ راز ه ینگاهم خال کنمیحس م

 نگاه هیبسددته.... خینگاهم  کنمی... حس مزیاز همه چ یاز تنفر... خال یخال
 یپدر به خینگاه از جنس  هیواسه گفتن نداره...  یحرف چیه گهیکه د یا شهیش
. از ..سددتمیمتنفر ن چکسی... از ههیتوخال یادعا هیحرفاش  یکه همه  ندازمیم
ساس غر ندارم... فقط با همه یانتظار مه چکسیه شناکنمیم یبگیاح  یی... آ

 که دلم رو بهش گرم کنم نمیبیدر جمع نم
سرد همونجور ستم به  ش سگمیم یکه ن ازدواج کنم که بهش  ی: من محاله با ک

 ندارم یعالقه ا
 بگو گهیبار د هی دمی: نشنگهیشده م دیکل یدندونا نیاز ب بابا

 بهش ندارم یعالقه ا چیازدواج کنم که ه ی: من محاله با کسگمیتحکم م با
 یکنیم جایب یلیخ ی: جنابعالگهیبا داد م بابا

ل شدم... وقته م*س*تق یلیرفته من خ ادتونی نکهی: مثله اگمیتلخ م یلبخند با
 از نقدریخونسددت که اگه ا نیهم کنهیکه من رو به شددما متصددل م یزیتنها چ

 هی یخودیس ب... پکنمیرفع زحمت م یبه زود نیخونه ناراحت نیوجود من تو ا
 ...نیبنده هدر ند یخواستگارا یشبتون رو برا

 برم دمیم حیکجا اما ترج دونمیهم نم خودم
مبل جا به جا بشددم...  یاز ترس رو شددهیکه باعث م زنهیم یادیچنان فر بابا

به تنم افتاده... ضددربان قلب هیلرز ادشیفر ی جهینت ب هیکه  االتر که هر لحظه 
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قلبش  یو دسددتش رو رو کشدددهیم یفیخف غیاز ترس ج مونا هم ی... حترهیم
سته خذارهیم سلودمیترس یلی... در سته ترس رو با تک تک  ساس اح الم... در
دن شددکسددته شدد یبرا یلیباز هم دل یول کنمیم یبیدرسددته احسدداس غر کنمیم

شدن چنمیبینم سته  شک ست م یزی... اگه با  که  شیسال پ 4همون  شدیدر
ستم همه چ شم  یرو در رو نکهیا ین االن به جام شدویحل م زیشک پدرم با

 بودم اورشیو  اریاش هم قدمش بودم... همراهش بودم...  هیبه سا هیسا
 یاریباال ب گهیگند د هیکه  یبر ؟ی: چدددددددددددبابا

به آروم کنمیم یسددع قتی: من هگمیم یصددددام نلرزه  ند چیه چو باال  یگ
که دارم توش لحظه هام رو  یاالن خودم و ی... من به خودم به گذشددته اوردمین

ج پام رو ک یزندگ یتو چوقتی... چون هکنمیافتخار م گذرونمیم یبه سددخت
شتم... حت  نهیا ... مهمگنیم یچ هیبق ستی... مهم نطیشرا نیبدتر یتو ینذا

س دونمیکه من م نه... م یراه انتخاب برا نیبهتر ذارمیکه دارم توش قدم م یریم
من  تونهیهم نم چکسیدواج کنم که دوسددتش ندارم و هاز یبا مرد خوامیمن نم

 کار کنه نیرو مجبور به ا
آخراش لحن صدددام محکمه محکم  یشددد ول جادیدر صدددام ا یلرزشدد اولش

 بود... خوشحالم که هنوز هم غرور شکسته شده ام رو به حراج نذاشتم
 نشدده... که حرمتها نیرو کردم که صدددام بلند نشدده... که توه میسددع ی همه

اه به من نگ یتا چه حد موفق بودم... بابام با ناباور دونمیشددکسددته نشدده... نم
نهیم ظار شددنک گار انت نداشدددت... کم کم  نیا دنی... ان حرفا رو از زبون من 
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... مجبورت کنه؟ تونهینم چکسی: که هگهیم ادیو بعد با فر رهیاخماش تو هم م
 هیدست ک ایدن یتا بفهم رمینکن همون روز بله برونت رو هم بگ یکار

ه نه به اون بل نجاسدددتیدو نفر به ا وندی: پگمیم ذارمویقلبم م یرو رو دسددتم
من باز  نیریاگه بله برون هم بگ یباشدده... حت یکه جوابه عروسددش منف یبرون

ندیپ یوقت زنمیهم حرف خودم رو م باشددده ه یقلب و صددورت  یازدواج چین
له کسددرهیگینم حا به همسددر ی... م که یرو  قه ا چیه قبول کنم   هشب یعال

 خوامیرو نم یفرد نیندارم... من چن
شه اما ز کنهیم یسع بابا سرد با شو یبا لحن ستیهم موفق ن ادیخون نت که خ

 یچه نخوا ی... تو چه بخوایخوایم یتو چ سددتی: مهم نگهیم داسددتیتوش پ
کار خودم رو م تو هسددتمو من برات  ارداریکه من اخت نهی...مهم اکنمیمن 

 رمیگیم میتصم
وجودم  یترس رو تو یهمه  یول ترسددمیخورده م هی... شدددهیم یدلم خال ته

 مقاوم دیوقت دارم االن با یلیخ دنیو لرز دنیترسدد ی... واسدده کنمیم یمخف
ودم هم خ یکه برا یتیشکستم... با جد شهیهم یباشم اگه االن بشکنم واسه 

عقد  یره سف سررو  ... تا من بلهارداریاخت یآقا دی: اشتباه نکنگمینااشناست م
سر یادعا تونهینم چکسیندم ه شه... مثله ا یهم شته با  ونادتی نکهیمن رو دا

ا بنده اسددتعف یپدر بودن اون هم برا فیوقتته از شددغل شددر یلیرفته شددما خ
 ...نیداد
 ادیبا خشم به طرفم م بابا
 نبابا صداتو نیدیوقتا اجازه نم یلیکه خ یی: شمادمیمن همونجور ادامه م یول

 .........شهیم تونیپدر یشد ادعا یکنم االن که موقع ازدواج و خواستگار
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 یباال و حرف تو رهی... دسددتش مدهیبابا بهم رسدد یحرفم تموم نشددده ول هنوز
شمامو ممونهیدهنم م سمت چپم  یگونه  یرو رو یمحکم یلیس بندموی... چ

 دمویم که تعادلم رو از دسددت ادهیز ی...شدددت ضددربه به قدرکنمیاحسدداس م
 یدارن حقبمونه که  ادتیرو زدم تا  نی: اگهیبابا با داد م شددمیمبل پرت م یرو

 یرو بگ یهر چرت و پرت یبزرگترت دهنت رو باز کن یجلو
زش نگامو ا زنمویبه طاهر م ی... لبخند تلخکنهیبه من نگاه م یبا ناراحت طاهر

 رمیگیم
م بره که به زحمت از جا به سددمت اتاقش خوادیو م کنهیپشددتش رو به من م بابا

 ی... ولکنندیبه من نگاه م یمونا با نگران ی... طاها و طاهر و حتشددمیبلند م
 نیکه آخر و عاقبتم ا دمینکشدد یعمر سددخت هینداره  ییمن جا یبرا ینگران

... سددتین نیا یندگمن محاله... حق من از ز یبرا یبشدده... به ازدواج اجبار
 ریرو ز ی... حرمت کسنمیبیسکوت نم یبرا یلیکه آب از سرم گذشته دل یمن

 بهم زور بگن دمیاجازه نم یول ذارمیپا نم
 ...امیوتاه نمک گهی: نه بابا... امشب دگمیبلند نباشه م کنمیم یکه سع ییصدا با

ستیکه م بابا شن خوا سمت اتاقش بره با  سر جاش متوقف یصدا دنیبه   من 
 شهیم
کوتاه اومدم...  نی. من رو قاتل دونسددتکوتاه اومدم. نیزد یبهم انگ ه*ر*زگ-
کوتاه اومدم... من رو از مهر و محبتتون  نیدوسددت و دشددمن خارم کرد شیپ

مدم کوتاه او نیتنهام گذاشددت طیشددرا نیکوتاه اومدم... تو بدتر نیمحروم کرد
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... من امینم هعنوان کوتا چی... من امشددب به هامیکوتاه نم گهیامشددب د یول
 هم به دست شماها تباه بشه ندمیآ دمیدست دادم اجازه نم گذشته و حالم رو از

نگامو  زنمویم یبگه که لبخند تلخ یزیچ خوادیو م گردهیبه طرف من برم بابا
: نه بابا امشددب شددب دمیادامه م یبا ناراحت زنمویزل م نی... به زمرمیگیازش م

شب ترنم مستیکوتاه اومدن ن شو بگ خوادی... ام ه ک هی... حق من مادررهیحق
سم م هی... من فقط نیکرد غیشما از من در سم از مادرم... بعد ی... خوامیا ه ا

... مهم گنیم یمردم چ سددتی... مهم ننیگیم یشددما چ سددتی... مهم نرمیم
شده ها یو رو دیکنیم کهیت کهیدل من رو ت گهیچقدر د ستین سته  دل  یشک

 دیزنیمن قدم م
 هی: امشددب فقط دمیدامه ما نجوریمن هم یول شددهیتو چشددمهام جمع م اشددک

 ییخودم تنها ای نیگیبهم م ایبرام مهمه اون هم اسددم و آدرس مادرمه...  زیچ
شده  هیکشور چ نی... کل اگردمیکشور رو بگردم م نی... شده کل اکنمیاقدام م

سددالها  نیتمام ا که یکنم مادر دایتا مادرم رو پ گردمیرو بگردم م ایدن یهمه 
 .....نینهون کرداسم و رسمش رو از من پ

... ندازمیبه بابا م ینگاه رمویگیم نینگامو از زم زنمیکه دارم حرف م همونجور
به  تی... صورت بابا از شدت عصبانمونهیبابا حرف تو دهنم م ی افهیق دنیبا د

متورم شده... لحظه به  تیگردنش از فرط عصبان یرنگ قرمز در اومده... رگها
 ...نمیبیخشددم رو تو چشددماش م شی.. آت.شددهیتر م یلحظه نگاهش عصددبان

 دهیدستاش رو مشت کرده و از شدت حرص فشار م
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... هی: چگهیم یتصددنع یو با آرامشدد زنهیم یپوزخند نهیبیسددکوتم رو م یوقت
... خجالت نکش... ادامه بده... دنبال اون مادر نمک نشناست ؟یساکت شد

 د...که بهش کردم ترکم کر یکه بعد از اون همه کمک یگردیم
 : آره؟گهیداد م با
 ...فهممیو مفهوم حرفاش رو نم ی... معنکنمیتعجب نگاش م با

صبان همونجور تو رو با خودش به گور  دنید ی: مادرت آرزودهیادامه م تیبا ع
م بچش رو بزنه اون ه دیق دی... از همون روز اول بعش گفتم با ترک من بابرهیم

 قبول کرد
تنش از  یمادر از بچش از پاره  هی رممکنهی... غشددمیم رهیبهش خ یناباور با

بابا برام  یاز وجودشدده بگذره... درک حرفا یمیکه ن یجگرگوشدده اش از کسدد
مطلقه  یکه در مورد زن ها ییحرفا ادی... فتمیمهربان م یحرفا ادیسددخته... 

هتر رفتن ب موقع ی... من حق ندارم قضاوت کنم... مهربان بهم گفت بعضزدیم
 یکاف یبهتر از تحمل کردنه... من به اندازه  ییموقع جدا ی... بعضدداز موندنه

مادرم رو  یبار هم که شددده حرفا هی یبرا خوامیبه خونوادم فرصددت دادم... م
ده بار هم که ش هی یبار هم که شده به مادرم فرصت بدم... برا هی یبشنوم... برا

 لذت آغوش مادرم رو تجربه کنم
 هی هی: فقط کافامیم رونیکه امروز بهم زد ب ییان و حرفاداد بابا از فکر مهرب با

 در مورد ال..... یحرف گهیبار د
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ر بلندت یادیو با فر زنهیبه موهاش م ی... با خشددم چنگمونهیتو دهنش م حرف
 در مورد اون زن نمک نشناس بشنوم یحرف گهیبار د هی هی: فقط کافگهیاز قبل م

 ...ذارمیمطمئن باش زندت نم
... اه.... چرا نگفت... چرا کامل اسددم مادرم رو به زبون رای.. الهه... الم.الهام

سم مادرم رو به زبون م یعنی ای... خدااوردین شت ا  هوونید ی... دختره اورد؟یدا
سم مادرت نبود پس چ صد حروف آغاز یاگه ا صد در  سم مادرم  نیبود...  ا

سم مادرم چ یعنیبود... سخته که حتهیا س هی ی... چقدر   غیم رو هم ازت درا
اسم مادرم  دیتا شا ذارمیانواع و اقسام حرفا رو کنار هم م نجوریکنند... من هم

 یکه حق ندارم در مورد زن کنهیم دیرو حدس بزنم و بابا همونجور من رو تهد
 آورده فکر کنم... ایکه من رو به دن

ت ال خودحا نی: بهتره از همگهیم یمتریکه با لحن مال شنومیبابا رو م یصدا
 رو ندارم دیجد یماجرا هی ی... حوصله یآماده کن گهید یهفته  یرو واسه 

 گهید یایدن هیبه حرفاش ندارم.... تو  یتوجه یبابا رو بشددنوم ول یحرفا دیشددا
رو کشددف کردم و اون هم دو حرف  یبزرگ زیچ هی کنمی... حس مکنمیم ریسدد

دوستم  یعنیباشه؟  تونهیم یچاسم مامانم  یعنیاول اسم مادرمه... ال... ال... 
دوسددتم  کنمیحس م راچ دونمی... نمسددتمیچرا ازش متنفر ن دونمیداره؟... نم

عا نم مه محبت نیا یعنیچرا؟...  دونمیداره؟... واق به  یه بت  که در قلبم نسدد
 گنی... پدر و مونا هم که از اون بد مدمی... من که اون رو ندبه؟یمادرم دارم عج

 ه؟یچ کنمیقلبم نسبت به مادرم احساس م که در یمحبت نیپس ا
 گفتم؟ یچ یدی: شنشنومیبابا رو م ادیفر یصدا

 زنمیبهش زل م یبا ناراحت شمویبابا از فکر مامان خارج م ادیفر یصدا با
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باز م به بابا من حرفامو بهتون زدم... من گمیبا ترس م کنمویزحمت دهنمو   :
شما هم خرجم رو نم صد ازدواج ندارم..  سربار خودتون  نیشکیق که من رو 

 من مهمه مادرمه یکه االن برا یزی... تنها چدیبدون
... طاهر دایبه طرفم م تیو با عصبان دهیحرفم کنترلش رو از دست م دنیشن با

بابا اجازه نم یزیچ خوادیو م شدددهیاز جاش بلند م یبا نگران ب دهیبگه که  ه و 
اره که لبم پ زنهیبهم م یحکمم هیلیو چنان س رسونهیسرعت خودش رو به من م

 کمی... شنیبلند م شون... مونا و طاها هم از جاشمیپرت م نیزم یو رو شهیم
شون د ینگران شم فکر  نمیبیخودم نم یرو برا ینگران نی... اما اشهیم دهیتو چ

حساسشون ا تونمیقلب بابا نگران هستن.... نم یگرفته شده  یرگها یبرا کنمیم
 موج یطاهر نگران یچشماشون بخونم اما تو چهره  یورو نسبت به خودم از ت

با اطم یرااگه همش ب ینگران نیو ا زنهیم  شیمیبگم ن تونمیم نانیمن نباشددده 
سونهیخودش رو به بابا م عیسر یلیماله منه... طاهر خ گ بابا چن یو به بازو ر

نهیم با داد م یزیچ خوادی... مز با  با که  گه  ندارگهیب  یدختره  نیاز ا ی:حق 
زبون دراز رو کوتاه  یدختره  نی... من امشدددب زبون ایکن یطرفدار شددعوریب
 کنمیم

 شهکیم رونیطاهر ب یحرفش بازوش رو به شدت از دستا نیاز تموم شدن ا بعد
سمت من م ستاده و به بابا نگاه مادیو به  سرجاش وا .. .کنهی... طاهر بهت زده 

شم رو هل  زیخ مین نیزم یرو که رو یو من رسهیبابا به من م شده بودم تا بلند 
تارهیگیمشدددت و لگد م ریز تیو در نها دهیم به  ادیبه خودش م زه...طاهر  و 

که بهم  ییمشددت لگدها ریمن آروم آرومم ز ی... ولکنهیسددمت بابا حرکت م
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 نهیکه ذهنم رو مشغول کرده ا یزی... تنها چکنمیفکر نم زیچ چیبه ه شهیوارد م
مشت و لگدها رو به جون  نیکردن مادرم تمام ا دایپ یکه ارزشش رو داره... برا

ضربه اخرمیم شدن دوباره  یصدا شهیتنم وارد م هکه ب ی... با هر  سته   یشک
 یراهم ب یاشک ی... حتینه التماس کنمیم ی...نه ناله اکنمیقلبم رو احساس م

 کردن مادرم هم دایپ متیداره... ق یمتیق ایدن نیتو ا یزیندارم... هر چ ختنیر
... شدددهیکه قبل از جسددم من به روحم وارد م ییامروز منه... کتکها یکتکها

 یچ دونمی... نمشهیبابا نم فیحر یول رسونهیخودش رو به بابا م بارهطاهر دو
بابا رو از من دور کنه...  کنهیم یسددع ادویکه طاها هم به طرف ما م شدددهیم

 دهیم جهیبابا از من نت ییجدا یطاها و طاهر برا یباالخره تالشها
ش هی: بابا گهیم یبا ناراحت طاها سه  نیا نیخورده آروم با همه حرص خوردن وا

 قلبتون ضرر داره
ساس م یکه تو یاما درد بدنم با درد کنهیبدنم درد م ی همه ابل ق کنمیقلبم اح

 ...ستین اسیق
. 

با کافگهیبا داد م با باش زند یمخالفت کن گهید یهفته  هی: فقط  ت مطمئن 
 ذارمینم

... نهیشددیتو گلوم م ی... بغض بدکنهی... با پوزخند نگام مفتهیبه مونا م نگام
ضم نم یول شدن رو به بغ شک ردمیاجازه آزاد  شمام  ختنی... اجازه ا رو به چ
س چیه ی... اجازه دمینم سا ...به زحمت دمیرو به خودم نم یعکس العمل اح

به سددخت شددمیبلند م نیزم یاز رو تاقم  یو  کنم... به یحرکت مبه سددمت ا
که ازشون دور  ی... با هر قدمچکدومشونی... به هکنمینگاه نم چکدومشونیه
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صله  شتریب شمیم  یلیخ نمکی... حس مبرمیم یپ نمونیب یشده  جادیا یبه فا
شونیاز دن امیوقته که دن شده... حس م ا شو شهیاز هم شتریب کنمیجدا  ن باها

شا بهیغر شامیشد بهیروقته که با هم غ یلیخ دیام...  سال  دی...  همون چهار 
 ییآشنا نیا یهم همه  دیبراشون آشنا نبودم... شا چوقتیهم ه دی... شاشیپ

ظاهر بود...  ظاهر برا هیها فقط ت که گرانید یت بده  قدر   هیبه  یروز هی... چ
و از  یکه تا االن بهت شددده شددک کن ییمحبتها یکه به همه  یبرسدد ییجا

 مشیبود؟... با هر قدم که ازشون دور م یها دروغتمام اون محبت یخودت بپرس
امشددب چقدر واژه ها  کنمی... با خودم فکر مکنمیم یشددتریاحسدداس آرامش ب

 شدن... بهیبرام غر
مادر... آره ا یها واژه پدر...  ها برام غر نیخونواده...   شدددهیتر از هم بهیواژه 

 ارم...خونه و آدماش ند نیبه ا یتعلق خاطر چیه کنمیهستن... حس م
طاها رو  یصددا نیبابا و همچن ادیداد و فر ی... هنوز صددارسدمیدر اتاقم م به

با داره رو م یکه سددع با گاهشددنومیدر آروم کردن  قب م ی... ن ... ندازمیبه ع
... کنهینم بیبا نگاه نگرانش من رو تعق چکسی... هستینگران من ن چکسیه
با... حتچکسیه با نه  طاها...  نه  نه مونا...  با رو رو ی...  با مبل  یطاهر هم 

. ..هی... حس بدکنمی... حس اضافه بودن مدهینشونده و شونه هاش رو مالش م
 چکسیواسدده ه ایدن نیتو ا کنمیبهش دچار نشدده... حس م چکسیه کاشیا

 ستمیمهم ن
 مادرمه دمیام یکورسو تنها
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 نیاتو جز  گهیوقته که د یلی... خسددتین نجایتو ا ی: ترنم جاگمیوار م زمزمه
خونه  نیا یاز آدما یجزئ چوقتیهم ه دی... شددایشددیخونواده محسددوب نم

 ینبود
گوشه  از ی... اشکرهیدر م ی رهی... دستم به سمت دستگرمیگیرو ازشون م نگام

طره ق نی... دومکنهیدر رو لمس م ی رهی... دستم دستگشهیم ریچشمم سراز ی
نوز ... هرسهیه گوشم مبابا ب ی...هنوز صداچکهیم نییاشک از چشمم به پا ی

هد نهیم دمیهم داره ت پا رهی...دسددتگک باز  یآروم بهو  ارمیم نییدر رو  در رو 
کام همکنمیم  هیکنم...  تونمینم یکار چیروون هسددتنو من ه نجوری... اشدد

شددکسددته  یجلو یتونیباز هم نم یرو هم کن تیسددع یاگه همه  یحت ییوقتا
 چکسیکه ه نهیاون هم اجهت خوشددحالم  هی... فقط از یریشددددنت رو بگ
شکها شب ا شم بق نکهی... با ادیمن رو ند یام شکام دور از چ  شد ریسراز هیا

ل د تونهینم زیچ چیلحظه ه نیلحظه نشددکسددت... در ا نیمقاومتم تا آخر یول
سرم م رمویبه اتاقم م یناآرومه من رو آروم کنه... به آروم شت  . ..بندمیدر رو پ

سمت تختم م وکنمیاز داخل در اتاق رو قفل م سمیبه تخت م ی... وقترمیبه   ر
 ...زنمیاتاقم زل م فبه سق کنمویتخت پرت م یخودم رو رو

 دارم ازی... به وجودت نای: ماندانا زودتر بگمیوار م زمزمه
 ی... مطمئنم کوتاهرمیسال قبل از ماندانا کمک بگ 4بر خالف  خوامیبار م نیا

 گهیبرام نمونده... د یچاره ا یلو شددمیشددرمندش م یلی... هر چند خکنهینم
... شهیدرست نم زیچ چیموندن ه نجایبرم... با ا خوامیبمونم... م نجایا تونمینم
ها جز ماندانا... تن سددتین یاون کس کسدد ازمندموین یرفتن به کمک کسدد یبرا

جامعه که همه  نیا یدختر تو هیکه بهش اعتماد کامل دارم... به عنوان  هیکسدد
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... ادهیز نمیبب بیآسدد نکهیسددخته... امکان ا یلیخ یزندگ شیگرگن در لباس م
 نکهیدختر هر چقدر هم که زرنگ باشدده باز هم امکان ا هیندارم  یزرنگ یادعا

ست... نم شه ه ستفاده ب سوا ورد م هی نیتو ا خوامیکنم...نم سکیخوام ریازش 
... دهیرو تحت شددعاع قرار م ندمیآ یکنم... انتخاب االنه من همه  سدددکیر

 ییبهم بده تا کارا یخدا عمر کاشیراه کمک گرفتن از مانداناسددت... ا نیتربه
برام نمونده و گرنه ماندانا  یرو که ماندانا در حقم کرده رو جبران کنم ... چاره ا

 ... اشکام رورسمیجا نم چیبمونم به ه نجایزحمت نمنداختم اگه بخوام ا هرو ب
 رمیآروم بگ کنمیم یسع کنمویپاک م

و بعد هم مثله  دنیبه زور شددوهرت م یبمون نجای: اگه اکنمیزمزمه م لب ریز
مثله مهربان...  یشیم یکی... آخرش هم رنیگیازت نم یچهار سال سراغ نیا

ه ... با گذشتیخونه ندار نیتو ا ییجا چیزن مطلقه که ه هیخونه...  هیدر به در 
 کهیمرت سددتین معلوم ادیب شیبرام پ یکه من دارم محاله مورد خوب یاهیسدد ی

 رهیمن رو بگ خوادیداره که م یچه مشکل
 نیا یو نشناخته قضاوت کنم ول دهیحق ندارم ند دونمی... مهیانصاف یب دونمیم

جا یکه وقت دونمیرو هم خوب م رو  یا گهیکس د تونمینم رهیگ گهید یدلم 
 رو یپسددر چینره ه رونیکه مهر سددروش از دلم ب یکنم... تا زمان میوارد زندگ

ردن ک دایپ یبرا یت... هم فرصددنهیراه هم نی... پس بهترکنمینم میارد زندگو
من رو مجبور به ازدواج کنه... اونا  تونهینم یهم کسدد ارمیمادرم به دسدددت م

ت اوناس هیخالص یراه برا نیاز دست من خالص بشن و رفتن من بهتر خوانیم
 نیراه بهتر نیاونا هم یمن چه برا یخود منه... چه برا یو صددد البته خالصدد
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رو  متونیم ادیاالن که ماندانا داره م یسالها تنها بودم ول نیست... تمام ا نهیگز
... ذارهیکمکش حسددداب کنم... مطمئنم اگه خودم هم بخوام ماندانا تنهام نم

ش  هویه ک شمیبه پهلو م کنمیم یزیبرنامه ر ندمیآ یبرا دمویهمونجور که دراز ک
 یودستم رو ر نمویشیتخت م ی.. به سرعت رو.چهیپیپهلوم م یتو یبد یدرد

شدت درد اخمام تو هم مذارمیپهلوم م  ینگاه زنموی... بلوزم رو باال مرهی... از 
درد  شهیکه باعث م کشمیروش م ی... پهلوم کبود شده... دستندازمیبه پهلوم م

ثابت کرده...  یاز لگدها یکیرو احسددداس کنم... البد  یبد به پهلوم ا بابام 
 ساحسدددا یصددورت درد نیا ریدر غ رهیگیدرد م زنمیبهش دسدددت م یوقت
 نهیمت آبه سدد امویم نییاز تختم پا ی... با ناراحتفتمیصددورتم م ادی... کنمینم
 لبم پاره ی... گوشدده زنهیخشددکم م نهیآ یخودم جلو ی افهیق دنی... با درمیم

ند قطره ا نار لبم خشدددک شدددده... چ بلوزم  یاز خون رو یشدددده و خون ک
شتهاهختیر ست... الب یبابا هنوز هم رو ی...اثر انگ بدنم  یهمه  دصورتم ه

 انیها نما یلیس یو کبود رهیم نیهم کبود شده... تا فردا مطمننا اثر انگشتا از ب
 شهیم

 به شرکت برم؟ یچه جور افهیق نی: فردا با اگمیوار م زمزمه
ل زار حا دنید البد سددروش با کنمیو با خودم فکر م نهیشددیرو لبام م یپوزخند

 شهیخوشحال م یلیمن خ
 زیدسددت لباس تم هی رموی... به سددمت کمد مرمیدوش بگ هی رمیگیم میتصددم

خارج م باز م ی... کشددوکنمیازش  مد رو  له  کنمیک  رونیرو ب یزیتم یحو
 کنموی... در حموم رو باز مرمیبه سددمت حموم م بندموی... کشددو رو مکشددمیم

رختکن  یلباسددام رو تو کشددمویم ی. آهگرفته.. بی... دلم عجشددممیوارد م
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باسدددام رو از تنم در مکنمیم زونیآو نه ل نه دو مه ارمی... دو بدنم درد  ی... ه
 شهینم دهیبدنم د یرو یادیز یکبود ی... ولکنهیم
سخره ا با  یجا نه االن که ینگاه به بدنت بنداز هی دی: فردا باگمیم یپوزخند م

 همه ضربه ها تازه ست
ش به سرد م آب ریسمت  ش قهی... اول آب گرم و بعد از چند دقرمیگرم و   ریهم 

 نیکه فردا با ا کنمیفکر م نی... و تا ولرم شدددن آب به اکنمیآب سددرد رو باز م
ستم رو ز ابونیتو خ یدرب و داغون چه جور ی افهیق  رمیگیآب م ریراه برم... د

نم درد بد مکنیم یسع رمویدوش م ریبه ز شمیاز ولرم بودن آب مطمئن م یوقت
سک یقطره قطره ها یرو با گرم شه  نیآب ت ... هسوزیلبم بدجور م یبدم... گو
 ...شهیبدنم لحظه به لحظه کمتر م یاما کرخت
صله صابون ندارم... بعد از ده دق ی حو سمت  ندمویآب رو م قهیشامپو و  به 
سام م شدم... ه کنمی... حس مکنمیتنم م یاونا رو به آروم رمویلبا  رسرحالتر 

بدنم م مام  ند هنوز هم درد در ت بل بهتره... از حموم  یول چهیپیچ حالم از ق
 زینه بندازم به سدمت میآ یزارم تو ی افهیبه ق ینگاه نکهیبدون ا شدمویخارج م

باز م زی... کشددو مرمیم نه از  هی خوامی... مدارمیآرامبخش رو برم کنمویرو  دو
عنوان از اون  چیامشددب به هاز ...» فتمیحرف دکتر م ادیقرصددا رو بخورم که 

 «یکنیقرصا استفاده نم
 ندازمیقرص که تو دستمه م یبه بسته  ینگاه کشمویم یآه
 نیامشددب... بدجور اعصددابم داغونه... محاله با ا نی: فقط همگمیلب م ریز

 اعصاب داغون خوابم ببره
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و ت دکتر یتو دهنم بذارم که باز حرفا خوامیم کنمویقرص از بسددته خارج م هی
 «؟یراحت بخواب یتونیمگه با اون قرصا م...» چهیپیگوشم م

صاب با سته  یاع شو پرت م یقرص رو تو یخرد ب شو ر کنمویک شدت ک و به 
اتاقمه  یکه گوشدده  یسددطل آشددغال یدونه قرص رو هم راه هی... اون بندمیم
ه سمت ب ارمویدر م فمیرو از ک میو گوش ی... هنزفررمیم فمیبه سمت ک کنمویم

 به نکهیهمخورده آهنگ گوش بدم...  هی.... حداقل ادی... خوابم نمرمیم تختم
سمیتختم م ش یهنزفر نمویشیروش م یبه آروم ر صل م میرو به گو ... مکنیو

نگ مورد نظر رو از گوشدد خاب م میآه خت دراز م یرو کنمویانت ... کشددمیت
ظر نتم بندمیچشمام رو م زنمیرو م یپل یدکمه  ذارمویگوشم م یرو تو یهنزفر

 :شمیشروع آهنگ م
 میگي خداحافظ میب*و*سمت

 نهیشیرو لبم م یشروع شدن آهنگ لبخند با
 قصه از این جا شروع میشه این
 بغض کردم تو چشات خیس من

 دوتامون داره رو میشه دست
 آهنگم... نیا عاشق

 سمت رویاي خودت میري تو
 و من چشامو میبندم میري

... هزاران هزار یشددکنی... دلم را مسددتیچه روزگار نی: اکنمیلب زمزمه م ریز
که م ها ی... بر رویکنیت که  که ت قدم م شیت هاایباز از  یول یزنیبا آرامش   د

 یمونیم یباز در قلب و ذهنم باق ی... ولیشیباز فراموش نم ی... ولیرینم



wWw.Roman4u.iR  378 

 

 خواستیم از هم جدا باشیم ما
ستمیم کاشی: اگمیوار م زمزمه صماز همه تون متنف تون شم.. اون موقع ت  میر با

 شدیچقدر راحت م یریگ
 من چرا با گریه میخندم...!؟ پس

 ینیریش ی... توشمیخودم غرق م یایدن ی... توشنومیآهنگ رو نم یصدا گهید
در  کنمویفکر م زی... به همه چندهیآ یاهایرو ی... تویزندگ یها یها و تلخ

 کنمیفکر نم زیچ چیحال به ه نیع
. 
. 
. 

به پهلو بشددم که دوباره  خوامی... مرهیکه زمان از دسددتم در م کنمیفکر م دراونق
ساس درد م شمامو باز امویبه خودم م چهیپیکه در بدنم م ی... با دردکنمیاح  چ

مه  کنمیم به ادا نگ م یحواسددم  باز  توجهی... برهیآه طاق  به دردم همونجور 
 دمیآهنگ گوش م یبه ادامه  مونمویدرازکش م

 کردي بدون منفکر می تو
 از دنیاي ما میره دلشوره

ستگ هی ساس خ شمامو کنمیم یخورده اح شده...چ ... درد پهلوم دوباره کمتر 
ا... باب یفکر نکنم... سددخته... مدام حرفا زیچ چیبه ه کنمیم یسددع بندمویم

 ...چنیپیمونا... سروش... تو گوشم م
 جا یکي هم درد من میشه این
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 انیاز ا شددتری... کاش بسددتیچه نعمت بزرگ یشددفرامو ی.. گاهکشددمیم یآه
 ...شمیم رهیبه سقف خ کنمی... چشمامو باز ممیقدرش رو بدون

 جا یکي دستاتو میگیره...! اون
 میتوني بري اما... گفتي
 تو دستاتو برام رو کرد! بغض

 هر دو از رفتن پشیمونیم... ما
 شنیم نیپلکام سنگ کنمویچشمام رو احساس م یکم خستگ کم

 دوتامون زودتر برگرد ...!!! جون
 دوتامون ...! جون

 رمیبه خواب م یک فهممیخودم هم نم بندمویرو م چشمام
 زدهمیس فصل

شمامو باز م به ساعت م ی... نگاهکنمیزحمت چ شش و ندازمیبه  ساعت   ...
بودم هنوز  داریب روقتیتا د شدددبیکه د یی... هنوز خسددته ام... از اونجامهین

شمویم یا ازهیخم نمویشیتخت م ی... روادیخوابم م س ک م به بدن یکش و قو
 چهیپیبدنم م یکه تو ی... با دردشددهیکه از شدددت درد صددورتم جمع م دمیم

 یجلو نمایپرده س هیمثله  شبید ی... ماجرافتمیبابا م یحرفا و کتکا ادیدوباره 
 ونجوربکشم... هم یآه پر سوز و گداز شهیباعث م ادویدر م شیچشمم به نما

تعجب  در کمال یول شمیتخت بلند م یاز رو کنمیفکر م شبیکه به اتفاقات د
ا ب نمویشددیلبه تخت م روشددده...  دهیچیدور گردنم پ یزیچ هی شددمیمتوجه م

 زنمیکه دور گردنمه چنگ م یزی... به چبرمیتعجب دستم رو به سمت گردنم م
شدت اون رو م شمیو به  ست ا یزیهر چ شهیکه باعث م ک سط جر که ه ز و



wWw.Roman4u.iR  380 

 

ستم رو باال م شه... د شده تو یبه هنزفر ارمویبخوره و پاره ب ستم یپاره  نگاه  د
س یب از... شهی... آه از نهادم بلند مکنمیم صم م یحوا ... از رو رهیگیخودم حر

االخره اون گشتن ب ی... بعد از کلگردمیم میدنبال گوش شمویتخت بلند م یلبه 
صله و ن میبه گوش یاز هنزفر یمی... نکنمیم دایپتوم پ ریرو از ز  گشید ی مهیو

 موکنیجدا م میرو از گوش یرو در آوردم... هنزفر یتو دستمه... کال پدر هنزفر
 ... خاموشهندازمیم میبه گوش یهنگا

 : البد شارژش تموم شدهگمیلب م ریز
ش به شارژر گو ش رمویافتاده م زیم یکه رو میسمت  ص میشارژر رو به گو ل و
مت پر... بکنمیم به سدد به برق م رمویبرق م زیعد هم  با زنمیشدددارژر رو   ...

ل سط یو اون رو تو کنمیلب غر غر م ریز ندازمویم یبه هنزفر ینگاه یناراحت
 کنمیآشغال اتاقم پرت م

نگ گوش کردن تو ا- به آه چه  به اموال خودت  یپول یب نیتو رو  فقط و فقط 
و ر شیخه نصف شب آدم گوشپول کم آوردم... آ یگی... بعد هم میزنیضرر م

 خوابهیم رهیگیو م کنهیب*غ*ل م
 ییبه سدمت دسدتشدو دمویخودم تکون م یتاسدف واسده  یبه نشدونه  یسدر

ستشو ی... وقترمیم شمم به تختم م امیم رونیب ییاز د سمفتهیچ ت تختم ... به 
... ساعت هفت شده ندازمیبه ساعت م یبعد از مرتب کردن تختم نگاه رمویم

 یباسددهال رسددونمویبلند خودم رو به کمدم م یخونه ام... با گام هاو من هنوز 
سام چند قدمکنمیموردنظرم رو از کمد خارج م که  ی... بعد از عوض کردن لبا

ا ت رسددونمیم شیزآرایو خودم رو به م کنمیم یفاصددله دارم رو ط شیآرا زیبا م
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 یخفم هیبق دیهنر بابام رو از د دیبا یجور هیکنم... باالخره  یمختصددر شیآرا
رو  شیکه لوازم آرا ارمیم نییسرم رو پا ندازمویم نهیبه آ یعیسر یبذارم... نگاه

شکم م سر جام خ  گهیبار د هی رمویگی... بهت زده نگام رو باال مزنهیبردارم که 
 نهیکه داخل آ یدختر نیا شدددهی... باورم نمکنمینگاه م نهیخودم رو از داخل آ

 ...کردمیکه فکرش رو م هیبدتر از اون یلیخودم هسددتم... وضددع خ نمیبیم
 ...دهصورتم خون مرده ش

محکم بود... پس چرا من اون  نقدریشددددت ضددربه ا یعنی: گمیوار م زمزمه
 اون همه درد نشدم یلحظه متوجه 

 ...رهیگیدرد م بی... عجکنمیپوست صورتم رو لمس م ارمویرو باال م دستم
ستمو صورتم دور م د شمیم یآه کنمویاز   ستیخوب ن ادی... حال و روزم زک

م... رو بشنو یحرف هر کس و ناکس نمویکه خونه بش ستیاونقدرا هم بد ن یول
صه نگاهم رو از آ یبا دل صر شیآرا رمویگیم نهیماالمال از غ . ...کنمیم یمخت

باز هم بهتر از قبل شددده...  ینشددد ول جادیدر صددورتم ا یچندان رییهر چند تغ
در همون نگاه اول مشددخصدده که کتک خوردم...  ندازمیم نهینگاه آخر رو به آ

شه لبم هم بد جور تو هیسمت چپم  یگونه  ذوق  یخورده ورم داره... زخم گو
 رو بپوشونم ی.... فقط تونستم خون مردگزنهیم

 الیخی: بگمیلب م ریز ندازمویباال م یا شونه
 دارمویرو برم مفی... کرمیم فمیبه سددمت ک رمویگیم نهینگامو از آ یناراحت با

 یلیشددارژش خ ندازمیم میبه گوشدد ی... نگاهکنمیسددرم مرتب م یشددال رو رو
رو هم  می... گوشددذارمیم فمیداخل ک کنمویکمه... شدددارژر رو از برق جدا م

شن م بلند خودم رو به در اتاق  ی... با قدمهاذارمیمانتوم م بیج یتو کنمویرو
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و به در ر کشددمویم نییدر رو پا ی رهی... دسددتگکنمیقفل در رو باز م رسددونمویم
پشدددت سددرم  یدر رو به آروم شددموی... از اتاق خارج مکنمیطور کامل باز م

ندمیم بدون اب کهی...  گاه ن ها ین قدم با  ندازم  ند از سدددالن  ییبه اطراف ب بل
 بشی... دفتهیخونه ب نیا یآدماخونه و  نی... دوست ندارم چشمم به اگذرمیم

 بهم بزنه یسر هیاهر بودم ط دواریهم ام روقتیتا د
 : دلت خوشه ها....گمیزمزمه وار م زنمویم یپوزخند

از خونه  رسددونمویخودم رو به در م عی... سددرکنمیهم نم اطیبه ح ینگاه یحت
 شمیخارج م

شمام رو م نهیشیرو لبام م یلبخند ذارمیم رونیپامو از خونه ب نکهیهم  بندمویچ
و ر نینه فقط ا ایه بارون اومد دوبار شددبید دونمی... نمکشددمیم یقینفس عم

شمامو باز مدهیخاک م یکه همه جا بو دونمیم سمت ا کنمی... چ  ستگاهیو به 
از بارون  بعد یست ولین یاز خاک خبر ابونایخ نیا یتو نکهیبا ا کنمیحرکت م

تا  کنمیقدمهامو تندتر م فتمیشددرکت م ادی... کنهیم دادیب ابونایخ یبو تو نیا
به شددرکت برسدد از خونه حرکت کردم  رید یاالنش هم کل نیم... همزودتر 

منتتظر  رسددونمویم سددتگاهیبرسددم... با سددرعت خودم رو به ا رید ترسددمیم
... اتوب*و*س اول رو ازدسددت دادمو از اتوب*و*س دوم شددمیاتوب*و*س م

... دمیپامو تکون م تیبا عصبان نمویشیم یآهن یمکتاین یرو ستین یهم خبر
... اون قدر رسدددهیباالخره اتوب*و*س م یمعطل قهیدق سدددتیربع ب هیبعد از 

 ی... با حرص سددرشددهیپرت م نیزم یرو فمیکه ک شددمیاز جام بلند م عیسددر
له سددوار  دارمیبرم نیزم یرو از رو فمیک دمویتکون م با عج عدش  و ب
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 داخل یتوجه به آدما یب نمویشیم یخال یجا نیاول ی... روشمیاتوب*و*س م
 کنمینگاه م رونیاتوب*و*س به ب

که نداشددتم  یشددود امروز... شددروع خوب ی: عجب روزکنمیلب زمزمه م ریز
 خوب باشه انشیپا دوارمیام
 رو هم خراب کردم یروز کار نی... اولکنمیبه شرکت فکر م کشمویم یآه
شت... ک دونمینم س یشدم.. ک ادهیپ یچقدر گذ شرکت ر ا ... اونقدر بدمیبه 

نشدم... سرمو باال  زیچ چیه یم که متوجه کارا رو انجام داد نیا یعجله همه 
 ندازمیشرکت م یبه در ورود ینگاه ارمویم

 یمترجمه ساده ا هیباشه تو امروز فقط و فقط  ادتی: ترنم گمیوار م زمزمه
شمامو شمیم یقینفس عم بندمویم چ به  مشیخورده آروم م هی نکهی... بعد از اک

... خوشددبختانه کنمیبه سددمت آسددانسددور حرکت م رمویداخل سدداختمون م
 یمورد معطل هی نیا یواسدده  گهیهمکف هسددت و د یآسددانسددور تو طبقه 

 د... بعدمیمورد نظر رو فشار م یدکمه  رمویبه داخل آسانسور م عیندارم... سر
پرت  رونیبا دو از آسددانسددور خودم رو به ب شددهیآسددانسددور متوقف م نکهیاز ا

بکنمیبه سددمت در مورد نظر حرکت م کنمویم باز م یه آروم...   کنمویدر رو 
نج پ شموی... با تعجب وارد مستین یاز منش ی... خبرندازمیبه داخل م ینگاه

ش یباز هم خبر یول کنمیصبر م یا قهیدق ش... گشهینم یاز من  بمیرو از ج یو
ربع به نه هست و من  هی... ساعت ندازمیم میبه ساعت گوش ینگاه ارمویدر م

شروع نکردم... سروش م هنوز کارم رو  سمت در اتاق  سعرمیبه ناچار به   ی... 
 دییبفرما یکه صدددا زنمیآروم و خونسددرد باشددم.. چند ضددربه به در م کنمیم

 ...شمیوارد اتاق م یومبه آر کنموی... در رو باز مشنومیسروش رو م
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 ی: خانم سددپهرگهیم رسددهیو به کاراش م نهییهمونجور که سددرش پا سددروش
 نشد دیاز مترجم جد یخبر

 : سالمگمیلب م ریز ارمویم نییپا رموس
ساس م ینگاش رو رو ینیسنگ ... بعد از زنهینم یحرف چی... هکنمیخودم اح

 یفرما شد فی: چه عجب... باالخره تشرگهیچند لحظه سکوت م
 یرو از دست دادمو دوم ی... اتوب*و*س اولخوامی: معذرت مگمیوار م زمزمه
 دیرس ریهم د

 : جنا.....سروش
:مهم گهیم یو با خونسددرد شددهیبگه که منصددرف م خواسددتیم یچ نمدوینم

 ؟ی... واسه کار آماده استین ستین
 حضور نداشتم نجای: اگه آماده نبودم االن اگمیم ارمویسرمو باال م باالخره

... با دهن باز مونهیصورت من حرف تو دهنش م دنیبگه که با د یزیچ خوادیم
 کنهینگام م

 نه؟ ایبه آزمون هست  یاجیاحت: گمیم یحوصل یب با
و همونجور که به  شددهیاز جاش بلند م ی...با ناراحتادیحرف من به خودش م با

 شده؟ ی: صورتت چگهیم ادیطرف من م
 کنم کاریچ دیبا نی: نگفتگمیم کنموینگاش م یکالفگ با
سددر صددورتت  یی: ترنم چه بالگهیو م کشددهیبه موهاش م یدسددت یناراحت با

 اومده؟
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مو تو حاالت صورتم احساسات کنمیم ی.. سعشهیم یرنم گفتنش ته دلم خالت از
 شمیم رهیخ نیبه زم رمویگینذارم....نگامو ازش م شیبه نما

 داشته باشه یبه شما ربط کنمی: فکر نمگمیاز چند لحظه مکث م بعد
: گهیم تیو با عصبان کنهیم یمن و خودش رو ط نیب یچند گام بلند فاصله  با
 رو کرده؟ ارنکیا یک

 یکی... به سمت گذرمیتفاوت از کنارش م یب ذارمویمانتوم م بیتو ج دستامو
 کنمیحرکت م کنهیم ییاتاقش خودنما یکه تو ییاز مبال

ت من دس ریباشه تو ز ادتی: گهیم شنوهیاز جانب من نم یاز جواب یجواب یوقت
 ؟یجواب بد دیبا پرسمیم ی... پس هر چیکنیکار م

مبل  هی... کنهی... مثله بچه ها رفتار منهیشددیرو لبم م یپوزخند حرفش نیا با
ستن انتخاب م ش سه ن ستن پهلوم تکنمیتک نفره رو وا ش شهیم ری... موقع ن و  ک

گاه صددورتم درهم م  یبه آروم ذارمویپهلوم م ی... دسددتم رو روشدددهیناخودآ
خودم  یکه سددروش رو با دهن باز در چند قدم ارمی... سددرمو باال منمیشددیم
 نمیبیم

 شده؟ ی: ترنم چگهیبا تعجب م سروش
مه تغ نیا از با رییه گه االن ن تارش در تعجبم... م خاطر د دیرف مدنم و  ریب او

 ی هیکه ما یمن یباشه... پس چرا االن برا یاز دست من عصبان شبید یحرفا
م آماده کرده بود زایچ نیبدتر ی... من خودم رو براکنهیم یعذابشم اظهار نگران

 هیآدم نیرت ینیشبیپ رقابلیغ... سروش کنهیفرق م زیامرز همه چ نکهیثله ااما م
روز  هیباورم کرد...  یباورم کنه ول کردمیروز فکر نم هی... دمیعمرم د یککه تو
باغ با  یاما باورم نکرد... اون روز تو کنهیصدددد در صدددد باورم م کردمیفکر م
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 شیز ت*ج*ا*و*ز هم پکنه اما تا مر یمحاله بهم دسدددت دراز گفتمیخودم م
رم سدد ییبال هیحتما  گفتمیکه بارش کردم م یبا اون همه حرف شددبیرفت... د

بدون ه یول ارهیم نه رو ترک کرد... و االن فکر م یحرف چیاون  با  کردمیخو
شونت باهام برخورد م شونت چیاومدم ه یاز وقت یول کنهیخ ش رو تو رفتارا یخ

 هینیب شیپ رقابلی... سروش واقعا غدمیند
 چه مرگت....... یگیآدم م یمثله بچه  ای: ترنم گهیبا حرص م سروش
 نیراسددت ی: آقاپرمیوسددط حرفش م یبا ناراحت دارمویپهلوم برم یاز رو دسددتمو

ن من رو روش فیاستخدام بشم تکل نجایا دیاگه با ستیمساعد ن ادیحال من ز
 برسم میصورت برم به زندگ نیا ریدر غ دیکن
به عادت همکنهیخشددم نگام م با با  زنهیبه موهاش م یچنگ شیشددگی...  و 

ند تا و چ کنهیرو باز م زشیم ی... کشودارهیقدم برم زشیبه سمت م تیعصبان
ه حس ک بندهیچنان کشددو رو م تی... با عصددبانارهیم رونیبرگه از داخل کشددو ب

سمت من م کنمیم شده... دوباره به  سته  شک شو  شون ابرگه ها رو ب ادویک ت خ
 کنهیمن پرت م یروبه رو زفیم یرو

 از قبل آماده شده زی: فقط امضا کن... همه چسروش
 ...کنمیبه خوندن نوشته ها م شروع

 یبهم اعتماد داشت نایاز ا شتری: قبلنا بگهیم یبا لحن مسخره ا سروش
به برگه ها نگاه م همونجور به خودتون هم گمیم یبا خونسددرد کنمیکه  : خو

داشتم  پس بهتون اعتماد نیآشناتر بود ییوزا براماز هر آشناقبلنا... اون ر نیگیم
ماد وجود  یبرا یلیپس دل نیتر هسددت بهیغر یا هیو امروز برام از هر غر اعت
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*و*ز که قصد ت*ج*ا بهیمرد غر هیبگم که اعتماد به  دیبا ناینداره... گذشته از ا
 ستین یپناه رو داشت اصال کار درست یدختر ب هیبه 
تا عکس العملش رو  کنمیسددرم رو بلند نم ی...حتادیازش در نم ییصدددا چیه
 ستیبرام مهم ن ادیبچه گانش ز ی... عکس العمالنمیبب
رو که مربوط به قرارداد اسددتخدام من  ییتوجه به سددروش ادامه نوشددته ها یب

تو هم  شددتری... با خوندن قرارداد لحظه به لحظه اخمام بخونمیهسدددت رو م
شدرهیم سرم رو باال م نین آخر... با تموم  صبان ارمیکلمه  سر تیو با ع وش به 

 کنمینگاه م
 یشده... حاال اون خونسرده و من عصبان رهیلبخند مرموزس بهم خ با
که مقابله منه حرکت  یبه سددمت مبل یبه آروم نمیتوجه به نگاه خشددمگ یب
 تطنیو با شدد ارهیدر م بشیرو از ج ی.... خودکارنهیشددیو رو به روم م کنهیم
 رفت بهتون خودکار بدم ادمی: گهیم

انم خ دیی: بفرماگهیو م رهیگیخودکار رو به طرفم م یبا حالت مسددخره ا بعد
 مهرپرور

 ه؟یکارا چ نی: اگمیم کنمویقرارداد رو به طرفش پرت م تیعصبان با
با خونسددرد یب اون مل من  به عکس الع جه  خانم گهیم یتو کارا  کدوم   :

 نیمثله شما ا یتی... از خانم با شخصدیرو حفظ کن تون یمهرپرور... خونسرد
 دهیرفتارا بع

 زنهیبهم زل م یاز تموم شدن حرفش هم با لبخند مسخره ا بعد
 نجایا دیسددال با کیبه مدت  یچ یعنیرو تمومش کن...  ایمسددخره باز نیا-

 کار کنم؟
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با خنده م زنهیچشددمام زل م تو باهوش تر بودگهیو   یگب یخوای... می: قبال 
که بنده فداکار خلق  یی... از اونجایدونیسددداده رو هم نم یجمله  نیا یمعن

مهم رو  یمسددئله  نیتا برات ا زنمیاز کار خودم م کنمویم یشددددم... فداکار
ضح تر بگم...  حیتوض ماه  12 به مدت دیبا یجنابعال یعنیبدم... اگه بخوام وا

 یبرام کار کن
 گمینم یزیمترسک جلوش نشستمو چو من مثله  کنهیداره مسخرم م یلعنت

جازه نم خوامیم که ا باز کنمو حرف بزنم  مه  دهیدهنمو  ند ادا با لبخ و خودش 
ه ب دیبگم... خانم مهرپرور شددما با ینجوریبذار ا ی: اگه باز متوجه نشددددهیم

 و ش......... صدیمدت س
 : تمومش کنگمیم غیج با
و در  پررنگ تر یو با لبخند هبریابروشددو باال م هی... شددهیمن سدداکت م غیج با
 رو ی: چگهیمرموز م یحال لحن نیع
 ؟یرو که امروز شروع کرد یمسخره ا یباز نیا-

 کنم ی: مگه بچه ام بخوام باهات خاله بازسروش
که خودکار رو رو یزیچ خوامیم ب یو ب کنهیمقابلم پرت م زیم یبگم  ه توجه 

 کنهیحرکت م زشیبه طرف م یو با خونسرد شهیمن از جاش بلند م
 ...آخرشیتر امضدداشددون کن عی: بهتره سددرگهیکه پشددتش به منه م همونجور

 نه وقت خودت رو ریپس نه وقت من رو بگ یواسم کار کن یمجبور
 ماهه بود هیقرار ما -
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سخر م با فقط  یول یماه برام کار کن هیاز  شتریندارم ب ی: من هم عالقه اگهیتم
سه  صم نیا یمن وا سابقه  ییو از اونجا رمیگینم میشرکت ت  یکه همکارام از 

 کنسل شد یشیکار آزما هیهستن قض یراض یجنابعال
 کار کنم نجایا تونمیمدت کوتاه م هیمن از قبل هم گفتم فقط تا  -

ه ک یینداره... از اونجا یبه من ربط گهی: اونش دگهیو م نهیشددیم زشیم پشددت
 ساله بودن قرارداد رو داد کی شنهادیپ یرمضان یکنسل شد آقا مونیقرار قبل

 هم جز نقشه هاته نی: اگمیحرص م با
گاه ماگهیو م ندازهیبهم م یمرموز ن موضددوع فکر کن...  نیبه ا یلی: هرجور 

سه  هینظرت چ ضان یآقا یوا ا بگم مطمئنن رتیاخ یزنگ بزنمو از رفتارا یرم
 ...کنهیم یباهات برخورد سخت

 یپست یلیخ -
بار  هی... مطمن باش ی: بهتره مواظب حرف زدنت باشددگهیو م کنهیم یاخم

به رئ رتیاخ یرفتارا یهمه  یکن یحترام یبهم ب گهید زارش گ تیقبل سیرو 
جاینکن هم از ا یکار هی کنمیم کار قبل یفتیب ن  نی... بهتره همتیهم از اون 

 ...یحاال اون قرارداد رو امضا کن
گاش م یناراحت با جایا خوامی: من نمگمیم کنموین و کارا ر نیکار کنم چرا ا ن
ضان ی... آقا؟یکنیم صورت آزما هیخودش به من گفت فقط  یرم  یشیماه به 
 .......نجیا

ون بزنم... ا دیحرف رو چند بار با هی: گهیوسددط حرفمو م پرهیم تیعصددبان با
ه و مطمئن باش اگ یسال برام کار کن هیبه مدت  دیموضوع کنسل شد... االن با

 شهیو مت یمسئول کارا یرمضان یآقا یاریشرکتم به وجود ب ایمن  یبرا یمشکل
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 کنمیتعجب نگاش م با
 اون قرار داد رو امضا کن یبه من زل بزن نکهیا ی: بجاگهیداد م با
 داره؟ یرمضان یبه آقا یمن چه ربط ی... کارایگیسروش چرا مزخرف م-

پا صدددداش به آروم ارهیم نییرو   هیفقط دارم  گمی: من مزخرف نمگهیم یو 
 یتو رو معرف یرمضددان یکه آقا یی... از اونجاکنمیم یادآوریرو بهت  ییزایچ

 کرد........
 مدیباشه که من انجام م یمسئول اعمال شهینم یلیکرده که کرده دل یمعرف-
ئول مسددئ دیرو کرده پس با یضددمانت جنابعال ی: وقتگهیم یلبخند مرموز با

 باشه زیهمه چ
 سروش ینامرد یلی: خگمیم رمویگیمو ازش منگا یناراحت با
.. باشددده... فقط یامضدددا کن یخواینم نکهی: مثله اگهیتوجه به حرف من م یب

 یبدون خودت خواست
لفن ت یگوشدد یتوجه به من با خونسددرد یاون ب یول کنمیزده بهش نگاه م بهت

 ... بعد از چند لحظه سددکوت باالخره بهرهیگیرو م یو شددماره ا دارهیرو برم
 ادیحرف م
 یرمضان ی: سالم آقاسروش

 یلیسددروش... خ ینامرد یلی... خپرهیرنگم م یرمضددان یاسددم آقا دنیشددن با
جواب سددروش رو  یول گهیم یچ یرمضدددان یآقا دونمی... نمینامرد یلیخ
 ت.. حق با شماسیرمضان ی: بله آقاگهیو م کنهیکه با پوزخند نگام م شنومیم

...... 
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 مزا.........: راستش غرض از سروش
و بهم اشاره  دارهیبرم زشیم یرو از رو یخودکار زنهیکه داره حرف م همونجور

 امضا کنم کنهیم
ت به و با دسدد شددهی... لبخند پررنگتر مدمینه تکون م یسددرمو به نشددونه  یوقت

 کنهیاونور خط اشاره م
 غرض از مزاحمت....... گفتمی: بله بله داشتم مسروش

 گهن یزی: چکنمیو اشاره م دارمیبرم زیم یخودکار رو از رو ارمویزاقت نم گهید
ارشون بگم من که از ک خواستمی: تشکر بود و بس... مگهیم یالیخیبا ب سروش

 هستم یراض یلیخ یلیخ
 ... قرار داد روندازمویبهش م ینگاه عصددب هیامضددا کنم...  کنهیابرو اشدداره م با

ه رو به امضددا دار اجیکه احت ییاونجاها کنمویم دایبرگه موردنظر رو پ دارمویبرم
 کنمیامضا م

و با  کنهیرو قطع م یخودش باالخره گوشدد یروزیهم خوشددحال از پ سددروش
 کنهینگام م شخندین

ند من از جاش بل یتفاوت به نگاه عصددب یکه ب زنمیبهش زل م تیعصددبان با
 دازهنیبهش م یو نگاه رهیگی... قرارداد رو از من مادیو به طرف من م شهیم

 : خوبهگهیوار م زمزمه
.. به من بده. لیتحو اتی: کمتر چرندگهیم یبگم که با کالفگ یزیچ خوامیم

ار کن ک یحرفا... درست و حساب نیو از ا یو پست ینامرد یبهم بگ نکهیا یجا
 یریتا آخرماه پولت رو بگ

 کنم؟ کاریچ دی: االن باگمیم شمویحرص از جام بلند م با
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 کاراش سر و یو هنوز به همه  سهیشرکت تازه تاس نیکه ا یی: از اونجاسروش
 اول رو تو اتاق خودم بمون تا اتاقت آماده بشه یهفته  هیسامون ندادم 

از دوسددتام رو  یکیدو سدده روز  ی... براهی: چگهیکه م کنمیتعجب نگاش م با
م ندارم... اتاقت ه یخال ی... فعال جاموندیم نجایآورده بودم که اون هم هم

 ستیهنوز آماده ن
اتاقشدده  یکه گوشدده  یزی... به مادیاز دسددتم برنم یجز حرص خوردن کار به

 شهیم یچ نمی: فعال اونجا به کارات سر و سامون بده تا ببگهیو م کنهیاشاره م
 زیم یرو گوشدده  فمیک یبه آروم کنمویحرکت م زیحرص به سددمت همون م با
شن م وتری.. کامپذارمیم ه و از به ترجمه دار اجیکه احت یتا متن چند کنمویرو رو

 ادهیز یلی... تعدادشون خدارمیگذاشته شده برم زیم یقبل رو
 بدم؟ لشونیتحو دیبا ی: کپرسمیم یآروم به

 : امروز عصرگهیم نهیشیم زشیکه داره پشت م همونجور
 شمیم رهیدهن باز بهش خ با

ر کار سدد رید یالک ینه هابا بهو ای یاینم لیدل یب ی: وقتگهیبا پوزخند م که
 شهیم نیآخر و عاقبتت هم یشیحاضر م

شغول کارم م نکهیبدون ا رمویگینگامو ازش م یناراحت با شو بدم م ... شمیجواب
شته فقط م دونمینم سنگ دونمیچقدر گذ ساس گر ارم ... ککنمیم یبدجور اح

سرمو باال م شده...  سرندازمیبه اطراف م ینگاه ارمویهم هنوز تموم ن وش ... 
به سددقف زل زده... دهنم از تعج یرو باز مونده...  بمبل دو نفره لم داده و 
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سنگ ساس م ینگاه من رو رو ینیانگار  سقف  کنهیخودش اح شو از  چون نگا
 کنهیو به من نگاه م رهیگیم
 ه؟ی: چگهیم تیجد با
 یچی: هگمیم رلبیز
باره مشددغول کارم م و ب زیبه همه چ نجای... اشددمیدو ه جز به شددباهت داره 

 یاشددرکت به ج سی... رئکنهیشددرکت کار م سیاتاق رئ یشددرکت... مترجم تو
کار رو با خونه اشددتباه گرفته... سددرم تکون  طیکار کردن رو مبل لم داده... مح

... امیب رونیب بشیو غر بیعج یاز فکر سددروش و رفتارا کنمیم یسددع دمویم
ا ت کنمیکار م رهکسددی گهیسدداعت د کی... حدود شددممیدوباره مشددغول کارم م

خودم احسدداس  ینگاه سددروش رو رو ینی... سددنگشددهیمتون تموم م یترجمه 
ل مشددغو خوامیو م کنمینگاهش کنم برگه ها رو مرتب م نکهیاما بدون ا کنمیم
 : ترجمه تموم شدگهیبشم که م پیتا

گاه تو چشددمم زل زده و منتظر  مای... همونجور م*س*تقندازمیبهش م ین
 پشی: فقط مونده تاگمیم دمویتکون م یجواب منه... سر

 رو انجام بده شی: برو خونه... ساعت چهار برگرد بقسروش
 لهیکه شرکت تعط 4: ساعت گمیتعجب م با

 شهینم لیشرکت تعط 6: تا ساعت سروش
کارامو تموم کنم بعد برم... چند  دمیم حی: ترجگمیم ندازمویباال م یا شددونه

 کار دارم ییجا
 یلیه ما: هرجور کسروش
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ز ا یکی یو کتش رو که رو شددهیمبل بلند م یاز تموم شدددن حرفش از رو بعد
در  به سددمت کنهی... همونجور که کت اسددپرتش رو تنش مدارهیمبال افتاده برم

جمه تر یتا متنها گردمیبرم گهیدو سدداعت د یکی... رمی: من دارم مگهیو م رهیم
 رمیشده رو ازت بگ

 تا بازش کنه رهیمدر  ی رهیبه سمت دستگ دستش
که تموم شدددد گمیم یآروم یصددددا با کارم  باشددم  تا اون موقع  : فکر نکنم 
 .....ذاریم

 یتو ینگاه کنم تا مشددکل دی... باامیتا من ب یمونی: مگهیو م پرهیحرفم م یتو
 ترجمه ها نباشه

و از اتاق خارج  کنهیو به سرعت در رو باز م دهیبگم که اجازه نم یزیچ خوامیم
 شهیم

سرت م نقدریکه ا ییبهش بگه تو ستین یکی آخه جم چرا متر شهیاز ترجمه 
 یکنیاستخدام م

 کنمیترجمه ها م پیشروع به تا نباریو ا رمیگیکارم رو از سر م دوباره
سرم رو رو رهیخ وتریبس به کامپ از شد...  سته  شمام خ  موذاریم زیم یشدم چ

 بندمیچشمامو م
 پیسددومش رو تا کی... هنوز شددهیتموم م ی: خداجون پس کگمیوار م زمزمه

 کنمیهم م یکردم... احساس ضعف و گرسنگ
 رمیو به خواب م شهیم نیکه کم کم چشمام سنگ شهیم یچ دونمینم
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ا که ب نمیبیدر م ی... سددروش رو جلوپرمیبسددته شدددن در از خواب م یصدددا با
 کنهیپوزخند نگام م

عد از که ب یرو تموم کرد پی... چند ساعته تاهی: سرعت المعلت ستودنسروش
 یدیراحت خواب الیکه من برگشتم تو با خ میساعت و ن کی
 ؟یشد چارهی: بگهیته دلم م یزیچ هی
 یا ازهیخم رمویگیدهنم رو م ی... جلوذارهینم ازهیبگم که خم یزیچ خوامیم
 کشمیم

 باشه یجد کنهیم یسع یول رهیگیخندش م سروش
 ؟ی: چاپشون کردسروش

 : راستش خواب موندمگمیلرز م ترس و با
 ییاج دیزود چاپشون کن با دمیکه خودم هم فهم نوی: اگهیو م دهیتکون م یسر
 برم
 نکردم پیرو تا شترشیبهش بگم که خواب موندم و ب یچه جر دونمینم

 ؟یشده... نکنه هنوز خواب رمیچاپشون کن د گمی: با توام... مسروش
 بگم.... یراستش... چه جور-

 شده؟ یزی: چگهیو م کنهیبا تعجب نگام م شسرو
 هم آره هم نه یعنینه...  یعنی: اره.. گمیم دمویتکون م یسر

 ؟یگیم یادم حرف بزن بفهمم چ ی: مثله بچه گهیم یکالفگ با
سرعت م ایبه در زنمیم دلمو ستم همه رو گمیو به  ستش خواب موندم نتون : را

 کنم پیتا
 ؟ی: چگهیو با تعجب م کنهیگنگ نگام م حرفم نشده چون یمتوجه  انگار
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خورده به چشددمام اسددتراحت بدم خواب  هیباور کن از قصددد نبود... اومدم -
 موندم

سخره گهیداد م با ه هم دی... خوبه بهت گفتم امروز با؟یخودت کرد ی: منو م
صبح زود ایشون رو تموم کن ... امروز هم خوامیترجمه ها رو م نی... من فردا 

 رمیبرگردمو ازت بگ وقت ندارم
 قصد نبود یبه خدا از رو-

 کنم؟ کاریچ دی... من االن بایچه عمد ی: چه سهوسروش
 .....کیامشب همه رو آماده م-
پات رو از  ی: تا کارت تموم نشدددده حق ندارگهیوسددط حرفمو با داد م پرهیم

 یبذار رونیشرکت ب
 هم بدهکار شدم؟ یزیچ هی... نکنه ه؟ی: چگهیکه م کنمینگاش م یناراحت با

... سدداعت سدده و ربعه... اگه ندازمیبه سدداعت م ینگاه رمویگیازش م نگامو
 ...فتمیحاال راه ب نیهم دیبخوام به مطلب برم با

شب همه رو آماده م رمی: باور کن دگمیگرفته م ییصدا با ردا ف کنمیشده... ام
 دمیم لیصب زود بهت تحو

 بندازم؟ یمن بهش نگاه شهیوقت م یک گهی: اون وقت دسروش
شتباه از من بود... با ناراحت نباری... ادمیحق م بهش شد یبرگه  یا ه رو ترجمه 

ه با ک کنمیم پیتا نجوریهم یا قهی... ده دقکنمیم پیشددروع به تا دارمویبرم
 امیخودم م هیسروش  یصدا
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خبرا  نیبعد از ا یرو بدون دفعه  نیا ی... ولبخشمیبار رو استثنا م نی: اسروش
 ستین

 یارتااز ک یکیرو تو خونه انجام بده...  هی: بقگهیکه م زنمیتعجب بهش زل م با
که روش نوشته شده برام  یلیمیبه ا 12شرکت رو بردار و امشب قبل از ساعت 

 کن لیمیا
 نهیشیرو لبام م ی... لبخند کمرنگشهینم باورم

مطمئن باش اون  یبفرسددت 12از  رترید هی: فقط کافدهیلبخند من ادامه م دنید با
 ستیدر کار ن یبخشش گهیموقع د

 تمومش کنمو بفرستم12قبل از  دمی: قول مگمیم یلحن شاد با
 شد رمیجمع کن د التوی: زودتر وساگهیو م دهیتکون م یاخم سر با
در  مفی... فلش رو از کشددمیدسددت به کار م عیسددر گمویم یرلبیز یباشدده  هی
فاکنمیوصدددل م وتریبه کامپ ارمویم عد از ... بکنمیم یرو تو فلشددم کپ لی... 

شم کامپ شتن فل شده رو به همرا یبرگ ها کنمویرو خاموش م وتریبردا ه ترجمه 
 واریبه د بی... سددروش همونجور کنار در دسددت به جذارمیم فمیفلش داخل ک

سددروش حرکت  زیبه سددمت م شددموی... از جام بلند مکنهیداده و نگام م هیتک
 کنمیم
 : کجا؟گهیم یشنلحن خ با
: گمیم گردمویبه سددمتش برم زنهیکه تو صددداش موج م یتوجه به خشددونت یب

 برداشتن کار..... یبرا
ز ا یکی: شماره خودت رو هم پشت گهیم یو با لحن آرومتر پرهیحرفم م وسط

 بشه اجیممکنه احت سیکارتا بنو
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گامو ازش م دمویتکون م یسددر به مرمیگین عت خودم رو  با سددر  زشی... 
 شیکیرو  ذارمیمانتوم م بیرو تو ج یکی... دارمیدو تا کارت برم رسددونمویم

با خودکار  زیم ی... خودکار رو روسددمینویشددمارم رو م زهیم یکه رو یهم 
سروش حرکت م ذارمویم سمت  سرعت به  سروش م نکهی... همکنمیبا   رسیه 

من  یره به شما یو ناه رهیگی... کارت رو از دستم مرمیگیکارت رو به طرفش م
وقع تو : فردا به مگهیو م ذارهیکتش م بیاون رو تو ج یتفاوت یبعد با ب ندازهیم

 بذاره ریتاث یرو مسال کار یمسائل شخص ادیشرکت باش... خوشم نم
مت در برمگهینم یچی... هدمیتکون م یسددر به سدد باز  گردهی....  و در رو 

نهیم بدون اک کهی...  عارف ن قدم ترن و  یت ما م خان که  نه  حرفا خودش  نیاز اک
در رو  رمویم رونی... من هم پشددت سددرش از اتاق بشددهیزودتر از اتاق خارج م

در مورد اون اتاق  ی: خانم سپهرگهیو م رهیم ی... سروش به سمت منشبندمیم
 ن؟یکه بهتون گفته بودم اقدام کرد

ه و ب گمیم عیخداحافظ سددر هیحرفاشددون کنم  یبه ادامه  یتوجه نکهیا بدون
ور در آسانس یرو نمیبیم رسمیبه آسانسور م ی... وقتشمیازشون دور مسرعت 

ست... به ناچار راه پله رو در  یکاغذ شته خراب ا شده که در اون نو سبونده  چ
مکف ه یباالخره به طبقه  ذارموی... تند تند پله ها پشددت سددر مرمیگیم شیپ
ساختمون خارج م زنمی... همونجور که نفس نفس مرسمیم سمت  به شمویاز 
 یائورکاکیشدد هی رمویسددوپرمارکت م هیراه به  ی... توکنمیحرکت م سددتگاهیا

اتوب*و*س بخورم... بدجور گرسددنمه...  یتا تو خرمیم کیک هیبا  کیکوچ
سمویمورد نظر م ستگاهیبه ا قهیباالخره بعد از ده دق همه  اون نیرو از ب دمخو ر
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 هیر شددده... باالخره پ های... اکثر صددندلکنمیآدم به داخل اتوب*و*س پرت م
نارش ک گمویبهش م یلب ریسددالم ز هی کنمویم دایپ رزنیپ هیکنار  یخال یجا

 نمیشیم
 : سالم دخترم...رزنیپ

ند کائوی... شددگمینم یزیچ زنمویم یلبخ  خوامیم ارمویرو در م کمیو ک رکا
 فتمیم رزنیپ ادیبخورم که 

 دییبفرما-
 ؟یخوریم هیچ نایدخترجون ا ی: وارزنیپ

 شهیخونه نم یغذا یچی: هگهیکه م کنمیتعجب نگاش م با
شلوغه وقت  یی: از اونجاگمیم یو با مهربون فهممیمنظورش رو م تازه سرم  که 
 بخورم یزیبرم خونه چ کنمینم

 ؟یخونی: درس مرزنیپ
 مکنی: نه کار مگمیم کنمیپاکت شرکاکائو فرو م یرو تو یکه ن همونجور

 زیچ هیخونه  یدیدور رسدد زیآشددغاال رو بر نیا ینخویم ی: حاال که داررزنیپ
 بخور

 تعارف زدما هیکردم  یخدا چه غلط یا
 .. هنوز کارم تموم نشدهرمیمادر من حاال حاالها خونه نم-
 ؟یکنیم کاری: پس تو اتوب*و*س چرزنیپ

 حفظ کنم مویخونسرد کنمیم یسع
 مادرجون همه کارا رو که تو شرکت و ادار......-
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: جامعه خراب شده دختر... برو خونه... پدر و مادرت گهیوسط حرفمو م پرهیم
هر تو وقت بعداز ظ نیاونوقت تو ا یبرسدد ییجا هیتا به  کنندیبرات پول خرج م

 یچرخیول م ابونایخ
: گهیتو دهنم که با اخم م ارمیشددبر کاکائو رو م ینگم... ن یزیچ دمیم حیترج

 امان از دست شما جوونا
آشددغاال تو  نیاز ا کنهیم جابی: مادر من شددغل اگمیم زنمویم کمیکگاز به  هی

 زمیشکمم بر
باز م هی  نیخونه... گول ا ی: دخترجون بهتره برگهیو م کنهیخورده اخماشددو 

 یزنی.. از پولت میزنیرو نخور... از نهارت م یمامان تشیت یپسرا
... یزنیاز وقتت م :دهیاون همونجور ادامه م کنموینگاه م رزنهیدهن باز به پ با

 ییآبرو یب مونهیبرات م ی... آخرش چیدیم بیخونوادت رو فر
کوچولو با خونوادش از خونه  یدعوا هی: آدم با گهیو م ندازهیبه صورتم م ینگاه

 دهیگوش نم بهیغر یو به حرف پرا کنهیقهر نم
به خدا ا یا  کیک هیکردم  یها... چه غلط شدددهیم زشیچ هی رزنهیپ نیبابا... 

 بهش تعارف کردم
شو ندم با ناراحت دمیم حیترج ش کیک یجواب به  یقتو و خورمیرو م رکاکائومیو 

 شمیم ادهیپ کنمویم رزنیبا پ یسرسر یخداحافظ هی رسمیم یبعد ستگاهیا
حرفام رو به دل  یمونینوه ام م یشدن بهم گفت: تو هم جا ادهیچند موقع پ هر
 رینگ
 حق با شماستچند بهش گفتم به دل نگرفتم  هر
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. بعد ..ادیبدم م گرانیاشتباه د یخورده بهم برخورد... از قضاوتها هیته دلم  اما
باالخره به مطب  یرو ادهیخورده هم پ هیاز چند بار اتوب*و*س عوض کردن و 

باال مرسددمیم ها  له  عت از پ به سددر قه  رموی...  به طب موردنظر  یخودم رو 
سونمیم سمیممورد نظر  یبه طبقه  ی... وقتر سور ادیتازه  ر سان  نی.. ا.فتمیم آ

 ی... از بس تو فکر بودم اصددال متوجه دارنیدسددت از سددرم برم الیفکر و خ
در رو باز  رسددونمویآسددانسددور نشدددم... به سددرعت خودم رو به در مورد نظر م

شکنمیم شکر به جز من س ی... خدا رو  ه ک بندمی... در رو مستیتو مطب ن یک
 افهیق دنیبگه که با د یزیخواست چی... مارهیاال بسرش رو ب یمنش شهیباعث م

 مونهیمن حرف تو دهنش م ی
 : با دکت......گمیم زنمویم ینیغمگ لبخند
 هی که یی: بله بله... از اونجاگهیوسددط حرفمو م پرهیم ادویبه خودش م عیسددر
 نیایفکر کردم نم نیکرد ریربع د

و همونجور  پرسدددهینم یزیچ یصددورت من متعجبه ول دنیهنوز از د نکهیا با
 : دکتر منتظرتونهدهیادامه م

 شد... با اجازه ریخورده د هی:ک شرمنده گمیلبخند م با
 گهینم یچیو ه دهیتکون م یسر

صبح تا حاال فقط دارم بد مکنمیسمت اتاق دکتر حرکت م به ... ارمی... از اول 
فهیق دنیهمه از د ای... شددنومیحرف م ای... رسددمیم رید ای تک خوردم ک ی ا

 نموزیچند ضددربه به در م رسددمیبه اتاق دکتر م نکهی... هممونهیدهنشددون باز م
و وارد اتاق  کنمیم ازاز طرف دکتر باشددم در رو ب یمنتظر اجازه ا نکهیبدون ا

 شمیم
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 چهاردهم فصل
شا دکتر شغول تما شت من م سمت من برم ابونایخ یکه پ : گهیم و گردهیبود به 

 باالخر...........
 نفر... نیسوم نمی: اگمی... زمزمه وار ممونهیحرف تو دهنش م دنید با
 رمیرو در نظر نگ رزنیالبته اگه اون پ گمیدلم م تو
سددالم  :گمیم گردمویبه سددمت دکتر برم بندمویدر رو پشددت سددرم م یناراحت با

 دکتر یآقا
 ؟یسر خودت آورد یی: چه بالگهیو م دهیسالم تکون م یبه نشونه  یسر

 آوردن گرانید اوردمی: من نگمیم کنمیکه به سمت مبل حرکت م جورهمون
 ؟یدیرس رید نی: واسه همگهیم یبا ناراحت دکتر

ه : نه بابا... کتکا مالگمیم کنمویخودم رو روش پرت م رسددمیبه مبل م نکهیهم
 خورده معطل شدم هی... سر کارم شبهید
: هگیو م نهیشددیمن م یه رو... رو برسددونهیبلند خودش رو به مبل م ییقدمها با
 شده؟ یچ
کردم خواسددتن  کیکوچ ینافرمان هیبعد از مدتها  سددتیچندان مهمس ن زیچ-
 رامم کنند ینجوریا

ساده رو اونقدر م هی: چرا گهیو م کنهینگام م یحالت گنگ با که  یچونیپیحرف 
 فهممیازش نم یزیمن دکتر هم چ

 فهمنیرو م زیدکترا همه چ نیگی نیخوایم یعنی: گمیم خندمویبلند م یصدا با
 شده؟ یبگو چ ی: خارج از شوخگهیو م زنهیم یلبخند

http://www.roman4u.ir/


 403 شقعبه دیار سفر 

 نوش جان کردم یمشت و مال حساب هینشده فقط  یچندان مهم زیچ-
ستگار برام خوا گهید ی: پدرم گفت آخر هفته گمیبگه که م یزیچ خوادیم دکتر

 ادیم
 ه؟ی: خب... مشکلش چگهیو م دهیتکون م یسر دکتر

دواج با گفتم حاضددر به از یخواسددتگاره بدم وقت نیبله رو به ا دیابام گفت باب-
دست  ایبال رو سرم آورد تا بفهمم دن نیاون هم ا ستمیکه دوستش ندارم ن یکس

 ه؟یک
 یجلو شدینم دایتو خونتون پ چکسیه یعنی: گهیو م کنهیبهت زده نگام م دکتر

 رهیبابات رو بگ
رو  من یکه هوا شهینم دایپ چکسیه گهیهم د ایند نی: تو اگمیم کشمویم یآه

 داشته برسه چه برسه به اون خونه
ناراحت دکتر گاه م یبه گوشددده  یبا  نهیلبم ن نه  هی یفقط برا یعنی: گهیو م ک

 گفتن....
قاگمیوسددط حرفشددو م پرمیم نه آ ... نه گفتن نبود هیدکتر... فقط بخاطر  ی: 

 مدت افتاده نیتو ا یادیاتفاقات ز
 سوال هی: تردک
 دییبفرما-

و مربوط ت یبه گذشددته  فتنیروزا م نیکه ا یاتفاقات یگفت همه  شددهی: مدکتر
 هستن؟

 فمیک وزنمیم ی... لبخندکنهی... دکتر با تعجب نگام مشددمیمبل بلند م یرو از
 کنمیمبل پرت م یرو رو
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 افتاده؟ ی: اتفاقدکتر
 بندازم... اجازه هست؟ رونیب به یاتفاق که نه... دوست دارم از پنجره نگاه-

 : راحت باشگهیو م زنهیم یلبخند
 کنمیسمت پنجره حرکت م به

 ی: جوابمو نداددکتر
 کشمویم یو آه کنمیمانتوم فرو م بیدستامو تو ج رسمیبه پشت پنجره م یوقت

رو  یخوش رنگه... لبخند یلی... آسددمون امروز خکنمینگاه م یبه آسددمون آب
 نهیشیلبم م

امروز من از  ی: لحظه لحظه زندگگمیشددددم م رهیکه به آسددمون خ مونجوره
 یقاتفا هیمربوط به گذشته ست... درسته  زی... همه چرنیگیهمون روزا الهام م

ن رو او گرانیکه د یزیاون چ گمیمن م یبگن تموم شددده ول ایلیخ دیافتاده شددا
 ندهیحال و آ یوتنداره... چون  یتموم چوقتیبه نظر من ه دونندیتموم شددده م

 ... ممکنه اونشدددهیتصدددادف فلج م هی ینفر که تو هیداره... مثله  ریمن تاث ی
 مونهیطرف م یتو زندگ شهیهم یواسه  رشیتاث یتصادف تموم شده باشه ول

 زنمیرو زل م ادهیتو پ یبه آدما رمویگیاز آسمون م نگامو
مواقع هم  ی... بعضددرسددنیسدداده به نظر م یادیمواقع حرفات ز ی: بعضدددکتر

 حرفات دونمینم تی... در نهامونمیکه توشددون م انیبه نظر م دهیچیاونقدر پ
 ینجوریا ی... وقتکنندیساعتها فکرمو مشغول م دونمیفقط م دهیچیپ ایساده ان 
م به داشت شبید... کل کنمیاما درکشون نم فهممیحرفاتو م یمعن یزنیحرف م

گاه فکرم به حرفات کش یلبخوام و نکهی... نه اکردمیتو فکر م یزندگ  دهیناخودآ
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ر بار اونقد نیاول یبرا یول زنمیاز کار نم یخونه حرف طیمح ی... من توشدددیم
راش از بار ب نیاول یفکر بودم که برادرم کنجکاو شد و در کمال تعجب برا یتو

نظر  حال سدداده به نیو در ع دهیچیپ نقدریکه ا ییگفتم... از تو مارامیاز ب یکی
 ...یرسیم

 : سادست دکترگمیم زنمویم ی... لبخندگردمیسمت دکتر برم به
 ؟ی: چگهیتعجب م با

 زیچ چی.... هتمی: حرفام... رفتارام... شددخصددگمیم ندازمویباال م یا شددونه
نداره... حرفا یا دهیچیپ گه درکشددون  سددتنین دهیچییمن پ یدر من وجود  ا

من  یذشته که از گ نهیا لشیدل ستنیکه قابل درک ن ستین نیبر ا لیدل دیکنینم
 یزیاز اون چ هتررو ب ایکه دن شددنی... تجربه ها باعث مدیدونینم یچندان زیچ

س شنا ست ب سخت میکه ه ش یو من اونقدر  ساده ام  دمیک شت هر حرف  که پ
 من یجا دیبا ایمن  یسدداده  یدرک حرفاها یتجربه پنهان شددده... برا ییایدن

ه ن کنمی... هر چند که آرزو منیباشددمن رو داشددته  یتجربه ها دیبا ای نیباشدد
 دیتلخم رو تجربه کن ینه تجربه ها نیمن باش یجا

 تلخه؟ نقدریا یعنیدکتر: 
 دارمویطرف مبل قدم برم به

 شما قضاوت گمیبگم؟... من از گذشته ها م ی: چگمیم ندازمویباال م یا شونه
 دیکن

 یدیرس نجایبه ا افتاد که ی: آره بگو... دوست دارم بدونم چه اتفاقدکتر
 ودم؟: تا کجا گفته بگمیو م نمیشیمبل دو نفره م هی یرو یبه اروم کشمویم یآه

 ..........لیمی: تا ادکتر
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 اومد ادمی: گمیبا لبخند م ارمویباال م دستمو
 کنمیشروع م نمیبیسکوت دکتر رو م ی... وفتشهیمنتظر م دهیتکون م یسر دکتر

 کردم که حالم بد شد... یو زار هیاون روز اونقدر گر-
مامو ندمیم چشدد نده  یهنوز هم چهره  ب خودم  یرو جلو اوشیسدد یشددرم

ز ا اوشیکه سدد ی... تک تک اون لحظه ها تو ذهنم ثبت شددده... لحظه انمیبیم
 یکه سددفارش نداد یزیچ یبرا یحواسدد یکه با ب یجاش بلند شددد... لحظه ا

سکناس از ج میبود شت... لحظه ا زیم یدر اوردو رو بشیچند تا ا ه که ب یگذا
ش متس ستم گرفت... لحظه ا شیمن اومد گو که به بازوم  یرو از به زور از د

ب*غ*لم رو گرفت تا  ریکه ز یچنگ زدو من رو به زحمت بلند کرد... لحظه ا
شد رو با جزئ نیکه ب یی... هنوز هم حرفافتمین یحال یاز ب  اتیمون رد و بدل 

 ادمهی
 ریا آروم بگ: ترنم تو رو خداوشیس

 شنیاون لحظه تا آخر از ذهنم پاک نم یها هیگر
شم...  ی... چه جوراوشیس یچه جور- و  کنهیم یداره با من باز یکیآروم با

 هیک دونمیمن نم
رو درسدددت  زی: آروم باش ترنم... به خدا باور کردم... خودم همه چاوشیسدد

 کنمیم
رو  لمیمیرمز ا یآخه کسدد منه... هیهم شددب انشی... اون لحن بیاخه چه جور-

 نداره
 ری... ساکت باش ترنم... تو رو خدا آروم بگسی: هاوشیس
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 .. مگه نه؟کنهیاگه سروش هم بفمه باورم نم اوشیس-
اشددتباه کردم... سددروش هم باورت  دمی: ترنم تمومش کن... من فهماوشیسدد

 کنهیم
صال مهیواقع یادیز زینه... نه... همه چ- االن هم  نیتو هم ...ه؟یچ یدونی... ا

 یباورم ندار
 ...ندازمیم یبه دکتر نگاه کنمویباز م چشمامو

 شد؟ ی: بعدش چدکتر
ش من پرت و پال جواب زدیم یهر حرف اوشی: سگمیم رمویگیدستام م نیب سرمو

ست خودم نبود... دادمیرو م صال د اور ب اوشیس یوقت گفتیته دلم م یکی... ا
سددرم زد که کال  یآخرسددر چنان داد اوشی... سدددکننیهم باور م هیکرده البد بق

 خفه خون گرفتم
 : آخه چرا؟گهیبا تعجب م دکتر

ما  یحدس زده بود من ب ییجورا هیبود...  یعصددب یلیخ- گ*ن*ا*هم... ا
 کی... اگه قرار باشدده در دهیم یکه داره دو نفرمون رو به باز هیک دونسددتینم

 هی اوشیلحظه احسدداس من و سدداون  یبگم تو تونمیجمله حرفمو بزنم فقط م
شت یبود... ترس... آره آقا زیچ سروش رو دا ست دادن  و  مدکتر من ترس از د

 کردمویم یخودم رو خال هی... من با گردیترسددیاز نداشددتن ترانه م اوشیسدد
مه چ اوشیسدد بود و  یاون طرف ک دونمی... نمختیریرو تو خودش م زیه

 ...دیرس شییبه هدف نها دونمیبود... فقط م یهدفش چ
 بود؟ یهدف اون طرف چ یکنی: فکر مدکتر
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 به یرو شددروع کرده بود چه هدف یباز نیکه ا یچهار نفرمون... کسدد ینابود-
 داشته باشه تونستیم نیاز ا ریغ

 شد؟ ی: بعدش چگهیمتفکر م دکتر
 داشتمیشاپ خارج کرد... اصال من قدم بر نم یمن رو به زور از کاف اوشیس-

سنگ شیاون بدبخت هم من رو م اوشیس یانداخته بودم رو موینیهمه  .. .دیک
 هم به خاطر اوشی... سددامیرو نداشددتم که راه ب نیبخوام واقعا تحمل ا نکهینه ا

شده بود از کاف یتو کاف یآدما نکهیا اپ ش یشاپ بهمون زل زده بودن مجبور 
شه... هر چند وقت شده بودم ول یخارج ب ساکت  هم باز  یسرم داد زده بود و 

د شددده بو مونیاز حرفاش پشدد اوشی... سددکردمیم یقرار یو ب ختمیریاشددک م
ه اومد... تونسته بود ساکتم کن یاز دستش برنم یاون لحظه کار یتو گهید یول
رومم آ تونسددتنیم ایدن یتو آروم کردنم مهارت نداشددت... فقط سدده نفر تو یول

 کنند... مادرم... برادرم طاهر... سروش...
 رو ندارم... چکدومشونی: که امروز هدمیبعد ادامه م کنمویث ملحظه مک چند
 ی: داشددتن که دارم ولگمیم نیغمگ یو من با لحن کنهینگام م یبا دلسددوز دکتر

 انگار ندارم
اسدده و دیرو بذار ی: دکتر دلدارگمیم دمویبگه که اجازه نم یزیچ خوادیم دکتر

 ماجرا رو بگم هیبق دمیم حیآخر داستان... ترج ی
 : باشه ادامه بدهگهیو م دهیتکون م یسر یبا ناراحت دکتر

 از حال رفتم... دهینرس نیکردم که به ماش یقرار یاون روز اونقدر ب-
 شمیساکت م خورهیکه به در م یچند ضربه ا یصدا با
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 لحظه... هی: دکتر
 دمیاکون م یسر
سمت در م شهیدکتر از جاش بلند م که  یچ :گهیو م نهکیو در رو باز م رهیو به 

 شده؟
ش یصدا ورم اومده مجب شیبرام پ یکار هیدکتر  ی: آقاگهیکه م شنومیرو م یمن

 زودتر برم
 رو بده که در رو قفل کنم دای: باشه... فقط کلدکتر
 دیخودتون بردار زمیم یتو کشو ذارمی: میمنش
 : باشه... خداحافظدکتر
 : خداحافظیمنش
به بندهیدر رو م دکتر باره  به روم م ادیسددمت مبلها م دو  :گهیو م نهیشددیو رو

 شرمندهف لطفا ادامه بده
 : دشمنتون شرمنده...گمیم زنمویم یلبخند

شتم م آره  یجه متو گهیکردم از حال رفتمو د یقرار یاون روز از بس ب گفتمیدا
مدم خودم رو رو ینشددددم فقط وقت یچیه گاه و  یبه هوش او خت درمون ت
 دمید رو هم کنار خودم اوشیس

 از طرز گفتن اوشیس یمونیعکس العملهاف رفتارا و از از همه مهمتر پش حرفاف
 انیدر م شیچشمم به نما یماجرا همه و همه جلو

 ی: ترنم باالخره به هوش اومداوشیس
 کنم؟یم کاریچ نجایمن ا اوشیس-
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آوردمت درمونگاه دکتر برات سددرم  یاومد از حال رفت نیی: فشددارت پااوشیسدد
 نوشت

 ......اویس-
 کنمی: بهش فکر نکن.... حلش ماوشیس
 ستیباور کن کار من ن-

 باورت کرد؟ اوشی: اون روز سگهیوسط حرفمو م پرهیم دکتر
و ر دیته چشماش هنوز هم شک و ترد یول دونمیم گفتیم ی... زبوندونمینم-
 کون دادت یفقط سر ستیبهش گفتم باور کن کار من ن یوقت ی... حتدمیدیم
 ن؟ی: به سروش و ترنم گفتکترد

ات از اشددتباه گهید یکی... می: نه نگفتگمیم کشددمویم یمونیاز سددر پشدد یآه
 یردم ولک یادیاشتباهات ز میدکتر من تو زندگ یبود... آقا نیهم میبزرگ زندگ
بار به اصددرار ترانه موضددوع مسددعود رو از  هیمرتکب نشدددم من  یگ*ن*ا*ه

ضوع ا هیز ترس عکس العمل بقبار هم ا هیکردم...  یسروش مخف و ر الیمیمو
اصددرار کرد که حداقل به سددروش و ترنم  یلیخ اوشینگفتم... سدد چکسیبه ه

 دمیترسیمن م یول میبگ
 ؟ی: آخه از چدکتر

با  ادمفتیعکس العمل قبلش م ادی یوقت دمیدیرو م اوشیسدد یدایترد یوقت-
با خودکنندیفکرو م نیهم هم هیالبد بق گفتمیخودم م دم اون خو گفتمیم م... 

بال م اوشی... هر چند سددکنمیم دایطرف رو پ اون  یول کردیهم ماجرا رو دن
کر من ف ی... ولنباشدد انیتا همه در جر میبه خونواده هامون بگ دیمعتقد بود با
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س کردمیم آدم  فقط من رو الیمی... چون اون اشهیمن بد م یبرا میبگ یاگه به ک
 اوشیرو نداشتم... س گرانید دیاز شک و ترد پر ی... تحمل نگاه هاکردیبده م

سم دادم... ازش  ستم... بهش گفتم همه  هیرو به جون ترانه ق صت خوا هفته فر
 کنم دایتا اون طرف رو پ کنمیرو م میسع ی

 ی: حماقت کرددکتر
شدم ول ی... هر چند گ*ن*ا*هدونمی: مگمیم دمویتکون م سرمو  یمرتکب ن
اصددرار  نیدامن زدم... مثال هم گرانید دیجاها خودم به شددک و ترد یبعضدد

 رهسوال بب ریهم من رو ز اوشینگفتن باعث شد بعدها خود س یمن برا یجایب
 ؟یماجرا نگفت نیدر مورد ا چکسی: به هدکتر

ستام گفتم... - شگاهم  یکیچرا... به دو نفر از دو ست دوران دان ماندانا که دو
ان دور یهمباز میشددگاه با هم بودتو دان نکهیهم بنفشددده که به جز ا یکیبود 

 یمیصددم یدو نفر با کسدد نیداشددتم اما به جز ا یادیز یبود... دوسددتا میکودک
حرفام  شیهم کم و ب انداناتر بودم... به م یمیصم یلینبودم... البته با بنفشه خ

دانشددگاه  طینه در حد بنفشددده... من و ماندانا و بنفشددده تو مح یول زدمیرو م
 مدیدیاما اون روزا که اون بال سرم اومد بنفشه رو کمتر م میبا هم بود شهیهم

 : چرا؟دکتر
گرفته بود تو شددرکت باباش کار کنه...  میسددال آخر دانشددگاه بنفشدده تصددم-
شه... بعد از  خوامیم گفتیم ست ندارم بابام خرجم رو بک شم دو م*س*تقل ب

ه بود اول که اومد ی... از همون روزارفتیبه شددرکت باباش م عیکالس سددر
 اول گفتیخودش بره اما باباش م بیدانشددگاه دوسددت داشددت دسددتش تو ج

 کنه یسال آخر تونست باباش رو راض یکار ول دادرس بع
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نا زدکتر ندا ما با  گه  به ا یینبود یمیصددم ادی: ا ماجرا  رو بهش  یمهم نیچرا 
 ؟یگفت
بدون ه اول باهام اشدددک  یدیشدددک و ترد چیبه بنفشددده گفتم  باورم کرد... 

شش گرفت و بهم دلدارختیر صه خورد... من رو در آغو داد...  ی... باهام غ
بهش  شدددیروم نم یلیخ کردیو هم کار م خوندیکه هم درس م ییاز اونجا یول

مشکوک  زمحال و رو دنیزنگ بزنمو باهاش درد و دل کنم... کم کم ماندانا با د
شروع به کنجکاو م دلم رو آغوش پرمهر بود هیکرد من هم که محتاج  یشد و 

من و  تیمیرو بهش گفتم از اونجا بود که صددم یاصددل یزدمو ماجرا ایبه در
ش شتریماندانا ب شه هم در حا شد... بنف دانا حرف با مان شتریب یبود ول هیا قبل 

ستمینم زدمیم شه رو از کار و زندگ خوا شه هم خ دازمبن شیبنف  یلیهر چند بنف
جا یکارا در حقم کرد ول بود اون هم در  خبریب اتیجزئ یکه از برخ ییاز اون

که لحظه به لحظه با من همراه بود ماندانا بود...  یرو زد... تنها کسدد دمیآخر ق
 که با من اون ترسا و استرسها رو تجربه کرده هیماندانا تنها کس

 بود؟ یچ یماجرا بگو... اتفاق بعد هی: از بقگهیو م دهیتکون م یسر
 یو زار هیاون هفته کار من گر یو تو گذشتیم الیمیاون ا یهفته از ماجرا هی-

کردن گرفته بودن اما من  هیگر نیشده بود... مامان و ترانه چند بار مچ من رو ح
نه م یسددروش و دلتنگ ادیکار ز و از جواب دادن طفره  کردمیخودم رو بهو

 من قبول یبگم ول نوادمبه خو کردنی... بنفشددده و ماندانا هم اصددرار مرفتمیم
باهام تا اون حد تند برخورد نکرده بود  اوشیاگه اون روز سدد دی... شدداکردمینم

شددد و  یعصددب شددهیمثله هم اوشیاما سدد شدددیعکس العمل من هم متفاوت م
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فقط و فقط ترس و  اوشیشددددن سدد یعکس العمل من هم در برابر عصددبان
 فتمگیم زدمویزنگ م اوشیس یاسترس بود و بس... من هر صبح و هر شب برا

نه... هر دومون درمونده  گفتیتر از قبل م ی.. و اون هم عصددبنشددد؟. یخبر
 جهینت یول میفکر کرده بود الیمیا ی... من و ماندانا بارها سر مسئله میشده بود

 نداشت یا
 ؟یشک نکرد یبه کس چوقتی: هدکتر

هست  یهر کس گفتیبنفشه م یبرام مشکوک نبود... ول چکسیه یعنینه... -
 آشناست

 ز دوستاتا یعنی: دکتر
 دونمینم-

 ییزایچ هی... دونمی... واقعا نمدونمی: نمکنمیتکرار م رمویگیدستام م نیب سرمو
 الیمیا ی... همه الیمیخودم هم گنگه... مثال زمان ارسال ا یهنوز که هنوزه برا
م.. حال تنها بود نیارسال شده بود که من خونه نبودم و در ع یبدون استثنا زمان

به خونوادم همر چکسیه یعنی با خودم ببرم  هد  به عنوان شدددا که  اهم نبود 
 نشونش بدم...

رنامه ب نقدریداشددت که ا یحد باهات دشددمن نیتا ا یعنی: گهیبا تعجب م دکتر
 کرد؟یشده عمل م یزیر
حد با من دشددمن باشدده؟...  نیتا ا تونهیم ی... آخه کگمیرو م نیمن هم هم-

 چیدخترونه خودم بودم... عضددو ه یو آرزوها اهایبا رو یدختر معمول هیمن 
هم نبودم... اشددتباهات  یکار خالف چینبودم... اهل ه یخاصدد یفرقه  ایگروه 
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 میتصم شده ابحس نقدرینفر ا هی دیپس چرا با شدیخالصه م طنتامیش یمن تو
 گرفت؟یم میزندگ یبه خراب

با  یلیخهفته  هی: تو اون دمیو من ادامه م شدددهیم رهیمتفکر به رو به رو خ دکتر
 یشبا هم با بنفشه سر مسئله  ینداشت بعض یا جهینت یماندانا حرف زدم ول
با ا به ظ زدیم یی... بنفشددده حرفامیکردیبحث م الیمیدزد و ارتباطش  اهر که 

... میحرفامون نداشت تاثبا یبرا یهردومون مدرک یول دنیرسیبه نظر م یمنطق
 دیام تاکسر دوست شتریو باز آشناهاست...  یکیصد در صد کار  گفتیبنفشه م
 داشت

 : کدوم؟دکتر
رو کرد آشنا بوده چون از همه رفت  نکاریا یهر کس گفتیفقط م دونستینم-

 و آمدات خبر داشت
ا بوده طرف آشددن نکهی: اگهیو م دهیمثبت بودن تکون م یبه نشددونه  یسددر دکتر

 داشت دیچرا رو دوستات تاک یروشنه ول
 هچیپیبنفشه تو گوشم م یحرفا

 رو خونه راه نده ی: ده هزار بار بهت گفتم هر کس و ناکسبنفشه
 یگیداره بنفشه... چرا چرت و پرت م یچه ربط-

 عقل؟ یب یدختره  یدی: هنوز نفهمبنفشه
 رو؟ یچ-
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 یس... هزار بار گفتم هر کشعورتهیب یاز اون دوستا یکی: به نظر من کار بنفشه
س شو...  ست ن سالم باهاش دو ا ب خوانی... حتما مهیا کهیروش بدتاومد گفت 

 رابطه تون رو بهم بزنند نکارایا
 بنفشددددددددده-

 نه؟ ای یدی... گوش می: بنفشه و مرگ... خستم کردبنفشه
-.... 

 ؟یمثل من و ماندانا باهاشون راحت یکنیدوستات رو دعوت م ی: وقتبنفشه
 ؟یچ یعنی-

 استفاده کنند تیشخص لیساو و وتریاز کامپ یدیاجازه م یعنی: بنفشه
 که........ نهیمنظورت ا-

 کار دستت داده باشه یدقت یب نیکه ممکنه ا نهی: بله... منظورم ابنفشه
رو ارسددال کرده به  الیمیهمه حسدداب شددده ا نیکه ا یآخه احمق جون کسدد-

 یبگ یخوایم یعنیپسددوردم رو هک کنه...  لمیمیبا داشددتن ا تونسددتیم یراحت
 ممکنه ودش هکر باشه یچیکردن که ه داینکرد؟ پ دایهکر پ هیاون بدبخت 

رده... کارو با تو ک نیکه ا یشددعورینه اون آدم ب یی: فعال که بدبخت توبنفشدده
م... نگرانت یلیباشه... خ زیحواست بهتره حواست به همه چ نایا یبا همه  یول

 به سروش و خونوادت بگو گمیباز هم م
 بهم شک کنند ترسمیبنفشه... م ترسمیم-

 شنومیبنفشه رو م یعصب یصدا
 موردیب تی... عصددبانسددتنین اوشی:آخه احمق جون همه که مثل سددبنفشدده

د... مسددئله برخورد کنن نیهم مثل اون با ا هیکه بق سددتین نیبر ا لیدل اوشیسدد
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 نندتوی... صدددد در صدددد بزرگترها بهتر میبذار انیرو هم در جر هیبهتره به بق
 کنند یریگ میتصم
 ؟یشد...گفت ی: باالخره چدکتر

 یبنفشه مجابم کرده بود ... اون شب کل یبگم... حرفا یچه جور یعنینه... -
ماجرا رو به سددروش و خونوادم بگم که  یبا خودم فکر کرده بودم که چه جور

د به ... هر چنکردمیبودمو فکر م دارینشددن... تا صددبح ب نینسددبت به من بدب
 هگید یچاره  یکنم ول فیماجرا رو تعر دیبا یرکه چه جو دمینرسدد یا جهینت
ه چ دونسددتمیحق با بنفشدده سددت اما نم دونسددتمیهم برام نمونده بود... م یا

 رو مطرح کنم الیمیموضوع ا یجور
شتم... زودتر از هم اون صبح کالس دا زدمو به ماندانا  رونیاز خونه ب شهیروز 

دتر از ماندانا به دانشددگاه زودتر خودش رو برسددونه... زو تونهیهم گفتم اگه م
 ربع بعد از من هیدانشگاه منتظر ماندانا شدم... ماندانا  یمحوطه  یتو دمویرس
 نیشده... من هم که فقط منتظر هم یچ دیپرس عیسر دیمن رو د یوقت دویرس

 زیهمه چ خوامیماجرا کردم... بهش گفتم که م فیسددوالش بودم شددروع به تعر
فا کنم فیخونوادم تعر یرو برا  یچیبنفشددده رو هم براش گفتم... ه یحر

رفام ح یشدددده بود... وقت رهیخ نیبه زم کردویفقط به حرفام گوش م گفتینم
شد فقط  سته انجا یکنیکه فکر م یکارهر »داد...  لمیحرف تحو هیتموم  م در

کدومیبود...اون روز سددر ه نیجوابش فقط هم«... بده...  ها  چ از کالسدد
صددحبت کردمو در  ریبا ماندانا در مورد اتفاقات اخننشددسددتم... از اول تا آخر 

 گرفتم ماجرا رو به خونواده بگم... میخبر دادم که تصم اوشیهم به س تینها
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 بود؟ ی: عکس العملش چدکتر
کار رو  نیا نایزودتر از ا یلیخ دیخوشددحال شددد و بهم اس داد که با یلیخ-
 ادیبه خونمون ب وشای... بعدش هم به سددروش زنگ زدمو گفتم با سددمیکردیم

من  یشددد ول ایباهاش دارم... هر چند نگران شددد و ماجرا رو جو یکار مهم
 ...ستین یچندان مهم یبهش گفتم نگران نباش مسئله 

 ؟یحرف رو زد نی: آخه چرا ادکتر
مه چ کاشینگرانش کنم... ا خواسددتمینم- ظه ه  فیرو تعر زیهمون لح
اگه همون لحظه هم همه  یحت نمیبیم کنمی... هر چند حاال که فکر مکردمیم

 شدیدرست نم یچیباز هم ه کردمیم فیرو تعر زیچ
 ؟یکنیفکر م نطوری: چرا ادکتر

س- شمن یچون ک ست بردار نبود تا نابودم نم یکه با من د شت د روم آ کردیدا
 نشستینم

 شد؟ ی: بعدش چدکتر
م قبول اون ه کنمیم فیرو برات تعر زیهمه چ دمتیبهش گفتم امروز که د-

سروش ماندانا  ی... بعد از خداحافظرسونهیکردو گفت تا ظهر خودش رو م از 
خودم هم به سددمت خونه  نهیبشدد شیرو به زور فرسددتادم بره سددر کالس بعد

 یمهاچشترانهف  یو دادها غیپامو تو خونه گذاشتم با ج یوقت یحرکت کردم ول
شده  شدم... تودر هم برادرا یمامان و اخمها ینایباباف نفر یسرخ   یم مواجه 

ظه تو با خودم م یاون لح ... ترنم یگرفت میتصددم رید یلیخ...»گفتمیدلم 
هسددت  یشدددم مطمئن بودم که ماجرا هر چ چارهیکه ب دونسددتمی... م«یلیخ

 مربوط به خودمه
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 رو کرده بود؟ ی: پس باالخره اقدام بعددکتر
 رو واسه ترانه فرستاده بود اوشیمن و س یآره... عکسها-

 : کدوم عکسها؟دکتر
ه از ترس ب یشب دزد یسواستفاده کرده بود... وقت یاز ترس من در شب دزد-
 هیراحت بر عل الیبودمو ول کنش نبودم اون طرف داشت با خ دهیچسب اوشیس

س سگرفتیعکس م اوشیمن و  سا من تو ب*غ*ل  بودمو  اوشی... تو اون عک
. ده ..دب یلیدکتر... اون هم خ یقابود آ یبد ی... لحظه هاکردمیم هیداشتم گر

س قهیدق س اوشیبعد از من  سروش هم ر سروش با ددنیو  سها با  دنی...  عک
 شده بود... رهیخ اوشیبه من و س یناباور

: مگه شددماها در مورد اون شددب به خونوادتون نگفته گهیوسددط حرفمو م پرهیم
 ن؟یبود

 میه بودهم نگفت اتیبا جزئ نقدریا گهید ی... ولمیچرا به خونوادمون گفته بود-
هم  اون اوشیتو ب*غ*ل سدد دمیاز ترس پر گفتمیبگم م تونسددتمیم یآخه چ

 نگفت یچیآروم بشم ه نکهیا یبرا
ودم گرفتم... خ ستین شتریب حیبه توض یاجی: احتگهیو م دهیتکون م یسر دکتر

 ماجرا رو بگو هیبق
 بودم دهیترس یلیرنگ به رو نداشت... من هم خ اوشیس-
شک از گوشه  هی سراز یقطره ا شمم   دلم شهیاون روز باعث م ادیو  شهیم ریچ

 سوزونهیترانه بدجور دلم رو م ی... ناله هارهیبگ شیآت
 همش فتوشاپه مگه نه؟ نایا اوشی: سترانه
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 و......... ستی: ترانه فتوشاپ نزدیبا ترس و لرز حرف م اوشیس
 ست؟یفتوشاپ ن یچ یعنی اوش؟یس یگیم ی: چترانه
 چه خبره؟ نجای: ترنم ابابا

 ستین دیکنیبابا به خدا اونجور که شماها فکر م-
 لرزونهینگاه سرد سروش رو به خاطر دارم هنوز لحن سردش تنم رو م هنوز

 ؟یکنیاشتباه فکر م یسروش به خدا دار-
 گن؟یم یعکسا چ نی... تو بگو ااری: تو از اشتباه درم بسروش

سا  نیبه خدا ا- شبه دزدعک سه  س یلی... من خهیوا  نیبودم... از ترس ا دهیتر
 یبپرس اوشیاز س یتونیعکس العمل رو نشون دادم... م

 : ترنم.......ترانه
کار- خدا من  به  نه  جا هینکردم...  یترا بذار  ظه خودت رو  من... من  یلح

ود... .. سروش هم نبنیکنم شماها نبود کاریچ دیبا دونستمیبودم و نم دهیترس
 که....... یتنها کس

 ...؟یخاله نرفت ی: اصال چرا اونشب خونه ترانه
 ترانه.......-

 بود... یاون ادا و اصوالتون هم مسخره باز ی... البد همه ه؟ی: چترانه
که اون عکسددا رو واسددت  میداشددت یبا هم صددنم اوشیترانه اگه من و سدد -

 میفرستادینم
و عکس گرفت شددما هم اون  دید گهیدشددما دو نفر رو با هم  یکی:حتما ترانه

 نیدروغا رو سرهم کرد
 ترانددده-
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نه و چمامان نده تحو هی... ؟ی: ترا قانع کن ... بهم بگو چرا نیبد لمونیجواب 
 ؟یخالت نرفت یاون روز خونه 

 ادیمن از خاله خوشم نم دیدونیشما که م-
 شد؟ ی: بعدش چدکتر

حث کرد یلیاون روز خ- مه سددعمیب  اوشیمتهم کردن من و سدد در ی... ه
د وضع بدتر ش یول میرو هم گفت لهایمیموضوع ا یحت اوشیداشتن... من و س

ا دو شددم شیهم نما نیا گفتیمن... ترانه که اول م یبرا اوشیسدد یالبته نه برا
 باهاش حرف زد نظرش عوض شدو من رو متهم کرد... اوشیس یوقت ینفره ول
 چهیپیو گوشم مترانه ت ی... حرفازنمیم یتلخ لبخند

ت و به هدف یرو به خونه بکشددون اوشیتا سدد یخاله نرفت ی: البد خونه ترانه
 یبرس

سروش هم ناام چکسیاون لحظه ها ه تو شتم از   شدمیم دیطرفدارم نبود... دا
 شهیحرف آخر ترنم دادش بلند م دنیکه با شن
به  رام... بخاطر احتدیجور به زنم تهمت بزن نی... همنی: خجالت نکشسروش

 ......التونیخ دایبار مراعات نکن هیمن هم شده 
 : سرو........بابا

بار  خواست یتا دخترتون هر چ نمیساکت بش دیگیپدرجون... م هی: چسروش
ازش  یلیخ لهایمیبه خاطر موضددوع ا یزنم کنه... هر چند به خاطر پنهون کار

 ...ستیزن من خائن ن دونمیرو هم خوب م نیدلخورم اما ا
 :اما........ترانه
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 اون لحظه ترانه رو هم ساکت کرد یسروش تو داد
موضددوع از  دونمی... من نمدیجا تمومش کن نیبحث رو هم نی:گفتم اسددروش

به زن من به چشددم گ*ن*ا*ههیچه قراره اما مطمئنم ترنم ب خائن نگاه  هی... 
 دینکن

 : سروش خودت هم.....ترانه
از  بعد یشوهرت رو تبرئه کرد قهیپنج دق: ترانه خانم چطور در عرض سروش

 مزخرفات رو باور کنم نیا یمن انتظار دار
 : سروشاوشیس

کارا  نیترنم اهل ا یدونیحرف نزن... خودت هم خوب م اوشی: سددسددروش
 نیگردیماجراها همه تون دنبال گ*ن*ا*هکار م نیاز ا یخالص ی... براستین

 عا براتون متاسفم... واقنیو ساده تر از ترنم هم سراغ ندار
ش بعد ست من رو گرفت و به زور دنبال خودش ک شدن حرفش د .. .دیاز تموم 

 خودش هل داد... نیمن رو از خونه خارج کردو به سمت ماش
 حرف بود هیدر حد  ای: واقعا باورت داشت دکتر

شاگمیم زنمویم یلبخند شه ول دی:  ک از تک ت شدیصداقت رو م یباورتون ن
کلماتش سددرشددار از عشددق بود... ...  ی... همه دیفهم گفتیمکه  ییکلمه ها

باورم داره... معلوم بود داره حق له گهیرو م قتیمعلوم بود  ماش مث ... چشدد
شما شک و ترد اوشیس یچ شماش م یزینبود... تنها چ دیپر از   دشیکه تو چ

شم بود ول ینگران دید شماش  یبود ... هر چند ظاهرش پر از اخم و خ از تو چ
 نگرانه منه یلیخ دونستمیرو بخونم... م شیاحساس واقع ستمتونیم

 کرد؟ کاری: بعدش سروش چدکتر
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ش تیبا جد- ش نیبهم گفت تو ما ش نمویب ست بعد ه نیخودش هم تو ما ش م ن
نداره  یرو روشن کردو به سرعت از خونه دور شد... معلوم بود مقصد نیماش

 دیرخچ ابونایعت فقط تو خسا کی... حدود زدیدور م ابونایهدف تو خ یفقط ب
... یچیه ینه کتک ینه سرزنش یادینه فر ینه فحش ی... نه دادگفتینم یچیه

سکوت بود با اخم به رو به رو خ ش رهیتنها عکس العملش  رو  نیشده بود و ما
گوشدده پارک  هیرو  نیسدداعت باالخره خسددته شددد و ماشدد کی... بعد از روندیم

ا ب«... االن نه ترنم» گفت: تیه با جدباهاش حرف بزنم ک خواسددتمیکرد... م
ند ترج نیا خورده آروم  هی تانزنم  یدادم حرف حیحرفش حرف تو دهنم مو

... معلوم گفتینم یچیفرمون گذاشدته بودو ه یبشده... اون هم سدرش رو رو
 یمعلوم نبود تنها کسدد یچیه رونیاما از ب خورهیبود از درون داره خودش رو م

اون لحظه  یتو یاگه کسدد دیت من بودم... شدداازش داشدد یکه شددناخت کامل
پنج سددال باهاش بودم  که یمن یآرومه آرومه ول کردیفکر م دیدیسددروش رو م

مان د دونسددتمیم ظه حرف یا گهیاز هر ز تا  زدینم یناآرومتره... تو اون لح
سر من خال شمش رو  ستمینکنه... م یخ ست من  شهیاز هم شتریب دون از د

نه برا نه براالیمیا یدلخوره...  نه برا ی...  کهیا یعکسدددا...  ظه تو  ن تو اون لح
... من بهش قول داده یز و اونم بدقولیچ هیرفتم فقط به خاطر  اوشیآغوش سدد

کردم و سددروش رو آزردم...  ینکنم... اما مخف یرو ازش مخف زیچ چیبودم ه
گذشددت باالخره سددروش به حرف اومدو ازم  قهیدق سددتیربع ب هی یحدودا

رو گفتم...  زیکنم و من هم همه چ فیرو دوباره براش تعر زیخواسددت همه چ
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سروش فقط گوش کردو در آخر گفت... فتمرو گ زیدکتر... همه چ یآره آقا  ...
 اصال ازت انتظار نداشتم...

شک شه  ا سراز یاز گو شمام  شمامو مشهیم ریچ ضور دکتر رو  بندموی... چ ح
ش ی... خودم رو توکنمیفراموش م  یسروش کنارمه و به اندازه ... نمیبیم نیما

 ازم دلخوره ایدن یهمه 
 دمیسروش به خدا ترس-

مسائل  ی: من بهت اعتماد کردم ترنم... آزادت گذاشتم تا خودت همه سروش
 یرو بهم بگ

 به خدا............-
 دادش تو گوشمه هنوز

شو... امروز اسروش شو ترنم... فقط خفه  شد ییها نیتوه نی: خفه   که به تو 
 زدندیکه در موردت م ی... با هر حرف؟یفهمیسوال برد... م ریدر اصل من رو ز

 نیکدوم از ا چیه دادمیاجازه نم یگفتی... اگه از اول به من مشددکسددتمیمن م
 فتهیاتفاقا ب

 دمیبه خدا ترس-
 نکهی... از ا؟یدیترسدد ی... ها... به من بگو از چ؟یدیترسدد ی: از چسددروش

هات  با که  کت بزنم...  تارکت تار ا یبدرف حاال از من رف تا   ینیچن نیکنم؟... 
 ؟یبرداشت کرد نطوریکه ا یبود دهید
 طور برداشت نکردم سروشم نیا-

 ؟یدیترس ی: پس از چسروش
 جواب دادم ختمیریکه اشک م همونجور
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رفا ح نیو ا یلینبود... ترس من از کتک و سدد راهیترس من از فحش و بد و ب-
 اوشیکه تو هم مثله سدد دمی... ترسدددمیسددت دادنت ترسددهم نبود... من از ازد

 دمی... از عکس العملت ترسیبرخورد کن
شک هنوز شه  یهم ا سراز یکه از گو سروش  شم  قلبم  یخنجر یشد مثل ریچ
 کنهیپاره م کهیرو ت

ماد نکردسددروش خه چرا بهم اعت هات راه ؟ی: ترنم آ با مه جوره  که ه ... من 
باره  نیمثله داداشددم عمل کردم که ا یمن ک ...؟یاومدم پس چرا باورم نکرد

 دوم باشه
با هق هق جواب م اون ظه   یمتوجه  یچه جور دونمی.. اصددال نمدادمیلح

 شدینم دهیحرفام واضح شن کردمی... از بس هق هق مشدیحرفام م
 شرمندتم سروش... تو رو خدا ببخش-

 بفهمم؟ ینجوریا دی: چند بار ترنم؟... چند بار ببخشم... من باسروش
 بهت بگم خواستمیبه خدا امروز م-

شته و تو تازه م انیهفته از جر هی: سروش ستیگذ  نی. ا..یامروز بهم بگ یخوا
 بود جواب اعتمادم

 ....یاشتباه کردم ول دونمیباورم کن... م یکیسروش تو رو خدا تو -
 ... فعالیشددینم دهیبخشدد ایراحت نیباشدده به ا ادتی ی... ولدونمی: مسددروش

 ...ه؟یکارا چ نیکنمو بفهمم هدفش از ا دایاون آدم ع*و*ض*ی رو پ خوامیم
 سرو.......-
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 ادتی شهیهم یتا واسه  رمیگیبهت سخت م نبارینگو ترنم... ا یچی: هسروش
ندار که حق  تت یکن یرو از من مخف یچیه یبمونه  ها با ... از بس از اشددت

 یگفتیرو م قتی... اگه از روز اول بهم حقیراحت گذاشددتم سددرخود شدددد
 ...دیکشینم نجایکارمون به ا

 .......تریم-
 یدباعث شدد جایترس ب هی... اما با دنیترسددیخانم م دونمی: بله بله.. مسددروش

 یکنیداشتم؟... فکر م یاون لحظه چه حال یدونیامروز بهت تهمت بزنند... م
... یقاحم یلیبگم خ دیبا یکنیفکر م نجوریواسه خودم ناراحت بودم؟... اگه ا

 یتو داغون شدم... از نگاه ها یمن امروز از خرد شدن تو شکستم... از اشکها
 شدم... یعصب گرانید دیپر از ترد

 مونمیشرمنده و پش یلیسروش به خدا خ-
 کنه؟یمشکل امروز رو حل م یکجا تیمونیو پش ی: شرمندگسروش

سکوت ک یمنطق یحرفا یبرا یجواب چیلحظه ه اون شتم...   ردموسروش ندا
 گرفته بودم گله کرد شیکه در پ یاز من و رفتار تونستیسروش هم تا م

 فتمیآخرش م یحرفا ادی
 نیتا حل شدددن ا یکنیپروا عمل م یب یلیخ دایکه جد یی: از اونجاسددروش

... بدون اجازه گردونمتیو خودم هم برم رونیب برمتیخودم م ریمشکالت اخ
 یذارب رونیپات رو از خونه ب یمن حق ندار ی

 گهیمن یچیبهم زل زده و ه یکه با نگران نمیبیدکتر رو م کنمویباز م چشمامو
 دیدکتر... واقعا حقم بود... من با ی: حقم بود آقادمیادامه م نزنمویم یلبخند

 کردم یپنهون کار یول گفتمیبه سروش م
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 اشتباه کنه ییجاها هیممکنه  ی: هر کسدکتر
شتب هیاز  شتریب یلیکار من خ- سا شهف ماندانا همه و همه  اوشفیاه بود...  بنف

 من نگفتم...باز هم نگفتم... لعنت به من یاصرار داشتن که بگم ول
 کردینم یگفتن و نگفتنش فرق یگی: تو که مدکتر

که اون طرف رو  ی... چون صدددد در صدددد با مدارک بعدکردینم یآره... فرق-
شک م کردیم صد  یریهم تاث اگه اون مدارک ی... حتکردنیهمه بهم  شت  ندا

 یبسته بود... ول می... اون طرف کمر به نابودشدیدر صد باز هم دست به کار م
عشددقم  زرو ا یزیهم چ طیشددرا نیعاشددق بودم... حق نداشددتم در بدتر هیمن 

نگفتنم  دونسددتمیکارت اشددتباهه... خودم هم م گفتنیکنم... همه م یمخف
شتباهه ول شتباه نمیبیم کنمیه فکر م... حاال کدادمیباز ادامه م یا نبود  کار من ا

صورت شتباه در  شتباهه که ندون یحماقت محض بود... ا سته دون یوقت یول یا
 یکنیحماقت م یدار یشیم یمرتکب اشتباه

 سروش باورت کرد... بهت شک نکرد.. فقط ازت دلخور شد ی: ولدکتر
که  نیهم که دلخورش کردم نیکه ناراحتش کردم هم نیهم یدرسددته... ول -

شک شه  یا سراز یرو از گو شمش  ضزنهیم شیکردم... دلم رو آت ریچ  ی...بع
 کنمیمواقع با خودم م

 هیهر چند  کردیبهم شک نم چوفتیسروش ه کردمینم یکار یاگه مخف دیشا
ها یحدسددده ول ماقت مل سددروش نقش  یمطمئنم ح خودم هم در عکس الع

 دشدیم نیا میود باز هم زندگاگه حماقتهام نب دونمینم گهیداشددته... خودم هم د
من بودم... چون به جز عکسددا  یهدف اصددل گمیوقتا با خودم م یلینه... خ ای
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هم به همراه من خراب  اوشیمن بود... اگه قرار بود سدد هیمدارک هم بر عل هیبق
شه با سشدیارائه م یاون هم مدرک هیبر عل دیب ش اوشی...   ینبود قربا هیدر حا

صل سه همماجرا من بودم...  یا س نیوا ست که   گرانیدر دادگاه د اوشیهم ه
 وندمم یخائنه گ*ن*ا*هکار باق هیمن در ذهن همه  یتبرئه شد ول

 بود؟ یچ هیعکس العمل بق یبه خونه برگشت ی: وقتدکتر
من رو به خونه برگردوند به  ی: اون روز سددروش وقتگمیم دمویتکون م یسددر

ست ندارم به زنم تهمت زده ب بهش نگاه چپ  نیشه اگه بخواهمه گفت که دو
 مانیا شیگ*ن*ا*هیخونه ببرمش چون به ب نیزودتر از ا شمیمجبور م نیبنداز

 یبشه سالن رو ترک کرد بعد از مدت یمنتظر جواب کس نکهیدارم... بعد بدون ا
هوام رو داشددتن هر چند  هیاز بق شددتری... بابا و طاهر بشددهیهم از خونه خارج م

رو باور  نیتهمت سنگ نیا تونستنیانگار اونا هم نم یبودن ول نیباهام سرسنگ
شددده بودن... هر چند مامان  جیمن بسدد هیکنند... مامان و طاها و ترانه بر عل

... با همه زدیموج م تیعصبان و یچشماش دلخور یاما از تو گفتینم یچیه
شتن و اون هم پ هیهمه  نایا ی شترک دا کردن اون طرف بود... انگار  دایهدف م
باشددم...  گ*ن*ا*هیب تونمیوجود داشددت که من م دیام نیدل همه شددون ا ته

من  لیمی... از اومدیبود که اون طرف هم حسدداب شددده جلو م نجایا یبدبخت
 یا ی... در کل مدرک جعلکردیاستفاده م یواقع ی... از عکسهاکردیاستفاده م

نفشه ماندانا و ببودم... کماکان با  شیدر کار نبود و من با ترس منتظر اقدام بعد
ص یول کردیراهکار ارائه م کردیدر تماس بودم... ماندانا به حرفام گوش م  میمت

و  یخودت درست دیبود که با نیشعارش ا ذاشتیخودم م یرو به عهده  یریگ
ار بهم فشدد یینها میتصددم یتو چوقتی... ماندانا هیبد  یرو تشددخ شیغلط
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 یاما بنفشدده وقت دادیر قرارم نمتحت فشددا یول کردیرو م شیی... راهنمااوردینم
... تو اون روزا بنفشدده و ماندانا زدیمدام غر م دمینرسدد یا جهینت چیبه ه دیدیم

سع شون مخالف هم بود... ماندانا  شا هیمثله  کردیم یرفتارا  یعمل کنه ول ورم
 دونمیاتفاق واسدده خودش افتاده... نم نیکه انگار ا کردیرفتار م یبنفشدده طور

 نه... ای نیشیم ممنظور یمتوجه 
شه نگرانتر از ماندانا به نظر م یبگ یخوای: مدکتر سیبنف رفتاراش  اما ماندانا دیر

 عاقالنه تر بود
سروش فکر کن  هیبه بق گفتیاوهوم... ماندانا م- شته باش به خودت و  کار ندا

ما بنفشه ا میدار یبنفشه چه نظر ایمن  ستی... مهم نریرو بگ میتصم نیو بهتر
 هیر ترنم زودت گفتیباخبر نبود باز هم مدام م ادیماجرا ز اتیاز جزئ کهنیبا ا

 بکنه... گهیاقدام د هیاون طرف  ترسمیبکن م یفکر
 ؟یقبول داشت شتری: خودت رفتار کدوم رو بدکتر

ودم به به خ دمیدیرفتاراشددو م ینگرانم بود و من وقت یلی... بنفشدده خدونمینم-
 شیاون همه نگران نایا یبا همه  یول کردمیر مافتخا یدوست نیخاطر داشتن چن

 هیبا آرامش برخورد کنه  کردیم یاما ماندانا سددع کردیبه من هم اسددترس وارد م
 کردیبا حرفاش آرومم م ییجورا
کدوم روش رو انتخاب  یدوسددتات بود ی: اگه خودت جاگهیمتفکر م دکتر

 ؟یکردیم
شباهت دار یلیمن و ماندانا از خ-  رشتی.. من رفتار ماندانا رو ب.میجهات بهم 
ار ب هیباورتون نشدده  دیحال منبع آرامش... شددا نی... خونسددرد و در عپسددندمیم
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شه حرف م دمید یاتفاق یلیخ ون روز ا کنهیم هیو گر زنهیداره در مورد من با بنف
 یلیتر نکنه... خ نیرو غمگ منتا  دهیبروز نم شویمن ناراحت یکه جلو دمیفهم

م که هست ینی...اگه ماندانا رو اون روزا نداشتم داغون تر از اونمیبهش مد یلیخ
 شدمیم

 بود؟ یچ یبعد ی: ماجرادکتر
بعد بهم وارد شددد... اون روز  یآخر دو هفته  یو البته ضددربه  یبعد یماجرا-

کالس اولم تموم  ادمهیبعدازظهر...  4از صددبح زود کالس داشددتم تا سدداعت 
ستمیشده بودو من م ستام تماس بگا یکیبا  خوا  یبهش بگم جزوه ا رمویز دو

ود... که نب بودگشددتم ن میدنبال گوشدد یکه بهش دادم رو بهم برگردونه اما هر چ
 یمن احمق هم فکر کردم صبح زود که با عجله از خونه خارج شدم البد گوش

شتم... خ یرو تو سطا یسر کالس بعد الیخیب یلیخونه جا گذا ستم و ش  ین
چند ضددربه به در زدو به اسددتاد گفت دو نفر با خانم نفر  هیکالس بودم که 

ستاد بهم اجازه داد از کال شم هم سمهرپرور کار دارن... ا پام رو  نکهیخارج ب
 اوشیس یرو به رو شدم... چشما اوشیگذاشتم با سروش و س رونیاز کالس ب

به خون نشسته بود و رگ گردن سروش هم متورم شده بود... اگه بخوام در مورد 
من در اون لحظه سددکته رو  کنمیجمله خالصددش م هیبزنم در  یم حرفترسدد

که سروش نذاشتو خودش  ادیب منبه طرف  خواستیبا خشم م اوشیزدم... س
گامها به  یبا  با خودش  بازوم چنگ زدو من رو  به  به طرف من اومد...  ند  بل

 یچیشددده ه یچ دمیپرسددیم ی... هر چدیدانشددگاه کشدد یسددمت در خروج
که  یرو شدددده... مدرک یمدرک بعد دونسددتمیدم هم خوب م... خوگفتینم

 تیهم با عصددبان اوشیسدد... رسددهیبه نظر م یحال واقع نیدر ع یول نهیدروغ
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سر ما حرکت م شت  سر  یتلنگر بود تا همه  هیو منتظر  کردیپ شمش رو   هیخ
سترس تر از من در اون لحظه پ ینفر خال صد در د صد در  .. .شدینم دایکنه و 

 نیسروش در رو باز کرد و من رو به داخل ماش میدیرس اوشیس نیشبه ما یوقت
ستعقب کنارم  یصندل یهل داد خودش هم رو ش سن شم به  اوشی...  با خ

پرت کرد و  یصددندل یسددمت در راننده رفت و در رو باز کرد... خودش رو رو
قلبم گذاشددتم و  یدر رو اونقدر محکم بسدددت که من از ترس دسددتم رو رو

 چشمامو بستم
 بود تیکه بود مربوط به گوش یزیمدرک هر چ بندمی: شرط مدکتر

: مگیو م دمیحرفش تکون م دیتائ یبه نشددونه  یسددر کنمویم یتلخ ی خنده
 درسته...

س هی سا رو  یک دمیاس ام اس زده بود که من فهم اوشینفر از جانب من به  عک
ستاده... باورتون م س شهیفر شته  رارشاپ ق یکاف هی یتو اوشیدکتر من با  گذا

ر بره س خواستیخوشحال م یلیهم خ اوشیخودم خبر نداشتم... س یبودم ول
کرد... و  فیماجرا رو براش تعر یهمه  دویشددرکت د یقرار که سددروش رو تو

ه ب دیبودم با دهیفهم یزیاونجا بودش که به من مشددکوک شددد چون من اگه چ
 یبا اعصدداب کرد هر دو یاطالع یسددروش اظهار ب یوقت یول گفتمیسددروش م

 ادیم شیکه پ ییماجراها هیبق انویداغون به سمت دانشگاه من م
 شد؟یم یچ دیدیسروش رو نم اوشی... اگه سبهی: عجدکتر

 دونمی: نمگمیم کنمویفکر م یا لحظه
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اون  ایبوده  یا گهید زیاون طرف چ ینقشددده  ای: دو حالت وجود داره... دکتر
 کنندیخورد مو سروش با هم بر اوشیس دونستهیطرف م

 دونمی: نمگمیم ندازمویباال م یا شونه
 ؟یکار کرد ی: تو چدکتر

رفم گرفت به ط شویکه اصال باورم نکرد اما سروش گوش اوشیگفتم س قتویحق-
 ... هر چند از دست سروشارنیب فتویاس ام اس بده بگو دوستات ک هیو گفت 

بعد از اون همه  مدونسددتیم دادمیشدددده بودم اما بهش حق م ریخورده دلگ هی
رو ازش داشددته باشددم تو اون  یانتظار عکس العمل بهتر دینبا یکار یمخف

نا ما قهی... بعد از چند دقارهیبرام ب فمویبنفشددده اس دادم که ک یلحظه برا ندا
رو از  فمیبشددم تا ک ادهیپ نیشددد...اون لحظه سددرش اجازه داد از ماشدد داشیپ

حل  نیتخته داشددت تمر یگفت بنفشدده پامن  دنی... ماندانا با درمیماندانا بگ
 دی... از من ماجرا رو پرسدددمرو آور فتیو ک دمیمن اس ام اسددت رو د کردیم

بهش گفتم تو اون لحظه تو چشددماش ترس و  عیموضددوع اس ام اس رو سددر
 یند اجبارلبخ هیکه تونستم بکنم  یتنها کار دمیدیرو نسبت به خودم م ینگران

 اوشیبرگشددتم سدد نیبه داخل ماشدد یبود... وقت یزور یخداحافظ هیبه همراه 
 رونیرو ب اتشیباز کرد و محتو عیسر ور پشیرو با چنگ از دستم گرفتو ز فیک
شت خبرختیر ش ی... هر چقدر گ شتن به حرف  یاز گو شون دا نبود... هردو

س دنیرسیمن م سرعت ز فمیب*غ*ل ک پیز یمتوجه  اوشیکه   پیشد... به 
شما یرو باز کردو جلو ش یت زده به یچ  یدرآورد... آقا فمیرو از ک یمن گو

 نیندچ کنمیم دیبار تاک نیبار نه بلکه چند کیدکتر من حاضددرم قسددم بخورم 
نبود... من نه اون لحظه تونسددتم  یچیرو باز کرده بودم و توش ه پیبار اون ز
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نه االن یزیچ ماجرا رو براتون تعر یبفهمم  از اون  یزیچ کنمیم فیکه دارم 
 ارمیردرماتفاقات س

 ؟یبه دوستات شک نکرد چوقتی: هدکتر
: چرا دروغ... اون روزا من به خودم گمیم ندازمویم نییسددرمو پا یشددرمندگ با

 چه برسه به دوستام کردمیهم شک م
 ماندانا ای: بنفشه دکتر

 ماندانا -
 ؟یکار کرد ی: بعد چدکتر

 میگ*ن*ا*هیر مورد ببارها و بارها اومد دم خونمون و با من خونوادم د یوقت-
د از کار خودش ز یادیز یروزا یکرد... وقت دایبرام کار پ یصحبت کرد... وقت

بدم...  لیتحصدد یمجبورم کرد ادامه  یکرد... وقت یدگیمن رسدد یو به کارها
ودم خ شیداره... پ ماون گفت باور یبعد از اون اتفاق همه ترکم کردن ول یوقت

بهم  یچه حس بد دیدکتر... اگه بدون یواهزاران هزار بار شددرمنده شدددم... 
شم... عذاب وجدان  شتم خودم رو بک ست دا ست داده بود... اون لحظه دو د

 دوسددتم شددک نیذهنم به وفادارتر یناراحت بودم که تو یلیداشددتم... خ یبد
باالخره  به در هیکردم...  با  ایروز دلم رو  زدمو موضددوع رو بهش گفتم اول 
گام م جب ن عد یول کردیتع فت د ریش زب نده زدو گ نهیخ از اول بهم  وو

تو بودم به  یبود؟... من هم به جا یهمه عذاب وجدان واسه چ نی... ایگفتیم
 کردمیو همه کس شک م زیهمه چ

 : ناراحت نشد؟دکتر
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هم واقعا اون  دیشددا اوردیخودش ن یناراحت شدددو به رو دی... شددادونمینم-
صحبت  چوقتیه گهیحرف رو از ته دلش زد... بعد از اون د ضوع  سر اون مو

 نکرد و من هم ممنونش بودم
 ؟ی: بنفشه چدکتر

شه از خودم هم برا - ستم نبود خواهرم بود...  یبنف شه دو من نگرانتر بود... بنف
در  میبا هم بلند شدددده بود میخورده بود نیبا هم زم میبا هم بزرگ شدددده بود

ش یبرا یلیهم دل طیشرا نیبدتر سبت به بنف ضشک ن شت... بع  یه وجود ندا
 زدویشده لبخند م یچ دمیپرسیازش م یاما وقت دمیدیمواقع ماندانا رو متفکر م

شه هم بنف دیبه بنفشه مشکوک شده... شا کردمیحس م ی... ولیچیه گفتیم
... ماندانا بارها به من دونمیدکتر... نم یآقا دونمیبه ماندانا مشددکوک بود... نم

 دینداشددته باش... شددا یبه من و بنفشدده کار ریبگ میگفته بود خودت تصددم
اعتماد نکن....  چکسیبهم اشدداره کنه به ه میرم*س*تقیبه طور غ خواسددتیم

داشت به بنفشه شک  نانیماندانا بود و از خودش اطم یهم جا یهر کس دیشا
 گشتمینم یاخر با کس یدو نفر تو اون روزا نیآخه من به جز ا کردیم

 گفت؟ینم یزیبهت چ می: چرا به طور م*س*تقدکتر
شتم تعصب دا یلیبنفشه خ یرابطه ام رو باهاش قطع کنم... من رو دیترسیم-

طور بود... دو تا  نیدر موردش حرف بزنه... بنفشه هم هم یکس دادمیاجازه نم
 میبود یدوست جدا نشدن

من و بنفشددده  ی... رابطه می: که بعدش از هم جدا شدددددمیپوزخند ادامه م با
زبان رو انتخاب کردم بنفشدده  یکه من رشددته  یلیه بود... تنها دلنشددد فیتعر
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 دیسددواله چه طور بنفشدده حاضددر شددد ق یمن هنوز که هنوزه جا یبود... برا
 رو بزنه؟... چرا اون هم باورم نکرد؟... مونیدوست
به  در مورد شددکش یزیرو با تو بهم زد ماندانا چ شیبنفشدده دوسددت ی: وقتدکتر

 بنفشه نگفت؟
 «؟یترنم تا چه حد به بنفشه اعتماد داشت»بار بهم گفت: هی چرا-

 ؟یگفت ی: تو چدکتر
رم درسته دا مانیبه بنفشه ا ایدن یهایهمه دوست یبا لبخند گفتم: من به اندازه -

با من قطع کرده ول طه اش رو  قتیمطمئنم ه یراب کار هیعل چو جام  یمن  ان
 دهیندادنه و نم

 بود؟ یحرف چ نیبرابر ا : عکس العمل ماندانا دردکتر
 نگفت یچیه دویکش یآه-
 یقعتو شددددیپدرم باورم نکرد از بنفشددده نم یادامه مبدم: وقت ینیلحن غمگ با

 داشت
 ؟ی: پس مادرت چگهیبا تعجب م دکتر

 یقبل یماجرا نی... فعال اجازه بدنیهسددت خبریب دیجد یشددما هنوز ماجراها-
 رو تموم کنم

 گهینم یچیو ه دهیتکون م یسر
ه ب یدر آورد چنان نگاه فمیرو از ک یکه گوشدد اوشی: سدددمیادامه م یناراحت با

حرف بزنم  خواسددتمی... اون لحظه مدمیمن انداخت که از ترس به خودم لرز
ز رو ا یداد بلند سرم زد که من از ترس خفه شدم... بعد هم گوش هیکه سروش 
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س ست  سر اوشید سا یبه بخش اس ام اس ها عیچنگ زدو  شده رفت... ار ل 
سروش ه ییاز اس ام اس کذا یخبر ش یچینبود...  ه رو ب ینگفت... فقط گو

س فمیسمت ک ست اما  شو ب شما ردو ک دادیشروع به داد و ب اوشیپرت کردو چ
 ساعت هی... بعد از یکنیمن و ترانه رو خراب م یزندگ یچرا دار گفتیمدام م

 باالخره سروش گفت..... ادیداد و فر
 ادمهیش رو تک کلمات تک

 اوشیس هی: کافسروش
 :سددددر......اوشیس

نفر  هیممکنه  یدونی... خودت هم خوب مستیمعلوم ن یچی: هنوز هسروش
 اون اس ام اس رو داده باشه گهید

که  مونهیم نیحرفت مثله ا نی... اتیبه خر ی: سددروش خودت رو زداوشیسدد
خ*ی*ا*ن*ت  چشددمات داره بهت یبگم االن شددبه... آخه احمق جون جلو

 بعد....... کنهیم
 ندازهیسروش هنوز هم قلبم رو به لرزه م داد

 اوشی: خفه شو سسروش
دکتر  یسددروش رو نه... آقا یطرفدار یول کردمیرو درک م اوشیسدد یناباور

قسددم بخورم... هر  تونمیسددروش واقعا عاشددق بود... به خدا عاشددقم بود... م
 ... مازدیگوش زنش م یفکر تواون لحظه بدون  یسددروش بود تو یجا یکسدد

سما نامزد بود سوب م میفقط ا شوهر مح صل زن و  سته زن میشدیدر ا ... در
باز  انیا یبا همه  یبود... ول تیمحرم یواسه  غهیص هیبودم درسته  شیا غهیص

 هم زنش بودم
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 با هم.... چوقتی: هگهیو م دهیتکون م یبا لبخند سر دکتر
جدمیحرفش رو فهم یمعن با خ گامو ازش م...  لت ن که رمیگیا ... دکتر هم 

 : سروشگمیو م شمیم رهیخ نی... به زمدهیجملش رو ادامه نم نهیبیخجالتمو م
به  نکهیسدددال با ا 5... تمام اون کردیاز حد خودش ت*ج*ا*و*ز نم چوفتیه

ست دارم وقت گفتیم شهی.. همومدیبه طرفم ن میهم محرم بود  ی هبه خون یدو
ش یخودم اومد سنت یمال من ب ست بده... هنوز  ست رو به در ... فقط حوا

 ازدواج کمه یواسه 
 بود وونتی: پس ددکتر

 بودم وونشی: من هم دگمیلب م ریز
 : و هستمکنمیزمزمه م شهیآهسته تر از هم یبا لبخند تلخ و

 شد که سروش هم بهت شک کرد؟ ی: چگهیو م کنهیموضوع رو عوض م دکتر
.. .شددمیکه با لبخند دکتر مواجه م ارمی مسددرمو باال کشددمویم یقیعم نفس

: همون روز گمیم زنمویم ی... خجالت زده لبخنددهیمعلومه زمزمه مو شددن
 شهیم دایاز کتابام پ یکی یاز ال اوشیچند تا عکس از س

 ؟ی: چه جورگهیبا تعجب م دکتر
شه که از ب ادهیپ اوشیس نیاز ماش فمویتو ک زهیبر المویوسا خواستیسروش م-
بام  یکی یال تا پا هیاز ک تهیم نییعکس  به ف هت زده  ظه سددروش ب ... اون لح

. کلمه گفت:.. هیشده بود و بعد از چند لحظه مکث فقط  رهیخ اوشیعکس س
 چرا؟...
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شک شه  ا سراز یاز گو شمم  ن م شهیدکتر بارتون م ی: آقاگمیو م شهیم ریچ
 شدم وونهیکه د شدیخودم هم داشت باورم م

 : چرا؟گهیبا تعجب م دکتر
کارا رو من کردم و خبر ندارم... مثله  نیا یواقعا همه  دیشددا گفتمیبا خودم م-
 یتیچند شخص یآدما نیا

 ؟یکردیفکر م ینجوری.. چرا اوونهی: دگهیو م خندهیبلند م یبا صدا دکتر
 گهیام د وونهید نیگیم نی: خوبه خودتون دارگمیم ندازمویباال م شونمو

 یمه و ه یستین وونهید یدیشد که فهم ی: چگهیو م هخندیبلندتر م یصدا با
 ست گهید یکیسر  نایا

من متوجه  یزدی... اگه تو اون روز اس ام اس مگفتیماندانا... مدام م یحرفا-
 یلحظه هم تنهات نذاشددتم پس ک هیخل و چل... من که  یدختره  شددددمیم
و بنفشدده هم  حرفا رو به ماندانا نی... آخه من ایکن یغلط نیهمچ یخواسددتیم

شون داد ول شما رو ن شه که عکس العمل  اهام ب یکل اناماند یگفته بودم... بنف
 وونهیکه د کردمیفکر م نیبه ا دیحرف زدو قانعم کرد... وگرنه من تا سدداعتها با

 هست گهینفر د هیسر  ریکارا ز نیا ایام 
 برات فرستاده نشد؟ یغامیپ چی: بعد از تموم شدن ماجرا هدکتر

 یا بهیکوچولو هم در کار نبود... غر دیتهد هی ی... حتیچی... واقعا هیچیه-
سر و صدا هم  یرو تباه کرد... و ب زمیشد... همه چ میاومد... ناآشنا وارد زندگ

 رفت
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شتباه نکن... غردکتر شد... وارد زندگ یا بهی: ا شنا  ... شد تیاومد... باهات آ
 سددتیتو رو تماشددا کرد معلوم هم ن یهایرو تباه کرد و بعد اون بدبخت تیزندگ

 نه ایرفته باشه 
 داستان هست؟ نیهنوز هم تماشاگر ا نیبگ نیخوایم-

 مطلع بشه تیاز زندگ تونهی: اگه آشنا باشه پس هنوز هم مدکتر
 رمیفکر فرو م به

 افتاد؟ ی: بعد از رو شدن عکسا چه اتفاقدکتر
ستی: مگمیم ندازمویباال م یا شونه شه یچ نیخوا س اهیس ی... زندگب  اهتریبود 

 شد
شمویم یآه شک و ترد نیاول ی: برادمیادامه م ک شما دیبار  سروش  یرو تو چ
ا رو هم تو عکس نیا تونستهیرو برداشته م لمیموبا یگفتم هر کس ی... وقتدمید
 یچیرو روشددن کرد اما سددروش ه نیپوزخند زدو ماشدد اوشیبذاره... سدد فمیک

 بهیبا من غر ارب نیاول یهشددو از من گرفت... برابار نگا نیاول ینگفت... برا
من  فرسددنگها از یبار به اندازه  نیاول یبار باورم نکرد... برا نیاول یشددد... برا

شغول بود انگار کنارم نبود...  شغوله م شد... کنارم بود اما انگار فکرش م دور 
س یوقت ش غیج یصدا میدیبه خونه ر ونه از داخل خ یو زار هیهمراه گر ونیو 

در خونه  یدر خونمون تجمع کرده بودن ول یوها جل هیهمسددا شددتری...بومدیم
 فمیک که سروش گشتمیم دیلرزون دنبال کل یبسته بود.... اون لحظه با دستها

رو به طرف من پرت  فیکرد... با خشددم ک دایرو پ دیرو چنگ زد و خودش کل
ش س ادهیپ نیکرد و از ما ش دهیپر ییهم با رنگ و رو اوشیشد...   ادهیپ نیاز ما
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که پشددت در  میدونسددتیها هر سدده تامون م هیلحظه ها و اون ثان نشددد... تو او
 یچ میدونسددتیافتاده فقط نم یکه من سدداکن اون هسددتم اتفاق بد یخونه ا

مال هر چ مال هر چ دادمیرو م یزیشدددده؟... من احت رو  یزیدکتر... احت
 خواهرم یبه جز خودکش یزی... هر چدادمیم

 : ندددددددده!!!!گهیبهت زده م دکتر
مامانم بدون درنگ به طرفم  میوارد خونه شددد یسددخت بود دکتر وقت یلیخ-

که  ومدیداشددت به طرفم م تینثارم کرد... بابا هم با عصددبان یلیسدد هیاومدو 
روم دسددت بلند نکنه...  یکردو تا کسدد یسددروش من رو پشددت خودش مخف

سروش جرتو اون لحظه هم هوام رو  شهیباورتون م شت...  س انیدا  دویرو پر
 گهید نکهیقرص خورده... از ا یکل نکهیترانه حرف زد... از ا یاز خودکشدد ابامب

لکه نجاتش بده ب نکهیا ینه برا یآمبوالنس تو راهه... ول نکهی... از استیزنده ن
 ....نکیبردن جنازش... از ا یبرا

 اریفشار نبه خودت  نقدری: ترنم تو رو خدا آروم باش... ادکتر
... همه من رو دونندی: همه من رو مسددئول مرگ ترانه مگمیم ینیلحن غمگ با

... من خودم دونندی... همه من رو خائن و گ*ن*ا*هکار مدونندیقاتل ترانه م
دکتر چه  ی... آقاکننینگاه م یجان هیهمه به من به چشددم  یزخم خورده ام ول

چطور هنوز  واقعام در تعجبم... همه مقاومت نیآروم باشم من خودم از ا یجور
 زنده ام؟

و از اتاق خارج  شهیاز جاش بلند م عیسر شهیچشمش جمع م یگوشه  اشک
 شهیم
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و از  رهیم زشی... به سددمت مگردهیآب به اتاق برم وانیل هیبا  قهیاز چند دق بعد
 یکه تو یو با قاشددق زهیریداخل آب م دارهیچند تا قند برم زشیم یقندون رو

 وانی... لادیو بعد هم به طرف من م زنهیرو هم م وانیداخل ل اتیمحتودستشه 
 : بخورگهیو م رهیگیرو به طرف من م

 : ممنونگمیزمزمه وار م رمویگیرو از دستش م وانیلرزون ل یدستها با
شده... لبخندنهیشیم جلوم شک اوردمی: نگهیو م زنهیم ی... معلومه آروم  ر که ت

 ی... آوردم که بخوریکن
 خورمیم ی... چند جرعه ا دمویتکون م یسر زنمویم یلبخند

 : تا تهش بخوردکتر
 دکتر ی: من حالم خوبه آقاگمیم خندمویم

 تو ای: من دکترم گهیو م خندهیهم م اون
 : شماگمیم خندمیکه م همونجور

 : پس به حرفم گوش کن و تا تهش بخوردکتر
 خورمیرعه مبه ناچار آب قند رو جرعه ج دمویتکون م یسر

 نقدریا ادی: اصددال بهتون نمگمیکه مشددغول خوردن آب قند هسددتم م همونجور
 نیباش یاحساسات

 ادیبهتون نم یگیتو م کنمیم ی: من هر کاردکتر
 کشمینفس سر م کیآب قندمو  هیبق خندمویم

 گهیروز د هی یرو بذار برا هیبق ی: اگه خسته اگهیاز تموم شدن آب قند م بعد
 کنم فیرو تعر زیامروز همه چ دمیم حیرجنه... ت-
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 گهینم یچیو ه دهیتکون م یسر
... رهیکه همونجا از حال م اوشی: سددکنمیماجرا م هیبق فیمن شددروع به تعر و

 یو اما من.. من با حال و روز زنهیسروش مات و مبهوت سر جاش خشکش م
گاه م به خونوادم ن گاه هکردمیخراب  کدومشددونی... تو ن هر و از م یخبر چ

هاش  شونه هی... بابا از شدت گرکردیم نمیمحبت سابق نبود... مامان مدام نفر
شمهادیلرزیم شت با چ شک ی... طاهر دا س یا ... طاها کردیکمک م اوشیبه 

سرش به د نیزم یرو سته بودو  ش اورم ... بشدیداده بود... باورم نم هیتک وارین
 بودن من هستم...از پشتن نیو مسئول ا ستیما ن نیب گهیکه خواهرم د شدینم

برام مهم نبود... نه کتک  یچیه گهیاون لحظه د یسددروش خارج شدددم... تو
شن  که برام یزیبرام مهم نبود تنها چ یچیو ه یچی... هدنیخوردن... نه فحش 

ه ب خواسددتمیم نمیخواهرم رو زنده بب خواسددتمیمهم بود خواهرم بود... فقط م
 تمورفیبه داخل خونه م ینه... با ناباورک یهمه ثابت کنم محاله ترانه خودکشدد

 هم چکسینداشددتم... ه یتوجه گرانید زنشو سددر ریپر از تحق یبه نگاه ها
 یخونه بو ی... همه کردینم یکار چیسروش هم ه ی... حتگرفتیجلوم رو نم

شقش بودم بو یشده بود... خونه ا یخال بی... ته دلم عجدادیمرگ م  یکه عا
به سمت جلو هلم  یکینداشتم انگار  ی. از خودم اراده اماتم و عزا گرفته بود..

ست و اراده  او من هم ب دادیم س ی... وقترفتمیم شیاون پ یخوا سالن ر  دمیبه 
تلفنمون  یاپن کنار تلفن بود... گوش ی... لپ تاپم روفتهیچشمم به لپ تاپم م

 کیزداپم نافتاده بود... هر لحظه که به لپ ت نیزم یبود رو میسیهم که از نوع ب
 یعکس ها زلپ تاپم پر بود ا ی... توشدددیحال و روزم خراب تر م شدددمیتر م
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 هیهم  جادشیا خیبود و تار c ویدر درا ی... تمام عکسها داخل پوشه ااوشیس
 ماه قبل بود...

 رو انتخاب کرده بود چون... C وی: کار هر کس بود درادکتر
سط حرفشو م پرمیم رو در  ندوزیخاب کرده بود چون ورو انت C وی: اره دراگمیو
هدار ینصدددب کرده بودم من برا ویدرا نیا حال بود از ا ینگ  ویدرا نیعکس م

 استفاده کنم
 نیا ادیازت شددناخت داشددته... حتما مطمئن بود که ز نایا یبا همه  ی: ولدکتر

 رو انتخاب کرده بود ویدرا نیکه ا یکنیرو باز نم ویدرا
 یبرنامه ها یاز پوشدده ها یکی یتو شدددمیتوجه نمم کردمیاگه باز هم م یحت-

وشه نبودم برم دونه دونه پ کاریبود... من که ب ختهیر وترمیکامپ ینصب شده رو
 ها رو باز کنم

با د ی: پس هر کسدددکتر به خواهرت اطالع داده بود... خونوادت   دنیبوده 
 گفتن؟ یعکسا چ

ستثنا م- شک کردن... ه گمیهمه... بدون ا  یبه حرفم توجه چکسیهمه بهم 
 ...کردینم
و  یو زار هیبه جز گر امیبهوش م یوقت ی... ولرمیعکسددها از حال م دنید با

... سروش و طاهر که تا ومدیاز دستم برنم یکار چیه یکار یاطالع یاظهار ب
 شتنگیمن م یگ*ن*ا*هیاثبات ب یبرا یماجرا در به در دنبال مدرک نیقبل از ا

سها به کل ا دنیبا د سه هم شنیم دیز من ناامعک دور  شهیو بعد از اون هم وا
کرده  یمن عکسا رو اون طور جاساز کردی... سروش فکر مکشنیمن رو خط م

http://www.roman4u.ir/


 443 شقعبه دیار سفر 

س سا رو پ یبودم تا ک  اگه اون طرف بهت گفتیطرف هم م هینکنه... از  دایعک
تو رو پاک کرده... اگه  یاز جانب تو اس ام اس داده پس چرا اس ام اس گوشدد

م طرف ه هی... از شدددیه تو میبر عل شددتریکه ب موندیم تیتو گوشدد اس ام اس
 رو خراب کرده بود زیهمه چ فمیعکس داخل ک

 یلی... خبهیعج یلی: خگهیمتفکر م دکتر
 اوهوم-

 ؟ینکرد یاقدام چی: بعد از اون هدکتر
 یمن رو زد... همه  دیبعد از اون خونوادم من رو طرد کردن... سددروش هم ق-

ساو ه لیفام ستام هم ترکم کردن... باورتون م هیم شه هم ت یحت شهیو دو و بنف
س شم  شه  یلیگو شتم... مادر بنف من  ابونیبار تو خ هیزدو گفت ازت انتظار ندا

فت: د دویرو د ندار گهیگ به  یی... تویدور و بر دختر من بپلک یحق  که 
ه شددددکتر بنف یآقا دونمی... نمیکنیبه دختر من رحم م یخواهرت رحم نکرد

مادرش  یدایتوجه به تهد یچرا اون برخورد رو کرد... بعد اون بارها و بارها ب
... هر دادیتا باهاش حرف بزنم اما مادرش اجازه نم زدمیبه خونشددون زنگ م

ود و ب زیعز یلیاما بنفشدده برام خ ودب نجوریبا من ا لیفام یچند برخورد همه 
 داشتم یا گهیمن ازش انتظار د

 شمیم رهیرو به رو خبه  کشمویم یآه
 با تو رو کنار گذاشت یمادرش دوست یحرفا ریتحت تاث دی: شادکتر

... بنفشدده عاشددق مادرش بود... البد دمیرسدد جهینت نیبعدها من هم به هم-
نه... با من رو بز یمن و دوسددت دیگرفت ق میناراحتش نکنه تصددم نکهیبخاطر ا

 بود... نیکردم هم دایکارش پ یکه برا یلیدل نیبهتر یول ستمیالبته مطمئن ن
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 هم وجود داره گهی: البته دو امکان دگهیو م کنهیم یدرنگ دکتر
 ؟ی: چگمیتعجب م با

 کار دست داشته باشه نیبنفشه تو ا نکهیا ای: دکتر
 هم کنارم بود طیشرا نی: محاله... بنفشه در بدترگمیم تیجد با

شاگهیو م ندازهیباال م یا شونه س هیعل یهم مدرک دی:  شه ر ست بنف  دهیتو به د
 یتو گ*ن*ا*هکار دادیبود که نشون م

 یمن از بنفشدده چه نفعت یی... جدادونمینم یعنی: فکر نکنم... گمیتعجب م با
 داشته باشه؟ تونهیم گرانید یبرا

 ماجرا رو بگو هیاحتماله... بق هی... فقط دونمی: نمدکتر
از هم ب گشددتمیدنبال کار م نکهیبر ابد عالوه  ی: تو اون روزادمیادامه م متفکر

بات ب یتالشددم رو برا که من رو  یزیچ نی... اولکردمیم میگ*ن*ا*هیاث
شکوک م ش کردیم ش هیگو ه بود و افتاد نیتلفن رو زم یتلفن بود... اون روز گو

باهام همراه  دوباورم کر شدددهیتلفن بود... ماندانا مثله هم کیلپ تاپ هم نزد
داده  یاما گفتن فقط به کسدد میریتلفن رو بگ نتیپر مخابرات تا میشددد... رفت

تکم ک یکه تلفن به نامش باشدده... اومدم خونه به بابام گفتم اما اون کل شددهیم
چرت و پرتا رو نداره... در اتاق ترانه رو  نیا دنیشن یحوصله  گهیزدو گفت: د

 تاقبه اتاقش برم... دوسددت داشددتم وارد ا دادنیهم قفل کرده بودن و اجازه نم
م کنم... تو اتاق خودم هم بارها و بارها گشت دایپ یزیبتونم چ دیترانه بشم تا شا

شدداپ و درمونگاه  یدر کاف اوشیچند تا عکس از من و سدد یو در کمال ناباور
بر  یترشیمدارک ب گردمیم شتریب یهر چ دمیکردم... اون لحظه بود که فهم دایپ
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ار فکرش ک گهیاندانا گفتم اون هم درو به م زی... همه چکنمیم دایخودم پ هیعل
که اون هم کمک  دمیفهم زیچ هیپرس و جو فقط  کسدددالی... بعد از کردینم

 بهم نکرد یچندان
 ؟ی: چدکتر

 نفر رو مالقات کرده بود هیترانه قبل از مرگش -
 ؟ینگفت یزی: پس چرا چگهیم یبا ناراحت دکتر

 یکسدد یآورد از بس گفتم ولنگفتم؟... زبونم مو در  یزیچ دیکنیچرا فکر م-
 باور نکرد

 ؟یدیفهم ی: چه جوردکتر
 چی... هگذروندمیرو م یسددخت یو من روزا گذشددتیماه از مرگ ترانه م ازدهی-

نداشددتم... سددروش هم خطش رو عوض کرده  یقانع کننده ا لیدل ایمدرک 
ش سباب ک شون هم ا  یکه توش زندگ یکرده بودن و از منطقه ا یبود... از خون

د چن یت... حدادیرفته بودن... تو محل کارش هم جواب تلفنام رو نم ردنکیم
 مونیبار به محل کارش رفتم که اونقدر بد باهام برخورد کرد که از رفتنم پشدد

شتم ب دیناام یلیشدم... خ شده  میگ*ن*ا*هیاثبات ب الیخیبودم... کم کم دا
من  که به شددمیو مرو به ر یبا پسددربچه ا یروز به صددورت اتفاق هیبودم... که 

 یکیرد اون ف دونمی... نمودصحبت کرده ب یترانه قبل از مرگش با کس فهمونهیم
ستا س ایترانه بود  یاز دو سرم آورد فقط م نیبود که ا یهمون ک  دونمیبالها رو 

ص شخ از خودش به جا  یاثر چیما بوده که ه یخونه  یتو یقبل از مرگ ترانه 
ر بود که د یکه اون طرف کس زنمیحدس رو م نیا شترینذاشته... هر چند من ب

 شتهماجراها نقش دا نیتمام ا
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 : چرا؟دکتر
ستا یکیچون اگه - رگ من قبل از م گفتیم ومدیترانه بود البد بعدها م یاز دو

از دوسددتاش  کنمیحس م یول دونمیطور بود... چه م نیحالش ا دمشیترانه د
 هم حسم اشتباهه دینبود... شا

 گفت؟ ی: اون روز اون پسربچه بهت چهگیمتفکر م دکتر
شتم از خونه خارج م- صبح زود دا صدا شدمیاون روز  سربچه  هی هیگر یکه  پ

ما  یه خون واریکه کنار د ی... در رو باز کردمو با تعجب به پسر بچه ادمیرو شن
سته بود نگاه کردم... بعد از چند لحظه به خودم اومدمو دل ش و اش ر هیگر لین

س ستش خ نیخونمون زم یجلو دمیو فهم دمیپر شخورده و د شده... از  دهیرا
دو تا چسددب زخم در آوردمو  فمیک یبود از تو یکه زخمش سددطح ییاونجا

 دستش زدم یرو
 یچند تا چسب زخم تو شهیعادت هم ی: از روگمیم ندازمویبه دکتر م ینگاه

 ذارمیم فمیک
 گهینم یزیو چ زنهیم یلبخند
رو فراموش  یدگیش حرف زدم که کال زخم و خراشدد: اونقدر باهادمیم ادامه

از بابت زخمش راحت شددد بهش کمک کردم تا از  المیخ نکهیکرد... بعداز ا
هم آدرس  ری... امکنهیم یکه کجا زندگ دمیبلند بشدده و ازش پرسدد نیزم یرو

 چند کوچه اون طرف تر رو داد...
 ر؟ی: امدکتر

 بود ری... اسمش اممگی: همون پسر بچه رو مگمیم زنمویم یلبخند
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 شهیدوباره منتظر ادامه صحبتم م گهیم یآهان دکتر
شتم م- س ییاز اونجا گفتمیدا تا  راهم بود بهش گفتم یتو ریام یخونه  ریکه م

نگفت... من  یزیباال انداخت و چ یهم شددونه ا ریام کنمیم شیخونه همراه
 کیک هی... فتهیندسددتش  یزخم رو ادیتا  رمیاون رو به حرف بگ نکهیا یهم برا
کردم...  نصفش ردمودرآو فمیگذاشته بودم رو از ک فمیک یصبحونه تو یکه برا

صف رو به ام سه  رین صفش رو هم وا شتم و همونجور که  یدادم ن خودم بردا
تکون  یرو بخوره... اون هم سددر کیبه اون هم گفتم که ک خوردمیرو م کیک

 کرد کشیدادو شروع به خوردن ک
 که معلومه رابطه ات با بچه ها خوبه جور نی: ادکتر

ست دارم زود  یایدرست ارتباط برقرار کنم... دن کنمیم مویسع- بچه ها رو دو
شت کنندیقهر م شنیزود م کنندیم یزود آ صم ی... همه بخ شو یریگ میت ن ها

 ستنیحرفها هم ن نیو انتقام و ا نهی... اهل کهیا هیثان
 پاکه یادیبچه ها ز یای: درسته... دندکتر

 پاکن یلیکه خودشون هم خ نهیا لشیدل دیشا-
 : حق با توههگهیو م دهیتکون م یسر دکتر

 گمینم یچیه زنمویم یلبخند
ر که د یهمه احسدداسددات نی... در برابر ادمیحرفات پر ی: شددرمنده که تودکتر

 متاثر شدم... لطفا ادامه بده ینشون داد بهیغر یپسربچه  هیمورد 
 یت کنها محب بهیبه غر یشیمجبور م کنندیبتت رو قبول نممح هایخود یوقت-

: همونجور که دمیتوجه به نگاهش ادامه م یمن ب یول شددهیم نیغمگ نگاهش
ئل مختلف حرف م گهیبا هم د میخوردیم کیک  مویزدیدر مورد مسدددا
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 نجوریشددد... ا دهیحرفا کشدد نیفوتبال و ا یحرف به باز نکهی... تا امیدیخندیم
بال بود و از اونجا ریدم امبو دهیکه فهم  یکوچه  یکه بچه ها ییعاشددق فوت

 یباهاشددون فوتبال باز ریام دادنیازش بزرگتر بودن اجازه نم یلیخودشددون خ
 یما باز یکوچه  یما پالس بود و با بچه ها یهم اکثرا تو کوچه  ریکنه... ام

 که ما یتو کوچه ا ریهم سددن و سددال ام ی... چون تعداد پسددربچه هاکردیم
ما  یبه کوچه  ومکافات خودش ر یمجبور بود به با کل ادهیز یلیخ مینیشددیم

سونه... ام سخت دینالیم نجوریهم ریبر از کوچه مون  دهیاجازه م یکه مامانم به 
 کردموی... من هم به حرفاش گوش مامیم یواشددکیوقتا  یلیخارج بشددم... خ

دو نفر  بلند یصدددا یکنجکاو یبار که از رو هی: گهیم نکهیتا ا گفتمینم یچیه
کتک از مامانم نوش  یشددد کل اعثکه ب دمیبه خونه رسدد ریکوچه تون د یتو

 جان کنم
 بود؟ ی: حاال مگه دعوا در مورد چپرسمیم شمویلحظه من هم کنجکاو م اون

 رهیگیخندم م ریام ی لسوفانهیلحن ف یادآوری از
 ؟یخندیشد؟ چرا م ی: چدکتر

رو  ایدن یمعما نیمهمتر کردیکه آدم فکر م جواب سددوالم رو داد یآخه طور-
ات تمام اتفاق ریام یبودم ول دهیازش پرس کیسوال کوچ هیمن  کنه؟یداره حل م

 رو بفهمم زایچ یلیکرد... هر چند باعث شد خ فیاون روز رو برام تعر
 گفت؟یم ی: حاال چگهیو م زنهیم یهم لبخند دکتر
ده ز رونیاز صددبح زود از خونه ب شددهیمثله هم:»چهیپیتو گوشددم م ریام یحرفا

شددما  یکرده بودم تو کوچه  یالتماس و خواهش مامانم رو راضدد یبودم با کل

http://www.roman4u.ir/


 449 شقعبه دیار سفر 

 یو عل حسن یکنم... خونه  یبچه ها باز ی هیو بق یتا بتونم با حسن و عل امیب
ست اکثرا نزد یخونه  کینزد نایا  همون مویذاریم ارشما قر یخونه  یکایشما

 و حسن بودم یشما منتظر عل یخونه  یصبح زود جلو ...میکنیم یاطراف باز
لو از اخما رمردیپ هی ی... اول صددبحمیبر گهید یبه دنبال بچه ها گهیتا با همد

طراف ا یاز درختا یکیسکته کردمو پشت  دنشیخونتون خارج شد که من با د
 رمردی... من هم موضوع پدنیرس یلباالخره حسن و ع یشدم بعد از مدت میقا

سن و علرو فرا با  یو تا ظهر کل میرفت گهید یدنبال بچه ها یموش کردم و با ح
 یکوچه نبود... همه  یتو چکسی... موقع برگشدددت همیکرد یهم فوتبال باز

شون نزد شون رفته بودن ول یبود و بعد از باز کیبچه ها خون ن م یبه خونه ها
 یرخواهر و براد خونه تنهام و یکه تو یی... از اونجاگشتمیراه رو برم یکل دیبا

که  یا یخال هیبه قوط الیخیهم ب نیهم ی... واسددده ادیندارم از خونه بدم م
که با  کردمیآروم آروم به سددمت خونمون حرکت م زدمویپام بود لگد م یجلو
به اطراف انداختم... کال  یدو نفر از حرکت واسددتادمو نگاه یصدددا دنیشددن
ه رفتم ک یبه سدمت اون طرف یکنجکاو یشددمو از رو الیخیرو ب یه خالیقوط

صدا دمی... و باالخره فهمومدیصدا از اونجا م صداف  صحبت دو تا  یکه اون 
 «کردنیبحث م یشما داشتن در مورد مسئله ا یدر خونه  یدختره که جلو

 زدیحرف م یاز همون روز ریام ی: از کجا مطمئنامیدکتر به خودم م یصدددا با
 کرد یکه ترانه خودکش

 شک دارم ستمیمطمئن ن-
وط مرب دهید ریکه ام یزیکه اون چ یفکر رو دار نیا یتا حد نکهیا لی: دلدکتر

 ه؟یبه همون روز هست... چ
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ته جلو یمشددداجره ا دمیفهم یوقت- کل گرف نه  یکه شدد ما بوده  یدر خو
 در مورد دخترا بهم داد مطمئن ریکه از ام یشد و با مشخصات شتریب میکنجکاو
نه حرفا ترا نیتهمت و ا یترانه بوده و اگه قبل از ماجرااز اون دخترا  یکیشدددم 

ر د ذاشتیان میصد در صد خونواده رو در جر کردیبحث م ایمشاجره  یبا کس
در  یاون هم جلو یمشددداجره ا ایدعوا  چیترانه ه ادینم ادمیکه من  یصددورت

 خونمون داشته باشه
شه... از ا کیبحث کوچ هی: ممکنه فقط دکتر  هیه که دخترون یهابحث نیبوده با

ستاش م سته اون رو به خونوادش  تونهیدختر با دو شه و ترانه الزم ندون شته با دا
 بگه

 لیا دلبزنم اما چند ت یخودم حرف یتبرئه  یبرا خوامیدکتر من نم یآقا دینیبب -
سگهیخوب دارم که م شاجره هم  یحرف زده و حت ی: ترانه قبل از مرگش با ک م

 داشته
 هستن؟ یچ الی: و اون دلگهیم یوبا کنجکا دکتر

شت م یوقت ریام- صات ترانه رو دا شخ سش هم حرف زد  گفتیم در مورد لبا
 لمیدل نیبودم... دوم دهیبود که شددب گذشددته تو تن ترانه د یلباس همون لباسدد

شمش لنز م یکه ترانه اکثر روزا تو نهیا شتیچ شم ترانه ر یاما وقت ذا و رنگ چ
س ریاز ام شته بود لنزترانه اون روز  یعنیبوده  یهوه ابهم گفت ق دمیپر ... و نذا

حرفا رو  نیلنز و ا شددویآرا یحوصددله بود حوصددله  یآخر که ترانه ب یاون روزا
شت... و  ز سال ا کیحدود  گفتیم ریبود ام نیمن ا ی گهید لیاز دال یکیندا
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ترانه ه ماه ک ازدهی نیگرفت تو ا جهینت شددهیم ی... پس به راحتگذرهیاون ماجرا م
 ماه رو... هیاگه اون  رممکنهیین اتفاق غیزنده نبود امکان افتادن ا

ن همو یامکانش هسددت که تو میری: در نظر بگگهیو م دهیحرفمو ادامه م دکتر
 روز اتفاق افتاده باشه

 دمیتکون م یسر
 : اما امکانش کمهدکتر

 ادهیبگم امکانش ز تونمیم زیچ هینه با در نظر گرفتن -
 ؟یچ: دکتر

با - باغچه  ادینفر م هیبار  هی یبهتون بگم که ماه نویا دیاول   یلوکوچو یبه 
کرد صددبح  یکه ترانه خودکشدد یو اون روز کنهیم یدگیپشددت خونه مون رسدد

صبح زود اومده بود کارش رو انجام داده بود و رفته بود... و اگه  زودش باغبون 
ش ه ... من کزدیحرف م مالواخ ردرمیپ هیدر مورد  ریام نیبه حرفام توجه کرده با

 با همه یخراب بود... ول یلیحال و روزم خ دمیشنیحرفا رو م نیتو اون لحظه ا
اخمالو پدرمه... هر چند پدر  رمردیاز پ ریمنظور ام دیبا خودم گفتم شددا نایا ی

س ستین ریمن اونقدرا هم پ سالیرو تو خونمون م یو ما ک  میتر از پدرم ندار ان
پولم رو در اوردم و عکس  فیخارج بشددده... من ک ونخونم که صددبح زود از

به ام فیپدرم رو که داخل ک گفت پدرم اون  رینشددون دادم اما ام ریپولم بود 
با  ریما کردیم ییخودنما فمیچون عکس ترانه هم تو ک ینبوده و از طرف رمردیپ
سر دنید شون داد و گفت مطمئنه ا عیعکس ترانه   هیزن همون نیعکس العمل ن

 که ییبوده و از اونجا یا گهیدر خونه مون مشددغول بحث با دختره د یوکه جل
 کردیبهم گفت فقط رنگ چشماش فرق م ریزده بود ام یعکس ترانه لنز آب یتو
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 گفت حق با توهه شهی: مگهیمتفکر م دکتر
صات ظاهر خیتار نطوریو هم ریام یبا توجه به حرفا- شخ  یوقوع اتفاقات و م

 ردهرو مالقات ک یاحتمال رو بدم که ترانه قبل از مرگش کس نیا تونمیترانه م
 نگفت؟ یزیدختر چ یدر مورد شکل ظاهر ری: امدکتر

 یظه قابل مالح زیبزرگ به چشددماش زده بود چ یآفتاب نکیع هی نکهیبه جز ا-
 نگفت... یا گهید

 هی سال مشخصات لباس کیپسربچه بعد از  هی ستین بی: به نظرت عجدکتر
 داشته باشه؟ ادیو به نفر ر

شاگمی ندازمویشونه امو باال م- س شهیبود که ترانه هم نیا لشیدل دی:   یهالبا
تا آسددمون با هم متفاوت  نیمن و ترانه زم ی قهی...سددلدیپوشددیعجق وجق م

رو به هر  غیج شی... آرابیغر بیعج یتند... مدلها یرنگها یبود... ترانه ها
 تشیمدام اذ بودم طنتیاون موقع ها آخر شدد... من هم که دادیم حیترج یزیچ
تو خونش هم متفاوت بود... اما در مورد اون شخ   یلباسها ی... حتکردمیم

شناسف ام ه چرا نبود... البت ادشی یا گهید زیاون زن چ هیآفتاب نکیبه جز ع رینا
 بود ادشیهم  گهید زیچ هی

 ؟ی: چدکتر
ه بهم گفت یبا مسددخره باز ریامپاشددنه بلند اون زن... چون اون روز  یکفشددها-

 فتهیب دمیترسیاون زن پاشنه بلند بودن من م یبود اونقدر کفشا
 نطوری: که ادکتر

 گمینم یچیه دمویتکون م یسر یآروم به
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 خونه نبود؟ یبه جز ترانه تو ی: اون روز کسدکتر
 کنه یخودکش تونستیخونه بود که اصال ترانه نم یتو یاگه کس-

 گفتن؟یم یکه ترانه و اون دختر چ یدیس: ازش نپردکتر
د از دخترا که بع یکی... فقط گفت دونسددتینم یادیز یزی.. چدمیچرا پرسدد-

له... : محاگفتیبود و به خانمه م یعصبان یلیمنظورش ترانه هست خ دمیفهم
سم هیو از  س یا س زدیحرف م امکیبه نام   اوشیکه فکر کنم منظورش همون 

حرفاشددون  یاشددون فاصددله داشددت قشددنگ متوجه خورده باه هیبود... چون 
 شدینم

 خونه هم برد؟ ی: ترانه اون دختر رو تودکتر
شونه  یسر ص یبعد از مدت نکهی: مثله اگمیم دمویآره تکون م یبه ن شخ  یاون 

گفت... که باعث شددد ترانه  یزیو به ترانه چ دیرو د ریمن مچهوله ام یکه برا
شه و نگاه شونه  ترانه به گفتیم ریام یبندازه و حت و اطراف ریبه ام یساکت ب ن

 تکون داد و اون دختر رو به داخل خونه برد یحرف اون طرف سر دیتائ ی
 اون پسربچه درسته؟ یحرفا ی: مطمئندکتر

از ذهن خودش خلق کنه... باز هم  یبچه هسددت ممکنه کل هیدکتر اون  یآقا-
 اتیکه کل ادهیکانش زبگم که ام تونمیحد م نیدر ا یول سددتمیمطمئن ن گمیم

 ماجرا درست باشه
شگهیمتفکر م دکتر شته براتو یزیچ یغامیپ ینامه ا ی: ترانه قبل از خودک ن نذا
 بود؟

 ن؟یپرسیم نوینه... چرا ا-
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ش لیدل کنمی: آخه هر جور که فکر مگهیو م ندازهیباال م یا شونه رو  شیخودک
 فهممینم
تا  یعنی... فهممیمن هم نم- ند  خاطر چ خالبه  نه عکس خشدددک و   یدو

 کرد یخودکش
 یشکه بود خودک یهرکس ایدختر  ایکه اون زن  ییهم به خاطر حرفا دی: شادکتر
 کرد

که از  یی: عکس العمل خونوادت در مورد حرفاگهیو م کشدددهیم یقیعم نفس
 بود؟ یچ یبود دهیشن ریام
ماه فکر  ازدهیبعد از  یول شدنیم یراض دمیفهمیاول م یاگه همون روزا دیشا-
شن... هر چند حس م کنمیکارا رو م نیا کردنیم اگه همون  کنمیتا من رو ببخ

 کردنیباز هم باورم نم دمیفهمیاول هم م یروزا
 ؟ی: سروش چدکتر

حرفام... حاال فرض  دنی... چه برسدده به شددننهیاصددال حاضددر نبود من رو بب-
سربچه  هیبه نظرتون  دیشنیکه حرفام رو م میریگیم شت  یپ ساله اعه تماد نه 
 کرد؟یم

 کردن؟یم کارایچ اوشی: سروش و سدکتر
سه  اوشیس- محل کارش  یسروش بعد از مدت یمدت رفت خارج ول هی یوا

 ...گفتینم یزیهم به من در مورد سروش چ یرو هم عوض کرد... کس
 افتاد؟ یچند سال باز هم اتفاق مشکوک نیا ی: تودکتر
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نه و بدب- قابل توجه چیه گهیمن د یختنه... بعد از مرگ ترا ... فتادین یاتفاق 
 بود دهیکار رو کرد به هدفش رس نیالبد هر کس که ا

 نکرد؟ دتیبار هم تهد هیسواله چرا  ی: برام جادکتر
 کنمیبدجور احساس خطر م دای... هر چند جددونمینم-

 ستیاز اتفاقات گذشته ن یخبر گهید ی: چرا؟ تو که گفتگهیبا تعجب م دکتر
ند قا فیبه تعر کنمیشددروع م زنمویم یتلخ لبخ فا جد ییکردن ات برام  ادیکه 

 ییمشکوک... از ترسام... از خطرها ینای... از ماشیافتاده... از پارک... از دزد
 رهیگیکه هر لحظه شکل م ییزهایو گر بی... از تعقکنمیروزا احساس م نیکه ا

سروش... از رفتار سروش... از  خبرم... از مالقات دوباره ام با یو من از اونا ب
 یباغ داشت... از آزار یکه باهام تو یکار کردن تو شرکت سروش... و از رفتار
تا ت*ج*ا*و*ز به روحم رسددوند و  ممکن بود  دیرسددیکه اگه طاهر نم یکه 

 ...رهیصورت بگ
فته تمام ناگ یمن به اندازه  یول گهینم یچیو ه کنهیبهت زده به من نگاه م دکتر

.... شددمیکه خودم هم خسددته م زنمیاونقدر حرف م زنمیمرم حرف مع یها
سته تر از هم ستگ ی... ولشهیخ سکوت کنم باز هم  شهیهم باعث نم یخ که 

عمر برام  هی هک یا ی... ازنامادرگمیو همه کس م زی... از همه چزنمیحرفامو م
از ... ارهیاسددمم رو هم به زور به زبون م یاالن حت یحکم مادر رو داشددت ول

 یکه در به در دنبالشددم ول ی... از مادردونهیکه من رو سددربار خودش م یپدر
 یمایتصم یبرا دمیازش ندارم... از برگشت ماندانا که شده تنها ام یآدرس چیه

 یپاها ریباز هم ز دونمیکه نم یبزرگ یکه گرفتم.. و در آخر از هدفها یدیجد
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شدن حرفا... بعد ازوندنیپیبه وقوع م ای شنیله م گرانید  زدمیم دیاکه ب ییتموم 
 کشمیم یقینفس عم

 همه اتفاق براش سخته نیباور ا دونمیدهنش باز مونده... م دکتر
 : تموم شد... باالخره تموم شد...گمیلبخند م با

 شهی: باورم نمگهیبه زحمت م دکتر
 خودم هم مبهمه... یکه برا یی.... سخت باور حرفادونمی: مگمیم یمهربون با
 قصد جونت رو کردن؟ نباریا یعنی: کترد

 دونمی: نمگمیم کشمویم یآه
 : ممکنه مسعود زنده باشه؟دکتر

مه ا نینپرسدد یچیفکر نکنم... بهتره از من ه-  یخودم هم ا یواسددده  نایه
سته ها ب سته هامو گفتم... از ندون  لیخبرم... دکتر به دو دل یسواله... من دون

سرار م هیکه دنبال  یکیحرفامو زدم  شتمیمحرم ا شنا بهیکه غر گ  ییرو به هر آ
 دادمیم حیترج

 کنمی: درکت مگهیو م زنهیم لبخند
کمک... بدجور  هی دیبه ام نکهیتعجب داشدددت... دوم ا یجا نیکردیاگه نم-

 هیطرف رفتار سددروش... از  هیطرف رفتار پدرم... از  هیدرمونده شدددم... از 
 نیبه آب بزنم... ا گداریب خوامینم گهیه ددفع نی... ازهایو گر بیطرف اون تعق

.. .گ*ن*ا*همیبدونه که من ب یکیبرم... حداقل  شیحساب شده پ خوامیبار م
... من لبه شددهیاحسدداسددات م ریدرگ یادیاون هم ز یول دونهیدرسددته ماندانا م

 رهیبگ میدارم که با عقل تصم ازین یکیوجود 
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ه عنوان ب یتونیراحت باشدده... م لتای: خگهیو م کنهیبا آرامش بهم نگاه م دکتر
 ؟یمن حساب کن یدوست رو هی نطوریمشاور و هم هی

رو  زیکردم همه چ یسع یاز مسائل برام سخت بود ول یهر چند گفتن بعض -
 دیریبگ یدرست میتصم دیبگم تا بتون اتیبا جزئ

 یاز مسددائل رو از ما مخف یمین یبخاطر آبرودار ایلی: واقعا ممنونتم... خدکتر
سع یول کنندیم شتباهاتت رو هم بگ یکرد یتو  صد ا یا صد در  ش خود نیو 

 ما داره... یمثبت در روند کار ریتاث یلیخ
 گهیدکتر... د یآب از سددرم گذشددته آقا گهی: من که دگمیم ینیلبخند غمگ با

مک به بعد فقط منتظر ک نجایکنم.... از ا یبرام نمونده که بخوام آبرودار ییآبرو
 هیراه حل...  هیکمک...  هیبه شددماسدددت...  دمیام ی... همه شددما هسددتم

من... بدجور داغونم  یزندگ نیا یشروع دوباره بشه برا هیکه  زیچ هیراهکار... 
 دکتر... یآقا

... ... آروم باشدددددسی: هگهیم یو با لبخند آرامش بخش کشهیم یقیعم نفس
 به خدا باشه دتی... امکنمیگفتم که کمکت م

 شهیم ریچشمم سراز یز گوشه ا یاشک
 پانزدهم فصل

 مایمتصدد یلیهسددتم... خ زایچ یلیدکتر دنبال خ ی: آقاگمیم ینیلحن غمگ با
 ست؟یدرست ن زیچ هی یگرفتم... دوست دارم به همه شون عمل کنم ول

 ه؟ی: و اون چدکتر
 ریهم از اشددکام سددراز گهید ی... چند قطره دمیتکون م یو سددر کشددمیم یآه
 شنیم
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... اگه طنتامهیلبخندامه... خنده هامه... شدد سددتیکه درسددت ن یزیاون چ-
نده ا یلبخند باز هم دلم شددداد  یطنتیبکنم... اگه شدد یبزنم... اگه  بکنم... 

خودم متوجه  ینفهمن ول گرانید دیحرکتامون تظاهره... شددا ی... همه شددهینم
... نمیبیمشبا که فقط و فقط کاب*و*س  ی... اصال آرامش ندارم... بعضشمیم

که همه ترکم کردن... کاب*و*س  ییکاب*و*س گذشته ها... کاب*و*س روزا
روشددنه... اونقدر از  فمیتکل گهیحال و گذشددته مو... روزا هم که د یها ییتنها

... شددهیکه هسددت داغون تر م ینیام از ا هیکه روح نمیبیم یو اون بدرفتار نیا
د از کنارت ر گرانید یاما وقت... سددتیوقتا بگم... نه برام مهم ن یلیخ دیشددا

 یقاداغونم آ یلی... خشهیم یجور هیته دلت  کنندیو با تمسخر نگات م شنیم
 از احساساتم براتون بگم یچه جور دونمیدکتر... نم
اول  :گهیو م رهیگیو برطرفم م دارهیمقابلمون رو برم زیم یرو یکاغذ دسددتمال

 از همه اشکاتو پاک کن
 هیگر کنمیم یسددع کنموی...اشددکامو پاک مدارمیبرم یدونه دسددتمال کاغذ هی

 نکنم
 بکش قی: حاال چند تا نفس عمدکتر
 کنهی... با لبخند نگام مکشمیم قیتا نفس عم چند
 شهیدرست م زیکه همه چ یفکر کن نیو به ا یکن آروم باش ی: سعدکتر

 ؟یآخه چه جور-
 یکه به هدفها ینگرفت میجاسددت... مگه تصددم نیاشددتباهت هم نی: اولدکتر
 ؟یبرس دتیجد
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 دمیتکون م دیتائ یبه نشونه  یسر
 یباورشون داشته باش دی: پس بادکتر

 کنمینگاش م گنگ
ض که ست م زیهمه چ گمیم ی: وقتدهیم حیبا لبخند برام تو اونقدر  دیبا شهیدر

شددک و  چیکه بدون ه یاعتقاد داشددته باشدد ماتتیهدفها و تصددم یبه همه 
تائ یدیترد ته تو االن هدفهایکن دیحرفمو  واسددده خودت  یبزرگ ی... درسدد
صمیدار شنگ یمهای... ت سه آ یق ش دیته دلت ناام یاما وقت یگرفت ندتیوا  یبا

که  یبدون دیاول با نی... از همیرسینم ییجا چیبه ه یو باورشون نداشته باش
با  ی... اگه بخواطلبهیرو م ییبزرگ اراده و پشددتکار باال یبه هدفها دنیرسدد

 ایلی... خیرو بزن زایچ یلیخ دیحاال ق نیاز هم دیبا یبر شیپ گرانیدحرف 
سنگ بنداز یجلو کنندیم یسع ایلیکنند... خ دتیناام کنندیم یسع ن... پات 

امکان  یسددخت باشدده ول دی... شدداشددهیحل م زیهمه چ یاما اگه خودت بخوا
 رهیپذ
 سخته یلیخ یول-

 ستین رممکنیغ ی: ولدکتر
به آرزوهام بها  دی: حق با شددماسددت... باگمیم ینین غمگبا لح کشددمویم یآه

 باورشون کنم دیبدم.. با
شم منطورهیهم قای: دقدکتر شه ب ادتی... اما یریگیکه زود حرفامو م ادی... خو ا

 یقرص رو بخور یخواسددتیکه م شددبیگفتن آسددونه مهم عمل کردنه... مثله د
بد  هیردن ... حاال فکرشددو کن ترک کیو نخورد یمقاومت کرد یول عادت 
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 یبکش یسخت دیبزرگ هم با یبه هدفها دنیرس یسخت باشه برا تونهیچقدر م
 ...رهیآسون از دست م ادیکه آسون بدست ب یزی... چیتا بهشون برس

ما شددما - بد هیبا حرفاتون کتمال موافقم ا ئه  به من ارا  که در برابر نیراهکار 
 رفتار کنم یخونوادم چه جور

ه سدددال کوتا کیبود که بعد از  نیباهات تو در گذشددته ااز اشددت یکی: دکتر
مد بایاو مدارک ب دی... تو  بال  که شدددده بود دن بات  یبرا یشددتریهر طور  اث

 یگشتیخودت م یگ*ن*ا*هیب
شون رو  نی: مطمئن باش ادهیکه ادامه م کنمیتعجب نگاش م با جور آدما خود

ن از خودشو ییردها هی ادیو به احتمال ز کنندیرو احمق فرض م هیعقل کل و بق
 ذارنیم یباق
 بندازم رشیگ تونستمیم دادمیاگه به تالشم ادامه م نیبگ نیخوایم-

نفر  هیبا  که ترنم قبل از مرگش یبفهم ی... تو تونسددتیتونسددتی: البته که مدکتر
 بود یمهم یخودش نکته  نیمالقات کرد... هم

 فته؟یب ریاون شخ  گ یروز هی شهیم یعنی-
شناهات از آ یکیبوده که از  نیاشتباه اون طرف ا نیدر صد... بزرگتر: صد دکتر

ر که نف هی... در کل التیاز فام یکی ایاز دوسددتات  یکیاسددتفاده کرده بود... 
 تیداشددته... به گوشدد یبوده... چون به لپ تاپت دسددترسدد کیبهت نزد یلیخ

س ستر س ید ستر شته... به اتاقت د شته... به ا یدا س لتیمیدا ستر امل ک ید
 باخبر بود؟ لتیمیاز پسورد ا یکس یداشته... راست

 ... تازه به سروش هم خودم گفته بودمدونستینم ینه... به جز سروش کس-
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 گفت پسوردت رو هک کرده شهی: پس مگهیمتفکر م دکتر
 هم هست گهید زیچ هی-

 ؟ی: چدکتر
قه  ایلیتولد سددروش بود... خوب خ خیتار لمیمیپسددورد ا- به م یاز عال ن 

 هیط فق نیتونسددته باشددن حدس بزنند... البته ا دیسددروش خبر داشددتن... شددا
 رسهیحرف شما عاقالنه تر به نظر م میفکر کن یحدسه و اگه بخوام عقالن

ه ازش ک ییزهایو گر بیتعق نی... ایمراقب خودت باشدد یلیخ دی: ترنم بادکتر
به ذهنم  زیچ هیسددوال داره... فقط  یبعد از چهارسدددال برام جا یزنیحرف م

 رسه؟یم
 ؟یچ-

سال پدکتر ستنیم شی: چهار  سروش جدات کنند... االن هم که د خوا  دنیاز 
 تو رو ازش دور کنند خوانیم یپلکیدور و بر سروش م

سروش چه نفع ییآخه چرا؟... جدا- اون طرف داره؟... هر چند  یبرا یمن با 
 باشه؟ تونهیم یرف کبه کار سروش ندارم؟... اصال اون ط یکار گهیمن که د

 کنهیکه با وجود تو در اطراف سروش احساس خطر م ی: کسدکتر
 کرد؟ بمیشروع به تعق یاز روز بعد از دزد قایدق نیاون ماش یول-

 یوجه شدددمت ریتو د یول کردنیم بتیاز قبل تعق دیبگم شددا خواسددتمی: مدکتر
 نیا یادیز ی دهیچیباز هم مسدددائل پ یزنیحرف رو م نیکه ا ییاز اونجا یول

 کنهیرو خراب م هیفرض
 کنم؟ کاریچ نیگیدکتر شما م-

 ؟یبگ یتونی: به طاهر نمدکتر
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 بهم بزنه یوونگیانگ د ترسمیم-
مراقب  یلیخ یدست نگه دار... ول گهید ی... تا هفته ینفر بگ هی: بهتره به دکتر

د ز هم موراگه با ی... ولیشلوغ باش یطهایکن تو مح یدور و برت باش... سع
خونوادت بگو که من طاهر رو نسبت  ینفر از اعضا هیحتما به  یدید یمشکوک

 یورد مشکلم نی... تو ازیو گر بیاز موضوع تعق نیقبول دارم... ا شتریب هیبه بق
 ؟یندار

 ستین یفعال مشکل یول ترسمیم یلیخ نکهیبا ا-
سعدکتر شون ند ی: ترنم  ضعف ن ت ضعف ای ترس ی... اگه اونا متوجه یکن 

... هر چند دوست دارم هر چه زودتر موضوع رو به طاهر شهیبشن وضع بدتر م
ت نکرد و باور ی... اگه به طاهر گفتکنمیهفته صددبر م هیبه خاطر تو  یول یبگ

 کنمیبرات م گهیفکر د هی
 فهمهیم دمیکه انجام م یرو از حالتها و حرکات یهم نگرانم.. انگار نگران هنوز

 کنمی: نترس... کمکت مگهیو م زنهیم یبخش نانیچون لبخند اطم
 کنمیرو م میسع یهمه -

تو  یخوایسددروش... م یسددر مسددئله  میریدختر خوب... حاال م نی: آفردکتر
 ؟یشرکتش کار کن

اصددال دوسددت ندارم اونجا کار کنم... من  یخوبه ول یلیحقوقش خ نکهیبا ا-
 یکاف یونه به اندازه خ یدوسددت دارم در محل کارم آرامش داشددته باشددم تو

شددرکت  یبشددم... تو تیکارم هم اذ طیمح یدوسددت ندارم تو دنیعذابم م

http://www.roman4u.ir/


 463 شقعبه دیار سفر 

تازه م با طعنه هاش داغ دلم رو   تیاذ یبدجور از لحاظ روح کنهیسددروش 
 شمیم

 ؟یکار کن گهید یجا یبر یدیم حیجور باشه ترج طشیدکتر: پس اگه شرا
 ال براش کار کنمس کیتا  دیچون قرارداد بستم با یاوهوم... ول-

 فسخ قرارداد وجود داره یبرا یی: باالخره راه هادکتر
 رمضان....... یآقا-
سط حرفمو م پرهیم شتباهاتت هم گهید یکی: گهیو کر ... اول به خودت فنهیاز ا

هم نداره که مطلع بشه...  یلیبد تو خبر نداره دل طیاز شرا یرمضان یکن... آقا
 ونیخودت رو مد دونمی... میراش کار کردتو هم ب یدرسددته کمکت کرد ول

 ینادرسددت االنت زندگ میتصددم هیباشدده با  ادتیاما  یدونیم یرمضددان یآقا
 دارم یا گهیسروش برداشت د ی... هر چند من از رفتاراشهیتباه م ندتیآ

 رهباشه که از من متنف تونهیم نیاز ا ری... مگه غ؟ی: چه برداشتگمیتعجب م با
... به نظر من سروش هنوز هم نهیاز ا ریآره... غ گمیمرد م هین : من به عنوادکتر

 دوستت داره
 کنمیزده بهش نگاه م بهت
 ؟یکنینگام م ینجوریچرا ا ه؟ی: چدکتر

لت در م کم حا نده  هی... اول امیکم از اون  نده ام  کنمیکوتاه م یخ عد خ و ب
 شهیم یطوالن
 ؟ی: چته ترانه؟... خوبگهیم یبا نگران دکتر

شاره م اب ست ا شه  کنمید شک گو شمم رو  یکه حالم خوبه... به زحمت ا چ
 بود دکتر ی: جوک بامزه اگمیو م کنمیپاک م
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 زنمیحرف م ی: من دارم جدگهیبا اخم م دکتر
شم یدکتر من تنفر رو از تو ی: آقاگمیم کنمویم یکوتاه یخنده  دوباره اش چ

 بهم ت*ج*ا*و*ز کنه خواستی... اون مخونمیم
دو تا احسدداس مختلف  نی: سددروش هم دوسددتت داره هم ازت متنفره... بدکتر

 زنهیداره دست و پا م
رف ح نیا یو مدرک یلی: اون وقت با چه دلگمیم دمویم رونیبا حرص ب نفسمو

 د؟یزنیرو م
تا تو رو به شددرکت  کردیهمه دروغ سددر هم نم نی: اگه دوسددتت نداشددت ادکتر

.. اصددال اون دادینم رییتغ کسدددالهیه رو به ماه هیخودش برگردونه... قرارداد 
 نکهی... به خاطر ااوردیاسمت رو به زبون نم یکردیتصادف م یکه داشت یروز

 وجود داره یادیز یالی... کال دلشدیخونتون حاضر نم یجلو یسر کار نرفت
شمویم یآه شتن من  نیا لیدل گمی: هر چند که من مگمیم ک ست دا کاراش دو

ستم یحت یول ستین شه د دو شته با شته... اون نامزد  گهیهم دا کار از کار گذ
 شهیعروس گهیکرده... دو ماه د

و  یدونیرو تموم شدددده م زی: اگه واقعا همه چگهیو م دهیتکون م یسددر دکتر
ارت رو ک طیکه مح کنمیم شنهادیتحمل سروش و شرکتش برات سخته بهت پ

 یعوض کن
 کنهیتموم نشه قبولم نمکه تا قراردادم  یرمضان یکجا برم؟... آقا-

 ؟یریاز ماندانا کمک بگ یتونی: نمگهیو م کنهیم یفکر دکتر
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ماجرا رو تعر ی... ولدونمیهوم... نم- گه براش  کنم اون هم  فیمطمئنم ا
 شهیشرکت سروش م یمخالف صد در صد کار کردن من تو

 کنهی: پس کمکت مدکتر
 اونجا بمونم دیشدن کار با دایتا پ یآرهف ول-
شون مکترد شنا دارم به ست و آ  سپارمی: نگران کارت هم نباش من چند تا دو
رات ب یتونسددتن کار دیتو هم به ماندانا و شددوهرش بگو شددا شددهیم یچ نمیبب

 بکنند
رمنده شدد دیکنیطور برخورد م نیا ی: وقتگمیم رمویگیخجالت نگامو ازش م با
 شمیم

 ؟یچ ی: شرمنده واسه دکتر
 دیحد بهم کمک کن نیا آخه انتظار نداشتم تا-

 برات نکردم ی: من که هنوز کاردکتر
قا- به آ نی... هم بهم آرامش دادنیکارا برام کرد یلیدکتر... خ یچرا آ  هندیهم 
 نیکرد دوارترمیام

 منه فهیکارا جز وظا نیدختر... ا یهست یتعارف نقدری: چرا ادکتر
 یقاآ سددتین فتونیا: جز وظگمیکه تو گلومه م یبا بغضدد ارمویباال م سددرمو

 نیچند تا راهکار سدداده ارائه بد نیبه حرفام گوش بد نیتونسددتیدکتر... شددما م
 نیمن بش یمن و زندگ الیخیو بعد هم ب نیریپولتون رو بگ

 : باز که اشکات در اومدگهیو م کنهینگام م یمهربون با
صورتم م با سمت  ستم رو به  صورت خ برمویتعجب د  سیدر کمال تعجب با 

 شمیاشکم مواجه ماز 
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 اصال متوجه نشدم-
 شنیم یاجازه جار یوقتها اشکها ب ی.. بعضدونمی: مدکتر

 من هستن یشگیآرومم کنه... اشکها همدم هم هیمثله گر تونهینم یزیچ چیه-
 شنیم یمن جار یاجازه  یروزا ب یلیخ

 یکن هیگر شهیهم شهیهم نم لیدل ی: ولگهیو م کنهیم یکیکوچ اخم
ند غذ هی... گمینم یچیه زنمویم یلبخ کا مال   زیم یاز رو گهید یدسددت

 کنمیصورتم رو پاک م دارمویبرم
 : آثار جرم پدرت کامال خودش رو نشون دادهگهیم یبا ناراحت دکتر

 همه مقاومت مسخره نیا دیشا کنمیروزا فکر م ی: بعضگمیم ینیلحن غمگ با
... غرورم شددکسددته... شدددم لیهمه خوار و ذل یکه جلو ی... منرسددهیبه نظر م

دن محکم حرف ز ایخونوادم  ینکردن جلو هیسوال رفته... با گر ریز تمیشخص
 یاز همه  رقبلت یلی.. من که خارمیرو به دسددت م یزیالتماس نکردن چه چ ای
 شکستم نایا

رو  تتی: اشددتباه نکن ترنم... اشددتباه نکن... تو هنوز هم غرور و شددخصدددکتر
 گرانید دی... شددداین*ا*ه نکرده ات اعتراف نکردبه گ* چوقتی... تو هیدار

ند خوار و ذل عا هم ایآ یشدددد لیفکر کن  یبه ک لی... خوار و ذلنطوره؟یواق
سگن؟یم شده م یگ*ن*ا*ه چیکه ه ی... ک  لیصفت خوار و ذل شهیمرتکب ن

 رو روش گذاشت؟
 برهی... حرفاش من رو به فکر فرو مگمینم یچیه کنموینگاش م فقط
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غرورت خرد  گرانید شیپ دی: شددادهیو به حرفاش ادامه م زنهیم چشددمام زل به
فکر  نیسوال رفته باشه اما به ا ریز تتیشخص گرانید شیپ دیشده باشه... شا

 اتفاقا افتاده؟... نیخودت هم ا شیپ ایکن آ
 خودم شرمنده ام؟ شیواقعا پ کنمیخودم فکر م با
 خودت بود؟... ریله شدن غرورت تقص ایآ

شونه  یکار چوقتی: نه... من هگمیار مو زمزمه شه...  ینکردم که ن ضعفم با
 رو ثابت کنم میگ*ن*ا*هیفقط نتونستم ب

التماس  یحرفا به کس نیاز ترس کتک و فحش و ا چوقتی: درسته... تو هدکتر
هایاز فراز و نشدد چوقتیتو ه ینکرد  تچوقی... تو هیفرار نکرد تیزندگ یب

ست آوردن محبت دوبا یبرا شد یره به د سل ن ... تو یخونوادت به دروغ متو
 یونسددتنت دی... مقاومه مقاوم... اسددتوار اسددتوار... شددایخودت بود شددهیهم

با که  فاع کن دیو شدددا دیاونجور  قت د ها زم یلیخ دی... شدددایاز ح  نیجا
ا کم جاه یبعض دی... شایرو جلب کن یاعتماد کس ینتونست دی... شایخورد

 یواسه  ییدهایام هیته دلت  شهی... همینشد دیناام چوقتی... ...اما هیآورد
شت ندتیآ شت یدا سته بود یامروز جلو یکه اگه ندا ش ار راهک دنبالو  یمن نن

نه ترنم تو نشددکسددتینبود ... فقط یریفقط دلگ ی... تو همون ترنمی... 
هایدلخور پاک تو  تی... شددخصددیی... فقط تن نه... ذات و فطرت  تو همو

 یکار چیخوردت کنند و تو هم ه یاجازه بد هنکیا یعنیهمونه... شددکسددتن 
 ییهاجا هی دیشدددا یتو تالشدددت رو کرد ی... ولیواسددده دفاع از خودت نکن

 هیتو هم  یول یارائه بد یراهکار بهتر یتونسددتیم یتالش کن شددتریب یتونسددتیم
اه ر نیبهتر شهیهم یوجود نداره که بخوا یلی...دلایدن یآدما یمثله همه  یآدم
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 نیهم یکه م*س*تقل شددد نیهم یکه درس خوند نی... همیرو انتخاب کن
مال به طرف کسدد یکه از لحاظ  اونقدر  هک نیهم یدراز نکرد یدسددتت رو 

ه آدما اشتبا یدرسته... همه  یلیکارت خ یعنی یاستقامت از خودت نشون داد
 یدمرتکب شدد یادیو بزرگ ز کیاشددتباهات کوچ ایلی... تو هم مثله خکنندیم

ما ه کدومیا که بخوااز  چ قدر بزرگ نبود  تت اون ها با جازات  نطوریا یاشددت م
 شیپ فکر کن که تو نی... به اندتی... امروز فقط به خودت فکر کن... به آیبش

 چی... که مرتکب هیخودت نشددکسددت شی... که پیسددتیخودت شددرمنده ن
نابخشددودن جاینشدددد یگ*ن*ا*ه  به  گه   دونمیتو بودم نم ی... من خودم ا

 نه... ای ماریدووم ب تونستمیم
رو  یبیدکتر آرامش عج ی... حرفاشددمیم رهیخ نیبه زم رمویگیاز دکتر م نگامو

 یچ دونمی... واقعا نمونشددمیبهم منتقل کرده... چقدر ممنونشددم... چقدر مد
 نهآرومم ک ینجورینتونسته بود ا چکسیه چوقتیچهار سال ه نیبگم؟... تو ا

... دیکنی: ممنون که آرومم مکنمیلب زمزمه م ریز نهیکه نگام به زم همونجور
 حرفا رو بهم بزنه... نیا یکیوقت بود دوست داشتم  یلیخ

 با حرفام آرومت کنم تونمیخوشحالم م یلیرو گفتم... خ قتی: من حقدکتر
 گمینم یزیچ زنمویم یلبخند

 ؟یارد یمی: در مورد خواستگارت چه تصمگهیو با تعلل م کنهیم یمکث دکتر
 دیبا نمدوی: نمگمیم ارمویسرمو باال م ی... با ناراحتشهیخشک مرو لبام  لبخند

حاال  نیمسددخره رو ندارم... از هم یمراسددما نیا یکنم... اصددال آمادگ کاریچ
 هم جوابم معلومه
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 ه؟یچ یجواب منف یبرا لتی: دلدکتر
 لیدل کیبه هزار و -

 شمیدونش رو بگو من قانع م هی: تو دکتر
 یمن خواسددتگار مناسددب طیبا شددرا یباشدده که دختر نیا تونهیم نشیمهمتر-

 داشته باشه تونهینم
سا دونمیترنم من م نی: ببدکتر سب دید لیها و فام هیهم سبت به ت یمنا و ندارن ن

 آدما.......... یکه همه  شهینم لیدل یول
ار من اگه خواسددتگ طیبا شددرا ی: دخترگمیم یوسددط حرفشددو با کالفگ پرمیم

اون پسددر از دوسددت و  یکه خونواده  یقاتیاشدده بعد از تحقهم داشددته ب یخوب
 پرهیاون خواستگار خوب م نیمطمئن باش ارنیبنده به عمل م یآشنا
زود قضددداوت  گمیم یول کنمی: من مجبورت نمگهیو م شدددهیسددداکت م دکتر

 م؟یزود قضاوت کن دینبا چوقتیه ینکن... مگه خودت نگفت
قاگمیم ینیلحن غمگ با که  یزیخودم رو دارم... اون چ لیالدکتر من د ی: آ

هایدل یلیبود... خ لشیدل هیگفتم فقط  به  یا گهید یل هم هسدددت... من 
شکها یسرکوفت خونواده  سرف به  سرف به نگاه ها یگاه و ب یاون پ  یگاه اون پ
سخر فام ش لیپر از تم سر که ممکنه بعد از ازدواج در رفتار شه ب دهید وناون پ

 اشاره نکردم
شا انی: ادکتر  ینشه... من رو یزیچ نیهم چن دیهمش حدس و گمان توهه... 

تا آخر عمرت  گمیم یندارم ول یدیتاک دتیخواسددتگار جد نیا باالخره که 
 یمجرد بمون یتونینم
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صه اگه از دختر یآقا- شخ شما به  شتون ب یدکتر خوده  که  یکار نیاول ادیخو
 ه؟یچ دیکنیم

 کنمیم قیدر موردش تحق: گهیزمزمه وار م ندازهیم نییپا سرشو
... حاال اگه پشت سر اون دختر نهی: درستش هم همگمیم زنمویم یتلخ لبخند

 دیبذار شیازدواج پا پ یبرا نیزده بشه باز هم حاضر ییحرفا نیچن
 ....دی: شاگهیو م شهیم رهی... تو چشمام خارهیباال م سرشو

اون  یکیاز نزد گهید دیدونی... خودتون هم خوب مدینک یدکتر با کلمات باز-
س نی... پس انیشیدختر هم رد نم شته  یآقا هر ک صد از گذ صد در  ست  که ه

شرط ببندم که  تونمیمن خبر داره و م ی س هیباهاتون  سا شکل ا ه هم داره ک یم
هسددت که از  سددرمعقل تو  یگذاشددته... هنوز ذره ا شیازدواج با من پا پ یبرا

 نیثله ام هیک دونمیکه نم یمن با پسرکه هستم بدبخت تر نشم... ازدواج  ینیا
 فتمیبه چاه ب امویکه از چاله درب مونهیم

... حق یگیباشه تو درست م گمی: اصال من مگهیو م کشهیم یقینفس عم دکتر
بار باهاش حرف  هی... ؟یشنویاون طرف رو نم یبار حرفا هیبا توهه... اما چرا 

 ؟یپرسیانتخابش رو نم لیبار دل هی... یزنینم
 نیه اکال ب یعنیاعالم کنم  یبه شرکت در مراسم خواستگار تمویمن اگه رضا-

 دادم تیازدواج رضا
شرط ی: برادکتر شرط بذار... بگو به  ضر م یخونوادت  سم حا ه ک شمیدر مرا
 با طرف مقابلم آشنا بشم خوامیاز ازدواج زده نشه... فقط م یحرف
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قا- شددرکت در مراسددم  یبرا کتکا نیا دینیبیدکتر سددر و صددورتم رو نم یآ
 یبود که بله رو ندادم... اونا جواب بله  نیا یبرا شیلینبوده دل یخواسددتگار

نداره که مجبورم کنه تو مراسددم شددرکت  یپدرم کار یوگرنه برا خوانیمن رو م
 سوزندیکه دادم م ینه ا یمن برا یکنم... همه از سرکش

ها دال ی: مطمئندکتر فاهمون ح یجواب منف یبرا لتیتن به من  ییر که  بود 
 ؟یزد
 ه؟ی: منظورتون چپرسمیتعجب م با

 ه؟یمنظورم چ یدونی: خودت هم خوب مگهیو م زنهیم یلبخند
 دکتر...... ی: آقاگمیم رمویگیازش م نگامو

 شددهیم یزنیازش حرف م ی... هنوز هم وقتیبگ یزیچ خوادی... نمسی:هدکتر
 امونت خوند یب یاشکها تک تک کلماتت از طرز نگاهت از یعشق رو از تو

 شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک
 یاریهمه اشک رو از کجا م نی: دختر تو ادکتر
 ذارمیقلبم م یدستم رو رو ندازمویبهش م ینگاه

 شده ام کهیت کهی... از قلب تنجای: از اگمیم زنمویم یتلخ لبخند
 ؟ی: هنوز هم دوستش داردکتر

 وار وونهی... دشهیاز هم شتریب-
 ؟یباهاش بمون یبرگرده حاضر یروز هی: اگه دکتر

 ه؟یمشکل من چ دیدونیدکتر م یآقا-
 دهیبه عالمت ندونستن تکون م سرشو

 کنارش بمونم تونمیاگه برگرده هم نم یکه حت نهیمشکل من ا-
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 : آخه چرا؟دکتر
به عشددق  کنمیکه باهاش داشددتم واگذارش م یعاشددقانه ا یبه حرمت روزها-

 ... من با خاطرات گذشته اش خوشمشدیجد
 : اما.......دکتر

قا- له نزن نیدر مورد ا یحرف چیدکتر... ه ینه آ هار سدددال دیمسددئ ... من چ
که سددروش  نیا دمیام یمنتظرش نشددسددتم... چهار سدددال تمام همه  بود 

 یعشقم... وقت ی... خبر نامزددیبهم رس ی... اما بعد از چهار سال چگردهیبرم
رو با  یعشددق واقع یخوشددحالم که معن یلیشددد و گفت خ رهیتو چشددمام خ

صدا ندهیآ سرهم شن یام تجربه کردم من  ستخونامو  ستن تک تک ا ... دمیشک
شاهده اون لحظه اونقدر ز سروش خرد م یب یرگبار حرفا ریخدا   شدمیامون 

 ایدن یکوه ها یهمه  ییجا به جا یهم برام به اندازه  دنینفس کشدد یکه حت
 سخت بود

 بگم... یچ دونمی... واقعا نمدونمی: نمتردک
م نشون مراسم به نیسرنگرفتن ا یبرا یراه حل هی... فقط دیبگ یزیچ خوادینم-

 نیبد
 ؟یمجرد بمون یخوایتا آخر عمرت م یعنی: دکتر

سمش رو در  یکه زن شهیم دایپ یمرد دیبگ نیخوایم- رو تحمل کنه که فقط ج
باشدده که کنارش  یو روحش مخت  مرد فکر و ذهن یبذاره؟... ول ارشیاخت

شق ب یعنی... ستین شم و به ع سرم با شب در آغوش هم سرانجامم  یمن هر 
 فکر کنم
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 شهیم رهیبهم خ یبا ناراحت دکتر
 نمکیم ی... سعدمیکه تو گلوم جمع شده رو قورت م یبغض بندمویم چشمامو

ش یومبه آر کنمیرو م میسع یول ستمیموفق ن ادیلبخند بزنم هر چند ز مامو چ
سددروش  یکه قلبم برا یدکتر تا روز ی: آقاگمیم یو با لحن گرفته ا کنمیباز م

خودم... نه  یبرا نه... کنمیقبول نم ندمیرو به عنوان همسددر آ یمرد چیه زنهیم
خاطر همون مرد غر یبرا به  خائن  هی خوامی... نمبهیسددروش... فقط و فقط 

و نفر ر هی یایدن خوامیه باشم... نمعمر عذاب وجدان داشت هی خوامیباشم... نم
ر د خوامینم کنهیموندن تالش م یسددوخته ام که برا یمهره  هینابود کنم... من 

 یبمن قل ییجا هی یزمان هی یروز هیبشددم...  یا گهیکس د هیباعث نابود ندهیآ
داشددت...  یعاشددق یکه ادعا یکردم... مرد میتقد یداشددتم که اون رو به مرد

 دینبوده... بعدها فهم شیب یکه اون عشق ه*و*س دیمرد فهمبعدها همون  یول
شقش من نبودم... بعد از  شق م دیسال فهم 9که ع ستیکه ع بهتر از اون  تون

من از عشددق  یکردم باشدده... اونقدر مرد نبود که جلو مشیکه من تقد یزیچ
که جلو دشیجد قدر مرد نبود  نه... اون هدا یحرف نز لب ا من رو  ییمن ق

خوب ازش مراقبت  ستیهر چند خودش صاحب قلبم بود... مهم ننشکونه... 
زباله اون رو به سددطل  هیمثله  سددتیشددکوندش... مهم ن سددتینکرد... مهم ن

شغال پرت کرد... مه ه ک نهیکه مهمه ا یزیکه داغونش کرد... تنها چ ستین مآ
 شهینم لیمن رو از من گرفتن اما دل یایدن یروز هیمن مثله اون نباشم... درسته 

سروش رو حق خودم نمرمیرو ازشون بگ گرانید یایمن هم دن ... دونمی... من 
... سددتنیمال من ن چدومشددونی... چون هدونمیاون مرد رو هم حق خودم نم
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کرده... من هم مال  یا گهیچون خودش رو وقف کس د ستیمال من ن وشسر
 چون قلبم رو وقف سروش کردم... ستمیاون مرد ن

ازش  یامروز کنارش بودم اما وقت نکهیگرفته... با ا بیم عج... دلکنمیم یمکث
 ی:دلتنددددددگ نشدددددگمی... زمرمه وار مشمیبدجور دلتنگش م زنمیحرف م

رحددددددم  یخدددداطره هددددددا ب نیچدددددگونه خوبتدددددر یددددددنیبب
 …شددددددود  یم نددددددشانیتر

 سخته یلیخ دونمی: مدکتر
 گمیمواقع با خودم م ی... بعضددیلیسددخته... خ یلیاز خ سددخت تر یلیخ-
شتم... اون موقع زندگ نیتا ا کاشیا ستش ندا  یلیراحت تر بود... خ یحد دو

دارم خودم رو گول  دونمیباز خوب م یدوسددتش ندارم ول گهید گمیمواقع هم م
 ...زنمیم

 ؟یکن کاریاحساست چ نیبا ا یخوای: مدکتر
 امیار بباهاش کن کنمیم یدارم سع-

 اون چهار سال نتونست... یتو ی: وقتدکتر
شو م پرمیم سط حرف سال منتظرش بودم ولگمیو  مدونیاالن که م ی: اون چهار 

 زایچ یلیعادت کنم... به خ کنمیم یدارم سع ستیمال من ن
 ... به نبودنشدنشی... به ندیچهار سال عادت نکرد نی: مگه تو ادکتر

اونو کنار خودم  بسددتمویچشددمامو م شددهی.. همعادت نکردم. چوقتینه... ه-
 اوردمویم رونیرو از کمدم ب هاشیادگاری شدددمی... هر وقت دلتنگش مدمیدیم

عادت  زیچ چیچهار سددال به ه نیدکتر ا ی... نه آقادمیکشددیبهشددون دسددت م
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 وشکه سددر رسددهیم یروز هی کردمیفکر م شددهیهم یچرا؟ ول دونمینکردم... نم
 گردهیبرم

 ؟یفراموشش کن یبتون یکنی: فکر مدکتر
م... به عادت کن خوامی... فقط متونمیبگم نم تونمی... بدون فکر هم متونمینم-
ه عشقش مال من نباشه... ب یباشه ول نکهیمال من نباشه... به ا یباشه ول نکهیا
 عادت کنم زایچ یلیبه خ خوامیمن نباشه... م یایتو دن یباشه ول نکهیا

 ارت درسته؟ک نیا یکنی: فکر مدکتر
 گهید یوقتا یلیمثله خ نیدکتر اجازه بد یآقا یاشددتباهه... ول دونمینه... م-

شتباه برم... وقت شن شیخبرنامزد یا ستم همه  دمیرو  شویادگاری یخوا  زمیبر ها
کمدم در آوردم... آره... همه رو... مثله  یها رو از تو یادگاری یدور... همه 

 ییاون روزا یمو خودش نبود... مثله همه که دلتنگش بود ییاون روزا یهمه 
آوردم...  رونیاونا رو از کمد ب شدددنیمرهم دل شددکسددته ام م هایادگاری نیکه ا

ستمیم یوقت یول شون رو دور بر خوا شد...  زمیهمه  باز هم خاطراتم برام زنده 
شته ها جلو شمام به نما یباز هم گذ شکام جار شیچ  یدر اومدن... باز هم ا

... باز هم دستم عاجز موند... نتونستم... نتونستم اتاقم دیدلم لرزشد...باز هم 
از  ی... خالهایادگاریاز اون  یاز اون خاطرات... خال یکنم... خال یرو خال

سلولها سروش با تک تک  شق  سروش... ع شق   یشده... برا نیبدنم عج یع
 کنمیدوباره متولد بشددم... هر چند من فکر م رمویبم دیعشددق با نیا یفراموشدد
سروش رو به زبون  وونهیباز هم د امیب ایهم به دن گهیسال د راناگه هزا سم  وار ا

 ارمیم
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ست دارم کلدکتر ص ی: دو شتباهه  یگرفت شیکه در پ یراه نیکنم که ا حتتین ا
 بودن یروت کار کنم... احسدداسددات دیبا یلینداره... خ یا دهیفا دونمیم یول

 شددهیباعث م یبذار هیحسدداسددات مااز حد معمول از ا شددتریاگه ب یخوبه ول
 یرینگ میعاقالنه تصم

 یبش میآخرش شما تسل ترسمی: مگمیم خندمیم
ار من شدن تو ک مینره من دکترت هستم پس تسل ادتی: گهیو م کنهیم یا خنده

 ییتو دهیرو تو هوا تکون م دیکه در آخر دستمال سف ی... کسستین
 مینک فیو تعر مینیبب دی... بابگم واال ی: چگمیم ندازمویباال م یا شونه
 هی یبرا میرو بذار هی... بهتره بقروقتهی: دگهیو م ندازهیبه سدداعت م ینگاه دکتر

ن... با خونوادت نک یاون خواستگار فعال بحث یمسئله  ی... فقط براگهیروز د
که  ییاز اونجا شددهیبه ضددررت تموم م شددتریب یکن یسددرکشدد شددتریهر چقدر ب

ز ا تونهیصدددد م درپس صدددد  ذارهیم یادیز ریپدرت تاثرفتار  یرو تینامادر
عکس العمل تند تو سددواسددتفاده کنه... درسددته قبال مثله مادرت بهت محبت 

شته ول یزیچ چوقتیکرده و ه و و اون ت کنهیاالن موضوع فرق م یبرات کم نذا
 دونهیقاتل دخترش م ییجورا هیرو 

 گمینم یزی: باشه... فعال چگمیوار م زمزمه
سمت م شهیاش بلند مج از و  دارهیبرم زشیم یکارت از رو هی.. رهیم زشیو به 

هر  :گهیو م رهیگیکارت رو به طرفم م رسدددهیبه من م ی... وقتادیبه طرف من م
 ریباهام تماس بگ یبرخورد یوقت به مشکل
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: ممنون... بابت گمیم رمویگیبا لبخند کارت رو ازش م شددمویجام بلند م از
 زیهمه چ

چه  نمیتا بب ریباهام بگ یتماس هیهم  گهی: دو سه روز دگهیو م دهیم تکون یسر
و از بشه نه ت یاون مراسم ارائه بدم که نه پدرت عصبان یواسه  تونمیم یراهکار

 ینیبب یصدمه ا یو جسم یلحاظ روح
 نگرانم یلی... خدیبه حالم کن یفکر هیفقط زودتر -

 وجود نداره ینگران یبرا یلی: دلدکتر
گوش بده  حتامی: فعال به همون چند تا نصکنهیاضافه م طنتیبا ش کنهیم یمکث

 ارائه بدم دیجد یتا من راهکارا
 گمینم یچیه کنمویم یکوتاه ی خنده
 نشده رتید نیاز ا شتری: برو تا بگهیبا لبخند م دکتر

 : باز هم ممنونمگمیم دمویتکون م یسر
 نمیبیهمه تشکر نم نیا یواسه  یلیبرات نکردم پس دل ی: من که هنوز کاردکتر

به من نم یبگم که اجازه  یزیچ خوامیم : دهیو خودش ادامه م دهیحرف زدن 
ست ش رینوبت بگ هیاول  یایب یهر وقت خوا شکلیتا معطل ن هم  ی... اگه به م

 اصال تعارف نکن و زنگ بزن یبرخورد
 : حتما... پس فعال خداحافظگمیم کنموینگاش م یشرمندگ با

 کنهیحرکت م زشیو به سمت م دهیتکون م یسر
سمت در م کنمویهم عقب گرد م من ستم رو  رسمیکه به در م نی... همرمیبه  د

آخر  یدر لحظه  یتا در رو باز کنم ول کنمیدر دراز م ی رهیبه سددمت دسددتگ
 کنمیو صداش م گردمیبه سمت دکتر برم شمویمنصرف م



wWw.Roman4u.iR  478 

 

 هکنیو نگام م ارهی منشسته با تعجب سرشو باال زشیکه پشت م دکتر
 حیترج یباشدده ول ریخورده د هیحرف  نیواسدده گفتن ا دی: شدداگمیلبخند م با
خوشددحالم که به حرفاتون اعتماد کردمو شددما رو محرم  یلیبگم... خ دمیم

 اسرار خودم دونستم
گاهش کمرنگ م کم جب در ن ند شدددهیکم رنگ تع جاش لبخ باش  یو  رو ل

باز مد کنموی...پشددتم رو بهش منهیشددیم تاق رو  به آرومکنمیر ا  از اتاق ی... 
سرم ببندم که در لحظه  خوامیم شمویخارج م شت  صداش رو  یدر رو پ آخر 

 ینشد مونی: خوشحالم که پشگهیکه م شنومیم
شونه  گرمویسمتش برم به ستم رو به ن اون  ارمیباال م یخداحافظ یبا لبخند د

 بندمیو من در رو م ارهیهم دستش رو باال م
و بعد از چند لحظه  کشددمیم یقینفس عم سددتمویمیسددرجام وا یلحظه ا چند

سمت پله ها حرکت م یدیتوقف با ام ست  دونمی... نمکنمیوافر به  چرا اما دو
بدنم  یرو با تک تک سددلولها یدواریام نیدارم از پله ها برم دوسدددت دارم ا

 ابونیخ یرو دوست دارم... دوست دارم ساعتها تو یرو ادهیاحساس کنم... پ
نه نرسددده...  به خو پام  ته بود تو  فتمیحرف دکتر م ادیقدم بزنمو  که بهم گف

س منطقه نه تنها  نیا ندازمیبه اطراف م یشلوغ رفت و آمد کنم... نگاه یرهایم
 دی... باکنمی... قدمهام رو تندتر مرسدددهیخلوت هم به نظر م سدددتیشددلوغ ن

 ابنیخودم رو به خ موشیمحواسم رو جمع کنم... به سرعت از اون منطقه دور 
چند تا رمان  زنمویسددر به کتابخونه م هیراهم  ریمسدد ی... تورسددونمیم یاصددل

 کنمیر مفک نیراه به ا ی... توکنمیحرکت م ستگاهی... بعد هم به سمت ارمیگیم
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 یکنمو برا پیترجمه شددده رو تا یمتنها دی... باادهیز یلیکه امشددب کارام خ
ه ب دنی... بعد از رسددرهیگیوقت از من م یلخودش ک نیکنم و ا لیمیسددروش ا

خورده به چشمام استراحت  هی دمیم حیو سوار شدن اتوب*و*س ترج ستگاهیا
 ....رمیبفهمم به خواب فرو م نکهیبدون ا بندمویبدم... چشمام رو م

باز م هی یصددددا با به زحمت جلوکنمینفر چشددمام رو  که  یا ازهیخم ی... 
 کنمیراننده هست نگاه م یمرد که آقا به اون رمویگیبکشم رو م خوامیم

 آخره ستگاهی: خانم اراننده
 از یخسددتگ یخورده گنگم... ول هیهنوز  شددمیاز جام بلند م دمویتون م یسددر

 هی... رمیم ادهیراه رو پ هیبق شددمویم ادهیتنم رخت بسددته... از اتوب*و*س پ
نتظر م سددتگاهیاتو  دیبا یو کل روقتهیکه د ییاز اونجا یول هیخورده راه طوالن

س ی... تودمیم حیرو ترج یرو ادهیاتوب*و*س بمونم پ  چیساندو هی همرا ریم
سنه نمونم... بعد از ن خرمیشامم م یهمبرگر هم برا  ساعت باالخره به میتا گر

 اطی... بعد از باز کردن در وارد حارمیدرم فمیرو از داخل ک دیکل رسمویخونه م
سمت در ورود شمویم سمیم یآروم آروم به  سمیبه در م نکهی... همر  یصدا ر

 شنومیطاهر رو م
شما خودتون هم خوب مطاهر ست  دیدونی: مامان  شما و بابا رو دو که چقدر 

شتباهات هیکه ترنم رو خواهر خودم ندونم... ترنم  شهینم لیدل نیا یدارم ول  یا
 اون هنوز هم دخترتونه نایا یکرد اما با همه 

من  یگور به گور شدست که زندگ یکایدختر اون ال ستی: ترنم دختر من نمونا
 رو نابود کرد
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شم م هی فقط سم تو گو سم مادرم الکای... الچهیپیا ستی...پس ا شککا تو  ... ا
 شهیچشمام جمع م

 دیدونی... خودتون هم خوب مدیبحث رو تموم کن نی: مامان تو رو خدا اطاهر
شتباه پدر و مادر رو به پا شتباه پد.سنینویفرزند نم یکه ا سئول ا ر و .. ترنم م

 ...ستیمادرش ن
ترنم دختر خودمه... از جون و دلم براش  کردمیفکر م ییروزا هی: من هم مونا

 ک............ کاری... اما اون چاشتمیم هیما
ستی: مامان ترنم که نمطاهر شما ن دون هم کرده از  یاون اگه کار ستیدختر 

 بوده شینادون یرو
 خورمیم یا تکونداد مون یصدا با

ع*و*ض*ی رو  یکمتر حرص و جوش اون دختره  ی: طاهر خسددتم کردمونا
 بخور
آخرش  دونمی... مکنمیبحث رو تموم م نیا گمویبهتون م زیچ هی: مامان طاهر

شما  یرو تو چشما ینگران خوردیترنم کتک م یوقت شبی... دنیشیم مونیپش
م از محبت ترن ییها هیته ما هیز هنو یول نشیاوردین ای... درسددته به دندمیهم د

 ...توتو دلتون مونده... چون تموم اون سالها مثله دختر خود
 هی: کافگهیم ادیبا فر مونا

 شنومیپوزخند طاهر رو م یصدا
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اشدده اگه ب ادتونی نوی... فقط اکنهینم رییتغ یزیهم چ قتی: با نگفتن حقطاهر
سئو شما و طاها م شه  ستترنم ازدواج کنه و بدبخت ب شماها نیلش ه ... چون 

 نیکار کرد نیبه ا کیپدر رو تحر
 هایسخت ی... با همه زنهینم یحرف گهی... طاهر هم دشهیاز مونا بلند نم ییصدا

 فکر کنم هنوز هم خدا من رو فراموش نکرده...
 نگرانم هست یکیشکرت هنوز هم  ای: خداگمیوار م زمزمه

تونستم اسم مادرم  یزحمت چیه خوشحالم.. خوشحالم که بدون یلیدلم خ ته
 کنم دایطاهر هم بتونه بهم کمک کنه تا مامانم رو پ دیکنم... شا دایرو پ

 خورده آروم هیتا  مونمیم رونیهم ب گهید ی قهیچند دق کنمویرو پاک م اشددکام
م ... با وارد شدنشمیو وارد م کنمیباالخره در رو باز م قهیبشم... بعد از چند دق

 مبل نشسته یکه پشت به من رو نمیبیرو مبه سالن مونا 
 یکه در حقم کرده ول ییهایبد ی... با همه گمیم یلب سالم ریز کشمویم یآه

به...   دونمیمادرم بود... نم یجا یروزگار یروز هیباز هم احترامش واج
نه... هر چند که با حرف طاهر در مورد دوسددت داشددته شدددت  ایدوسددتم داره 

ما  اوتقضددد دونمیکه نم یزیدر مورد چ دمیم حیترج توسددط مونا مخالفم ا
 دارمیگذشته احترامشو نگه م ینکنم... من به حرمت روزها

سرعت از جاش بلند م گردهیمن به طرف من برم یصدا دنیشن با ... شهیو به 
 ...سهیخ سهیچشماش خ

سمت اتاقم برم که با داد م خوامیم شوهرم گهیبه  شدت  : اون مادر گور به گور 
نه  رو از پسددرم رو از من  یرو... االن هم که دار نمینازن یمن گرفت و تو ترا

 ...یریگیم
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نهیکه داد م نجوریهم به  نی... تو همادیبه طرف من م ز طاهر  تاق  موقع در ا
مونا در اون حالت به  دنی... با دادیم رونیو طاهر از اتاقش ب شددهیشدددت باز م

 اتاقت ی: ترنم برو توگهیمن م
بلند به سددمت اتاقم حرکت  یتوجه به مونا با قدمها یب دمویتکون م یسددر

به  بایو تقر کنهیقدمهاشو تندتر م شهیدور شدن من م ی... مونا که متوجه کنمیم
و مگه: مامان  رسددونهی... اما طاهر خودش رو به مونا مارهیسددمت من هجوم م

 تمومش کن
... زودتر از یریبگ طاهرم رو از من ذارمی: نمگهیتوجه به حرف طاهر م یب مونا

شو ب یخونه  ستگاره جواب مثبت ند نی... اگه به ارونیمن گم  ز خودم ا یخوا
 کنمیم رونتیخونه ب نیا

ادامه  اداشیمونا همونجور به داد و فر شمویهمبنجور از مونا و طاهر دور م من
 مادرش رو گرفته تا به من نرسه ی... طاهر هم جلودهیم
دوسددتم داشددته باشدده... به در اتاقم  تونهیمونا م نیا واقعا کنمیخودم فکر م با
 ...شمیوارد م کنمویباز م یدر رو به آروم رسمیم
براش  یروز هی دی: معلومه که نه... شادمیجواب سوال خودم رو م یپوزخند با

نه... مثله سددروش که  یبودم ول زیعز االن  یعشددقش بودم ول یروز هیاالن 
سستمیدردونش بودمو االن ن یزرو هی... مثله بابا که ستمین ه ... نه من امروز وا

شونیه سروش... نه مونا... نستمین زیعز چکدوم ش ه... نه   میبابا... تنها دلخو
 ...ادیوقتا مجبوره کوتاه ب یلیطاهره که اون هم به خاطر مونا و پدر خ نیهم
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فل م در کامپ کنمویرو ق مت   ذارمویم زیم یرو رو فمی... کرمیم وترمیبه سدد
که  یارتدو تا ک کنمویمانتوم م بیج ی... دستم رو توکنمیرو روشن م وتریکامپ

 زیم ی... کارت دکتر رو روکنمیخارج م بمیاز سددروش و دکتر گرفتم رو از ج
سروش نگاه دق یول ذارمیم شماره ندازمیم یقیبه کارت  شماره  ی...  شرکت و 

شده... مثله  لیمیکارت به همراه ا یهمراهش رو ی شته  شمارش  شهیهمنو
ارت ک کنمویکشددو رو باز م ی... با کالفگمونهیطرف م یرنده و زود تو حافظه 

باال  ندوزشیهنوز و ندازمیم وتریبه کامپ ی... نگاهکنمیرو به داخل کشو پرت م
بعد از عوض  شددمیلباسددام م کردنمشددغول عوض  ادیباال م ندوزیتا و ومدهین

که از  المی... خزنمیبه برق م ارمویم در فمیو شارژر رو از ک یکردن لباسام گوش
 ترجمه شده رو به یبرگه ها نمویشیم یصندل یرو شهیراحت م زیبابت همه چ

صداارمیدرم فمیهمراه فلش از ک  یول شنومیمونا رو م یادهایفر ی... هنوز هم 
بعد  موزنیم وتریخودم رو با کارام مشددغول کنم... فلش رو به کامپ دمیم حیترج

دون ب کنمیم پیاطراف تا طیتوجه به مح ی... بکنمیبه کار مشددروع  یاز مدت
و  ادینم ییصددددا رونیاز ب گهی... ددمیبه کارم ادامه م یاسددتراحت نیکوچکتر

 ...دمیم حیترج یزیآروم رو به هر چ طی... محکنهیرو راحت تر م المیخ نیهم
 هگیدور د هی ندازمویشددده م پیبه متن تا ی... نگاهشددهیباالخره کارم تموم م

 وترمینداشته باشه بعدش هم مودم همراه رو به کامپ یپیتا غلط تا کنمیم شیرایو
م... رو حذف کرد میقبل لیمیوقته ا یلی... خرمیم نترنتیبه ا کنموینصدددب م

 یدیدج لیمیباز هم ازش سواستفاده بشه... اصال دوست نداشتم ا دمیترسیم
درسددت  یناچار یرو داشددتم از اجیکه بهش احت ییاز اونجا یدرسددت کنم ول
 ییالیمیا به ینگاه کل هیسروش بفرستم  یترجمه ها رو برا نکهیکردم... قبل از ا
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 نیاز ا شونشتری... البته بشنیم ییچهل تا ی... سکنمیکه برام فرستاده شدن م
 یهم از مانداناسددت که البد عکسددا ییتا دها هسددتن... چن یغاتیتبل لیمیا

 یلهایمین رو بخندونه... بدون توجه به ارو واسددم فرسددتاده تا م یمسددخره ا
 یلیمی...به ادارمیکارت شرکت سروش رو برم کنمویخونده نشده کشو رو باز م

... بعد هم به همون آدرس متن ترجمه کنمیکارت درج شدددده نگاه م یکه رو
از بابت ترجمه ها راحت شد تازه  المیخ ی... وقتفرستمیسروش م یشده رو برا
سراغ ا شون م رمویاندانا مم یالیمیبه  ... طبق معمول چند تا کنمیدونه دونه باز

رو دوست دارم...  شیو مهربون یهمه شاداب نیعکس مسخره برام فرستاده... ا
 ندازهیخودم م یگذشته  ادیمن رو 
 مثله حال و روز االن من نباشه ندشیآ کاشی: اگمیوار م زمزمه

ه رو هم باز کنم ک یغاتیتبل یالیمیا خوامیم کنمویماندانا رو حذف م یالیمیا
خانم فداکار ... »بهی... موضددوعش برام عجشددمیخاص م لیمیا هی یمتوجه 

 «یبهتره بازش کن
 یشروع دوباره برا هیشروعه...  هی لیمیا نیا کنمی... حس مشهیم یدلم خال ته

د فر هیاز طرف  ایبود  یغاتیکه در گذشددته افتاد... اگه تبل ییاون اتفاقا یهمه 
شناس بود از رو ستینم لیمیا ینا ص یزن بودن من پ ایبه مرد  تون د در ببره... 

 که نوشته خانم فداکار... شناسهیصد من رو م
 خودت فلسفه نباف یشو... واسه  الیخی: ترنم بگمیلب م ریز

 یدر لحظه  یرو بدون خوندن حذف کنم ول الیمیا یهمه  رمیگیم میتصددم
 لیمیا یرو عیسددر شددمویم مونیآخر پشدد یظه ... در لحشددمیم مونیآخر پشدد
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رص ح یبعد از کل نهییکه سددرعت نتم پا یی... از اونجاکنمیم کیموردنظر کل
صفحه  سا دنی... از دشهیمورد نظر باز م یدادن من   ملکه مقابلمه ته د ییعک

ساشهیم یخال سم نامزد ی... عک شمام جمع  یمن در مرا شک تو چ سا... ا مه
 ربوط به ته باغه...عکسا م ی... همه شهیم
 رو ندارم دیجد یباز هی... دوباره نه... من تحمل ای: خداگمیلب م ریز

و به  وزنمیچنگ م زیم یبه کارت دکتر که رو شمیبلند م یصندل یاز رو عیسر
ش ستهابرمیهجوم م میسمت گو ش یی... با د رس با ت دارمویرو برم یلرزون گو

بار بوق خوردن دکتر گوشدد... بعد از چدارمیدکتر رو برم یشددماره  رو  یند 
 دارهیبرم

 : بلهدکتر
 ادیچند نفر م یخنده  یاون طرف خط صدا از
 : دکد د تد درگمیهق هق م با

 ؟یی: ترنم توگهیم یمن با نگران یصدا دنیبا شن دکتر
 دکد دتد در بدبخد دت شدم-

 : ترنم آروم باشدکتر
تا  کنهیم مکث یا قهیچند دق شددهیمن فمیحر نهیبی... دکتر که مکنمیم هیگر فقط
 ؟ی: ترنم... آرومترگهیم قهیدق 5آروم بشم... بعد از  هیبا گر

 اوهوم-
 شده؟ ی: حاال بگو چدکتر

 اومده لیمیا هیبرام -
 ؟یلیمی: چه اگهیم یبا نگران دکتر
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ب گهینم یچی... دکتر هکنمیم فیرو براش تعر الیمیا موضددوع ه فقط و فقط 
 شده؟ ی: بهزاد چگهیکه م شنومینفر رو م هی ی... صدادهیحرفام گوش م

ودش خ نی... ایرو حذف نکن لیمیا نی: بهروز ساکت باش... ترنم بهتره ادکتر
صد  ییاون طرفه... و از اونجا هیمدرک بر عل هی صد در  شته خانم فداکار  که نو

 داخل پارک بوده ینجات اون بچه  یبرا
 ترسمیمن م-

بادکتر باغ خبر داره خ یی... از اونجایبگ به طاهر دی:  ز ا یلیکه از موضددوع 
 قبل رو تکرار نکن ی... اشتباه دفعه شهیمشکالتت حل م

 کنه؟یبه نظرتون باورم م-
 نیم... هیرو بکن تیکه تو سددع نهینه... مهم ا ایباورت کنه  سددتی: مهم ندکتر

 امشب موضوع رو به طاهر بگو
شمویم یآه  بعد از تموم کنمیم فیدکتر تعر یهم برا مونا و طاهر رو یحرفا ک

تاقت م نی... ترنم همنطوری: که اگهیشددددن حرفام م و در  رونیب یریاالن از ا
 ؟یدی... شنیزنیطاهر حرف م یبرا الیمیمورد ا

 دکتر یاشتباه کنم... باشه آقا خوامینم نباریا یول ترسمیم یلیخ نکهیبا ا-
 گرانتمشده... ن یامشب خبرم کن چ نی: همدکتر

 حتما-
 نی... همیو بهم زنگ زد یخوشددحال شدددم که بهم اعتماد کرد یلی: خدکتر

 کن کسرهیرو  زیحاال به اتاق طاهر برو و همه چ
 کنم تونمیم کاریچ نمیباشه... پس من برم بب-
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 : منتظرتم... فعال خداحافظدکتر
 خداحافظ-

 یدسددتم رو رو بندموی... چشددمامو مذارمیسددرجاش م کنمویرو قطع م یگوشدد
ام رو باز چشم کشمویم قی... چند تا نفس عمزنهی... قلبم تند تند مذارمیقلبم م

کشو کنار کارت سروش  یکارت دکتر رو هم تو رمویم زمی... به سمت مکنمیم
 ندازمیو نگاه آخر رو به عکسها م بندمی... کشو رو مذارمیم
 ؟یحرف بشنو یخوایم ی: ترسو بودن بسه... تا ککنمیلب زمزمه م ریز
 شهی... در باز مچرخونمیقفل م یرو تو دیکل کنمویسمت در اتاقم حرکت م به

به  ... با ترس ولرزستیسالن ن یتو ی... کسشمیو من با ترس از اتاقم خارج م
 ...رمیسمت اتاق طاهر م

منتظر اجازه ورودش  زنمویبه در اتاقش چند ضددربه به در م دنی... بعد از رسدد
متعجب  یو طاهر با چهره ا شهیاز چند لحظه در اتاق طاهر باز م... بعد شمیم

ه خون نیدر زده تعجب کرده... تو ا یکس نکهی... البد از اشهیدر ظاهر م یجلو
من  دنی... با دسددتین یسدد... در زدن تو کار کشددنیاجازه وارد اتاق م یهمه ب

 ؟یکار دار ی: چگهیم تیو با جد رهیاخماش تو هم م
 شده یزیچ هی: داداش گمیم رمویگینگامو ازش م ترس و لرز با

 ری: سرتو باال بگطاهر
و با دسدددت به داخل  رهیدر اتاقش کنار م یکه از جلو کنمینگاش م ینگران با

 ...کنهیاتاقش اشاره م
و من رو به داخل اتاق خودش  کشددهیکه بازوم رو م کنمیبهش نگاه م نجوریهم

 ختهیکار سرم ر یبگو... کل عیر: سگهیو م بندهی... در رو مدهیهل م
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به مونا  که یی... با اون حرفاشهیم یخال شتریکه باهام داره ته دلم ب یبرخورد از
 به خورده رابطه اش باهام بهتر شده کردمیزده بود فکر م

 امیدادش به خودم م یصدا با
 چه مرگته... حرفت رو بزن و برو گمی: مطاهر

 و کنهی... با پوزخند نگام مکنمیماجرا م فیلرزون شددروع به تعر یصددددا با
... فقط نگام گهینم یچی... هی... نه سددوالیادینه فر ی... نه دادگهینم یچیه
با آرامش  کنهیم بشی... بعد از تموم شددددن حرفام دسددتاش رو تو جکنهیم و 

 زنهیتو چشمام زل م یبیعج
آرامش  کنمیآرامش رو دوسدددت ندارم... حس م نیمن ا یچرا؟... ول دونمینم

: گهیو با پوزخند م دارهیچند قدم به طرف من برم یقبل از طوفانه... با خونسرد
 یدوباره شروع کرد

جمله  هی نیمورد نبود... هم یتا بفهم که ترسدددام ب هیجمله ش کاف هی نیهم
 ...شمیم مونیکه زدم پش ییحرفا یکه از همه  کنهیم یاونقدر ته دلم رو خال

به حال طاهر تا  ی: نکنه واقعا نقشددده دهیمن ادامه م بدون توجه  خودت بود 
 ارهیسرت ب ییبال هی یکن ییسروش رو هوا

 ادیلبخند تلخ به لبم م هی... شهیتو چشمام جمع م اشک
 ه؟یاشتباه من چ یدونی: مگمیوار م زمزمه

 گهینم یزیاز حرفم چ متعجب
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شتباه من ا- س گفتمیروم قتیحق دیکه با یکه اون موقع نهیا  یگفتم ولن دمویتر
ندار یامروز باورم  با یکه  نار  زدمیم قتیاز حق یحرف دیو من ن ترس رو ک

 گذاشتمو گفتم
شتم رو بهش م زنمویم ی... پوزخندکنهیزده نگام م بهت سمتکنمیپ در  ... به 

 کنمیدر رو باز م کنمویحرکت م
 نمی: واستا ببگهیکه با خشم م شنومیرو م صداش

سرعت از اتاقش خارج م.شهیپررنگ تر م پوزخندم سمت اتاق شموی.. به   به 
صدارمیخودم م سرم م یقدمها ی...  شت   کهنیقبل از ا یول شنومیبلندش رو پ

 کنمیدر رو از پشت قفل م کنمویاتاق پرت م یبه من برسه خودم رو تو
 هی... رمیم وترمیدکتر... به سددمت کامپ یتالشددم آقا نیآخر نمی: اگمیلب م ریز

 فتهیم به عکسها منگاه گهیبار د
ند تلخ با مه م یلبخ که چکنمیزمز لت م ی... هر غلط؟ی: آخرش   خوادید

االنش هم همه از  نی... همسددتین یمن رنگ یکه برا یاهیبکن... باالتر از سدد
 کنهینم رییتغ یزیمن چ ی... واسه گنیمن بد م

 یکس خوادینم دونمیطاهره.. م دونمی.. مخورهیآروم به در اتاقم م یضربه  چند
 با نیواسدده هم گمیباز دارم دروغ م کنهیاز موضددوع مطلع بشدده... البد فکر م

 کردمینفهمه... چقدر احمق بودم که فکر م یزیچ یبهتره کسدد گهیخودش م
 روش حساب کنم تونمیم

 : ترنم در رو باز کن کارت دارمگهیم یبه آروم طاهر
سمت گوشو  کنمیرو خاموش م وتریتوجه به حرف طاهر کامپ یب ... رمیم میبه 

... طاهر پشددت در اتاقه گمیموضددوع رو بهش م زنمویدکتر اس ام اس م یبرا
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ر رو د خوادیبلند فقط از من م یبا صدددا کنهیرو هم نم هیمراعات بق یحت گهید
 باز کنم

 شده؟ ی: طاهر چگهیکه م شنومیمونا رو م یصدا
م ندار تیرو باز کن کار در نیا ی: لعنتزنهیتوجه به حرف مونا داد م یب طاهر
 باهات حرف بزنم خوامیفقط م
ش یصدا ش ی... نگاهشهیبلند م میاس ام اس گو ... از طرف ندازمیم میبه گو

هر باورت که طا ستیدکتره... برام نوشته فردا بهش سر بزنم...برام نوشته مهم ن
سه و یکه گفت یگفتیم دینکرد تو با شنا شش هم روان ند چ... برام نوشته که دادا

 مشکالتم داره... یتا راهکار خوب برا
سدداعت  می... طاهر حدود نشددهیدکتر ته دلم آروم م یکننده  دواریام یحرفا از

 چیاندو... سرهیم دمیبه حرفش گوش نم نهیبیم یوقت یول مونهیپشت در اتاقم م
ها رو از ک یکیو  مان مت تختم م ارمویدر م فمیاز ر تختم  ی... رورمیبه سدد
ساندوشرو نمویشیم  چیساندو ی... وقتکنمیو خوندن رمان م چیع به خوردن 

شمویتخت دراز م یرو شهیتموم م  ی... رمان باحالخونمیرمان رو م یادامه  ک
اون  دنیشددددم... من با د الیخیب نقدریچرا ا دونمی... واقعا نمرسدددهیبه نظر م

. ده..مور یب میعکسددا نگران شددده بودم اما برخورد طاهر بهم فهموند که نگران
 کنهینم رییتغ یزیواسدده من چ نندیاگه خونوادم هم اون عکسددا رو بب یچون حت

 نیچن یرو برا میگ*ن*ا*هیداره ب یلیحاال هم آدم بده هسدتم چه دل نیمن هم
ده... که ش یمتیکنم... به هر ق دایاون شخ  رو پ دیثابت کنم... من با یافراد

س سوندنه منه چو یاون طرف هر ک صدش تر ست ق ن خودش هم خوب که ه
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... فهممیکاراش رو نم لی... فقط دلشدددهینمبدتر  نیکه وضددع من از ا دونهیم
سر م دمویسرمو تکون م  که خونمی... اونقدر مرمیگیدوباره خوندن رمان رو از 

 ...ذارمیتخت م یکتاب رو گوشه  کشمویم یا ازهی... خمشنیچشمام خسته م
باالخره ماندانا رو بعد از مدتها : فردا پنج شددنبه سددت و کنمیلب زمزمه م ریز
 ستمیتنها ن گهیبه بعد د نی... چقدر خوبه که از انمیبیم

شمام صم یدوباره از حرفا یدیبا ام بندمویرو م چ خودم و از  یمهایدکترف از ت
 رمیبرگشت ماندانا به خواب م

 شانزدهم فصل
به سدداعت  ی... نگاهشددمیم داریاز خواب ب یشددب از شدددت تشددنگ نصددف

مت در به س امویم رونیاز رختخوابم ب ی.... ساعت سه شبه... با کالفگدازمنیم
شپزخونه م کنموی... در رو باز مکنمیاتاقم حرکت م  نکهی... بدون ارمیبه طرف آ

ش سمت  شن کنم به  ست  رمویآب م ریبرق رو رو خورم... یخورده آب م هیبا د
نه به آشپزخو کیکه تو قسمت تار شمیم یشخص یمتوجه  گردمیکه برم نیهم

شخ  تک شهیکه باعث م زنمیم یغیداده... از ترس ج هیاپن تک و از ش هیاون 
به طرف من ب رهیاپن بگ ون ا فهممیم شدددهیتر م کیبه من نزد نکهی... همادیو 

 : خفه شو... منمگهیم یگرفته ا یشخ  طاهره که با صدا
ستم رو  خوامیم رمویگیرو ازش م نگام شم که مچ د من  و رهیگیماز کنارش رد ب

سمت اتاق خودش م شهیرو به  سرعت باز مک  و من رو کنهی... در اتاقش رو به 
 ..رهیم زشیو به سددمت م کنهی... در رو از پشدددت قفل مکنهیبه داخل پرت م

انکت ک قهی... بعد از چند دقکنهیو لپتاپش رو روشددن م نهیشددیم زشیپشددت م
 و پسوردت رو بگو لیمی: اگهیو م شهیم
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 ؟ی: کرگهیکه م شمیم رهیبهش خ یناباور با
... تو که حرفام رو باور کنه؟یم یتو چه فرق ی: واسدده گمیم زنمویم یپوزخند

 یکنینم
هر  یدار یکه جنابعال یدرخشددان ی: با اون گذشددته گهیبا پوزخند م متقابال

 کنهیمن باشه باور نم یهم جا یکس
 ...یبه خودت زحمت اضافه بد ستیپس الزم ن-
سط  پرهیم صبان یدونی: خودت که مگهیحرفمو مو شم برام فرق یاگه ع نداره  یب

و ر خوامیکه ازت م یزیآدم اون چ یباشدده... بهتره مثله بچه  یطرف مقابلم ک
 ..یبد

 و پسورد لیمی: ادهیبلندتر ادامه م یباصدا
پسددوردم نگاه  دنی... با شددنگمیو پسددوردم رو بهش م لیمیا کشددمویم یآه

ماش لحظه تو چش هی...شهیکه با لبخند تلخ من مواجه م هندازیبه من م یمتعجب
ه تا من متوج رهیگینگاهش رو از من م عی... اما سرنمیبیرو م یتاسف و دلسوز

سوز ی شم... بدون ه شیدل از  نهکیفکر م د... البشهیم لمیمیوارد ا یحرف چین
م امونا و بابا دلش بر یهم به خاطر کارا دی... شددامونمیگذشددته ام پشدد یکارا

 ...سوزهیم
 : کدومه؟گهیم تیجد با
 نمکیموردنظر رو براش باز م لیمیا رسونمویبلند خودم رو بهش م ییقدمها با
 تیو با جد بندهیمورد نظر رو م ی... صفحه رهیعکسا اخماش تو هم م دنید با
 که لقب خانم فداکار رو بهت نسبت داد یکرد کاری: چگهیم
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 کنمیم فیرو براش تعر زیگر و بیو تعق یپارک و دزد یماجرا
: پس باز هم خودت رو به گهیو م ادیو به طرف من م شهیاخم از جاش بلند م با

 ؟یدردسر انداخت
 من......-

 نشن داریاز خواب ب هیصداش رو بلند نکنه تا بق کنهیم یسع
ز همون ا یکیهم  نیبفهمم ا هی: ترنم فقط کافگهیشددده م دیکل یدندونا نیب از

دفعه هم دروغ  نی...اگه اکشمتیخودم م یمسخرته اونوقت با دستها یهایباز
 امیکوتاه نم گهیباشه د

 : گم شددوگهیو م کنهیرو به سددمت من پرت م دیاز تموم شدددن حرفاش کل بعد
 رونیب

 ... در رورمیبه سددمت در اتاقش م دارمویبرم نیزم یرو از رو دیکل یناراحت با
شتم بهش ه کنمیباز م ن او زیچ چی: طاهر باور کن هگمیست مهمونجور که پ
 هی نی... تو رو خدا باورم کن... فقط همسددتین دیکنیکه شددماها فکر م یجور

 بار
ه ب شددمویاز جانبش بشددم از اتاقش خارج م یمنتظر حرف نکهیهم بدون ا بعد

خوشحالم که طاهر به حرفام گوش  ییجورا هی... ته دلم رمیسمت اتاق خودم م
شا ونیکرد... چقدر مد  دیدکترم... اگه دکتر نبود محال بود که به طاهر بگم... 

شته ها رید یلیخ یلیاما خ گفتمیهم م  یلیگفتم و خ رید که... درست مثله گذ
 جاها ضرر کردم

... دهی... خواب از سرم پررمیبه سمت تختم م بندموی... در رو مرسمیاتاقم م به
مان رو از گوشددده  کشددمویتختم دراز م یرو ... صددفحه دارمیبرم تختم یر
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 خونموی... اونقدر مکنمیشددروع به خوندن ادامه رمان م کنمویموردنظر رو باز م
 مدونیفقط م تهچند سدداعت گذشدد دونمی... نمشددهیکه باالخره تموم م خونمیم

به  هی... سددداعت ندازمیبه سددداعت م ی... نگاهخونمیوقته دارم م یلیخ ربع 
باورم نم خوابم  یلی...خخوندمیرمان م همه مدت داشددتم نیا شدددهیهفته... 

کاراادیم ندم م یمسددخره  ی... از  ند رهیگیخودم خ جام بل مت از  به زح  ...
 امیم رونیب ییشددواز دسددت نکهی... بعد از ارمیم ییبه سددمت دسددتشددو شددمویم

سا شمیرو م رونمیب یلبا صر شی... آراپو ش کنمویهم م یمخت سمت گو  میبه 
رفت از شددارژ درش  ادمی شددبی. د..کنمیرو از شددارژر جدا م می... گوشددرمیم
ا ... چند ترمیم فمیبه سددمت ک ذارمویمانتوم م بیرو داخل ج ی... گوشددارمیب

رارشددون ق زیم یرو ارمویم رونیب فمیاز کتابخونه گرفتم از ک روزیرو که د یرمان
 دونمی... نمندازمیبه اتاقم م ینگاه کنمویپرت م فمی... فلش رو هم تو کدمیم

با ماندانا در  خوامیکه امروز م نهیبخاطر ا دی... شدددارهیگیملحظه دلم  هیچرا 
 خونه حرف بزنم نیمورد رفتنم از ا

 شهیهام دلم واست تنگ م یی: همدم تنهاکنمیزمزمه م رلبیز
 رمای... انگار امروز دارم مرهیگیم خندم

لبیز نهید ی: دختره گمیم ر بت کن یخوایتازه م وو هاش صددح ... هنوز یبا
 و ریزودتر راهت رو بگ ایخل و چل باز نیا یپس به جا سددتیمعلوم ن یچیه

 یدست سروش ند دیجد یآتو هیبرو شرکت که باز 
شونه  یسر سه خودم تکون م یبه ن سف وا سمت در اتاقم حرکت  دمویتا به 

سالن م کنمی... در رو باز مکنمیم  داشیپ چکسی... طبق معمول هشمیو وارد 
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 بردارم زیچ هیدارم به آشددپزخونه برمو  خورده گرسددنمه... دوسددت هی... سددتین
ما نم  خوادینمدلم  دمیرو فهم زایچ یلیچرا از اون شدددب که خ دونمیبخورم ا

به سددمت  گذرمویصددبحونه م ری... از خسددتیرو بخورم که مال من ن ییغذا
سال م نیا ادی... رمیم اطیح ض فتمیچهار  شیموقع مونا برام غذا م یکه بع  تذا

بود؟ نه به رفتار گذشددتش نه به  یکاراش چ نیا لیلاگه دوسددتم نداشددت پس د
ه سدداعتها هم فکر کنم ب دونمیواقعا از رفتار مونا در تعجبم... م شددبشیرفتار د

 بمیز جرو ا میکنم... گوش یط یالیخیب دمیم حی... ترجرسمینم یا جهینت چیه
ا ت کنمیهنوز هفت و ربعه... قدمهام رو تند تر م ندازمیبهش م ینگاه ارمویدرم

شه... در ورود رمید . ..وزهیم ی... باد خنکشمیم اطیداخل ح کنمویرو باز م ین
 کنمیاحساس سرما م کمی
 دمیپوشیم یلباس گرمتر کاشی: اگمیلب زمزمه وار م ریز

ا سددرم الیخیب شددهیم رمیکه اگه برگردم و لباسددم رو عوض کنم د ییاونجا از
 شمیونه خارج ماز خ کنمویم یرو ط اطیح ری... به سرعت مسشمیم

 ... بدجور خوابمکشدمیحرکت م سدتگاهیبه طرف ا بندمویرو پشدت سدرم م در
ره ربع باالخ هی.... بعد از کنمیگام هام رو بلندتر م کشددمویم یا ازهی... خمادیم

 اتوب*و*س یکه تو نجوری... همشمیسوار اتوب*و*س م رسمویم ستگاهیبه ا
سددر بهش  هی روز... بهم گفته بود امفتمیحرف دکتر م ادی کنمیبه ماندانا فکر م

هم  شرکت باشمو بعدش روقتیفکر نکنم امروز وقت بشه... اگه تا د یبزنم ول
فکر  ...مونهیقرارم با دکتر نم یواسدده  یوقت گهیبرم د ریماندانا و ام یبه خونه 

به منشدد روم  طرف هی... از امیب تونمیزنگ بزنمو بگم امروز نم شیکنم بهتره 
 دیشدددا کنمیطرف هم حس م هیاز  مزنگ بزن شیظه به گوشددهر لح شدددهینم
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ش شه به من ست نبا تم من هم گف ایبهم گفت ب شبیبگم آخه خودش د شیدر
ش شه بعد به من شد... باالخره دل رو به در شیبا صم زنمویم ایبگم ن  رمیگیم میت

هم که  ییموضددوع طاهر و نرفتن امروزم رو براش اس ام اس کنم... از اونجا
ض دمیتر بهش اس م روقتیخورده د هی االن زوده صم یرا  رو یلبخند ممیاز ت

 ادهیپ از اتوب*و*س رسمویم یبعد ستگاهیبه ا ی... بعد از مدتشهیم انیلبام نما
و سددوار شددددن به موقع خودم رو به شددرکت  ادهی... بعد از چند بار پشددمیم
سونمیم سور حرکت م مای... م*س*تقر سان سمت آ  هی مشیکه متوجه م کنمیبه 

... با دو خودم رو به آسددانسددور شددهیداره بسددته م رنفر داخل آسددانسددوره و د
... خودم رو به داخل آسددانسددور پرت شددمیمانع بسددته شدددن در م رسددونمویم
موردنظر رو فشدددار  یطبقه  یدکمه  زنمی... همونجور که نفس نفس مکنمیم
 امیبه خودم م یپسر جوون یبا صدا دمیم

 : حالتون خوبه؟پسر
 : ممنونگمیم زنمویم یلبخند

 : اونطور که شما....پسر
 شده بود رمی: دگمیوسط حرفشو م پرمیم

سور سان شاره م ستهیمیوا آ ست ا سر با د شم مثله ا کنهیو پ  نکهیو که خارج ب
از آسددانسددور خارج  کنمویبره... تشددکر م یا گهید یبه طبقه  خوادیخودش م

 شمیم
 خوشحال شدم تونیی: از آشناپسر
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 که در یی... از اونجاکنمیبه سددمت اتاق موردنظر حرکت م دموین متکو یسددر
سر سالمشمیوارد م عیاتاق بازه  ش ی...  سروش  دمویم یبه من سمت اتاق  به 

 کنمیحرکت م
 ستنین نیراست ی: خانم مهرپرور آقایمنش

تا آماده  نیستین انی: خوب نباشن مگه در جرگمیم ردمویتعجب به عقب برم با
 شد..........

: آه... بله... حق باشددماسددت... فراموش گهیاومده باشدده م ادشی یزیچ انگار
 دییکرده بودم... بفرما

گه بود ا ستیچه بهتر که ن گمیدلم م ی... توکنمیدر رو باز م دمویتکون م یسر
 زمیبه سمت م بندموی... در رو پشت سرم مشدیجونم م یچند روز بال نیمثله ا

 ذارمیم زمیم یگوشه  دارمویشم برمدو یرو از رو فمی... کرمیم
ها ینگاه کنمیرو روشددن م کامپبوتر باز هم ندازمیم زمیم یرو یبه برگه   ...

شون ز سمو با حرص بادهیتعداد وع شر دارمویبرگه ها رو برم دمویم رونی... نف
روش س دنیبا د شهیچقدر گذشته که در باز م دونمی... نمکنمیبه ترجمه شون م

مشددغول کارم  رهو بعد دوبا گمیم یلب سددالم آروم ریز... دمیتکون م یسددر
سالمشمیم سروش هم  سمت م یو ب کنهیرو زمزمه م ی...  صله به   زشیحو
ستراحت یکی... بعد از رهیم ساعت ترجمه باالخره به خودم ا : گمیم دمویم یدو 

 دیببخش
 نهکیو منتظر نگام م ارهیکه سرش تو لپ تاپش بود سرشو باال م سروش

 بدم؟ لیتحو دیبا یمه ها رو کترج نیا-
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شو شغول کارش م رهیگیاز من م نگا صلگ ی... با بشهیو دوباره م : هگیم یحو
 امروز

روز ترجمه  هیتو  یهمه متن رو چه جور نی... اشددهیاعصددابم داغون م بدجور
هم به زحمت تموم کردم تازه تموم نکردم بردم خونه تمومش کردم...  روزیکنم د
به  ارمویدر م بمیرو از ج ی... گوشددازدههیسدداعت  دازمنیبه سدداعت م ینگاه
 ومدنین ضددوعهم مو گمی... هم موضددوع طاهر رو مزنمیاس ام اس م هیدکتر 

شکنمیامروزم رو براش اس م تا دوباره  ذارمیم زمیم یرو رو ی... بعدش هم گو
 مشغول ترجمه بشم

 کنمیبهش نگاه م رمویگیم زیم یسروش نگامو از رو یبا صدا که
بهت  گهی... امروز دیبه کارات برسدد یاس ام اس باز ی: بهتره به جاسددروش
رو  پات یحق ندار یتا تموم نکرد یکن لیمیخونه برام ا یکه بر دمیآوانس نم

 یبذار رونیاز شرکت ب
 ... هنوز چندشددمیمشددغول کارم م رمویگیبزنم نگامو ازش م یحرف نکهیا بدون

به شددماره  ی... نگاهخورهینگ مز میترجمه نکردم که گوشدد شددتریخط رو ب
ند شددمیکه متوجه م ندازمیم بام م یدکتره... لبخ مه ادیرو ل  یبرقرار ی... دک

 : بله؟گمیو م زنمیتماس رو م
 ؟ی: سالم خانم خانما... چطوردکتر

 نی... شما خوب هستیمرس-
 خوشحال شدم یلیاز بابت طاهر خ ی: ممنونم... راستدکتر

 شدیخودم هم باورم نم-
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 یکنیگفتم ضرر نم یدی: ددکتر
 حق باشماست-

 کنمینم یتوجه یول کنمیخودم احساس م ینگاه سروش رو رو ینیسنگ
 نبود که امروز قراره ماندانا برگرده ادمی: اصال دکتر

 شهیم رید یلیرفته بود... تا به خونشون برم و برگردم خ ادمیخودم هم -
 شه؟یتموم م ری: کارت هم ددکتر

 به خونشون برسم رید یفکر کنم حت آره...-
 ختهیکار سرت ر ی: البد سروش دوباره کلدکتر

 قای: دقگمیو م رهیگیم خندم
 یواسدده  گمیم ی: برو به کارت برس... قرارمون باشدده شددنبه... به منشدددکتر

 نوبت بده هیبهت  یساعت چهار و خورده ا
 زیخوبه... ممنونم بابت همه چ یلیخ-

به  هی... خوشددحالم نمکی: خواهش مدکتر دونه از راهکارام جواب داد... برو 
 کارت برس تا سروش اخراجت نکرد

 من که از خدامه-
 همه دور بردار خانم کوچولو نیکن بعد ا دای:اوه.. اوه... اول کارت رو پدکتر

 دکتر ی: آقددددددداگمیخنده م با
 کردم... برو به کارت برس... خداحافظ ی: شوخدکتر

 حافظخدا-
که با  ندازمیبه سددروش م ی... نگاهذارمیم زیم یرو کنمویرو قطع م یگوشدد
 رمویگیتوجه به اخمهاش نگامو ازش م یشددده... ب رهیدر هم بهم خ ییاخمها
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شغول کارم م ساعت شمیم ترجمه  نکهی... همشنیترجمه ها تموم م کی... تا 
 جادیا رمکا نیب یاگه توقف دونمیم کنمیم پیشروع به تا عیسر شنیها تموم م

شش م یخودیب شمویکنم تنبل م سه دمیک ساعت  سرهی... تا  امه به کارم اد ک
 پیتا یواسددده  یبرام نمونده... هنوز هم چند صددفحه ا یینا گهی... ددمیم

از شددرکت خارج نشددده... کاراش رو انجام  روزیمونده... سددروش بر خالف د
 ...ادینرفته؟... خوابم مچرا  دونمیشددده... نم یکتاب یداده و مشددغول مطالعه 

 مالمیچشمامو م کشمویم یا ازهیخم
ه تا مجبورت نکرد ی: کسگهیو با پوزخند م رهیگینگاهش رو از کتاب م سروش

د خواب آلو نطوریا شییکه فردا یجورواجور حرف بزن ینصددفه شددب با پسددرا
 یسر کار حاضر بش

که  شهینم لیدل یخودمه ول ری... هر چند تقصدمیکش ازهیصبح هزار بار خم از
 تهمت بزنه

سرد با شما به مطالعه تون برسگمیم رمویگینگامو ازش م یخون  یکار و تو دی: 
 دیدخالت نکن ستیهم که بهتون مربوط ن

 بکشه ازهیمن خم یاز جلو یکی ادی: بدم مگهیم یلحن خشن با
شددم بک ازهیخواسددتم خم یبعد وقت ی... دفعه مونهیم ادمی: گمیم یمسددخرگ با

 کنمیا اتاق رو ترک محتم
 چرا از صدبح دونمی... نمگهینم یچیه گهیو د دهیم رونیرو با حرص ب نفسدش

اون  یلحظه با خودم فکر کردم نکنه واسه  هیحوصلست...  یکالفه و ب نقدریا
 نیفکر خندم گرفت چون اگه چن نیزود از ا یفرسددتاده شدددده ول یلیمیهم ا
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توهه...  ریتقص گفتیم گرفتویرو م من ی قهی عیسروش سر فتادیاتفاق م یزیچ
 ینبل... تدونندیخاندان من رو مقصددر م نیا فتهیب یهر اتفاق ایدن نیاصددال تو ا

 شددتری... دو صددفحه بشددمیآخر م یچند صددفحه  پیمشددغول تا ذارمویکنار م
... نهکیسروش در رو باز م یو با اجازه  زنهینفر چند ضربه به در م هینمونده که 

و  هشددیم انیدر نما یداره جلو یمهربون ی افهیکه ق رمردیپ هیبعد از چند لحظه 
 : سالم پسرمگهیم

 : سالم آقا رحمان... حالتون خوبه؟سروش
 پسرم یرحمان: مرس آقا

 : سالم خانمگهیو م ندازهیبه م یهم نگاه بعد
 دی: سالم پدرجان... خسته نباشگمیم دمویتکون م یسر

تا دونه شدد و ییچا هیو  زنهیم یمهربون لبخند  یواسددده  ینیریبه همراه چند 
خانم  ی: درمونده نباشددگهیم ادی... همونطور که به طرف من مذارهیسددروش م

 جان
 دیدخترتون فرض کن ی... من هم جادیصدام نکن ینجوری: اگمیخجالت م با

 : من دختر ندارمگهیو م زنهیم یلبخند
 ام؟ هی: پس من چگمیو م خندمیم
 ارهذیبرام م ییچا هیو به همراه  ینیری... چند تا شدهیمتکون  یو سر خندهیم
 بابا رحمان یمرس-

 : بخور دخترمگهیو م کنهینگام م یبامهربون
 با اجازه آقا سروش گهیو م گردهیهم به سمت سروش برم بعد



wWw.Roman4u.iR  502 

 

سر زنهیم یلبخند سروش ر بابا رحمان د نکهی... بعد از ادهیبراش تکون م یو 
 شهیهم بلند مسروش  یصدا بندهیرو م

 یکنیکه هنوز با زبون چرب و نرمت همه رو رام خودت م نمیبی: مسروش
اون دو صددفحه رو هم  خورمویرو م مییو چا ینیریجوابشددو بدم شدد نکهیا بدون

وش مونده رو هم ن یباق ینیریدونه ش هی پی... بعد از تموم شدن تاکنمیم پیتا
 کنمیرو نگاه مشده  پیتا یترجمه ها گهیدور د هی کنمویجان م

 تموم شد-
: هگیهمونجور که نگاش به کتابه م ارهیسددرش رو باال ب نکهیبدون ا سددروش

 یبر یتونیم
 زیم یرو از رو فمی... کمهی... سددداعت چهار و نندازمیبه سددداعت م ینگاه

 شمیبلند م یصندل یاز رو دارمویبرم
 خداحافظ-

 گهینم یچیو ه دهیتکون م یسر
 هیهم  ینجوری... همکنمیدر رو باز م کنمویحرکت مسددرعت به سددمت در  به

سم د رمیخورده د صد تا اونجا بر صد در  سرشهیهم م رتریشده  از اتاق  عی... 
خودم رو  یاز منش ی... بعد از خداحافظبندمیدر رو پشت سرم م شمویخارج م

ودم آسانسور خ دنی... با رسدمیچند بار دکمه رو فشار م رسونمویبه آسانسور م
 دمیهمکف رو فشار م یطبقه  یدکمه  کنمویه داخلش پرت مرو ب
سور به طبقه  یوقت سان سانسور خارج م عیسر رسهیهمکف م یآ . با ..شمیاز آ

باندازمیم یبه اطراف نگاه امویم رونیبلند از سددداختمون ب یقدمها  هی دی... 
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سه ماندانا بخرم... ول یزیچ ست خالیچ دونمینم یوا ست ندارم د به  ی... دو
 هم ندارم ینشون برم... پول چندانخو

مه له من  یکیمواقع  ی.. بعضددسدددتیپول مهم ن گهیم ی: کگمیوار م زمز مث
 شیپ ماندانا هم شیدکتر هم پ شیشرمزده بشه... هم پ دیبخاطر نداشتن پول با

 گهید یایلیخ
راه  سددتگاهیبه سددمت ا شددمویاز شددرکت خارج م کنمیکه غرغر م نجوریهم

 ستگاهیا هیبه  دیبرسم با یمان یزودتر به خونه  خوامیکه م یی... از اونجافتمیم
 ...شترهیب میشگیهم ریاز مس میرو ادهیخورده پ هیبرم...  گهید
ض کنمیخودم فکر م با سبت به بع ضع من ن ض یلیخ ایو  هیمواقع  یبهتره... بع

که آدم از  شددهیزن و بچه اش شددرمنده م شیمرد به خاطر نداشددتن پول چنان پ
سئولشهیم ریس یزندگ ستمو خودم.. حداقل م  تی... من حداقل فقط خودم ه

 ستیرو دوش من ن هیبق
شمویم یآه به  ینطوال یرو ادهیپ هی... باالخره بعد از کنمیم شتریسرعتمو ب ک

سمویم ستگاهیا صندل یکی یکه رو نی... همشمیسوار اتوب*و*س م ر  یاز 
 مبیرو از ج میگوشدد تا کنمیفرو م بمیدسددتم رو داخل ج نمیشددیم یخال یها

گاه ارمویدرب جب م یبه سددداعتش ن مال تع ما در ک ندازم... ا  میگوشدد نمیبیب
مام تو هم مسدددتین باز م فمیک پی... زرنی... اخ بال گوشدد کنمیرو   میدن
 داشیاما پ کنمی... همه و همه رو باز میکنار پی... زیوسددط پی... زگردمیم

 کنمینم
 شهیاز نهادم بلند م آه

 ؟یکرد کارشی: ترنم چمگیوار م زمزمه
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 یته دلم بدجور خال میمدت برام اتفاق بد افتاده با گم شدددن گوشدد نیبس ا از
گم شددد... که ترانه همون روز  میکه گوشدد فتمیم شیچهار سددال پ ادی... شددهیم

روم آ کنمیم یشد... سع میزندگ یخاطره  نیکرد... که اون روز بدتر یخودکش
.. مکنیفکر م دهخور هی... کشدمیم قیس عمنف هی بندمویباشدم... چشدمام رو م

 ازش استفاده کردم؟.... یبار ک نیآخر
 گذاشتم زیم ی: آهان... با دکتر حرف زدمو اون رو روگمیوار م زمزمه
شتم...  زیم ی... پس رونهیشیرو لبم م یلبخند س هیجا گذا بودم  دهیلحظه تر

شه.. مارگز ینکنه دوباره اتفاقا شته تکرار ب س اهیس سمونیاز ر دهیگذ هم  دیفو 
 شدم دهیمار گز نیاز هزار بار تا حاال توسط ا شیچه برسه به من که ب ترسهیم
ست رو ب دی: ترنم باگمیخودم م با شر نباری.... ایجمع کن شتریحوا کت جا تو 

 که در دسترس همه باشه یجا بذار ییجا هیبعد ممکنه  یدفعه  یول یگذاشت
 خانم؟ نیگفت یزی: چامیبه خودم م یزن یصدا با

خند که کنارم نشددسددته لب یفکرمو بلند به زبون آوردم شددرمزده به زن نکهیا مثله
 : با خودم بودمگمیم زنمویم
گاه م هی ته... نگامو ازش  وونهید هیکه انگار  کنهیجور بهم ن کنارش نشددسدد
 کنمیر م... با خودم فکشهی... لبخندم پررنگ تر مکنمیم رهیخ رونیبه ب رمویگیم

سوندم... ب یوونگیواقعا د که  موشیفکرا م نیا الیخیرو در خودم به حد اعال ر
رو  میسددر به شددرکت بزنمو گوشدد هیبه خونه برم  نکهیقبل از ا رمیگیم میتصددم

 یچ یکه واسدده مان کنمیفکر م نیکه گرفتم به ا یمیاز تصددم یبردارم... راضدد
 یبسددته از شددکالتا به دو تیکه در نها رمیبخرم؟... اونقدر با خودم کلنجار م
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 دوست یلیرو خ ری... پسر ماندانا و امدمیم تیرضا رارسالنیام یمورد عالقه 
به  دنی... بعد از رسددکنهیذوق م یلیخ شددکالتااون  دنیدارم... مطمئننا از د

به سمت آدرس خونشون حرکت  شمویم ادهیمقصد موردنظرم از اتوب*و*س پ
 شهیکه ده هزارتومن برام تموم م مخریراه دو بسته هم شکالت م ی... توکنمیم
 بگذرونم؟ ی: تا آخر ماه با چهل هزارتومن چه جورکنمیخودم فکر م با
 ... فعالالیخی: بگمیو م ندازمویباال م یشددونه ا ریو ام یمان یخونه  دنید با

... با شددوق یحسددداب و کتاب حاال حاالها وقت دار یبرا ابیرو در یمان
 ارموی... دستم رو باال مرسونمیرو به خونه شون م خودم کنمویقدمهامو تندتر م
... هر چند شنومیم رو یا بهیمرد غر یصدا ی... بعد از مدتدمیزنگ رو فشار م

 ه؟یطرف مقابلم ک دونمیخورده صدا برام آشناهه اما نم هی
 : بله؟مرد

 ماندانا هستم یمن از دوستا-
 ن؟یی: ترنم خانم شمامرد

 : بل......گمیتعجب م با
 شهیحرفم تموم نشده که در باز م هنوز

 داخل دیی: بفرماگهیکه م شنومیم فونیمرد رو از پشت آ یصدا دوباره
 بود تعجبم از یک دونمی...نمبندمیو در رو پشت سرم م شمیوارد خونه م یزود

ته... هم نهیا ناخ قدم نیکه اون طرف چطور من رو شدد ند   اطیتو ح یکه چ
صداخونه ب یدر ورود دارمیبرم شتناک یا  و بعد هم ماندانا رو  شهیباز م یوح

... یاومد االخرهترنم... ب ی: واگهیم غیو با ج ارهیکه به سددمت هجوم م نمیبیم
 ؟یدلم برات تنگ شده بود.. خوب
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شک م بهت سر جام خ ساب نکهی... بدون اشهیزده  ست و ح نگام کنه از  یدر
 کنهیمن م دنیو شروع به ب*و*س شهیم زونیگردنم آو

... یکرد می: گم شددو اونور... تف مالگمیم ارمویم رونیزور از ب*غ*لش ب به
که من فکر کردم زلزله  ی... چنان در رو باز کردهیچه وضددعه مهمون نواز نیا

اونور  ی... رفتیاریآدمخوارا به سمت من هجوم م نیاومده... بعد هم که مثله ا
 ...یبرگشت یبدتر هم شد چیه یآدم نشد

 ونجور مات من شدههم ماندانا
شون مشنومیرو هم م بهیو اون مرد غر ریام یخنده  یصدا  ...فتهی... نگاهم به

که اون طرف مهران بوده... با خجالت  شددمیتازه متوجه م بهیمرد غر دنیبا د
 کنمیو بهشون سالم م دمیبراشون تکون م یسر

که م زیو مهران ن ریام ندنیهمونطور  ب دنویجوابمو م خ ما آروم آروم  ه طرف 
 کنندیحرکت م

 شده؟ ی: ترنم صورتت چگهیم یبا ناراحت ماندانا
خورده بهتر شده  هیصورتم نبودم... هر چند  ادی... اصال مونهیتو دهنم م حرف

 داستیکامال پ کیاز نزد یول ستیمعلوم ن ادیو از دور ز
 ستین یمهم زی: چگمیم زنمویم یلبخند زورک هی

 سر صورتت اومده ییچه بال نی.. بب.ستی: کجاش مهم نماندانا
شک شمش جمع م ا : بعد گهیو زمزمه وار م کنهیو دوباره ب*غ*لم م شهیتو چ

هم مشکل  یسرت آوردن ترنم؟...نکنه قبل از مهمون ییچه بال یاز اون مهمون
 برات... رمیبم ی... آره... اله؟یگفتیبهم نم یداشت
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 شنیم کین نزد... داداش و شوهرت دارن بهمویآروم باش مان-
 : به جهنمگهیکه تو ب*غ*لمه م همونجور

 یمان-
 : اه... باشه باباگهیبغض م با
 ادیز یلیدلم برات تنگ شده بود ترنم... خ یلی: خدهیادامه م ینیلحن غمگ با

با من و ماندانا ندارن... آروم آروم به طرف ما  یچندان یفاصددله  ریو ام مهران
 انیم

 از تو شتریب یلیدلتنگت بودم گلم... خ یلیخ : منمگمیم یآروم به
 دلتنگت بودم شتری... من بری: نه خگهیم یلحن تخس با

 نندکیمن و ماندانا واستادن و با لبخند نگامون م یجلو قایحاال دق ریو ام مهران
. ..کنمیسددالم م ریبا مهران و ام گهیبار د هی ارمویم رونیرو از آغوشددم ب ماندانا

ودش خ یبه رو یزیچ کنهیم یو سددع کنهیم یبه صددورتم نگاه یحتبا نارا ریام
... ماندانا که وضع شهیم رهی... اما مهران با تعجب اشکارا به صورت من خارهین

که  یدونیبخر م ینیریش لویچند ک وبا مهران بر رجانی: امگهیم نهیبیم نطوریرو ا
 شهیکاروانسرا م نجایاز فردا ا

 فتی: مهران جان راه بگهیو م دهیتکون م یسر رهیگیکه تا ته موضوع رو م ریام
 جازه: با اگهیو م کشهیدستش رو م ریبگه که ام یزیچ خوادیبا تعجب م مهران

 گمینم یزیچ دمویتکون م یسر
 فرستادمشون اهیدنبال نخود س یچه جور ینیبی: مگهیبا خنده م ماندانا

 هایگ*ن*ا*ه داشتن طفلک-



wWw.Roman4u.iR  508 

 

رو تمومش کن... اگه به تو باشدده  ی: اه... دلسددوزگهیو م کنهیم یاخم ماندانا
 یسوزونیسوپور محله هم دل م یواسه 
 برهیو با خودش به داخل خونه م کشهیرو م دستم

 شربت درست کنم هی.. برم نی: برو بشماندانا
 شربت شو... هر وقت......... الیخیماندانا ب-

 امیزود م نی: خودم هم تشنمه... برو بشماندانا
الن ارسدد ریام ی: براگمیم رمویگی... شددکالتا رو به طرفش مدمیتکون م یسددر
 شکالتا دوست داره؟ نی... هنوز هم از ادمیخر

 بود؟ یچه کار نی... اوونهی: دماندانا
 حرفا رو نداره نیا گهی: دو بسته شکالت که دگمیم ندازمویباال م یا شونه

: عاشقشونه... حاضره نهار گهیم ندازهیبهشون م یو نگاه رهیگیرو از م شکالتا
 شکالتا دست بکشه نیمحاله از ا یو شام نخوره ول

 هریو به سمت اشپزخونه م کنهیپشتش رو به من م زنهیکه حرف م همونجور
نا ندا تا چ نیا دونمی: نمما که ام یشددکال مه از ا نیارسددالن ا ریدارن   نایه

 باباش رو دوست نداره شکالتا رو دوست داره من و نیکه ا نقدری... اخورهیم
 کنمیرو واسه نشستن انتخاب م یکی رمویسمت مبل م به

 نمشیبی: حاال کجاست؟ نمزنمیکه نشستم داد م ییازهمونجا
 : با مامان بزرگش رفته خونشونماندانا

 ست؟ین نجایا یچرا کس یراست-
 رنیپدرشوهرم واسه ورود ما بگ یجشن خونه  هی: قرار شد امشب ماندانا
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 ی: تو هم دعوتگهیم ادویم رونیشربت از آشپزخونه ب ینیس هی با
 امیب تونمینم یدونیخودت که م-

 یتونیهم م یلی... خخودی: بماندانا
شرا- شا یلیخونه خ طیباور کن  شم ازت کمک بگ دیبده...  ... باز رمیمجبور ب

 به مشکل برخوردم
بت رو رو کنهیتعجب نگام م با بل من رو براو مب ذارهیم زیم یشددر  یل مقا

 کنهینشستن انتخاب م
 شده ترنم؟ ی... چ؟ی: نگرانم کردماندانا
ست بهم زل زده... چند  ی... ماندانا با نگراندارمیشربت رو برم کنمویدراز م د

بت رو م قا نی: تو اگمیم خورمویجرعه از شددر فا تاده...  یادیز یمدت ات اف
 یلی... خترسمیم یلیمواقع خ یبعض

نا ندا که آخر: ما مه چ نیمن  ماس گرفتم ه هات ت با ته  زیبار  خوب بود... الب
 ...و.. یبود... به جز مهمون فتادهین یبود که اتفاق خاص نیمنظورم از خوب ا

شو م پرمیم سط حرف شد... البته  یلعنت هیاز اون مهمون زی: همه چگمیو شروع 
ه .. اما مثلاونقدر مهم باشدده. کردمیفکر نم یشددده بود ول ییزایچ هیقبلش هم 

 کردمیاشتباه م شهیهم
 شده؟ ی... بگو چی: تو که جون به لبم کردماندانا

 رو زی... همه چکنمیماجرا م فیشددروع به تعر دمویتکون م یبا ناراحت سددرمو
 دکتر... ماندانا با دقت به ی... از سددروش گرفته تا ماجراکنمیم فیواسددش تعر

ام شروع به فحش دادن به سروش ... بعد از تموم شدن حرفیکنیحرفام توجه م
 کنهیم
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 هیآدم روان هی: ترنم به خدا سروش ماندانا
 ماندانا-

 وونهید ی... پسره گم؟ی... مگه دروغ مهی: چماندانا
 ...ی: تمومش کن مانگمیم رمویگیدستام م نیب سرمو

 ؟ی: هنوز هم دوستش دارپرسهیم یلحن آروم با
 ه نشنگفت چوقتیحرفا بهتره ه یبعض ...کنهیم ی: چه فرقگمیپوزخند م با

 : ترنمماندانا
 یخورد...ول دیگفت با شدددهیحرفا رو نم ی:بعضدددمیادامه م یلبخند تلخ با

 ینگدلت شهیسردلت..م مونهیخورد ..م شهیگفت فنه م شهیحرفا رو نه م یبعض
 سکوت!! شهیبغض..م شهیم

 شهیتو چشماش جمع م اشک
 زنهیحرف دله من رو م دوست دارم... یلیجمله رو خ نیا-
ستش دارستیحق تو ن یزندگ نی: ترنم اگهیبغض م با آخه  ؟ی... چرا هنوز دو

 ذاشتمیچرا؟... اگه من بودم محل سگ هم بهش نم
 گمینم یچیه کشمویم یآه
 گمینم یچیه کشمویم یآه

 اصال انتظار نداشتم یرمضان ی: از آقاگهیو م شهیسروش م الیخیب
 کردیخبر نداره وگرنه مجبورم نم یزیبخت هم از چ... اون بدالیخیب-
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 صحبت ریشناخت... حتما با ام شهیرو نم چکسیدوره زمونه ه نی: تو اماندانا
 نیکنند... از هم سیشددرکت تاسدد هی گهیبا همد خوانیو مهران م ری... امکنمیم

 حاال خودت رو استخدام شده فرض کن
 یچه کاره ا ی: اونوقت جنابعالگمیم خندمویم
 : مثال نسبت دو طرفه دارماگهیافتخار م با
 کنهیداداشت چرا تو شرکت بابات کار نم -

نا تا خل و چل افتادم ...  ریواال... تو فکر کن حماقت.. گ دونمی: نمماندا دو 
ستن که نبا دهیعق نیهم مهران بر ا ریهم ام ته گرف یکمک یگرام یاز پدرها دیه

 شود
 یالمانگار خودت س یگیجور م هی-

 من هم مثله اون دو تا خل و چلم ی: نه تو رو خدا نگو فکر کردماندانا
چل تر - خل و  مه  بذار یفکر کردم مطمئنم... تو خودت از ه  هی.... اصددال 

... ییخل وچال یهمه  یرو راحت کنم تو سددر دسددته  التیجمله بگمو خ
 نبود دیبع یبرادر نیخل و چل داشتن چن یهرچند از تو

 ترندددم: ماندانا
 نیبا تو به ا ینیبدبخت هم از همنشدد ریام نی... همگمی... مگه دروغ مه؟یچ-

 وضع دچار شده
 خود پندارد شی: کافر همه را به کماندانا

 گمینم یچیه خندمویم
شه نوبت من هم م ادتی ی: بخند ترنم خانم... بخند ولماندانا  که بهت شهیبا

صال م شوهر جونم و داداش جون ت یحق ندار هیچ یدونیبخندم... ا شرکت  و 
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هم  یباز ی... از پارتکنمی... اصددال هم سددفارشددت رو نمیکار کن میجوجون
 ستین یخبر
 هستم اشیبچه باز نی... عاشق اارهیم رونیهم زبونش رو برام ب بعد

 کنهیبگم سه سوته استخدامم م ریبرو بابا... من به ام-
 خراجت کنهسوته ا هی گمی: من هم به مهران مماندانا

 : دلت بسوزهدهیادامه م یهم با لحن مسخره ا بعد
 دمیسرمو به نشونه تاسف براش تکون م خندمیم

عد ند و شددوخ یاز کل ب نا م یبگو و بخ ندا خارج از شددوخگهیما  یلیخ ی: 
صم شحالم باالخره ت ش یگرفت میخو  ی... هر چند از لحاظ مالیم*س*تقل ب

 یکردیم یجدا زندگباز هم بهتر بود  یول یم*س*تقل بود
شور زندگ نیا یتو یدونیماندانا خودت که بهتر م- سه  یک د دختر مجر هی یوا
... در فرض که اجاره دن؟یدختر مجرد خونه اجاره نم هیسخته...کجا به  یلیخ

با ا ماه نگهش  نیکه هم ریحقوق بخور نم نیدادن  تا آخر  به زور  حاال هم 
تو همون خونه  دیبا زبا یهم اگه تو نبود... االن کردمیکجا رو اجاره م دارمیم
 کردمیبه زور ازواج م ای موندمیم

 کنمیخودته... من که بهت گفته بودم کمکت م ری: تقصماندانا
دوسددتم داره... دوسددت نداشددتم با  کردمیمونا مادرمه... فکر م کردمیفکر م-

 کنم تشیاذ شتریرفتنم ب
 ازش بدم اومد یلی: خماندانا

 کرده یباشه قبال برام مادر یقضاوت کرد... هر چ رنجویا دینبا-
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 کردنش تو سرش بخوره ی: اون مادرماندانا
 ماندانا-

 یخودیمارموز که ب ی... اون از اون بنفشددده ی: کوفت... خسددتم کردماندانا
هم از  نی... ایریگیطرفش رو م یخودی... اون از سددروش که بیهواشددو داشددت

دوسدددت  یهر غلط یکنیکارا رو م نی. هم..یدیبهش حق م یخودیمونا که ب
ندیدارن م کارگهید کن باورت شدددده گ*ن*ا*ه عا  نه واق به ؟ی... نک ... ترنم 

 بگن راهیآدما حق ندارن بهت بد و ب نیاز ا چکدومیه ایب ودتخ
 یهم طرفدار ی... از کسدددمیحق نم یاشددتباه نکن ماندانا... من به کسدد -

مه  یروز هیمن  ی... ولکنمینم ... بنفشددده... دمیپرسددتیافراد رو م نیا یه
 بودن میزندگ یسروش... مونا... اسطوره ها

 یگیم یچ فهممی: مگهیو م کشهیم یآه
 هیدوسدتت هسدتم  نیتر یمیکه صدم ی... فکرشدو کن منیفهمینه ماندانا نم-

ها یلیسدد ظه  مام لح خاطر ت تاسددف بکنم ب هار  هت بزنمو اظ با تو  ییب که 
ه ب ای یشی... از من متنفر مدهیبهت دست م یحالگذروندم... تو اون لحظه چه 

 ...؟یزنیم یلیمن س
 گهینم یچیو ه دوزهیم نینگاهشو به زم ماندانا

ظه فقط و یندار یخودت هم جواب یدید- هت بگم... اون لح بذار من ب  ...
خاطرات خوب ادیفقط  مام  با من دار یت با من  ییروزا ادی..  یفتیم یکه  که 

 «شد؟ نطوریچرا ا...»«چرا؟»چهیپیوال تو سرت مس هیو فقط  یگذروند
 شهیم رهیاز اشک بهم خ سیخ یو با چشما ارهیسرشو باال م ماندانا
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واسش جونت رو  یکه حاضر یری: حاال فکر کن امگمیتوجه به اشکاش م یب
ناراحت  یجلوتو بگه چرا بهم خ*ی*ا*ن*ت کرد ادیب یروز هی یهم بد و تو 

 چی... آره ماندانا ... هیبراش نداشددته باشدد یجواب چیه ایانصدداف یب یاز همه 
 ای... آ؟یشددیازش متنفر م ایکه بتونه اون رو قانع کنه... آ یجواب چی... هیجواب

س ی... حتخورهیحالت ازش بهم م ضر یلیاگه  شت بزنه حا ت پا رو دل یبه گو
 یبذار

 سوزهینگو... بدجور دلم م ینجوری: نگو ترنم... تو رو خدا اماندانا
من رو از  هیکه زندگ ییاونا یماندانا حرف زدن آسددونه... مهم عمله... همه -

احساس من رو  دیمن رو حماقت بدونند... شا یمهربون دیزبون من بشنون شا
 تسیمن حماقت ن یکارا گمینسبت به سروش احمقانه فرض کنند... اما من م

ت... من باورها پابرجاسددد نیمن با هم یای... دنسدددتیعشددق من احمقانه ن
ن تا م نیستیمن ن یچون شماها جا گهید چکسیندارم نه از تو نه از ه یانتظار

 یاخودت رو ج دی... بایطرفت رو درک کن یبتون نکهیا ی... برادیرو درک کن
بشدده مادرترنم...  دیبشدده ترنم... مادر ماندانا با دی... ماندانا بایطرفت بذار

ر عم هیعمر مادرت بود...  هی هک یچه قدر سددخته گذشددتن از زن نیاونوقت بب
 ی... تو االن جلوینداشددت شیتو زندگ ییکه جا یدونسددتیم یخودت رو از زن

 یذاشتیمحل سگ هم به سروش نم یمن بود یاگه به جا یگیو م یمن نشست
شتباهات یزدیحرف رو م نیبود باز هم ا ریسروش ام یاگه به جا یول ... من ا

 کنهیچرا؟ چون اون فکر م یدونیم ستمین ازش متنفر یسروش رو قبول دارم ول
 من بهش خ*ی*ا*ن*ت کردم و ترکم کرد
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قدریا نمیبیم یوقت نمیغم و غصددده ت رو بب تونمی: نمگهیم ینیلحن غمگ با  ن
حق با توهه... من احساسات اونا رو در نظر  یول شمیناراحت م کنندیم تتیاذ
 کنمیفقط به احساسات تو فکر م رمیگینم
شهیم یآه سات اونا رو هم  ی: اما ترنم حتدهیادامه م یبا ناراحتو  ک سا اگه اح

... سدددتی... مونا مادرت نکنندیم یرو ادهیدارن ز گمیباز هم م رمیدر نظر بگ
ه پدرت ک یول ستی.... سروش همسرت نستنین تیتن یطاهر و طاها برادرها

ست... اون که د گهید صد متهیپدر واقع گهیپدرت ه ه ک به طاهر رحمت... باز 
سروش که با د ییجاها هی صد مرحمت به  صورت تو  دنیهوات رو داره... باز 

 پدرت...... یدلش سوخت ول
 کنم داشیپ خوامیفکر کنم... به مادرم... م ندهیماندانا... بهتره به آ الیخیب-

نا ندا به فکر آما هه... بهتره  با تو کار هم یباشدد ندهی: حق  نه و  ... نگران خو
باش... همه جوره  یلیحواسدددت رو جمع کن خ ی.... راسددتکنمیکمکت م ن

 شلوغ رو واسه رفت و آمد انتخاب کن یرهاینگرانتم... به قول دکتر مس
 رهیدادم به هوا م فتمویم میگوش ادیآوردن اسم دکتر  با

 شد؟ ی: چگهیبا ترس م ماندانا
 شرکت سروش جا گذاشتم یرو تو میگوش-
عد انتظار دارگهید یکنیکارا رو م نی: همگهیاخم م با خوب  زیهمه چ ی... ب
... ؟یحواسددت رو جمع کن شددتریب دیبا کنهیتو فرق م طیبره... دختر شددرا شیپ

 ؟ییسر به هوا نقدریآخه چرا ا
 مهی... ساعت پنج و نندازمیبه ساعت م یتوجه به حرف ماندانا نگاه یب

 برم دی: ماندانا باگمیم شمویسرعت از جام بلند م به
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 تو رو برسونه زنمیزنگ م ریام یواستا واسه  :ماندانا
 شهیم لینه شرکت تا ساعت شش تعط-

 لحظه صبر کن هی: گهیم متفکر
ه ب نمویشددیمبل م ی... دوباره روشددهیاز من دور م عیحرف سددر نیبا گفتن ا و

: گهیو م شهیم داشیپ قهی.... بعد از چند دقندازمیم یخورده ام نگاه میشربت ن
 ریگرو ب چیسوئ نیا

 اما.........-
 ... زود برگردکشمتای: ترنم به خدا مماندانا

 آخه-
 : ترنمماندانا
 گردمی: امان از دست تو... زود برمگمیم دمویم رونیبا حرص ب نفسمو
 یباش یتو مهمون دیکار رو کن چون امشب تو هم با نی: حتما اماندانا

 ؟یماندانا دوباره شروع کرد-
 میزنیبا هم حرف م یبرگشت یوقت:فعال برو ماندانا
 : فعال خداحافظگمیم دمویتکون م سرمو

از  عی... سددرگهینم یچیو ه ارهیباال م یخداحافظ یرو به نشددونه  دسددتش
 یورودم متوجه  ی... همون لحظه شددمیم اطیوارد ح امویم رونیسدداختمون ب

به  امخویکجاست ندارم؟... م نیماش نکهیسر ا یشده بودم و پس مشکل نیماش
 ستمیمیماندانا سرجام وا یسمت در برم که با صدا

 رو روشن کن نیتو ماش کنمی: من باز مماندانا
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عقب پرت  یصددندل یرو رو فمی... کشددمیم نیسددوار ماشدد دمویتکون م یسددر
ده مون ادمی یاز رانندگ یزیچ دونمی... بعد از چهارسال نمبندمیدر رو م کنمویم
 نه؟ ای

 باشه از اتوب*و*س بهتره ی: هر چگمیپوزخند م با
 ریبخ ادشی.. ارمیاون رو به حرکت در م یبه آروم کنمویرو روشددن م نیماشدد

... ماندانا در رو کامل باز کنندیم رییعشق سرعت بودم... آدما چقدر تغ شهیهم
نارش رد م زمویبراش م یکرده... بوق له خشددمیاز ک  گهید یاز روزا یلی... مث

 که براش یزیچ تنها گنیم یدر موردم چ هیبق تسدددیباورم داره... براش مهم ن
 نمکیمواقع که به گذشددته ها فکر م ی... بعضددسددتمیکه من آدم بده ن نهیمهمه ا

شک  ی... حتشمیشرمنده م شرمندگ هیاگه اون  ه رو ب یلحظه بود باز هم برام 
 همراه داره... من حق نداشتم به ماندانا شک کنم

 حیترج یرو به رانندگ یرو ادهیپ شددهیهمکه  کنمیفکر م نیبه ا کشددمویم یآه
بود به ندرت ازش  دهیخر نیبابا برام ماشدد نکهیاون موقع ها با ا ی...حتدادمیم

ستفاده م سوار م ای شدمیسوار نم ای... کردمیا ه سرعت ب نیبا آخر شدمیاگه 
و لپ تاپ و  یکه بابا گوشدد ییروزا ادمهی... کردمیسددمت مقصددد حرکت م

اون  یلو خواستمیاز ماندانا نم یزیچ نکهیبا ا فتمیته بود مرو از من گرف نمیماش
شر زشیبه زور همه چ جاها بهم کمک کرد... با  یلی... خشدیم کیرو با من 

رو بشناسم... به سمت  میباعث شد دوست واقع یبود ول یسخت یروزا نکهیا
سروش م سرونمیشرکت  ستن...  کنمیرو انتخاب م ییرهای... م که خلوت تر ه

 مگیخوبه... نم میندارم... بعد از چهارسال هنوز هم رانندگ کیتراف ی حوصله
رو برونم خودش  نیماشدد نیا تونمیهمه سددال م نیکه بعد از ا نیهم یول هیعال
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 به شددرکت قهیدق سدددتی... بعد از بکنمیم ادی... کم کم سددرعتم رو زهیلیخ
سمیم شر شرکت پارک م ابونیخ گهیرو طرف د نی... ما  فمی.. ک.کنمیجلوتر از 

 کیتار بای... هوا تقرشددمیم ادهیپ نیخودم از ماشدد ذارمویم نیرو داخل ماشدد
 هیتک و توک  هیپرت و خلوت یمنطقه هم کال جا نیکه ا ییشددده... و از اونجا

ردارم و رو ب یتر گوش عیسر دمیم حیترج شنیرد م ابونیاز خ یموتور ای نیماش
شرک رمیم ابونیخ بلند به اون طرف ی... با قدمهادمفلنگ رو ببن سمت  ت و به 

شرکت برم نکهی... همکنمیحرکت م سمت   یقدمها یصدا دارمیچند قدم به 
 کنمیشدن بازوم رو احساس م دهیو بعد هم کش شنومینفر رو از پشت سرم م هی

گرفته  رو مقابلم ییکه چاقو بهیمرد غر هی دنیبا د گردمویتعجب به عقب برم با
شکمم  یدستش چاقو رو رو هیازوم رو گرفته و با دستش ب هی... با زنهیخشکم م

 گذاشته
 ........عنی... شهیم یدلم خال ته

 ازمبپرد تمیموقع لیو تحل هیبه تجز نیاز ا شتریب دهیاجازه نم بهیغر مرد
 ذارمیو گرنه زندت نم یفتیسر و صدا راه ب ی: بهتره بمرد

 ...رهیقلبم باال م ضربان
سه  یزی: من چگمیم یلرزون یصدا با شته  یشما ارزش ماد یندارم که وا دا

 باشه
 فتی... خفه شو و راه بیارز یم ی: تو خودت کلگهیو م زنهیم یپوزخند
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از  خواسددتیکرده بود... که م دمی... که پسددره تهدفتمیپارک م یاون روز تو ادی
ستفاده کنه... که م سوا ستیمن  ش خوا سوار ما  هنکیکنه.... با فکر ا نمیبه زور 

 شهیم شتریطرف هم همون باشه ترسم ب نیقصد ا دیشا
 ...ذارهیو چاقو رو پشتم م دهی... به جلو هلم مکنهیرو ول م بازوم

رش فک تونمینم یداره... حت یبد تیالبد ن ستی... اگه دزد نرهیتو هم م اخمام
 بشه... یرو هم کنم که بهم دست دراز

 کنمیسوراخ سوراخت م نجایهم : بهتره فکر فرار به سرت نزنه و گرنهمرد
فرار  دینم بابترسددم... تر دیبترسددم... نبا دیبترسددم... نبا دیبترسددم... نبا دینبا
با خودم ایتونیدختر... تو م یتونی... تو میکن مدام  ها رو تکرار  نی...  له  جم
 ...کنمیم

شرکت هدا داره سمت مخالف  ... رمی... چند قدم به جلو مکنهیم تیمن رو به 
.. مادرم. ادی... مامیتصددم ادی... فتمیآرزوهام م ادی... گهیمرگه د تشینها ترنم

ست ندارم بم شش رو نمیمادرم رو بب خوادی.... دلم مرمیدو ست دارم آغو ... دو
بار هم  هی یسال برا هاروجودم احساس کنم... دوست دارم بعد از چ یبا همه 

 شده بودم دواریکنم... تازه ام یکه شده زندگ
 شهیتر م یته دلم خال میشیکه از شرکت دورتر م یقدم هر با

 : تندتر... بجنبمرد
چه قزنمیخودم تشددر م به به  لت بکش... زنده بودن  جا  ... اگهیمتی: ترنم خ

 ...شهیم یچ ستیمعلوم ن یمرد بش نیا یخواسته ها میتسل
ا... نآش نیماش هی... میرسیم ینیماش هی یکیموندم... به نزد یتو دو راه بدجور

 شهیم شترینشستن... ترسم ب نیماش یهم تو گهی... دو تا مرد ددیسمند سف
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به  یبا آرنجم ضددربه ا زنمویرو م زیو همه چ یزندگ دی... قیفرار کن دیبا ترنم
سروش م کنمویشکم مرد وارد م شرکت  سمت  سردومیبه  شروع  عی... اونقدر 

 دکریکه مرد فکر نم یی... از اونجاشددهیکه خودم هم باورم نم کنمیم دنیبه دو
ضربه  ست داد و با  صدا نیمن پخش زم یفرار کنم تعادلش رو از د  یشد... 

ماشدد به همراه داد و فر نیباز شددددن در  مدام شددنومیمرد م هی ادیرو  که   ...
مه چ یب ی... ول«رشیبگ مای... نرشیبگ یلعنت...»گهیم به ه مه  و زیتوجه  ه

شرکتدومیکس فقط م سمت  سم جهنم بود ول نیکه تو ا ی... به  الن ا یروزا وا
... ومشنیرو هم پشت سرم م گهینفر د هی یپا یبرام حکم بهشت رو داره... صدا

طرف  اون کنمی... حس مشهیمن م شترینفس نفس زدناش باعث ترس ب یصدا
... و در آخر کنمیبه خودم احسدداس م کینزد یلی... اون رو خرسددهیداره بهم م

ست ش یول دمیم ی... جا خالشهیدراز مکه به طرفم  نمیبیرو م ید ست و دوباره د
ادلمو تع شددهیکارش باعث م نی... اندازهیم چنگمانتوم  نیو به آسددت کنهیدراز م

که  هنیا شمیکه متوجه م یزیب*غ*لش پرت بشم... تنها چ یاز دست بدمو تو
سردستین یاون مرد قبل نیا س عک یبهم اجازه  نکهیتمام بدون ا ی... با خون

اش  هگیو با دست د کنهیدستش رو دور شونم حلقه م هیبده  یاعتراض ایالعمل 
 رهیگیدهنم م یورو جل یدستمال

 شمینم یزیچ یمتوجه  گهیو د شنیکم چشمام بسته م کم
 هفدهم فصل
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باز م به با گنگکنمیزحمت چشددمام رو  ... سددرم کنمیبه اطراف نگاه م ی... 
 یوکه ت یزی... تنها چنمیبیم یلاتاق خا هی ی.... خودم رو توکنهیدرد م بیعج

 پهنه نیزم یکه رو هیموکت کهیت هیاتاقه 
 کجاست؟ نجای: اکنمیزمزمه م رلبیز
شم که تازه متوجه  نیزم یاز رو خوامیم ست و پام م یبلند  ست و شمید ... د

 پاهام رو با طناب بسته شدن
شارمیرو به خاطر م زیکم همه چ کم ستمال سمند... دزد... چاقو. نی... ما .. د

 یهوشیو در آخر ب
زده... ترس رو با بند بند وجودم احسدداس  خیشدددت ترس نوک انگشددتام  از
از  یکنم... اشک کاریچ دیبا دونمی... نمنمیشیم نیزم یرو ی... به سختکنمیم

سراز یگوشه  شمم  ستاخوادیآغوش امن م هی... دلم شهیم ریچ سته ام  ی... د ب
پاک  ورتمصدد یشدددن رو از رو ریشددمام سددرازکه از چ ییاشددکا ارمویرو باال م

 فکرم رو جمع و جور کنم کنمیم ی... سعکنمیم
اش تو ب ی... ترنم قوکشددمیم یقی.... نفس عمسددتین دنیاالن وقت ترسدد ترنم

ستام میتونیم شمیم یا گهید قی... باز هم نفس عملرزهی.... د سع ک  کنمیم یو 
شم اما خ ستن؟ یک نایبدونم ا دیبا یزیسخته... قبل از هر چ یلیآروم با ... ه

مت آب دهنم رو ارنیسددرم ب ییچه بال خوانیدارن؟... م کارمیچ به زح  ...
شروع به داد زدن م دمیقورت م شدت باز  ی... بعد از مدتکنمیو با ترس  در به 

همون  کنمی... حس مشهیم انیدر نما یدر هم جلو یینفر با اخمها هیو  شهیم
 کرد هوشیکه من رو ب هیپسر

 : چه خبرتهگهیداد م با
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 ن؟یدار کاریبا من چ-
صدا کن یادیاگه ز یفهمی: به موقعش مگهیو م زنهیم یپوزخند ور مجب یسر و 

 از راه.......... شمیم
هام : پرگهیکه م شهیکرده بود بلند م دمیکه با چاقو تهد یداد همون مرد یصدا

 می... به مشکل برخوردایب
 ن؟یزد یدچه گن گهی: دپرسهیم یکالفگ با

 کرده و وارد خونه شده بمونینفر تعق هی: مرد
 ن؟یکردیم یچه غلط نیپس شماها داشت ؟ی: چددددددددددددپرهام

 ی: به نفعته خفه شگهیو م زنهیبهم زل م تیعصبان با
 دهیم یدستورات هیو با داد به بق بندهیتوجه به من در رو محکم م یبعد ب و

سرمون  االی... دیکن داشیاالن پ نی: همپرهام ست از  صور بفهمه پو ...اگه من
 کنهیم

خودت کمکم  ایکنم... خدا دایممکنه نجات پ یعنی... شددمیم دواریدلم ام ته
 گذاشته باشه انیرو هم در جر سیهست پل یهر کس دوارمیکن... ام

 ؟یمطمئن مای: نپرهام
 دینپرییپا وارینفر از د هی دمی: آره بابا... خودم دماین

... اگه به تو بود دختره هم فرار کشمتیخراب بشه خودم م تی: اگه مامورپرهام
 کرده بود

 : پر.......ماین

http://www.roman4u.ir/


 523 شقعبه دیار سفر 

شو... تو هم برو بگرد پپرهام ستاد نجایکن... ا داشی: خفه  ور دل من چه  یوا
 ؟یکنیم یغلط

 باشه تونهیم یک یعنی
 شهیبلند م ماین یصدا قهیده دق بعد

 مشی: پرهام گرفتماین
 ه؟ی... کارنشی: بگو بمپرها

 ترنم کجاست؟ البد از آشناهاشه گهی: مدام مماین
 ارهی: منصور پدرمون رو در مپرهام
 زنهیتند تند م قلبم

 هیزیریسروش قلبم م یآشنا یصدا دنیشن با
 : ندهگمیوار م زمزمه

 شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک
 ن؟یکرد کاریچ با ترنم ن؟یهست ی: شماها کگهیبا داد م سروش

اه رو به همر یعواقب خوب ادیز یفوضددول یدونینم نکهی: آقا پسددر مثله اپرهام
 ؟ینداره... نکنه دوست پسرش

 لرزهیشدت ترس همه بدنم م از
 : خفه ش....سروش

 چند بلند شده دادیداد و ب یدعوا شده... صدا رونیاون ب کنمیم حس
 یرو من دسددت بلند کن یکنیم: چه طور جرات شددنومیداد پرهام رو م یصدددا

 مونهیجواب نم یکارت ب نیمطمئن باش ا
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گه مرد بودسددروش ظه جواب م ی: ا کهینه ا یدادیهمون لح هزار نفر رو  ن
 مونهیجواب نم یکارت ب یجلوم بگ یایبعد ب رنیمن رو بگ یبفرست

 ذارمیقلبم م ی... دستم رو روشهیم یته دلم خال یلیس یصدا دنیشن با
 ؟؟یکارشی... چیزنیحرف م یدای: زپرهام

 یک*ث*ا*ف*ت ربط ی: به توشددنومیپر از تمسددخر سددروش رو م یصدددا
 ن؟یکرد کارشینداره... چ

سخرگ پرهام سم مهمون نواز یبه زود یول می:هنوز کارش نکردگهیم یبا م  یر
 یمونینم بینص ینترس تو هم ب میکنیم ییرایازش پذ مویاریرو به جا م

 ؟یردک کاریبا ترنم چ گمیم ی: لعنتچهیپیوشم مسروش تو گ ادیفر یصدا
 شهیبلند م ادیداد و فر یصدا دوباره

 ایلعنت نشیری: بگگهیکه پرهام با داد م کنهیم کاریسروش چ دونمینم
 کشمتیخودم م یبا دستها ادیسرش ب یی: اگه بالسروش

سول رو خال نیا یبای: جگهیسروش م ادیتوجه به داد و فر یب پرهام سو  یبچه 
اضددافه هم کرد  ی... اگه سددر و صدددانشیبنداز یکیاون  شیو بعد هم پ دیکن

 نیدست و پا و دهنش رو ببند
 شهیو سروش رو به داخل اتاق پرت م شهیدر اتاق باز م قهیاز چند دق بعد

 کنمیترس به سروش نگاه م با
سخر رو به من م شنومیرو م مایچندش آور ن یصدا  رد یی: از تنهاگهیکه با تم
 می... فعال خوش بگذرون که بعدا باهات کار داریاومد
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شمام زل م سروش شم به چ سروش مزنهیبا خ  مایبه ن رمویگی... نگاهم رو از 
 رو یشددده... پوزخند رهی... با تمسددخر به حرکات من و سددروش خکنمینگاه م

 کنهیم ییلباش خودنما
 کارت دارم ایب مای: نپرهام

شب خوبماین ستاره آرزومندم... تا مشما  یرو برا ی:  صفر  هوا  دیتونیدر هتل 
 دیو اصال هم فکر صورتحسابش نباش دیکن لیم

 ؟یهست یکدوم گور مدددددددددددای:نپرهام
 دو کلمه حرف بزنم ی: اومدم بابا... اگه گذاشتماین

 ......گی: داشتم مدهیادامه م طنتیبا ش بعد
 بلند شم کشتمت مای: نپرهام

 یری: اه.... بمشهیو غرغر کنون از در دور م بندهیدر هم در رو م ییبا اخما ماین
 یریپرهام... بم

 امیسروش به خودم م یصدا با
 نی... ا؟یآدم بش یخوایتو نم یعنی... آره؟... یزد گهیگند د هی: دوباره سروش

 ؟یدار کاریدارن ترنم؟... باز چ کاریارازل و اوباش با تو چ
شمویم یآه شک و ترد تیموقع نی... تو اگمینم یچیو ه ک ست از  ر ب دیهم د
 سوزونهیدلم رو م شهی... باز مثله همدارهینم

و  رسددونهی... به سددرعت خودش رو به من مشددهیبلند م نیزم یاز رو سددروش
 کنهیکه دور دست و پاهام بسته شدن م ییشروع به باز کردن طنابها

باز کردن طنابها اونها رو گوشددده ا بعد ... تو نهیشددیو جلو م هکنیپرت م یاز 
 خوان؟یاز جونت م یهستن؟... چ یک نای: ترنم اگهیو بهم م زنهیچشمام زل م
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 نمکیخبرت م دمی: هر وقت فهمگمیو م رمویگینگامو ازش م یتفاوت یب با
 : ترندددمسروش

 بهت بدم یچه جواب یانتظار دار دونمینم یوقت ه؟یچ-
 باور کنم؟ ی: انتظار دارسروش

 ندارم یانتظار چیه یکیاز تو  گهیوقته د یلیمن خ-
 : ترنم رو اعصاب من راه نروسروش

که بخوام رو اعصدداب  سددتمین کاریدارم... اونقدر ب کاریمن به اعصدداب تو چ-
 کنم یرو ادهیپ یجنابعال ینداشته 
 : ترنددددمسروش

 کنهیبرام ترنم ترنم م یکوفت... ه-
 نکن بزنم ناقصت کنما یکار هی: سروش

 نیا شددهیم دایآدم پ یکاف یبه اندازه  نجایبه خودت زحمت نده.... ا یخودیب-
 ناق  شدنه بنده رو تماشا کن نی... تو هم بشرهیکار رو به عهده بگ

 واریسرتو بکوبم به د خوادی: دلم مسروش
 یاز دسددت تو رمیبم فتمیب دیشددا واریسددرمو بکوبم به د خوادیمن هم دلم م-

شم سرم برنمزبون نفهم راحت ب ست از  صال کیداری... چرا د گفت من  ی... ا
 ؟یندار ی... مگه تو کار و زندگ؟یکن بیرو تعق

به خطر  شددعوریب یتو ی: من احمق رو بگو که جون خودم رو واسدده سددروش
 انداختم

 یبه خطر بنداز شعوریمن ب یازت نخواسته بود جون ارزشمندت رو برا یکس-
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 شکرتهت یحرفا هم جا نی: البد اسروش
 انگار یزنیجور حرف م هیازت تشددکر کنم....  یچ ی: واسدده گمیپوزخند م با
ت خود نجاسددتیا یاما بدبخت یزیچ هی ی... اگه نجاتم داده بودیکرد کاریچ

ست یهم اومد ش  سرت ییبال هی نای... فردا ایگیو چرت و پرت م یور دل من ن
باعثش بودت گنیسددر من بدبخت و م زنیریو تبارت م لیتمام ا ارنیب ... یو 

من اصال روحم هم خبر نداشت پسرتون  غمبریبه پ ریبگم به پ ییایحاال من دن
حاال خودم رو مرده  نیکه باور کنه... بهتره از هم هیک یکرده ول بیرو تعق نایا

هم جون سددالم به در بردم محاله خونوادت من رو  نجایفرض کنم چون اگه از ا
 زنده بذارن

 ییرو: واقعا که پرسروش
 سیپل زنگ به هیبود  یکاف یکمکم کن یخواستی... اگه مگمیرو م قتیمن حق-
 ؟یبود از خودت در آورد یچ ایاکشن باز نیا گهید یزدیم

 محاله کمکت کنم یبعد اگه رو به موت هم باش ی: دفعه سروش
شحال م- ... یمن نکن یدر کارها یدخالت چیو ه یبه حرفت عمل کن شمیخو
 و اون باشم نینگران جواب پس دادن به ا ستمیمجبور ن گهید ینجوریا

 نایبگو ا ...ستین هایحرفا و لجباز نی: ترنم االن وقت اگهیم یبا کالفگ سروش
 کنم یغلط هیتونستم  دیهستن شا یک
عد تو یکار کن چیه ینتونسددت رونیتو اون ب- که ه نیا یب تاق   یرارراه ف چیا
 ؟یکن کاریچ یخوایم ستین

 م: ترنسروش
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 ییاحدس هیفقط  دونمینم قای: خودم هم دقگمیم دمویم رونیبا حرص ب نفسمو
 زنمیم

 کنهینگام م یبا حالت گنگ سروش
 نمکیم فیشده رو براش تعر لیمیا یخودرو و عکسا بیپارک و تعق یماجرا

 باور کنم؟ ی: انتظار دارگهیتمسخر م با
 داشته باشم یبعالاز جنا ییانتظارا نینه بابا... من غلط بکنم همچ-

 ؟یکنی: مسخرم مسروش
 میدیخورده جوک بگم بخند هیشده گفتم  نیسنگ یادیجو ز دمینه د-

شن یزیچ خوادیم سروش : من احمق رو بگو که دارم گمیم یبگه که با لحن خ
 زمیواسه تو حرف م

سمت پنجره م یب شمویبلند م نیزم یرو از سروش به  نجره پ هی... رمیتوجه به 
... داخل رسدهیبه نظر م ادیز نیکه حفاظ داره... ارتفاعش هم از زم کیکوچ ی
 هیاما  فتهیدردسددر ب یدوسددت ندارم سددروش تو نکهی... با اشددهیم دهید اطیح

اک ترسن یلیخ ییهاتن نجایکنارمه... ا نکهیخوشحالم... خوشحال از ا ییجورا
 رسهیبه نظر م

 شنومیسروش رو م یصدا
 ؟یکردیم کاریشرکت چ یکایوقت شب نزد نی: اسروش

. به ..نمیشددیم نیزم یرو رمویگیم رونیجوابشددو بدم نگاهمو از ب نکهیا بدون
 می... درسته سروش کنارمه... اما االن نگرانبندمیچشمام رو م دمویم هیتک وارید
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... هم خوشددحالم هم ناراحتم... ارنیسددرش ب ییبال ترسددمیدو برابر شددده... م
 خوامیم یچ دونمیخودم هم نم

 : با توام؟سروش
 رو جا می... گوشددی: اه... خسددتم کردگمیم کنمویچشددمامو باز م یکالفگ با

 گذاشته بودم اومدم بردارم
 هستن؟ یک نایا یدونی: واقعا نمسروش

 هیدوسدددت پسددر سدددابقم هسددتن اومدن تالف ی... از دوسددتادونمیچرا م-
به  ارنیکردم رو سددرم در ب چارهیکه در حق اون ب ییهاخ*ی*ا*ن*ت که  حاال 

 برو دنبال راه فرار باش یدیجوابت رس
 : ترنمسروش

... اول و آخر که تو حرف خودت ؟یسددتین ییجوابا نی... مگه دنبال چنه؟یچ-
 ه؟یچ یواسه  دناتیسوال پرس نی... پس ایزنیرو م

 کنهینگام م متفکر
 یدادیخبر م سیبه پل کاشی: اگمیوار م زمزمه

... دسددتپاچه شددده بودم... کنمیم کاریدارم چ مدونسددتی: اون لحظه نمسددروش
موضددوع رو گنده  یادیباشدده... تو ز ییفکر نکنم اونقدرا هم موضددوع جنا یول

 یکرد
شماش زل م تو صد ا کنمی: من فکر مدهیاون هم ادامه م زنمویچ ... هیاخاذ نایق

 رندیاز خونوادت بگ یپول هیالبد تو رو گروگان گرفتن تا 
 ...زنمیم یتلخ لبخند
 حق با تو باشه کاشی: اگمیوار م زمزمه
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 ییکه حرفها خونمی... از چشددماش مسددتین نطوریکه ا دونمیچند خودم م هر
از حرفا  چکدومیهم ه دیزدم رو باور نکرده.... شددا لیمیکه در مورد عکس و ا

 رو باور نکرده
چرا حس  دونمیگرفته... نم بی... دلم عجشددمیم رهیخ نیبه زم کشددمویم یآه
 دمیترس یادیکه ز نهیا لشیدل دیآخر خطم... شا کنمیم

و  شنیوارد م کلیه یو دو تا مرد قو شهیبگه که در باز م یزیچ خوادیم سروش
سروش به دو تا بازوم چنگ مانیبه طرف من م  یاز رو زنندوی... بدون توجه به 

 کنندیبلندم م نیزم
 ؟دیکنیم یچه غلط دی: دارگهیو م شهیاز جاش بلند م سروش

هم من رو با خودش  یکی... اون رهیو به طرف سددروش م کنهیولم م شددونیکی
 کشهیم

به  دیچرا... شدددا دونمی... نمکنمینه التماس م کشددمیم غیچرا نه ج دونمینم
ندارم جلو یا دهیفا چیه دونمیم نکهیخاطر ا هر کس و  ینداره.... دوسدددت 

س شه...  یناک تک از ترس ک چوقتیتو ه..»فتمیحرف دکتر م ادیغرورم خورد ب
 یهابیشدداز فراز و ن چوقتیتو ه یالتماس نکرد یحرفا به کسدد نیو فحش و ا

باره  یبرا چوقتی... تو هیفرار نکرد تیزندگ  یبه دسدددت آوردن محبت دو
... مقاومه مقاوم... یخودت بود شهی... تو همیخونوادت به دروغ متوسل نشد

ستوار ستوار ا شم... نم دیبا«... ا سه زنده بودن التماس کنم...  خوامیخودم با وا
ن ببرم... کتک خورد السو ریرو ز تمیبخاطر فرار از مشکالت شخص خوامینم

 یکتک نخوردن نشونه  ی... التماس کردن براستیخرد شدن غرور ن ینشونه 
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.. اما .شهیاز هم شتریب ترسمی... مترسمینم گمیضعف و خرد شدن غروره... نم
سم رو جار بزنم لیدل شم مثله هم خوامی... منداره تر ... مثله همه شهیمقاوم با
 ومدمیتنها از پس مشکالتم برم ینهانبود و من ت چکسیکه ه ییوقتا ی

سمت اتاق مرد صدا برهیم یمن رو به  شن یادیز ادیدادو فر یکه   دهیاز داخلش 
 مرده هیخشن  یصدا شنومیکه م ییصدا نیی... واضح ترشهیم

 ...نیمراقب باش یلیگفتم... گفتم خ یهتون چ... من بشعوریب ی: احمقامرد
 : آقا.........پرهام

 : خفه شومرد
 :....ماین

... به من بگو چند بار  یکشددتمت... چند بار خرابکار یحرف بزن مای: نمرد
 ؟یخرابکار

باز م یمرد ته در رو  بازوم رو گرف نهیکه  تاق  ک خل ا به دا با خودش  و من رو 
 کشهیم
حال  نیو در ع بهیو من مقابل خودم مرد غر شددنیاکت مورود ما همه سددد با

 نمیبیرو م ییآشنا
 : مسعودگمیوار م زمزمه

سگهیو م زنهیم یشخندین صورم... برادر همون ک ه که تو ب ی: نه خانم خانما من
 دهیقبرستون خواب ی نهی... تو و اون خواهرت که االن سیکشتنش داد

که اتاق رو ترک  کنهیرهام اشددداره ماز تموم شددددن حرفش به همه به جز پ بعد
 شمیم رهیکنند... با ترس بهش خ
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ه... لبش پاره شددد ی... گوشدده کنهیداده و با پوزخند نگام م هیتک واریبه د پرهام
گامو ازش م تاق رو ترک م ی... وقتشددمیم رهیخ نیبه زم رمویگین مه ا نیه  دکن

 ور که به سمت... بعد همونجکنهیو از پشت قفلش م رهیمنصور به سمت در م
 می: خب خب خب... باالخره تنها شدگهیم ادیمن م

گاش م با هت زکنمیترس ن با به مسددعود داره... مخصددوصدددا  یادی... شدد
ما چهره اش خ ماش... ا نه... مسددعود خ یلیچشدد به نظر  یلیخشدد مظلوم 

شادیرسیم شه اما از  یادیشباهت ز یاز لحاظ ظاهر دی...  شته با سعود دا به م
 ینگاه هم به راحت هیرو از  نیو هشددتاد درجه متفاوته... اصددد  یلحاظ اخالق

 ...دیفهم شهیم
 نیتمام عمرم بزرگتر یکه تو ی: منگهیبا پوزخند م ادویآروم به سددمتم م آروم

 نیردو تا از بزرگت یتو یوجب یوجب مین ینشدددن به خاطر تو فمیخالفکارا حر
ست خوردم... باعث مرگ برادر کوچ تامیمامور سکته یشد کمیشک ... باعث 

 ی... باعث شکست در کارم شدیمادرم شد ی
 یدی: مطمئن باش تاوان همه شون رو پس مگهیو م ستهیمیجلوم وا قایدق

 قدم به عقب برم هیمن  شهیکه باعث م ارهیدستش رو به سمت صورتم م بعد
گام م ترس نهیرو از ن نگ م خو بازوم چ نهیبه  به طرف خودش  ز و من رو 

شهیم شارش لبامو لمس م...با انک شت ا سرم رو عقب مکنهیگ شمی...   یول ک
.... رهیگیدسددت هم بازوم رو م هیو با  کنهیدسددتش سددرم رو مهار م هیبا  یلعنت

کارات رو....اون  ی: تاوان همه گهیم یو با خونسرد ارهیگوشم م کیسرشو نزد
 شکل ممکن نیهم به بدتر
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 شمیبه عقب هلش بدم که اصال موفق نم کنمیم یسع
مشددکل  یاز بدو تولدت هر چ یزنیم هیحرفا چ نی: اگمیم یلرزون یصدددا با

 یاومده گردن من بدبخت انداخت شیبرات پ
 گرد شده نگام یو منصور با چشما زنهیخنده م ریز یحرف من پرهام پخ نیا با
: پدددددرهام... خفه گهیو با داد م رهیاخماش تو هم م هی... بعد از چند ثانکنهیم
 خفت کنم ای یشیم

 دایاز خنده تو چهره ش پ یاما هنوز آثار رهیگیخندش رو م یبه زور جلو پرهام
 شهیم

 دارم؟ ی: من با تو شوخدهیادامه م تیبا جد منصور
 کنمیم ی... سعرهیگیرو م گرمید یدستش بازو یکیو با اون  کنهیرو ول م سرم

. به شددددت ..دهیبکشددم که اجازه نم رونیقدرتمندش ب یبازوم رو از دسددتا
 ارم؟د ی: گفتم من با تو شوخپرسهیو بلندتر از قبل م دهیبازوهامو فشار م

 دمینه تکون م یترس سرم رو به نشونه  با
 ینکن یبا من شوخ گهیباشه د ادتی: پس منصور

 یو به سددمت راحت کنهی... پشددتش رو به من مکنهیپوزخند بازوم رو ول م با
ه به بعد حواسدت ب نی: از اگهیبا تمسدخر م... همونجور که پشدتش به منه رهیم

 ستمین یحرفات باشه... من اصال آدم باجنبه ا
 کرده باشم یباهاتون شوخ ادینم ادمی: من گمیکه دارم م یترس یهمه  با
 زنهیو به چشمام زل م چرخهیسرعت به سمتم م به

 ممفهیهمه ترس پرهام رو نم نیا لیشده... دل رهیبا ترس به منصور خ پرهام
 یزبون دراز یادی: زمنصور
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من  نیدی... من رو دزدن؟یشیحرف من نم یچرا متوجه  ستمیمن زبون دراز ن-
تاوان مخوامیشددددنم رو م دهیدزد لیهم دل من هنوز  یول دیزنی... حرف از 

پس بدم... مسعود حماقت کرد و معتاد شد کجاش  دیرو با یتاوان چ دونمینم
 شیب قیمنه... مسعود با تزر ریشت کجاش تقصمنه... خواهرم نامزد دا ریتقص

و تو کاراتون  نیهست یمنه... شما آدم خالفکار ریاز حد مواد مرد کجاش تقص
 منه؟ ریکجاش تقص دیخوریشکست م

 شده رهیسرخ شده بهم خ یچشمها با
 ادیو به طرف منصور م رهیگیم واریشو از د هیتک یبا نگران پرهام
 : منصورپرهام

 رونیام گمشو ب: پرهمنصور
 : منصو.......پرهام

 گفتم؟ یچ یدی: نشنمنصور
 .......ی: ما زنده مپرهام

 ای ونریب یشددی: پرهام گم مگهیو با داد م کنهیرو به سددمت پرهام پرت م دیکل
 پرتت کنم

 به سمت در یحرف چیو بدون ه رهیگیرو تو هوا م دیدر هم کل ییبا اخمها پرهام
 یزیچ خوادیو م گردهیلحظه به سددمت منصددور برم نی... در آخرکنهیحرکت م

 : پرهددددددامگهیم ادیبگه که منصور با فر
تاسددف برام تکون  یبه نشددونه  یو سددر ندازهیبه من م یبا پوزخند نگاه پرهام

 و بعد هم از اتاق دهیم
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... انگار ومدیخوشم ن چیاز نگاه آخر پرهام ه یچرا ول دونمی... نمشهیم خارج
 رونیاتاق ب نیهشدددار که سددالم از ا هیمن بود...  یحشددتناک براهشدددار و هی

شدن در و چرخارهیسرم ب یی... نکنه بالرمینم سته  فل در در ق دیکل دنی... با ب
 رفت نینجاتم از ب یهم برا دیام یذره  هیهمون 

ه ک فی: حگهیو م کنهیاتاق پرت م یراحت یبا پوزخند خودش رو رو منصددور
 ذاشتمیو گرنه زندت نم خوادیپدرم تو رو زنده م

سادات ا ای شمن نایجد  کارم تمومه... ترنم  گهیدارن... د یجد اندر جد با من د
 مثل ترانه خودت رو بکش........ یرفت... همون بهتر تو هم بر یبدبخت شد

 امیم رونیمنصور از فکر ب یصدا با
خورده  هی تونمیمنزده... پس  یناق  بودنت حرف ای: البته در مورد سالم منصور
 کنم ییرایازت پذ

 ییرای: هر چند انگار از قبل پذدهیو ادامه م کنهیبه صدورتم اشداره م شدخندین با
 میکنیخورده خشن تر کار م هی نجایما ا یول یشد

 هی و ارهیدرم بشیاز ج یگاری... پاکت سددگمینم یچیترس بهش زل زدمو ه با
 ...ذارهیش ملب یو گوشه  کنهیاز پاکت خارج م گارینخ س

 جلوتر ای: بمنصور
 و پاکت زنهیم یعکس العمل من لبخند دنی... با درمیقدم عقب م هیترس  با
 ...کنهیپرت م زیم یرو رو گاریس

و  دارهیرو برم زیم ی... فندک روشهیخم م زیم یو رو شهیبلند م یراحت یازرو
 رهیه مو به سمت پنجر کنهی... پشتش رو به من مکنهیرو روشن م گارشیس
 رهیگیانگشتاش م نیو ب دارهیلبش برم یرو از گوشه  گاریس
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 کنهیکه پشتش به منه شروع به حرف زدن م همونجور
هاش عکس العمالش حرف  دهیبود... نقشدده هاش ا نیمسددعود باهوش تر-

سال پ شت... چهار  ستادم تو یزیبرنامه ر یبا کل شیندا سعود رو فر ون ا یم
 زی... همه چیپرداز دهی... ایزیسدددال برنامه ر کی ... بعد ازیدانشددگاه لعنت
 رفتیم شیداشت خوب پ

خواهر تو سددر راه داداشددم سددبز  نکهیتا ا گهیو م گردهیسددرعت به طرفم برم به
 ی... از من و بابا فرارزنهیرو م تیمامور دی... قشهی... داداش من عوض مشهیم
ض دی... با هزار تا فحش و کتک و تهدشهیم  انیرو به پا تیامورم میکرد شیرا

 بکنه خوادیکه م یبرسونه بعد هر غلط
 یکه وسطا یآدم خالفکار بود... اون مسعود مظلوم هی... مسعود شهینم باورم

 خالفکار بود هیسال به دانشگاه ما منتقل شده بود 
 شمیم رهیزده به منصور خ بهت

با  میبود یروزیپ یقدم هیکه تو  یزمان قایدق ی: ولدهیادامه م یلبخند تلخ با
اش رو باخت...  هیروح یتو مسددعود همه  یها یجواب رد ترانه و پرخاشددگر

شد... جلو شد... خرد  شما یداغون   وونهی... برادر دکردیم هیمن و بابا گر یچ
 من عاشق خواهر از جنس سنگ تو شد ی
 خواهر من خودش نامزد داشت ی: ولگمیم یلرزون یصدا با

 اوشیسدد ی: بله... بله... خبر دارم... آقاگهیتمسددخر م و با زنهیم یپوزخند
 نیراست

 نیدادیبرادرم رو پس م یتاوان دل شکسته  دی... ترانه بااوشی: تو... سمنصور
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: برادر من به خاطر خواهر گهیم یبا لحن مرموز ادویآروم به سددمت من م آروم
 نامزدش رو زد دیتو ق

سعود بود ی وونهیکه د ی: دختردهیه مو اون ادام کنمیدهن باز بهش نگاه م با  م
 خواستیمسعود باز هم ترانه رو م نایا یاما با همه 

مه ترسدد با به خودت هم دارگمیکه دارم م یه مسددعود هم  یگیم ی: خو
ستینم شته پس چطور  تون ست دا به نامزدش ابراز عالقه کنه چون ترانه رو دو
 یرو از ترانه داشت یانتظار نیچن
سونهید خودش رو به من مچند گام بلن با ستم رو مر ستم ر رهیگی... مچ د و و د

کف دست من  یرو تو گارشیمن س یبهت زده  ی... در برابر چشماارهیباال م
سوزش ج کنهیخاموش م شدت  ستم رو رهیبه هوا م غمیکه از  ... بعد هم مچ د

 تعادلم رو شهیکه باعث م دهیو با شدت به عقب هلم م کنهیول م
 پرت بشم نیزم یرودست بدمو  از
... هر ینیبیرو م نیبدتر از ا یحرفم بپر یتو گهیبار د هی: گهیم یخونسددرد با

ند هم بت خوب نیچ عاق ظارت ن یاالن هم  نکن  یکار هی یول سدددتیدر انت
 که هستم بشم ینیترم از ا یعصب
بهش زل  ی... با ناراحتنهیشیتو گلوم م ی... بغضکنمیم ییاحساس تنها بیعج

ستم بدجور م... زنمیم : اونقدر دهیتوجه به حال من ادامه م ی... بسوزهیکف د
ه ک تیمامو نیآخر یشددد... تو یاون لعنت یایبه خواهرت فکر کرد که غرق دن

از  شیب قیبه عنوان جاسوس فرستاده بودمش لو رفت... با تزر بیگروه رق یتو
شتن... هر چند بدجور انتقامم رو از اونا گ صر حد مواد برادرم رو ک رفتم اما مق

 همه تون رو به جون هم بندازم... نکهیبهتر از ا یچه راه یاصل
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 کنهیبلندم م نیزم یو از رو زنهیمانتوم چنگ م ی قهی... به شهیطرفم خم م به
ساگهیپوزخند م با صد موفق یی: بودن ک صد در  شن و تیکه مخالف  من  تو با

سعود شون... نامزد م ستفاده کردم... از همه  سوا من بود...  یهم پا به پا هم 
جا کمکم م مه  که تو یخبر ی... مرگ خواهرت بهترکردیه مام عمرم  یبود  ت

 دمیشن
 شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک

 یپست یلیخ-
 زنهیم به گوشم یا یلیو چنان س رهی... دستش باال مشهیپررنگ تر م پوزخندش

 شهیکه دهنم پر از خون م
بهترم... داداش  یلیخ تاز تو واون خواهر ع*و*ض*ی ی: آره پستم... ولمنصور

که مسعود کتک خورده پاش رو  یمن مرد بخاطر تو... بخاطر خواهرت... روز
رو تا حد مرگ کتک بزنم  اوشیس خواستمیشدم... م وونهیخونه گذاشت د یتو

از  شهیهم یاما مسعود نذاشت... آره مسعود نذاشت... اون روز مسعود واسه 
 دیحق با ترنمه... اگه عاشددقم با گفتیه بود... داداش من مدام مترانه گذشددت

 بخاطر عشقم از خودش بگذرم تونمی... من متونمیبگذرم... من م
صور دلم آت یحرفا دنیشن با ستمیم شهی... همرهیگیم شیمن سعود خ دون  یلیم

 حد... نینه تا ا یعاشقه ول
 هکنیموهام فرو م یرو ال ... دستشکشهیو ان رو از سرم م زنهیشالم چنگ م به

داداشم با  ی: تو باعث شددهیادامه م یبا لحن خشن کشهیو به شدت موهامو م
ها نیبدتر نه مرد ببرا ی... وقترهیممکن بم یعذاب عد از م نیاول یترا رگ بار ب
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ستمیچرا؟... چون م یدونیبرادرم لبخند زدم... م ... یشد دهیتو هم داغ د دون
خ یدیرو د یداغ کسدد به  ند یاطرش غرور برادرم رو خرد کردکه  ... هر چ

 رهیبم اوشیترانه زنده بمونه و س خواستمیم
رو هدف قرار داده  اوشیکه اون جون س شهی... باورم نمکنمینگاش م یناباور با

 بود
نه همه منصددور  یلیاز خ یول ختیبرنامه هام رو بهم ر ی: درسددته مرگ ترا

 اما با مرگ دیکشددیط ترانه عذاب مفق اوشیجهات برام بهتر شددد... با مرگ سدد
 ...نیداغون شد اوشیترانه هم تو و هم س

 ییک*ث*ا*ف*ت به تمام معنا هی: تو گمیم زمویرینگام م ینفرتم رو تو همه
 خورهیم واریکه سرم محکم به د کنهیپرت م واریرو به سمت د من

 آخ-
 مالمیو م رمیگیدستام م نی... سرم رو بنمیشیم نیزم یرو

ص ستم دلم نم ی: من کال آدم مهمون نوازورمن  نیتو رو از ا ییرایبدون پذ ادیه
 کنم یاتاق راه

شدن حرفش لگد محکم با شمام رو  زنهیبه پهلوم م یتموم  شدت درد چ که از 
ال زده شدد که قب ییبه همونجا قایبود و بدتر از همه دق یبد ی... ضدربه بندمیم

 بابا زده بود...
توجه به حال زار  یو ب رهیگیمشددت و لگد م ریمن رو زمکث  یاز لحظه ا بعد

از  زنهی... همونجور که کتکم مکنهیم یرو سددرم خال تشیعصددبان یمن همه 
به  یچیکه برام جز درد و عذاب ه ییاون سددالها ی... از همه گهیگذشددته ها م

 ی... همه شددمیحال م یحاله ب یکه من ب زنهیهمراه نداره... اونقدر کتکم م



wWw.Roman4u.iR  540 

 

... از بلند شم کنهیو کمک م شهیبه طرفم خم م ی... با خونسردکنهیم بدنم درد
ه و ب کنهیپام واسددتم دسددتش رو دور کمرم حلقم م یرو تونمیکه نم ییاونجا

اره که قر ییبالها یبود برا یتازه مقدمه ا نای: اکنهیکنار گوشددم زمزمه م یآروم
 ارمیسرت ب ندهیدر آ

 بودن... دستاش یمحکم و کار بی... ضربه هاش عجکشمینفس م یسخت به
 از شدت درد ناله کنم شهیکه باعث م کنهیرو محکمتر دور کمرم حلقه م

شد 4: بعد از گهیو م زنهیم یلبخند سبز  از  یکیو دوباره  یسال دوباره جلوم 
قدر برا یدونی... میرو خراب کرد تامیمامور نیمهمتر مامور یچ  تیاون 

و دوباره نجات  یرفت شیتا مرز مردن پ هم یبودم؟... چند بار دهیزحمت کشدد
شه  نی... ایکرد دایپ ستفاده کردم گروگان یدفعه از نق شیریگپدرم ا کنجه ... 

از  یکیمسددعود نقش داشددت... در شددکسددت من در  یکه در نابود یکسدد ی
 دست داشت... تهامیمامور

شمام سته م چ سه خوابگهیو م دهیکه تکونم م شنیکم کم دارن ب  دنی: هنوز وا
 چشماتو ببند خوادیوده خانم خانما... اگه دلت دوباره کتک مز
 دارمیکنک خوردن ندارم... به زحمت چشمام رو باز نگه م یواسه  یجون گهید

 دیشدددا یحرف گوش کن بود نطوری... اگه از اول همنیکنه: آفر یکه زمزمه م
 کردمیمراعاتت رو م شتریب

ن خراب کرد شیکی... لهیقط به دو دلف یینجای: اگه امروز ادهیادامه م یآروم به
کارا واسه مسعود کرده...  یلیکه خ یهم بخاطر کس شیکیمن و اون  تیمامور

صم یهر چند مردنت به نفع همه مون بود ول ذره  و یگرفت زنده بمون میپدرم ت
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 یچنگال خونواده  در یکه زنده ا ی... مطمئن باش تا روزیذره مجازات بشدد
 یمن و خونوادم رو بشناس یمونده که بتون یلی... هنوز خیریمن اس
 حرفاش رو هم ندارم لیو تحل هیتجز یدرد دارم که حوصبه  اونقدر

و پرهام به داخل  شددهیدر باز م قهی... بعد از چند دقکنهیداد پرهام رو صدددا م با
 ؟یکرد کارشی: منصور چگهیمن م دنی... با دادیاتاق م

 کردمیش رو کوتاه مزبون یجور هی دی: باالخره بامنصور
 ؟یدیم ی: جواب عمو رو چپرهام

و ببر ر نیاز سالم بودنش نزد... فعال ا یحرف خوامشی: بابا گفت زنده ممنصور
 کنم یچه غلط یکیاون  یواسه  دیبا نمیتا ب

از شدت درد ناله  شهیکه باعث م زنهیو به بازوم چنگ م ادیبه طرف من م پرهام
خارج بشددده... پر یا گاهاز گلوم  من رو از  متیمال ایو  ندازهیبهم م یهام ن

 یمونیزنده م ی: ممطمئنگهیو م رهیگیمنصور م
صور سگ جونتر از امن سروش چ نی: نترس  ست... با  کنم؟... چرا  کاریحرفا

 یکایکه بهش قول داده بودم.. چرا نزد یدونی... مدیکنیحواسددتون رو جمع نم
 نیانداخت رشیشرکت گ

 احمق گفت بسپرش به من یپسره  یول گفتم مای: به نپرهام
صور شمام دور کن  یجنازه رو از جلو نی: فعال اگهیو م ندازهیبه م ینگاه من چ

 کارت دارم ایبعد ب
 کشهیم رونیو من رو به دنبال خودش از اتاق ب دهیتکون م یسر پرهام
تاق اول یحرف چیه بدون مت همون ا به سدد  یکه توش زندان برهیم یمن رو 

ساببودم...  ست و ح شدت درد تعادل در من رو از  شهیندارم... مجبور م یاز 
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 تسددی... برام مهم نرهیراه رو تو ب*غ*ل خودش بگ هیبلند کنه و بق نیزم یرو
 هیبرام مهمه  نکه اال یزیست... تنها چ بهیآمه غر هی ایدشمنه...  اینامحرمه... 

و اون ر تونمینم یا گهید یجا چیه ایرو یبه جز تو دونمیگرم و نرمه که م یجا
 کنم دایپ

 ددددمای..نمای: نپرهام
 : چته ب.......ماین
 مونهیمن تو ب*غ*ل پرهام حرف تو دهنش م دنیبا د ماین

 خشکت بزنه برو در رو باز کن نکهیا ی: به جاپرهام
 موندیدو روز م ذاشتیرو آش و الش کرد... حداقل م چارهی: زد بماین

 مدددای: نپرهام
 اه... باشه بابا: ماین
 کنهی... پرهام هم پشت سرش حرکت مفتهیجلوتر از ما راه م ماین

 ...: فکر کنم به فکر فروش....گهیم ماین میرسیاتاق مورد نظر م یبه جلو یوقت
 دخالت نکن... در رو باز کن ستیکه بهت مربوط ن ی: تو کارپرهام

 یزنی: تو هم که همش ضد حال مماین
 ن در رو باز کن دستم شکستاو گمی: مپرهام

 رو بشکونه والیه یداره که بخواد دست تو ی: اون جوجه اصال وزنماین
 : جان ما پاچهگهیو م کنهیدر رو باز م عیسددر مایبگه که ن یزیچ خوادیم پرهام

 در... نمیا ای... برینگ
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قدم م کنهیم یاخم پرهام تاق  به داخل ا با دذارهیو   یمن تو دنی... سددروش 
 ...ارهیپرهام به سمت پرهام هجوم م ب*غ*ل
 ایلعنت نیسرش آورد یی: چه بالسروش

 هیگه  یم طنتیبا ش رهیگیسروش رو م یجلو عیکه کنار پرهام واستاده سر ماین
 میکرد ییرایخورده ازش پذ

به سددروش م ذارهیم نیزم یمن رو رو پرهام طاب  با داد خ تازه اگهیو   نی: 
 شهیم نیو عاقبتت هم آخر یاولشه... تو هم حرف بزن

که  کنهیوارد م مایبه شددکم ن یمحک یو ضددربه  ارهیطاقت نم گهید سددروش
... هشددیم ریو با پرهام درگ ادی... بعد هم به سددمت پرهام مشددهیبدبخت کبود م

مشت  ریپرهام رو ز کنهیسال نثار همه شون م 18 یباال یهمونجور که فحشها
پرهام  دنیو با د شددهیدر ظاهر م یموفع منصددور جلو نی...تو همرهیگیو لگد م

... بعد از کنهیرو به رو نگاه م یسددروش بهت زده به صددحنه  یدسددت و پا ریز
سددروش رو  انیکه ب دهیبه چند نفر دسددتور م ادویچند لحظه تازه به خودش م

 مهار کنند
شمینفس م یسخت به سک شمیکه م ی... با هر نف س ک سه  ... درد زهسویم نمیقف
ساس م پهلوم یهم تو یبد سردردم به خاطر کنمیاح ست و  سوزش کف د  ...

که به سددرم وارد شددده همه و همه دسددت به دسددت هم دادن که درد  یضددربه ا
 کنهیبدنم درد م یرو تحمل کنم... هر چند همه  ییطاقت فرسا

و در آخر پرهام  کنندیسروش رو از پرهام جدا م کلیه یچند تا مرد قو باالخره
و  ندازهیبه سددروش م یقی... منصددور نگاه عمکنندیج مرو از اتاق خار مایو ن

و از پشددت قفل  بندهیسددروش رو بده در رو م یها راهیجواب بد و ب نکهیبدون ا
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 یجه که تازه متو بگه یزیتا چ گردهی... سروش با خشم به سمت من برمکنهیم
هت زده بهم خشدددهیحال و روزم م تا االن متوجه شدددهیم رهی... ب گار   ی... ان

و نگاهش  رهیم نیلحظه از ب کیخشمش در  یحالم نشده بود... همه وخامت 
ساس م مای... مثله قدیاز نگران شهیپر م شماش پر از اح ضشنیچ و ت ی... بغ

 نهیشیگلوم م
 کردن؟ کارتی: ترنم چگهیوار م زمزمه

 دد ا دیدند د یآدمد د دا ی: هد دمد ده گمیبه زحمت م زنمویم یلبخند یسخت به
 نهزیو جلوم زانو م رسونهیخودش رو به م ی... سروش با نگرانهریگیم نفسم

 : ترنمسروش
قد خد د وان انتد د دی: مگمیم یو به سخت شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک

 درن دیدون رو از من بگ هاشدیدام بددبخت
جای: ترنم اگهیم یبغض آلود یصددددا با از جون تو  یچ نایچه خبره؟... ا ن
 خوان؟یم

شمیم یآه سه  شهیکه باعث م ک شه... نم ریت نمیس یقف حرف  راحت تونمیبک
هم برام سخته چه برسه به حرف زدن... اگه سروش باورم  دنیبزنم... نفس کش

چه  یدردها رو تحمل کنمو براش حرف بزنم ول یحاضددرم بودم همه  کردیم
 «کنم؟ رباو یانتظار دار...»شنومیجمله م هی... بعد از هر حرف زدن فقط دهیفا
... چشمام رو شهیروزا... خسته تر از هم یخسته ام... خسته تر از همه  یلیخ
... نمیرو نب زایچ یلیکه خ بندمی... آره چشددمام رو منمیکه نب بندمی... مبندمیم
شته  نمینب ساس گذ شماش رو.. نب نمیسروش رو... نب یاح  هیونمهرب نمیغم چ
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روم آ یلیحسدداسددش کنم... سددروش خنتونم ا یول نمیبب دهیدوبارشددو... چه فا
ستم رو ب ست را ستاش م نید سترهیگید س ی... همون د صور  رو  گارشیکه من

 یلیاما سوزش دلم خ سوزهیم یلیکف دستم خاموش کرد... هر چند دستم خ
سروش عج نیاز ا شتریب یلیخ شتن  شه... دلم از ندا  یرا... بسوزهیم بیسوز

... فتادیاتفاقا م نیا ی مهسددروش ه یدقبل از نامز کاشیبار آرزو کردم ا نیاول
شاشدینم یگریسروش مال د ینجوریا دیشا  کهیدلم کمتر ت ینجوریا دی... 

شاشدیم کهیت سونتر م نیا یتحمل همه  ینجوریا دی...  ... بدون شدیدردها آ
... کشددمیم رونیدسددتاش ب نیچشددمام رو باز کنم آروم دسددتم رو از ب نکهیا

بسددته ام اشددکام  یپلکها نی.... از بارهد هیگر یادلم هو یچرا؟... ول دونمینم
...  اریاخت یاراده... ب یاجازه.. ب یب شددهی... مثله همشددنیم یدونه دونه جار

همه  دی... دوسدت دارم قسدتیمال من ن یچقدر سدخته که سدروش کنارمه ول
قته و یلیآغوش مهربونش برم... خ یلحظه هم که شده تو هی یرو بزنم برا زیچ

شش رو مکه دلم آغ شو... تو رو خدا االن مهربون یو سروش مهربون ن خواد... 
ن کنم.. تو مال م هیبهت تک دینبا ی... ولخوادیگاه م هیتک هینشددو... االن دلم 

 یستیخائن بشم... ت حق من ن هی... نذار یستین
 : ترنم تو رو خدا برام حرف بزن...سروش
... زهلریم هیلبام از شدت گر ...شمیم رهی... تو چشماش خکنمیرو باز م چشمام

شمهارمیگیرو گاز م نمییلب پا شک تو چ  ادی... شهیسروش هم جمع م ی... ا
 نیمهسددا چقدر با حال و روز تمام ا ی بهیغر هی... آهنگ فتمیآهنگ مهسددا م

 چهار سال من مطابقت داره
 آهنگ مورد عالقم یبه زمزمه  کنمیکه دارم شروع م یدرد یهمه  با
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 خونست نیا من تو اب بهیغر هی
 جلوم نشسته... سروش

 شباهت داره یلیبه تو خ که
هام نگ مهسدددا رو  نجوری... همکنمیرو تو ب*غ*لم جمع م پا با بغض آه

 خونمیم
 هیکه تنشه مال تو یرهنیپ

 دارهیرو برم یتو گوش یجا
 یرو که دوس داشت یآهنگ همون

 خونهیخودش تو خلوتش م با
 نکهیبا من سرده با ا یول

 دونهیراجبم م زویچ همه
 شنیم ریاز چشمام سراز نجوریهم اشکها

 مگه نه یتو باش تونهینم نیا
 از تو فقط جسم توئه هیخال
 یشنویمنو م یجا که هست هر

 هم اسم توئه هیسا نیا بگو
 زهیریمهابا اشک م یهم ب سروش

آدما  نیا ن... ازبرام حرف بز ی: لعنتگهیو با ناله م رهیگیدستاش م نیرو ب سرش
 کنمیبگو... دارم دق م
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 هیسددروش... مثله گذشددته ها... مثله اون روزا که با  یاز چشددمام بخون کاش
 یدیا رو نشنه یدنیتو شن یرو گفتم ول های... من که گفتنیرفتینگاهم تا تهش م

 خونمیلب م ریخودم ز یبا هق هق شعر رو برا ذارمویپاهام م یرو رو سرم
 تفاوته یو ب هب*و*سیم منو

 سهمم نهیا شهینم باورم
 ستین یزیما چ نیانگار ب گهید

 فهممیم کنهیلمسم م یوقت
قت نم گهید سددروش به طرف خودش مارهیطا و آروم تو  کشدددهی... من رو 

 رهیگیب*غ*لش م
درد رو دوسدددت دارم... آغوش  نیاما من ا چهیپیبدنم م یهمه  یتو یبد درد

شنا ست دارم.. یآ شقم رو دو ست دارم... من  یهمه مهربون نی. اع ها رو دو
کنم؟...  کاری... چای... خداای... خداایسددروش رو دوسدددت دارم... خدا نیا

... کنمیمباز هم دارم اشتباه  دونمیدوست دارم ساعتها تو ب*غ*لش باشم... م
ه دست که اگ ستیباشه... اما دست من ن نیهم میاشتباه زندگ نیبزرگتر دیشا

 نبود... سروش یدوست داشتن گهینبود... د یعشق گهیسال د 4ز من بود بعد ا
رو از تکون شدونه  نی... اکنهیم هیمن گذاشدته و گر یشدونه ها یسدرش رو رو

 یبمونم که همه  یمرد وشتو آغ تونمیچرا؟... چرا نم ای... خدافهممیهاش م
ار ب نیاول ی... آره برا؟یانصددداف نبود یب نقدریا کاشیا ایمنه... خدا یایدن
 گهید یکی میو تقد یریگیمن رو ازم م یای... که دنیانصددداف یب یلیخ گمیم
شکام رو بگ یجلو تونمی... نمیکنیم شقم د شهی... باورم نمرمیا ارم تو آغوش ع
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حال  یسخت شده... سروش متوجه  دنیش... امشب چقدر نفس کدمیجون م
 چون حال خودش از من هم خرابتره... ستیخراربم ن

 فکرش یبرام به همراه نداره... ک یزیکه به جز درد چ یقی.. آه عم.کشمیم یآه
ش هی کردیرو م ستم رو  نقدریهم ا دنیروز نفس ک شه... به زحمت د سخت ب

سه  یرو ارمویباال م سخته دل کندن وقتذارمیسروش م ی نهیس یقف  ی... چه 
 نباشه یکه دلت راض

ستاش یاون حلقه  یول دمیدل بکنم... به زحمت به عقلب هلش م دیبا یول  د
 : سروشگمیبه زحمت م شهیم شتری... دردم بکنهیرو محکمتر م

نگو... امشب  یچینگو ترنم... امشب ه یچی... هدددددددددسی: هگهیبغض م با
 کنهیفقط آغوش تو آرومم م

 خائن بشم... هیکارو نکن... نذار  نیسروش... تو رو خدا با من ا نکن
درد دارم...  ستی... مهم نستیبرام مهم ن یول کنمیخورده احساس سرما م هی

ش ستیمهم ن شده... مهم ن دنینفس ک سخت  احساس  ستیتا حد مرگ برام 
 نیبدتر یکه تو نهیدسددت دشددمنم... مهم ا ریاسدد سددتی... مهم نکنمیسددرما م

 حالم یکه برام آرزو کنمیرو تجربه م یبار اغوشدد نیآخر یبرا میزندگ طیشددرا
 خوامینم یاز زندگ یچیه نیاز ا شتریم... بقانع نیشده بود... من به هم

... چه دنیاجازه نم یلعنت یاشددکا نیبگم اما ا یزیکه چ کنمیرو باز م دهنم
ست ندار یسخته حرف زدن وفت سخته ترک کردن یحرف بزن یکه دو ... چه 

زش فرسددنگها ا یوقت یکی... چه سددخته نزدسددتیبه رفتن ن یدلت راضدد یوقت
 ...یدور
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 یستی: سروش تو سهم من نکنمیحرف زدن مبغض شروع به  با
 شهیمحکمتر... نالم بلند م یلیخ یلی... خکنهیدستاش رو محکمتر م ی حلقه

 کنمیکه انگار اگه رهام کنه فرار م دهیمن رو به خودش فشار م یاون طور یول
 یتو سهم من ی: ولگهیم هیخش دار از گر ییصدا با
 : سروشگمیناله م با

 ییتو یزندگ یهمه  : سهم من ازسروش
 شهیتحمل کنم... بدجور به پهلوم فشار وارد م تونمینم گهید
 سروش تو رو خدا ولم کنه... بدجور درد دارم-

 کنهیو من رو از خودش دور م رهیگی... بازوهام رو مادیبه خودش م تازه
 شده؟ چرا...... ی: ترنم چگهیو م پرهیمن رنگش م یچهره  دنید با

 زنهیو با ترس بهم زل م ورهخیرو م حرفش
احسدداس سددرما و  شددتریب گذرهی... هر لحظه که مزنمیم یلبخند یسددخت به

 کنمیرخوت م
 یبا نگران ادویبازوهامو از حصددار دسددتاش خارج کنم که به خودش م خوامیم
 کنه؟ی: ترنم تو رو خدا حرف زن... بگو کجات درد مگهیم
 نه؟کی: بپرس کجام درد نمگمیم یلبخند تلخ با

 : ترندمسروش
 یبدنم... انگار سددهم من از همه  یسددروش... همه  کنهیبدنم درد م یهمه -

 فقط کتک خوردنه یزندگ
 دمیبگه که اجازه نم یزیچ خوادیم
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 یلی... خگمیاز ته ته دلم م نویبرات خوشددحالم... ا یلیسددروش خ یدونیم-
 ...یخوشحالم که عاشق شد

 شهیاشک تو چشماش جمع م دوباره
ضم شقت رو با ه*و*س قاطدمیادامه م دمویرو قورت م بغ نکن... بعدها  ی: ع
شد نجایکه از ا شقت م یشرمنده  میآزاد  شماش یتونی... بعد نمیشیع  تو چ
 دوستت دارم یو بگ یزل بزن

 زنهیبهم زل م یناراحت با
سروش... من رو ببخش که بدتر- من  شدم... تیاتفاق زندگ نیمن رو ببخش 
ستمیم شدم بدتر نیبهتر خوا شم اما  تالش  شتریب ی... انگار هر چنیبرات با

 یشیاز هدفت دورتر م یکن
 : تر........سروش

به ماجرا نگاه کنم...که سددهم ما از  نجوریا خوامی: مگمیوسددط حرفشددو م پرمیم
 نیمن سددخت تر یبرا ییجدا نیبود... هر چند ا ییفقط و فقط جدا گهیهمد

 رو به همراه داشت... یخوب ی جهینت تو یخوشحالم برا یبود ول
. ..ستیحکمت ن یکاره خدا ب چیه گنیکه م فهممیجمله رو م نیا یمعن حاال
سه ه ییجدا سه  یهم نفع چکسیمن از تو وا شه وا شته با شار از  یندا سر تو 

 یبرس تیبه عشق واقع یخوشحالم که تونست یلیعشق بود... خ
 : ترنم تمومش کنگهیم یلرزون یصدا با
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 نیاول یبرا ی: اون شب تو مهمونگمیو با بغض م شهیتو چشمام جمع م اشک
سود هیبار به  شق واقع یگفت یشرکت وقت یشد... تو مینفر ح س یبه ع  یدیر

 یگیمن م تیآزار و اذ یبرا دیبود که شا ییدهایام هیهنوز هم ته دلم 
به راحتشدددهیم رهیبهم خ ینگران با  هیکت واریبه د وکنمیبازوهام رو آزاد م ی... 
خورده دردش  هی دیتا شا ارمیپهلوم م یدستم رو رو کنموی... پاهامو دراز مدمیم

 کمتر بشه
فام حر هینگران سروش به زحمت بق یدر مقابل چشمها کشمویم یقیعم نفس
 ناگفته بمونه زایچ یلیخ رمویبم ترسمیم یچرا؟... ول دونمی... نمزنمیرو م

ما اون روز وقت- گل رو ب*و*سدد یمونمه یتو یا  یلیخ دمیفهم یدیآال
 یآالگل ی وونهیکه چقدر د دمی... اون روز فهمیعاشق

 چشماش سرخ شده هیشدت گر از
خودت  یجلو یاون روز نتونسددت یول یکردیجمع مراعات م یتو شددهیتو هم-

 ... چرا دروغ؟... ته دلم بدجور سوختیریرو بگ
: اما خوشددحال شدددم کنمیدوباره شددروع به صددحبت م کشددمویم یقیعم نفس

خوشحال شدم که اگه  یناراحت نیهم خوشحال شدم... در ع یلیسروش... خ
... یدی... تو به آرامش رسیالاقل تو خوشبخت شد یمن خوشبخت نشدم ول

شب خ سال باالخره فهمدمیرو فهم زایچ یلیاون   هی دیشا دمی... بعد از چهار 
ش شه ول ییبه جدا قع شق ختم نم چوقتیه ییجدا هی یختم ب . هر ..شهیبه ع

ند د باالخره فهمدمیفهم یول رید یلی... اون هم خدمیفهم ریچ که  دمی... آره 
 یبرس با تنفر به عشق شهینم چوقتیه یول دیبشه با عشق به تنفر رس دیشا
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... مونهیبگه که حرف تو دهنش م یزیچ خوادیو م رهیگیدسددتام رو م سددروش
 ؟یسرد نقدری: ترنم چرا اگهیم یلرزون ی... با صدازنهیوحشت زده بهم زل م

 خورده سردمه هی: کنمیو زمزمه م بندمیرو م چشمام
اونقدر سددفت و سددخته که درد بدنم رو  نیدارم دراز بکشددم... اما زم دوسددت

 کنهیم شتریب
 : ترنم چشماتو باز کنسروش

 زنمیو بهش زل م کنمیزحمت چشمامو باز م به
 کنهی... تو رو خدا بگو کجات درد مهکنی: بهم بگو کجات درد مسروش

 کنمیدست به پهلوم اشاره م با
 کنهیباز م عیمانتوم رو سر یو دکمه ها ارهیبه سمت مانتوم هجوم م عیسر

 ذارمیدستش م یرو ارموی... دستمو باال مشمیم رهیترس بهش خ با
 سروش اذ.......-

 نمیبب خوامینم... فقط مندارم تر تی: کارگهیم یو با ناراحت کنهیبهم م ینگاه
 سرت آوردن ییچه بال

 و با دسددتش پهلوم رو لمس زنهیتوجه به نگاه ملتمسددم بلوزم رو باال م یب بعد
 کنهیم
 آخ... دسد دت ند دزن-

 نمیبیچشماش م یرو تو ترس
و  رهی... به سددمت در مشددهیو از جاش بلند م بندهیسددرعت دکمه هام رو م به

 ادیرو با داد و ف کنهیبا مشت و لگد به در ضربه وارد م ...کنهیشروع به در زدن م
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و  شهیدر به شدت باز م قهی... بعد از چند دقکنهیاتاق رو صدا م نیا رونیافراد ب
 شهیدر ظاهر م یجلو ماین
 ؟یسرت گذاشت یرو رو نجای: چه مرگته اماین

د در ... بدجور دارهمهیحالش وخ ینیبی: نمگهیو م کنهیبه من اشدداره م سددروش
 کشهیم
 مشیاوردین نجایکه ا یخودی: بگهیو م ندازهیبه من م یتفاوت ینگاه ب ماین

صبان خوادیم سروش سمتش بره که با ادامه  تیبا ع اش سر ج مایحرف ن یبه 
 شهیمتوقف م

صدا کن نیاز ا شتریاگه ب- به  یآقا میاز هم جداتون کن میشیمجبور م یسر و 
 اصطالح مهربون

و در رو پشددت سددرش  ندازهیبه من م گهینگاه د هین حرفش از تموم شددد بعد
 بندهیم

هاش فرو م یدسددتش رو ال یبا کالفگ سددروش نهیمو  واریبه د یو مشددت ک
خدا  : ترنم تو روگهیو م رسونهی... با چند تا گام بلند خودش رو به من مکوبهیم

 اریطاقت ب
... مگینم یزیچ زنمویبه روش م یباز لبخند یول ادیباال م یبه سددخت نفسددم

سرم رو به د شمام رو دوباره م هیتک واریهمونجور که  سروش ب بندمیدادم چ ا که 
 : ترنمگهیداد م

 شمیم رهیو بهش خ کنمیترس چشمام رو باز م با
 یبخواب دی: چشماتو نبند... نباسروش

 کنمیخسته ام... بدجور هم احساس سرما م یلیسروش خ-
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 نهیشیتنم کنم... کنارم م کنهیمک مو بهم ک ارهیرو از تنش در م کتش
 : برام حرف بزنسروش

 بگم؟ یچ-
 آدما بگو نی: از اسروش

 ؟یکنیتو که باور نم-
 باور کنم... تو فقط نخواب و برام حرف بزن دمی: قول مگهیم تیجد با
شماش زل م تو شماش بخونم...  یرو از تو قتیحق خوامی... مزنمیچ  یعنیچ

 کنه؟یواقعا باورم م
 شدنم رو داده دهی: برادر مسعود دستور دزدگمیو زمزمه وار م کشمیم یآه

 ... البد دوست پس..........ه؟ی: مسعود کگهیو م رهیتو هم م اخماش
... مونهیاشددکام حرف تو دهنش م دنی... با دشددهیتو چشددمام جمع م اشددک

 ...رمیگینگاهم رو ازش م
 : ترن....سروش

 نگو یچینگو سروش... ه یچیه-
: وسددعت درد فقط کنمیرو زمزمه م یخودم شددعر ینگاش کنم برا نکهیا بدون

شده ام ف دگر آ سمت غم ها  ست ف باز هم ق ست ف  نهییسهم من ا ز من با خبر ا
س شقا یشده ام ف من که ب لدایشب  ریکه ا سرد قیتاب  ا ه خی یبودم ف همدم 

 ده امکه چه تنها ش نمیف تا نب دیشده ام ف کاش چشمان مرا خاک کن
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سته کردن خودم  یبه جا دمیم ترجبح س یبخوابم... حرف زدن برا کمیخ  یک
سته ام به تن خ یاستراحت هیمثل گل لگد کردنه... حداقل  قایکه باورم نداره ددق

 بدم
 شنومیرو م صداش
 دی: ترنم ببخشسروش

ها با ته م یهمون چشددم به  یاجی: سددروش تمومش کن... من احتگمیبسدد
وز ر هیاز دوستام  یکی... کنمینم ییندارم... من محبت رو گدا یکس یدلسوز

 دوسددت ییاز گدا ییتحمل تنها»برام فرسددتاده بود... یاس ام اس قشددنگ هی
 هاآسانتر .......... یشاد یهمه  ییداشتن آسانتر است ف تحمل اندوه از گدا

سط حرفم م سروش شم م پرهیو شمات ریبخواب دی: ترنم نباگهیو با خ و ... چ
 باز کن

: تو رو خدا نخواب... برام حرف دهیکه ادامه م کنمیزحمت چشمام رو باز م به
 تو حرفت نپرم دمیبزن... قول م

 هی... هم خسته ام هم سردمه... االن فقط دلم ادیز یلیخسته ام سروش... خ-
شمامو ببندمو وقت خوادی... دلم مخوادیخواب راحت م خودم رو  کنمیباز م یچ

 نمیاب گرم و نرمم ببرختخو یتو
 کنهینگام م یبا کالفگ سروش

 شهیچشمام رو ببندم که داد سروش مانع بسته شدن چشمام م خوامیم
رت سدد ییبال هیو  یبخواب ترسددمی.. میچشددمات رو نبند لعنت گمی: مسددروش

 ینش داریب گهیو د یحال و روزت بخواب نیبا ا ترسمی... مادیب
 شهیکه به نفع تو م یورنجی: خوب اگمیم یلبخند تلخ با
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 گهینم یچیو ه زنهیاخم بهم زل م با
ش کنمیم یکوتاه یخنده  میناتوون یهمه  با ا... : خب بابدمیادامه م طنتیو با 

 ترسهی... آدم میکنینگاه م یچرا اونجور
 رو واست نخواستم یمجازات نیهم چن طیشرا نیبدتر ی: من توسروش

 میخدا داره تنب دیز خدا خواسددتم... شدداشددبا مرگ خودم رو ا یلیمن خ یول-
 کنهیم

 بندمی... از شدت درد چشمام رو مکشهیم ریت بیعج پهلوم
 شد؟ ی: ترنم چسروش

 کنهیدرد م نقدریچرا پهلوم ا دونمینم-
 کنندیم دامونیمن مطمئنم پ اریدووم ب گهیخورده د هی: ترنم سروش

شمام سخت کنمیرو باز م چ ... کس دنبالم بگرده؟ چیه: فکر نکنم گمیم یو به 
 روزا نبودن من به نفعه همه هست نیتو ا

 : ترنمسروش
 گمیرو م قتیباور کن دارم حق-

مو حرف گمیدارم م یبه ک نی.. ببرهیگیاز چند لحظه از حرف خودم خندم م بعد
 باور کنه
 چرا... دونمی... تو فکره.... نمزنهیمتفکر بهم زل م سروش

: من مطمئنم نجات گهیم ادویسددکوت به خودش م هیبعد از چند ثان سددروش
 ... باشه؟ی... فقط قول بده تحمل کنمیکنیم دایپ
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شونه  سرم شه تکون م یرو به ن سدمیبا و ر ی... حرفاش رو باور ندارم... من ک
بالم بگرده... نم تا دن تا نگرانم بشددده...   ندهیدر آ کنمیچرا حس م دونمیندارم 

شددب خوب  نیامشددب آخر کنمی... حس مسددتیدر انتظارم ن یخوب یروزا
... کنمیبه سددروش نگاه م دارموی... به زحمت چشددمام رو باز نگه ممهیزندگ

لحظه ها رو تو ذهنم ثبت کنم... هنوز هم دوسدتش دارم...  نیآخر نیا خوامیم
ستمشیوار م وونهید سروش هم بهم زل زده... هپر  ایدن نیتو ا چکدوممونی... 
 کنمیاحساس نم نجایاما روحمون رو ا میاتاق نی... هر دومون تو استمین

 سروش-
 : هوم؟سروش

 ؟یخوشبخت بش شهیم-
 کنهیتعجب نگام م با
 یزیکن... بهم قول بده هر چ ی: خوشددبخت شددو و زندگگمیم یلبخند تلخ با

ن... فکر نک زیچ چی... به گذشته ها به خاطره ها به هیرو بساز تیکه شد زندگ
 فکر کن... به آالگل دتیجد هیفقط به زندگ

 ؟یدیناام نقدری... چرا ا؟یگیم یدار ی: ترنم... چگهیو م پرهیرنگش م سروش
 فهمهیسروش نم کنمیرو که من االن احساس م یزیچ
قبل  آالگل رو از یدونستی: مگمیبدون توجه به حرف سروش م یلبخند تلخ با
 شناختم؟یم

 رهیگیرنگ تعجب م نگاهش
 شناختمش... دوست بنفشه بود دمشید یمهمون یتو یوقت-
 نگفت؟ یزی: محاله... پس چرا به من چگهیتعجب م با
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 فراموشم کرد دی... شادمشیبار د هیمن رو نشناخت... فقط  دیشا-
چقدر گذشته هم من هم سروش  دونمی... نمرهیدرهم به فکر فرو م ییاخمها با

سروش کال وجود من رو  ...میشد رهیبه رو به رو خ میداد هیتک واریساکت به د
ته... به گذشدد دی... شدداخبرمیکه من ازش ب کنهیفکر م یزیفراموش کرده و به چ

شاندهیبه آ دیشا ه ... اونقدر بیبه چ دونمیآالگل... نم دشفیبه عشق جد دی.. 
و  ندکنیم ینیکه کم کم پلکام احسدداس سددنگ کنمیسددروش و افکارش فکر م

 ...شنیچشمام بسته م
 هجدهم فصل

*********************** 
 && سروش &&

شکاش... درگ ریترنم... درگ یحرفا ریشده... درگ ریذهنم درگ بدجور صه غ ریا
پا گذاشتمو  ریقول و قرارام رو ز یهمه  شهیناله هاش... باورم نم ریهاش... درگ

باز هم مثله گذشددته ها در آغوشددش گرفتم... تو اون لحظه فقط دلم آغوش 
 خواستیگرمش رو م

 یلیسروش... خ ینامرد یلیخ
تاده... اف یچه آدم پسددت ریمعصددوم گ ی... دختره زنهیم شیآالگل قلبم رو آت ادی

 یرو که روز یزود ارادمو از دسددت دادم و کسدد نقدریا شددهیهنوز هم باورم نم
شم کردم... ا نیبزرگتر  یب شدیم کاشیخ*ی*ا*ن*ت رو بهم کرد مهمون آغو

ش هیتفاوت  شه ب س هیدنابو نمویگو سالها نمیرو بب یک  میزندگ خوب یکه تمام 
 یرش بدر براب شهی... مثله همتونمینم شهی... مثله همتونمینم یرو نابود کرد ول
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 اشک یاحساس اما وقت یاحساسه ب یاز سنگ بشم... ب خوادیاراده ام... دلم م
... چقدر سددخته کنمیقول و قرارام رو فراموش م یهمه  نمیبیچشددماش رو م

کنم؟.... با  کاریچ ای... خداسددوزهیآالگل م یذاب وجدان... دلم براتحمل ع
کهیا مه ول ایدختر دن نیمهربونتر ن ها ینامزد دختر  نیا یباز دلم در دسددت

 کیباز هم دوسدددت دارم برام حرف بزنه... مدام  یچرا ول دونمیگرفتاره... نم
سم تو ذهنم تکرار م سعود... شهیا سعود... م سعود... م  تونهیم یک یعنی... م

 کنمی... حس مییحس آشددنا هیدارم...  یبیحس عج هیچرا  دونمیباشدده.... نم
 اسمش برام آشناست؟

 ...شدینم ینجوریا گرفتمیزبون به دهن م قهی... اگه دو دقیلعنت
 ...دمیم رونیبا حرص ب نفسمو
 نیچن نیا یتو یپشت اشتباه... حماقت پشت حماقت...آخه مرد حساب اشتباه
هم خبر ندادم که حداقل االن دلم  سیچه وقت طعنه زدن بود... به پل یتیموقع

سمیخوش کنم... م زیچ هیرو به   ییبال هیراه بندازم دوباره ببرنش  دادیداد و ب تر
 یفه احد حر نیتا ا کردمینم... فکر دادمیخبر م سیبه پل دی... باارنیسددرش ب

 دمیترسددی... مکردیر نمباشددن... تو اون لحظه بدجور نگرانش بودم... فکرم کا
 برسم... رید

 نهیشیرو لبام م یپوزخند
کردم؟... فقط نشستمو جسم کتک خوردش رو  یچه غلط دمیکه زود رس حاال

 یقتبکنم...و دیبا یچه غلط دونمیکردمو نم ریتماشددا کردم... مثل خر تو گل گ
شرکت م دمیاز پنجره اتاقم ترنم رو د د.... ش یته دلم خال دوهیکه داره به طرف 

ل ترسددش رو بدونمو یدل خواسددتمیاون لحظه فقط م یمغزم از کار افتاد... تو
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 سیباشدده... نه به پل ییکه موضددوع آدم ربا کردمیکمکش کنم... اصددال فکر نم
 نیدر بدتر نکهیبزنه... هم ا یخبر دادم... نه گذاشددتم ترنم در موردشددون حرف

 به آالگل خ*ی*ا*ن*ت کردم طیشرا
 رمیگیتام مدس نیرو ب سرم
 کنم؟ کاری... چشمیم وونهیدارم د ایخدا
 میبار تو زندگ نیاول ی... برایواقعا گند زد گهیبار رو د نیسروش... ا یزد گند

همه  سددتمیخودم نگران ن ی... براکنمیوجودم تجربه م یدارم ترس رو با همه 
سدده وا ینگران یهم به جا طیشددرا نی... تو ایترنمه... لعنت یبرا هامیدل نگران

سه  س یبرا دیچرا با دونمینم عاچرا؟ واق دونمیترنم نگرانم... نم یخودم وا  یک
 نیاز ا شددتریکرد... دوسددت ندارم ب لمیحد خار و ذل نیدل بسددوزونم که تا ا
 نیرو از دسددت بدم... خدا چرا تا ا ارمیباز هم اخت ترسددمیباهاش حرف بزنم م

ق... لعنت به من... اراده شدددم؟... پس کجاسددت اون سددروش سدداب یحد ب
س ن ترنم او یدلدار یکنه... فقط برا دامونیپ یلعنت... خودم هم باور ندارم ک

 میخالص بش نجایزودتر از ا کاشیحرفا رو زدم... ا
قاف خونهیم اسی ی هیاالن آ نیکه از هم ترنم بازم د هیاگه من هم  کار  گهیرو 

با مه...  ظار  تونمی. نمزبونش حرف بکشددم.. ریهر جور شدددده از ز دیتمو انت
با باشددم...  ته  قدام هیخودم  دیمعجزه داشدد که تو یا  نیا یکنم... ترنم هم 

 هشی... مثله همزنهینم یآدما حرف نیلج افتاده و در مورد ا یدنده  یرو تیموقع
 و لجباز کدندهی
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صاف ی: بگمیو تو دلم م زنمیبه خودم م یلبخند سروش... خ یان وقتا  یلینکن 
 ومدیاه مدر برابره تو کوت

که قربون صدقش  ستی... قرار نکنمیدارم م ی... من چه غلطرهیتو هم م اخمام
... یآدما باهاش حرف بزنم... سروش تو آالگل رو دار نیدر مورد ا دیبرم... با

اهر رفتار به ظ بیفر گهید نباریفراموشددش کن... فراموشددش کن... تو رو خدا ا
 مهربونش رو نخور... فقط کمکش کن...

شم... جد یشگیسروش هم دیاب در  گهیبار د هی خوادیو مغرور... دلم نم یبا
 زبونش حرف بکشم ریاز ز یچه جور دونمیبرابر ترنم بشکنم... فقط نم

با خودم فکر م دمیم رونیبا حرص ب نفسددمو چه طور مجبورش کنم  کنمیو 
 حرف بزنه

 ... خاکدزیحرف م یگرفتیصدداحابت رو م یاون زبون ب یجلو یجنابعال اگه
 ...یرو ندار یکار چیه یتو سرت سروش... خاک... که عرضه 

رو از ذهنم دور  یمنف یفکرا نیا کنمیم یسددع دمویبا حرص تکون م سددرمو
 زبونش حرف بکشم مطمئنم ریاز ز تونمیکنم... م

 ساکته نقدریچرا ترنم ا دونمینم
 م: ترنگمیم تیشدم با اخم و جد رهیکه به رو به رو خ همونجور

.... 
بام م یپوزخند مونده برم  نمی... بفرما خانم قهر کردن... فقط همنهیشددیرو ل

 کنم... یمنت کش
صداش م تیهمون جد با  ی... حوصله دهی... باز هم جوابم رو نمکنمیدوباره 

دسددت و  ریز انیداره بذار ب یندارم.. اصددال به من چه ربط یقهر و منت کشدد
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شه... وقت شون له ب م... که به زور مجبورش کن تونمیبگه نم یزیچ خوادینم یپا
ستم رو ال سع کنمیموهام فرو م یبا حرص د شم ام وتتفا یب کنمیم یو  ا ته با

هر جور  دی... باخورهیحالم بهم م یارادگ یهمه ب نی... از اشددهینم یدلم راضدد
 خوامیم یچ دونمیشده مجبورش کنم حرف بزنه... خودم هم نم

 که در حقم کرده فکر نکنم ییهایبد به کنمیم یسع کشمویم یآه
از  یچ هستن و یآدما ک نیبفهمم ا دینکنم... با یو کار نمیساکت بش تونمینم

 هی تونمیهم باشددده باز هم نم ایآدم دن نیاگه ترنم بدتر ی... حتخوانیجونش م
تر  میخورده مال هینابود شدددنش رو تماشددا کنم... لحنم رو  نمویگوشدده بشدد

 ...کنمیم
 ؟یآدما بگ نیدر مورد ا یزیچ یخوایمترنم ن-

.... 
به  نی... از ادهیبهم نم یهم جواب باز نا متنفرم... خو نداد نا و جواب  ناز کرد

نهیخودش هم م به طرفش برمدو با اخم  هاشددو تو ب*غ*لش گردمی...  پا  ...
 پاهاش گذاشته یجمع کرده و سرش رو رو

... ندازمیبهش م یقیاه دقو نگ دمی... آب دهنم رو قورت مشددهیم یدلم خال ته
 ...دهینکنه خواب

 : نه.. بهم قول دادهدمیوار به خودم جواب م زمزمه
 دمیتکونش م کنمویترس دستم رو به سمتش دراز م با
 ترنم... ترنم...-
 فتهیم نیزم یرو خورهیمن تعادلش بهم م یتکونها با
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 کنمیزده نگاش م بهت
بدقول باز خدا.دیخواب یکرد... لعنت یهم  کدومیرو ه شدددهیچرا نم ای..  از  چ

 حرفاش حساب کرد
 مگه نگفتم نخواب یترنم... ترنم... لعنت-
 دمیاز خودش نشون نم یعکس العمل چی... اما هدمیشدت تکونش م به

ار ... انگهوشیب هوشددهیشددده... ب هوشی... بدهیترنم نخواب ای... خدادهینخواب
 ...شهی... اشک تو چشام جمع مکشهینفس نم

... با حرص اشددکام رو کنهیم هیسددروش تمومش کن... اه... مگه مرد گر یوا
به آرومکنمیپاک م ندش م نیزم یاز رو ی...  گاهکنمیبل به صددورتش  ی... ن

وده... کب بای... رنگ به چهره نداره... لباش تقرشددهی... آه از نهادم بلند مندازمیم
تو ذهنم هم  ی.. حتشددده... نکنه تموم ک....... دیصددورتش هم مثله گچ سددف

سرمو تکون م تونمینم صور کنم...  ده رو آزاردهن یفکرا نیا کنمیم یسع دمویت
 از ذهنم دور کنم

... اشددک تو چشددمام جمع رمیگیدسددتم م یترس و لرز مچ دسددتش رو تو با
 زنهی... نبضش.... نبضش مشهیم

شکام شه  یدوباره به آروم ا سراز یاز گو شمم   یلی... هر چند خشنیم ریچ
. شکرت که هنوز هست.. ای... خدانهیشیرو لبم م ی... لبخندزنهیم یول فهیضع

 یتبه سخ دنینفس کش نی... هر چند اکشهیکه هنوز کنارمه... که هنوز نفس م
به  ی... فقط بمون ترنم... فقط بمون... نگاه دوباره امیاما باز هم راض داستیپ

 تونهیم یک ای... خدارسددهیممظلوم به نظر  یادی... زندازمیمظلومش م یچهره 
رو  میرو به باد داده... آره همه زندگ میزندگ یدختر مظلوم همه  نیباور کنه هم
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مرگش رو از خدا بخوام چون باز هم همه  تونمیمن نم یدختر به باد داده ول نیا
دوست  نیعشق... از ا نی... چقدر متنفرم... از ازنهیوجودم اسم اون رو صدا م

 یارادگ یب نیضعف... از ا نیاحساس... از ا نیداشتن... از ا
هم  یلعنت یاشددکا نیاشددکها.... از ا نی... از اکنمیبا حرص پاک م اشددکامو

عشددق و نفرت سددرگردون  نیب یوقت هیحس بد یلی... خهیمتنفرم... حس بد
 ؟یخوایم یچ یبشب و آخرش هم نفهم

خودت هم کمکش کن...  ای: خداکنمیلب زمزمه م ریز کشددمویم یقیعم آه
 مستیبه مرگش ن یکه سرم آورده باز هم راض ییبالها یبا همه  یدونیخوب م

سددرش آوردن...  ییچه بال دونمی... نمشددهیسددرم نم یاز پزشددک یادیز زیچ
تن نشددسدد نجایکه با ا نهیا دونمیکه م یزیکنم... تنها چ کاریچ دیبا دونمینم
 نیزم یرو یو به آروم... ترنم رزنمیم ای... دلم رو به درشددهیدرسددت نم یزیچ
سرعت از جام بلند مذارمیم ش کاریب تونمی... نمشمی... به  سمنمیب ت در ... به 
 با مشت و لگد به در ضربه زدن کنمیشروع م رمویم
 رهیمیدختر داره م نی... اشهینم دایخراب شده پ نیتو ا یکس-

 یر لعنتد نیا یکی: دمیکه با مشددت و لگد به جون در افتادم ادامه م نجوریهم
 رو باز کنه

سوهاشهیباالخره در باز م قهیاز چند دق بعد ع*و*ض*ی جرات ندارن  ی... تر
در ظاهر  یجلو ی... مردرسددونندیدختر م هیمن بشددن زورشددون رو به  کینزد

 شهیم
 شهیحرف حساب سرت نم نکهی: چه مرگته... مثل امرد
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 شمیم رهیخشم بهش خ با
 زنندیها حرف حساب هم ممثله شما یپست و رذل یمگه آدما-

 کار نک....... هی: خفه شو... مرد
 مرهیمیدختر داره م نیا-

 رهی: خب بممرد
جدامون  ترسددمیچونش... م ریمشددت نخوابونم ز هی کنمیم یدارم سددع یلیخ

 خبر ندادم سیکنند... لعنت به من... لعنت به من که به پل
احمق  سیبه اون رئ یریم ایاحمق جون  نی: ببگمیشده م دیکل یدندونا نیب از

 اونقدر داد و ای... هیتا بفهمم حرف حسددابش چ نجایا ادیب یگیتر از خودت م
 .............ندایراه م دادیب

 پرهیو وسط حرفم م زنهیم یپوزخند
 میکنینم یاگه کار ی... فکر کردمیجلوت کوتاه اومد یادی: تا حاال هم زمرد

 میسددتکه تا حاال نخوا نهیا لشیدل زهیپاسددتور ینه آقا میتونیکه نم نهیا لشیدل
ست و پامیکن یکار ست دارم بدونم با د سته و  ی... دو از تن کتک خورده ب هیب

 یزنیحرفا رو م نیهم ا
رم به سددمتش ب خوامیداغون م یخودم رو کنترل کنم... با اعصدداب تونمینم گهید

 ...فتهیکه نگاهش به ترنم م
بش نداره پوزخند از ل یبا جنازه فرق بایاده و تقرافت نیزم یترنم که رو دنید با

ه ب یبه من و نگاه ی.... نگاهرهیو دو قدم به عقب م پرهی... رنگش مشددهیپاک م
 کاریچ ای... خدابندهیو در رو م کنهیو به سددرعت پشددتش رو به م ندازهیترنم م
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رو به نام منصور صدا  یکس ممدا شنومیدور شدن قدمهاش رو م یکنم... صدا
 کنهیم
صاب با سمت ترنم برم یاع  نجایا نکهی... از انمیشیو کنارش م گردمیداغون به 

ه دار یکی... ادی... از خودم بدم ممیکنم بدجور عصددب یکار تونمیهسددتمو نم
 تونمینم یکار چیمن آروم باال سرش نشستم و ه یول شهیچشمام پرپر م یجلو

بود  یهر کسدد کاشیود... اترنم نب یکی نیا کاشیترنم نبود... ا کاشیکنم... ا
 ینجوری... تحمل ندارم اذارمیپام م یسددرش رو رو متیبه جز ترنم... با مال

 ...نمشیبب
ست زیهمه چ دمی... قول ماری: ترنم تو رو خدا طاقت بکنمیزمزمه م رلبیز  در

 بشه
چه غلط دونمیهم نم خودم که روکنمیم یدارم  هاش رو  صددورتش  ی... مو

چشمم  یاز گوشه  ی... اشککنمی. موهاشو نوازش م..زنمیپخش شدن کنار م
 لباشو کرده... یهوا بی... دلم عجادیترنم فرود م یگونه  یو رو شهیم ریسراز

 نگاه معصومش دلم ادی... سوزونهیآالگل دلم رو م ادی... فتهیبه لباش م نگاهم
 بهش خ*ی*ا*ن*ت کنم... نگامو از نیاز ا شددتری... حق ندارم بزنهیم شیرو آت

 ...رمیگیترنم م یلبا
شمویم یآه ست م ای: خداگمیم ک ... نذار بره.. نذار تنهام رهینذار بم کنمیالتما

سن شمشیم اینداره... خدا یبذاره... اون هنوز  شمشی... آره مبخ  ای... خدابخ
 هگینشددم... د یدور و برش آفتاب گهید دمیتو کمک کن زنده بمونه من قول م

 قط کمک کن زنده بمونهتو ف ای.. خداکنمینم تشیاذ
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خودش  یمال من باشددده ول تونسدددتیکه م کنمینگاه م یحسددرت به دختر با
سخت تر ست...   یچ یکه خودت هم ندون رهیگیشکل م یلحظه وقت نینخوا

حال ازش متنفرم... چه سخته که  نیدر ع ی... چه سخته عاشقشم ول؟یخوایم
سخته نیدر ع ینامزد دارم ول  رد یمنه ول یایدن یهمه  حال انگار ندارم... چه 

فقط اون رو سددهم خودت  ای... چه سددخته از همه دنسددتیحال مال من ن نیع
 ...ستیاون سهم تو ن یحال حس کن نیدر ع یول یبدون

خودش دلداده بود اما نه  زدیم یکه حرف از دلدادگ ی: کسکنمیزمزمه م رلبیز
 برادرم... یمن... دلداده  یدلداده 

 کنمی... با انگشت اشارم گونه اش رو نوازش منمکیصورتش نگاه م به
مل کن... اگمیبغض م با نده بمون...  نی: ترنم تح مل کن و ز دردا رو تح
شمتیم شتباه کرد ییاون روزا ی....مثله همه بخ ش یکه ا ه ... مثلدمتیو بخ

اون  ی... مثله همه دمتیو بخشدد یکه ته دلم رو سددوزوند ییهمه اون روزا
 الیخ یب گفتمیدلم م یمن باز تو یول زدنیبه راه بهم طعنه م که همه راه ییروزا

 یبرا یاقدام چیو باز هم ه دهیسددروش خدا خودش تقاص دل شددکسددته تو م
بود ه تینا مروز  ترنم ا کردم...  م یچین هخوامین هیچی... آره   یچی... 

 یرو که با من و دلم کرد ییخدا هم تقاص کارا خوامینم گهید ی... حتخوامینم
 خوامی... من نمستمی... نه ترنم... من مثله تو از سنگ نرهیازت بگ یورنجیرو ا

از حقم  خوامیببخشددم... امروز هم م خوامی... امروز هم منمیتو بب ینابود
شمتیمن م یول یزنیم شخندیبعدها چقدر بهم ر ستیبگذرم... مهم ن ه ب بخ

باهام بود یحرمت اون پنج سدددال اون اگه  ی... حتیو بهم محبت کرد یکه 
 گهی... دکنمینم تتیاذ گهی... دزنمیبهت طعنه نم گهیمحبتها تظاهر بود... د
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شت نم یبرا سرزن شرکت من کار  کنمیمجبورت نم گهی... دکنمیدروغات  تو 
 یبه کارت ندارم... فقط بمون... فقط زنده بمون... چه فرق یکار گهی... دیکن
ش کنهیم سابهیغر هیمال  ای یمال من با ا من ب یکه کنارم بود ییلها... تمام اون 

سال حداقل عاشقم  5بعد از  کاشیمن ا یآشنا شهیهم ی بهی... غریبود بهیغر
به خوب بودن نم نیا کاشی... ایشددددیم ظاهر  مه ت با ایکردیه کهی...   ن

... نه بخاطر تو... بخاطر خودم... بخشددمتیم یسددخته ول یلیخ دنتیبخشدد
 ...گذرمیازت م بخشمویبخاطر دل خودم م

وار عاشددقش بودم از من  وونهیسددالها د نیتمام ا یخودت که شدداهد ایاخد
 وونهی... دارم درشینگ

نه ترس از دسدددت  خوامیفقط م گمیم یدارم چ دونمیهم نم خودم نده بمو ز
 نی... تمام اارمیبا مرگش کنار ب تونمیجور نم چی... هکنهیدادنش داره داغونم م
 دارم تاوان دی... شانمشیبیز دور مبود که هست که ا نیا میچهار سال دل خوش

ن م یشکسته ول روترنم دل من  بهی... چقدر عجدمیآالگل رو م یدل شکسته 
اون  یول شددکنمویوار دوسددتش دارم و من دل آالگل رو هر روز م وانهیهنوز د

نهیهنوز هم د  یباز انمیبا من و اطراف نجوریا ایوار دوسددتم داره... چرا دن وو
 کنه؟یم
قتیه مل من  ی طهیبشددده... مرگ ترنم در ح ینجوریا کردمینم فکر چو تح
رد دارم فکر د گفتیم یوقت یتنهام بذاره... حت ترسمیبره... م ترسمی... مستین

داره خودش رو لوس  کردمیباشددده... فکر م یحد دردش جد نیتا ا کردمینم
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 دی... نبادمزیباهاش حرف م دیاز قبل به طرفش جذب بشم... با شتریتا ب کنهیم
 چشماشو ببنده ذاشتمیم

 ...لرزنیبدجور م دستام
به  گهیدفعه د نیدر حقم بد نکن... ا شددتریب نی: ترنم از اکنمیلب زمزمه م ریز

شم ول تونمیو خ*ی*ا*ن*ت رو م یقولت عمل کن... اون همه بدقول  اگه یببخ
آسددمون خدا  نیا ری... تو رو خدا بمون... فقط زبخشددمتینم چوقتیه یبر

 یچی... هخوامیازت نم یچیه گهی. دنفس بکش..
... ای... خداایبسازه... خدا ای ارهیآدم رو ب هیکجا رفته... رفته  یلعنت نیا دونمینم

که  یزی... تنها چنهیحال و روز بب نیمن رو با ا یکی سددتی... برام مهم نایخدا
 ...ایاالن برام مهمه زنده بودن ترنمه... خدا

 کنم؟ کاریچ ایخدا-
 شنیو چند نفر وارد اتاق م شهیموقع در اتاق به شدت باز م نیهم تو

 ...شهیبلند م سشونهیرئ کنمینفر که فکر م هیداد  یصدا
 : پرهام دست بجنبونمرد

 : منصور........پرهام
 رونی... زودتر ببرش بی: رو حرفم حرف نزن لعنتمنصور

 نیزم یم رو رو... به آروم سددر ترنرهیحرف منصددور اخمام تو هم م دنیشددن با
... نمیبیاسلحه م هی... تو دست منصور شمیاز جام بلند م تیبا عصبان ذارمویم

 خوانی... نکنه واقعا قصددد جون ترنم رو کردن؟... نکنه مشددهیم یته دلم خال
 چه خبره؟ نجایا ایخالصش کنند... خدا

 نیداریچرا دست از سرش برنم -
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 نداره جوجه ی: اونش به تو ربطمنصور
 : دسددتت بهشگمیم رمویگیکه جلوش رو م ادیبه سددمت ترنم ب خوادیم امپره

 بخوره کشتمت
 رتی... غیدار رتیکه هنوز روش غ نمیبی: مگهیو م زنهیم یپوزخند منصددور

هت خ*ی*ا*ن*ت کرده  یروز هیکه  یکسدد یرو به نظر  بیخورده عج هیب
 رسهیم

 دونهین و ترنم مرو در مورد م زیکه همه چ هیک نی... ارهیتو هم م اخمام
 رمیبه سمت منصور م دمویرو به شدت به عقب هل م پرهام

 ؟یهست یتو ک-
 یکردیمثله ترنم م یآدم خائن ریخودت رو درگ دی: نباگهیوار م زمزمه

 : خفه شوگمیم ادیفر با
 زنهیم یپوزخند

 یچ ؟یکرد ی... چرا من رو زندانیدی... چرا ترنم رو دزدیهست یتو ک گمیم-
 ؟یخوایون ما ماز ج

خودت رو به  جایب یخودت با فوضددول خواسددتمینم یزی: از جون تو چمنصددور
سر انداخت آزادت کنم و اما  تونمینم یدیما رو د یکه چهره  ییو از اونجا یدرد
رو  رشددتیب نیآقا پسددر... بهتره از ا هیحسدداب شددخصدد هیتصددف هیدر مورد ترنم 

 یاعصاب من راه نر
تر دخ هیسددر  نیختی: سدده چهار تا مرد رگمیم ندازمویبهش م یپوزخند نگاه با
شت یب سم خودتون هم گذا صف نیپناه ا ساب وقت هیمرد... ت ص یح سمش ت  هیفا
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تا  یکشددیدختر م هی... مثال زور و بازوت رو به رخ یحسددابه که برابر عمل کن
جمله بگمو خالصددت کنم از تو نامردتر تو  هی... بذار یمرد یلیخ ینشددون بد

 دمیعمرم ند
 افشیسددرخ شددده بهم زل زده... ق ی... با چشددمهاشددهیگردنش متورم م رگ
 دمشیکجا د ادینم ادمی کنمیفکر م یهر چ یبرام آشناست... ول ببیعج

به دور و برت م هیو گرنه  ی: چون کور بودمنصددور گاه   نامرد یکل ینداختین
 یهم همون داداش به اصددطالح مردت که داداش من رو تو شی... اولیدیدیم

مشددت و لگد گرفت فقط و فقط به جرم عاشددق  ریاون دانشددگاه خراب شددده ز
 شدن
 ... مشت و لگد.. دانشگاه...اوشی... سکنمیزده بهش نگاه م بهت

 : مسعودگمیوار م زمزمه
سعود ستگارم صبانی... خوا س ریغ تی... ترانه... ع  ی... دعواهااوشیکنترل 

 ...بندنی... همه و همه تو ذهنم نقش ماوشیترانه و س
: آره... مسددعود... همون مسددعود بدبخت که شددماها به دهیپوزخند ادامه م با

 نی... شماها غرور برادرم رو خرد کردنیکشتنش داد
... هاشیکس یب ادیاشکاش...  ادیترنم...  یالتماسا ادی... فتمیگذشته ها م ادی

 بود؟ قتیحرفاش حق ینکنه همه 
سعود خواترنم سروش... به خدا م ون تو ا یدخالت چیستگار ترانه بود... من ه: 

نداشددتم... من تو کدومیه یماجرا  قات پ چ فا مده دخالت شیاز ات ندارم  یاو
سم م  تنهاترم نیتنهام... از ا یلی... تو رو خدا باورم کن... خخورمیسروش.. ق

 به توهه دمیام ینکن... همه 
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 من و خونوادم رو شده شیخانم مهرپرور دستتون پ-
 سر.......... :ترنم

صدا نکن گهیبهتره د - سم  شم نم چی... هیمن رو به ا ست ادیخو له تو مث یآدم پ
مسددعود مسددعود کردنات هم دروغ بودف  ی... همه ارهیاسددم من رو به زبون ب

 نیتا ب یمسدخره رو راه انداخت یخراب کردن ترانه اون خواسدتگار یآره؟... برا
 یرو شکرآب کن اوشیترانه و س
 یکسدد کردیبرادرم به ترنم و خواهرش التماس م یمگه اون روز وقت: منصددور

به ناله هاش گوش کرد که امروز من به ناله  ی... کسدددیحرف دل برادرم رو شددن
 سنگدل گوش بدم یاون دختره  یها و التماسها

 نی... من و خونوادم تمام اشددهی... باورم نملرزهیدسددتام م تیشدددت عصددبان از
ترنم بود... نکنه......  شیمسددعود هم جز نما یسددئله م میکردیسددالها فکر م

 بوده باشه... یلعنت نیسر هم ریماجراها هم ز هینکنه بق
 «شدنم رو داده دهیبرادر مسعود دستور دزد:» چهیپیترنم تو گوشم م یحرفا

صور شتن تو نبود اما مردن تو فوامن صدم ک به  من یرو برا یادیز دی: هر چند ق
شهیرو م یبرادر یهم طعم ب اوشیس یجور نیا همراه داره... ... مثله من... ک

با جنازه  نیمثله من که تمام ا  یروز هی... کردمیبرادرم درد و دل م یسدددالها 
 تمعشق برادرم رو از من گرفت من هم عشقش رو ازش گرف

 گهیم یداره چ نیا ای... خدازنمیگرد شده بهش زل م یچشمها با
عث مرگ رمیگیرو ازش م : االن هم برادرشمنصددور با که اون  ... همونجور 

 برادرم شد
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 هی که تو ذهنم نقش بسته یزی... تنها چشنومینم یچیه گهی... دشنومینم یچیه
 اسمه... ترنم... ترنم... ترنم

شه؟ نکنه همه  گ*ن*ا*هینکنه واقعا ب ایخدا سالها به گ*ن*ا*ه نکرده  نیا یبا
 میمحکومش کرد

 ارهی ماسلحه شو باال منصور
صور شم ول یقول دادم که کار ایبه لع نکهی: با امن شته با جبورم م یبه کارت ندا

.. مادر و دمی.. خودم کشدددیکه برادرم کشدد ییبکشددمت... به خاطر همه زجرا
تاوان مرگ برادرم رو  دیتو و ترنم حاال حاالها با ی... خونواده دنیپدرم کشدد

 پس بدن
گاش م با جب ن باز کنمو چ خوامی... مه؟یک گهید ای... لعکنمیتع  یزیدهنمو 

 ...رهیگیمو نشونه م نهیبگم که با اسلحه اش س
... همونطور که زنده شهیبودنت برام دردسر م یدونیم یادیخورده ز هی: منصور

 هیاشتباه لود زنده گذاشتن تو هم االن اشتباهه...  شیسال پ 4گذاشتن ترنم در 
 کنمیاشتباه رو دوبار تکرار نم

 بابت ترنمه... مینگران یندارم همه  یمرگ ترس از
 یو بعد صدددا کنهیاسددلحه وارد م یبه ماشدده  یتموم شدددن حرفش فشددار با
ش یراندازیت سوز سه  یکه تو یو در آخر  ساس م نمیس یقف لم ... تعادکنمیاح

و  ادیسددرم م ی... منصددور با پوزخند باالفتمیم نیزم یرو دمویرو از دسددت م
 ... و دو بار پشت سرم بهمرهیگیبار به سمت من نشونه م نیدوم یاسلحه رو برا

شددکم  ی... دسددتم رو روشددمیحال م یکرد... از شدددت درد کم کم ب کیشددل
ساس م یسی... خذارمیم ضعف کم کنمیخون رو کامال اح شدت درد و  ... از 
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 یچیه گهیو د شددهیم یاهی.... بعد هم همه جا پر از سددفتنیکم پلکام رو هم م
 فهممینم
... با کنمیچشددمام رو باز م نمیسدد یقفسدده  ی هیدر ناح یاحسدداس درد بد با

ستگاه ها میس یکل نیو خودم رو ب کنمیتعجب به اطرافم نگاه م تلف مخ یو د
 ...نمیبیم

دا رو صدد یکسدد کنمیم یسددع ی... با کالفگنمیبیرو در اطراف خودم نم یکسدد
دا زدن... بعد از به ناله کردن شددباهت داره تا صدد شددتریبزنم که از شدددت درد ب

شم دنی... با دادیدختر به داخل م هیو  شهیباز م یدر اتاق قهیدو دق یکی  یهاچ
با تعجب نگام م  یبا خوشددحال ث... بعد از چند لحظه مککنهیباز من اول 

 ارهیسرم رو به صدا در م یو زنگ باال رسونهیخودش رو به من م
 نیشدیانتون منگر می... کم کم داشتنی: باالخره بهوش اومددختر

 : من کجام؟گمیم ی... به سختشهیشدت درد صورتم درهم م از
 مارستانی: بدختر

 کنم؟یم کاریچ مارستانی.... من بکنمیتعجب نگاش م با
 کنم؟یم کاریچ نجای: من اگمیلب م ریز

... شددما ادینم ادتونی: گهیبا ناز م کنهیرو چک م ییزایچ هیکه داره  همونجور
 گلول.........

شده که در باز م هنوز سالیمرد م هیو  شهیحرفش تموم ن .. .شهیبا اخم وارد م ان
ها دنیبا د  یکم کم داشددت ؟ی: سددالم جوون چطورگهیباز من م یچشددم
 ایکردیم دمونیناام

http://www.roman4u.ir/


 575 شقعبه دیار سفر 

... به کنهیمن م ی نهیو شددروع به معا زنهیم یکه لبخند کنمیتعجب نگاش م با
د از اون عمل سددخت و در آوردن : بعگهیو در آخر م دهیم ییپرسددتار دسددتورا

 ی... خوب مقاومت کردمیبه زنده بودنت نداشت یدیگلوله ها ام
 ...گن؟یدارن م یچ نای... اگلوله
 ؟ی: درد داردکتر
شون فکر مدمیتکون م دیتائ یبه نشونه  یسر .. کم کم .کنمی... دوباره به حرفا

سلحه اارمیرو به خاطر م زیهمه چ شو ی... ا سمتم ن شده بود... که به  نه گرفته 
 ... گلوله... منصور... پوزحندش... ترنمکیشل

 : ترنمگمیلب زمزمه وار م ریز
دت م هی: چه خبرته پسددر... گهیکه دکتر م نمیسددر جام بشدد خوامیسددرعت م به
 یبمون نجایا دیبا گهید
 کنم؟یم کاریچ نجایکرده؟ من ا دایمن رو پ ی: کگمیم یکالفگ با

 یجدا هی یراننده تو رو تو هی... ستمیباخبر ن اتیمن از جزئ : آروم باش...دکتر
 میخبر داد سیرسونده... ما هم به پل مارستانیکرده و به ب داتیخلوت پ

 آوردن مارستانیرو هم با من به ب یا گهی: کس دگمیم یحوصلگ یب با
 ی: نه... فقط خودت بوددکتر
 پس ترنم کجاست؟ ایخدا

 خونواد...-
وع که ممن ییاز اونجا یول مارسددتانهی: برادرت تو بگهیحرفمو موسددط  مبپره

.. زنده .یحرف نزن ادیبه داخل بفرسددتمت... بهتره ز تونمیفعال نم یالمالقات
 بودنت خودش معجزه بود
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 رمیآروم بگ تونمینم یکه دارم ول یدرد یهمه  با
 هیضرور یلیرو به برادرم بگم... خ یزیچ دیدکتر با یآقا-

 .....دیسر تو با: پدکتر
 جون داد زدن هم ندارم یداد بزنم اما حت خوادیم دلم

 مخبر بد سیبه پل دی... باونهینفر در م هی یزندگ ی: پاگمیم یسخت به
 یاستراحت کن دی... بعدش باقهی: فقط چند دقگهیو م دهیتکون م یسر

باشددده ا یب به... حتشددمیمنتظر م گمویم یحوصددله  بدجور حالم خرا  ی... 
ساعت از اون ماجرا م دونمیمن صور م یحرفا ادی... گذرهیچند   ... نکنهفتمیمن

 گ*ن*ا*ه بوده باشه... یواقعا ترنم ب
 زنمیبه در اتاق زل م یو من با نگران شهیاز اتاق خارج م دکتر
ل و حا دنیبا د شهیوارد اتاق م یدرب و داغون ی افهیبا ق اوشیس یاز مدت بعد

 شهیمع مروز من اشک تو چشماش ج
 اوشی: سگمیناله م با
 ؟یکرد کاری: سروش با خودت چکنهیزمزمه م ینیبا لحن غمگ اوشیس
 دارم... ازیبه کمکت ن اوشی: سگمیتوجه به حرفش م یب

بال رو سرت آورد سروش... فقط بگو  نیا ی: کگهیو م رسونهیرو بهم م خودش
 بال رو سرت آورد نیا یک

 اوشیس ری: آروم بگسروش
 یدونیرو ندارم... م گهیداغ د هیتحمل  گهیسددروش.. د ی: چه جوروشایسدد

 ؟یینجایچند روزه ا
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جا هسددتم اونوقت  نیمن چند روز ا ای... چند روز.. خداشددهیم یدلم خال ته
 تر......

 : چند روزپرسمیترس م با
سه هفته ااوشیس شیروزه که ب21 قای.... دقشهیم ی:  روزه که حال و  21...یهو

 مون خرابه... آالگل.....روز همه 
 ......از ترنم بگو... ترنم رو اوشی: سگمیوسط حرفشو م پرمیم یحوصلگ یب با

 : ترنمکنهیلب زمزمه م ریو ز پرهیم رنگش
رو  نمارسددتایو ب شددهیم یاالن عصددبان کردمی... فکر مکنمیتعجب نگاش م با

 ...ذارهیسرش م یرو
 : مگه ترنم هم با تو بود؟اوشیس
 مترجم شرکت فرستاده بود یترنم رو واسه  یرمضان ی. آقاآره..-

فقط با  گهینم زیچ چی... اما هکنهیو دسددتاش رو مشددت م رهیتو هم م اخماش
 کنهیاخم نگام م

م اتاق ی.... روز آخر از پشددت پنجره کردیبود که تو شددرکت کار م یچند روز-
شتم خ شدم کردمیروها رو نگاه م ادهیو پ ابونیدا سرعت یدختر که متوجه   به 

شرکت م سمت  شه... با کم هیو  دوهیداره به  سر هم دنبال شدم  یپ دقت متوجه 
 رده بودنک نیسوار ماش وترنم ر ایرسوندم اون لعنت نییترنمه... تا خودم رو به پا

 ؟یکرد بیرو تعق نی: البد ماشاوشیس
سگمیو در آخر م کنمیم فیماجرا رو براش تعر هیبق دمویتکون م یسر  اوشی: 

 اوردنیرو ن یهمراه من کس گهیترنم کجاست؟ حالش خوبه؟... دکتر م
 رو حفظ کنه شیخونسرد کنهیم یسع یول پرهیرنگش م دوباره
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 تسین مارستانیب نیکردن... اما تو ا دای: نگران نباش... اون رو هم پاوشیس
مام قتیه اوشی... سددرهیتو هم م اخ  خوامینبود... م یماهر یدروغگو چو

باره وارد اتاق م یزیچ نها رو ت ضددتونی: بهتره مرگهیو م شدددهیبگم که دکتر دو
 خورده استراحت کنه هیتا  دیبذار

 قهیدق هیدکتر فقط -
 : اما...دکتر

 کنمیخواهش م-
 عتری: سردکتر
... ممکنه ترنم سددتین یاالن وقت لجباز اوشی: سددگمیم دمویتکون م یسددر

 خبر بدم... اونا تا حد مرگ سیبه پل دینشددده با دایباشدده... اگه پ گ*ن*ا*هیب
 ...ارنیسرش ب ییبال ترسمیکتکش زدن... م

ساوشیس شدم که بخوام جون ک ست ن سروش هنوز اونقدر پ رو به خطر  ی: 
ستراحت کن دایبندازم... مطمئن باش ترنم پ ت بهتر حال یوقت یشده... بهتره ا

 .. باشه؟میکنیم فیتعر سیپل یرو هم برا اتیشد تمام جزئ
 حالش خوبه؟ اوشیس-
 یفقط سددر دیتوپیکه با اخم بهم م شددهیو برعکس هم شددهیم رهیچشددمام خ تو

 دهیتکون م
 نیا زیچ هی کنمیچرا حس م دونمی... نمدهینم یخوب یچرا دلم گواه دونمینم

 لنگهیوسط م
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: سددروش گهیو م دهیاجازه نم اوشیبپرسددم که سدد یدوباره ازش سددوال خوامیم
 حرفا هست... االن فقط استراحت کن نیهم وقت واسه ااستراحت کن... باز 

 یخال بی... ته دلم عجشهیاز تموم شدن حرفش به سرعت از اتاق خارج م بعد
 اوشهیبه حرف س دمیام یشده... همه 

 یلواز ج یو بعد با لبخند حال بهم زن زهیریرو به داخل سدرم م یآمپول پرسدتار
صله ... اشهیو از اتاق خارج م شهیمن رد م خودم رو هم ندارم چه  یصال حو

 مزخرف یپرستارا نیا یبرسه به عشوه ها
... بکشدده ریت نمیسدد یقفسدده  شددهیکه باعث م دمیم رونیبا حرص ب نفسددمو

فا یلی... خیلعنت به ..» چهیپیمنصددور تو گوشددم م ینگرانم... حر داداش 
صطالح مردت که داداش من رو تو شده ز یا شگاه خراب  شت و  ریاون دان م

گد گرفت فقط و فقط به جرم عاشق شدن ... فقط و فقط به جرم عاشق شدن ل
 «شدن شق...عا
 اشهب گ*ن*ا*هی... نکنه ترنم واقعا بدهیحرفاش بدجور عذابم م ادی... یلعنت

 باشه گ*ن*ا*هی: اگه واقعا بکنمیزمزمه م رلبیز
 نهیشیم میشونیپ یرو یسرد عرق

ترنم بود... خودت هم خوب  هیدرک بر عل... اون همه مایبه خودت ب سددروش
... اون الیمی... اون اهایکار یجز محاالته... اون عکسدددا... اون مخف یدونیم

 همه دروغ باشن و فقط حرف ترنم راست باشه... شهیاس ام اس... مگه م
 یول-

... سددروش.. سددروش.. تو رو خدا تمومش کن... تو االن آالگل رو سددروش
 ... تمومش کن سروش...؟یخوایم یچ گهیسالمه د... ترنم هم که یدار
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 «عشق برادرم رو از من گرفت من هم عشقش رو ازش گرفتم  یروز هی »
 دیکنم... شددا یچه غلط دیبا دونمی... نمکنهیم تمیمنصددور بدجور اذ یحرفا
 دیه... باباش نیراه هم نیکار حرف زدن با ترنم باشه... آره فکر کنم بهتر نیبهتر

از  یبرام نمونده.. وقت یبا ترنم حرف بزنم... چاره ا دیبزنم... با باهاش حرف
شدم م نیا شده مرخ   بفهمم موضوع  دی... بازنمیباهاش حرف م رمیخراب 

بدم... ا ینجوریا تونمینم گهی... دکشددمینم گهیاز چه قراره... د مه   بار نیادا
با زیهمه چ کنمیمجبورش م حاال حاالها ... ونهیبگه... بهم مد دیرو بگه... 

از دست رفتمو بهم  ی... زندگونهیسال رو به من مد 5بهم بدهکاره... تمام اون 
با ندازه  چکسیاون آدما بگه... ه ازبرام  دیبدهکاره...   تیترنم از واقع یبه ا

 نمدویبدونم... م خوامیندارم... فقط م شیکار گهیبار د نیماجرا خبر نداره... ا
 دونهیکه م

سته م یک دونمیکه خودم هم نم نمکیفکر م اونقدر شمام ب  و به خواب شنیچ
 رمیم
س با ست ک ساس د شمام رو باز م کنهیکه موهام رو نوازش م یاح ا .... بکنمیچ
شمهارهیآالگل اخمام تو هم م دنید شک ی... با چ شده... دلم  رهیبه من خ یا

شته ها مسوزهیبراش م شق... ا مونهی... مثله فر کر ف شدیم کاشیمهربون و عا
نبود  میتو زندگ ینمترنم نبود... عشددق ترنم نبود... حس ترنم نبود... اصددال تر

 شدمیم نیاونوقت با آالگل خوشبخت تر
 : سروشمآالگل
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 فتگیکه بهم م ییروزا ادی... فتمیترنم م ادیصددددام نکنه...  ینجوریا کاشیا
 سروشم عاشقتم...

 دفعه نیهزارم یابر نیصدام نکن... ا ینجوری: آالگل اگمیاخم م با
رو دارم... چون به  کارآدم خ*ی*ا*ن*ت هیحس  کنهیصددددام م ینجوریا یوقت
مراعات کنه... هر چند اون  کمی کاشی... انمیبیآالگل ترنم رو مقابلم م یجا

 من خبر نداره قراریبدبخت که از دل ب
 ی... مال خودمیمن یایبگم عشددق من... آخه تو دن ی: پس چگهیم یمهربون با
 .....دیس باپ
 وسط حرفش پرمیم
مد- گه او گل ا  خوامی... مرونیحاال برو ب نیهم یچرت و پرت بگ یآال

 استراحت کنم
شهیم یآه شگهیو م ک روزا  نیبمونم... ا شتیخورده پ هی... فقط بذار دی: ببخ

 شدمیدلتنگت م بیعج
 ب*و*سهیرو م میشونیو پ شهیهم خم م بعد
ست خودم  یرحم یهمه ب نیارم که بگم... اند یزیچ یعنی... زنمینم یحرف د

سستین سا  یندگز کیشر هیبهش ندارم فقط دنبال  ی... از اول بهش گفتم اح
 شمیوقتا از خودم متنفر م یلیام... اون هم موافقت کرد... خ

اومدم اما دکتر  یاز ک یکه از دسددتت بدم... اگه بدون دمیترسدد یلی: خآالگل
 برو قهیدر التماسش کردم تا بهم گفت فقط چند دق... اونقنمتیبب دادیاجازه نم

ند تصددنع هی حت کن هی ی: بهتره برگمیم زنمویم یلبخ  یاپ یخورده اسددترا
 چشمات گود افتاده
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 خوب زی: تو خوب باش همه چگهیو م رهیگیم فشیظر یدسددتا یتو دسددتمو
 ... فقط خوب شوشهیم

 ...گمینم یچیه دمویتکون م یسر
 کردم دارتیخش که ب: ببگهیم تیمظلوم با
 ستیمهم ن-

شب خبر ی... وقتمی: همه نگرانت بودآالگل س یاون  شد   تیو آ اوشیازت ن
 خبر بدن سیدر به در دنبالت گشتن... آخرسر هم مجبور شدن به پل

 هستم؟ مارستانیب نیا یتو نیدیفهم یچه جور-
اننده تو رو ن رکه او یوقت نکهیداده بود... مثله ا سیعکستو به پل اوشی: سآالگل

 مورد مشکوک......... نهیبیدکتر م ارهیم مارستانیبه ب
 یبد حیتوض خوادی... نمدمی: فهمگمیوسط حرفشو م پرمیم
 ساکت بشه کاشیدوباره شروع کرد... ا یوا

ر صد د ومدیسرت م یی... اگه بالیخوشحالم که سالم و سالمت یلی: خآالگل
 صد من ه.......

 یراجع به ترنم ازش بپرسم... حت خوادیندارم فقط دلم محرفاش رو  ی حوصله
ماجرا یزیچ دونمینم نهیترنم م یاز  جه  ای دو فاش  ینه... اصددال متو حر
با مظلومشددمینم به ترنم فکر  گهیم اشیاز دلتنگ تی.. اون داره  و من دارم 
 حس یبکشددم ول رزبونشیاز ز یدر مورد ترنم حرف شددددیم کاشی... اکنمیم
 الیخیاز نامزدم در مورد عشق سابقم بپرسم... ب امیباشه ب ییروپر یلیخ کنمیم
 حواسمو به حرفاش بدم کنمیم یسع شمویموضوع م نیا
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گل به زودآال ته  لت م ی: دکتر گف ندیبه بخش منتق حال یلی... خکن م خوشدد
 سروش...

 خسته ام یلیآالگل من خ-
 دارم دوستت یلی: باشه گلم... استراحت کن... خگهیم ینیبا لحن غمگ آالگل

 دونمینم سوزهی... دلم براش مکنهیهنوز منتظر نگام م ی... ولدمیتکون م یسر
 کنم کاریچ
 ی... معلومه تو هم خسته ایخانم یاستراحت کن یبهتره بر-

: هگیو م ارهی... دسددتشددو باال منهیشددیرو لباش م یو لبخند تلخ کشددهیم یآه
 بخواب عشق من

 ...هریافتاده به سمت در م ی... با شونه هامگینم یچی... هکنمینگاش م فقط
و  چرخهیو اون هم با ذوق به سددمت من م کنمیلحظه صدددداش م نیآخر در
 : جونمگهیم

 کنمیم مویسددع ی.. همه نهیشددیرو لبام م یهمه شددوق و ذوقش لبخند نیا از
تت دارم... ول .... هنوز هم چرخهیچرا زبونم نم دونمینم یبگم...بگم دوسدد

 عقلم بهم نکهیرو داره... با ا دنشیسددشددن یکه آرزو ینتظر جمله امنتظره... م
 : مواظبگمیبه زحمت م شمویلحظه منصرف م نیبگم اما در آخر زنهیم بینه

 یخودت باش خانم
 طور گلم نی: تو هم همگهیو م شهیم ریچشمش سراز یاز گوشه  اشک

ونسددتم... ... از هم نتشددهیحرف به سددرعت از اتاق خارج م نیاز گفتن ا بعد
 لعنت به من... باز هم دلش رو شکوندم
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حد  نیتا ا یحق ندار یول یسددتی: درسددته عاشددقش نکنمیلب زمزمه م ریز
 یاحساس باش یباهاش ب

... یهمه خوب نیهمه عشددق... ا نیهمه محبت... ا نیگرفته... ا بیعج دلم
شت چیهمه و همه رو بدون ه شم دا از  یچیو در برابرش ه کنهیمن م میتقد یچ

 هاز محبت ییای... چرا دوستش ندارم اون که خودش دنکنهینم افتیطرف من در
هام چ- با جذب ه یکرد کاریترنم  هام چشددمینم یدختر چیکه  با  کاری... 

 ؟یکرد
 ...کردمیم یباز نیآالگل رو وارد ا دی... از اول هم اشتباه کردم نباکشمیم یآه

 نوزدهم فصل
ودن ب مارستانیتخت و ب رید از چند هفته اس... بعشمیامروز مرخ  م باالخره

 یچند وقته که به بخش منتقل شدددم همه  نیا ی... توشددمیباالخره خالص م
فام بارونم کردن... ا لیفک و  له  نیبه مالقاتم اومدن و کمپوت  آالگل هم مث

ال ح یبه جا ومدیمبود و ول کن نبود... اشکان هم که هر بار  دهیکنه بهم چسب
بهش  ی... هر چکردیو کوفت م داشددتیکمپوت برم هیاز من  یو احوال پرسدد

 گفتی... آقا در جواب حرف من م؟یاومد یمگه از قحط یمرد حساب گفتمیم
شانس ن یهمه که مثله جنابعال ستانیرو تخت ب فتنیب ستنیخر سمون ا مار ز آ

ه خورده از حال من هم ی سددتیبد ن گفتمیهم م یبراشددون کمپوت بباره... وقت
تو  اددی... آقا با اخم و تخم جواب مکنندیجا فرار نم چین کمپوتها هاو یبپرسدد

... گمشددو بذار هیبه حال و احوالپرسدد یاجیچه احت گهید یکه از من سددالم تر
ست همگ شکر امروز باالخره از د خالص  شونیکمپوتم رو بخورم... خدا رو 
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سب وز... چه اون آالگل کنه که هر رشمیم سب بهم چ ول کن بود و  دهیمثله چ
روزا برام اعصاب نذاشته بود راه  نیکه ا دهیرندیماجرا نبود... چه اون اشکان خ

ه ... چکردیو کوفتشددون م ومدیمالقات من به مالقات کمپوتا م یبه راه به جا
ن م کردویسرباال راجع به ترنم اعصاب من رو خرد م یکه با جوابا اوشیاون س

با گر... چه اون مامان کذاشدددتیم یرگمرو تو سددرد گاه و  یها یو زار هیه 
له بخش  یاز روز قایکه دق سدددای... چه اون پلزدیم شیدلم رو آت گاهشیب که 

 چکدومشونیاومدم تا به امروز دست از سرم برنداشتن... هر چند فکر نکنم ه
 زا یندارم وقت یتو خونه هم دسدددت از سددرم بردارن... هنوز هم از ترنم خبر

رو برام تکرار کردو  اوشیسدد یهمون حرفا مدیاشددکان هم در مورد ترنم پرسدد
 شونیهمگ کنمیحس م یچرا ول دونمی... نمدهیشن اوشیگفت خودش هم از س

 یاتراجع به ترنم و اتفاق سای... به پلکنندیم یو دارن از من مخف دونندیم زیچ هی
 ی... وقتکنندیم یافتاد هم گفتم و اونا هم گفتن بررسدد شیکه چهار سدددال پ

اگه  دونهیاز من در مورد اون افراد م شددتریدر صددد ترنم ب بهشددون گفتم صددد
تکون  یفقط سددر دیسددر به اون هم بزن هیحتما  دیبدون یشددتریب زیچ نیخوایم

روزا  نیا سدددتیخوب ن ادیهم ز اوشینگفتن... حال سدد یچیه گهیدادن و د
ر منصددور براد باالخرهگذشددته افتاده...  ادی کنمیشددده حس م بیرفتاراش عج

 در مورد ترنم یادیز زیمسعود هم خواستگار ترانه بود... به آالگل چمسعوده و 
ها چ به ا نهیا دونهیکه م یزینگفتم تن تادم.. نیکه بخاطر ترنم  . حال و روز اف

دلخور شددد... مثله  یلیترنم خودم رو به دردسددر انداختم خ یبرا دیفهم یوقت
تا یلیخ از ب یو رفت ولقهر کرد کردیو قهر م ومدیم رنمکه اسددم ت گهید یوق

شت شیخودش پاپ شییفردا شتو آ ش یگذا که  یسک ستمین یکرد... اهل منت ک
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منت  ادیخوشددم نم یحق با منه ول گمیبرگرده... نم دیقهر کرده خودش هم با
 و اون رو بکشم نیا

که صددحبت با ترنم  کنمیفکر م نیبه ا کنمیکه لباسدددام رو عوض م همونجور
 انجام بدم ندهیز آدر چند رو دیکه با هیکار نیاول
 امیبه خودم م شهیکه به در اتاق وارد م ییضربه ها با
 بله؟-

 شهیوارد م یو پرستار شهیباز م در
 نیشیامروز مرخ  م ی... به سالمتنیراست یسالم آقا-

ستار بانمکزنمیم یلبخند ستار اولهی... پر ز اول که اون رو ی... برخالف اون پر
 و باوقاره نیسنگ یلیخ یکی نیا دمیبه هوش اومدنم د

 نیشیمن خالص م یادایاز دست داد و فر گهیآره... از امروز د-
 نیسالم و سالمت باش شهیهم دوارمی... امهیحرفا چ نی: اگهیلبخند م با
 یمرس-

ستش اومدم بگم دکتر گفته اگه حالتون زپرستار از  دیتونیم ستیخوب ن ادی: را
 دیاستفاده کن لچریو
هم هسددت درد بعد از عمله...  ین... حالم کامال خوبه... اگه دردنه... ممنو-

 شهیخوب م یکه اون هم به زود
 شمی: خوب خدا رو شکر... پس از خدمتتون مرخ  مپرستار

 ... پرستار از اتاقکنمیخورده مرتب م هیآشفته ام رو  یموها دمویتکون م یسر
س شهیخارج م سشمیم اوشیو من منتظر  ا ته تو اتاق بمونم تبهم گف اوشی... 
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ته داروها  یترخ یکارا بده... اشددکان هم رف دکتر رو  یزیتجو یرو انجام 
 بخره
 یخبر چکدومشددونیباز هم از ه یول شددمیاتاق منتظر م یتو یا قهیدق چند

 دهیکاراشون طول کش یادیخورده ز هی... ستین
شدددم... به زل زدم خسددته  وارایاتاق موندم و به د یچند روز از بس تو نیا تو

خارج م یآروم تاق  گاه شددمیاز ا به  تونمی... هنوز نمندازمیبه اطراف م یو ن
حرف  ی... پشددتش با منه و داره تلفننمیبیرو از دور م اوشیراه برم... سدد یراحت

 شنومی... صداش رو مشمیم کی... آروم آروم بهش نزدزنهیم
 بهش بگم؟ ی: آخه چه جوراوشیس

... 
 بعد یواسه  میبذار گمی: من ماوشیس

... 
 سخته یلیسخته... خ نیستی: بابا چرا متوجه ناوشیس

... 
 تونمیمن نم نی: خودتون بهش بگاوشیس

... ضربان قلبم شهی... آروم آروم از من دور مشهیحضور من نم یمتوجه  اصال
 هسددت مربوط یهر چ دونمیافتاده... م یباال رفته... مطمئنم اتفاق بد بیعج

 به ترنمه
 کنمیرفته نگاه م اوشیکه س یریمس هب
 شده؟ یچ یعنی: کنمیلب زمزمه م ریز
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 وونهیدارم د ای... خداگهینم یچیبهم ه یشددکیسددر ترنم اومده ه ییبال نکنه
 شمیم

 شتریکه کم کم ب یتوجه به سوزش و درد ی.. اما بسوزهیم بیعج نمیس ی قفسه
 از اونجا حرکت کرد... شیپ قهیچند دق اوشیکه س رمیم یریبه همون مس شهیم
 ستین اوشیاز س یخبر کنمیحوصله و کالفه به اطراف نگاه م یب

 پسره کجا رفته؟ نیا ایخدا-
دارن از من  یشده که همه سع زیچ هی دونمیازش در مورد ترنم بپرسم... م دیبا

 کنندیم یمخف
 ...کنمیبودم حرکت م یکه در اون بستر یبه سمت اتاق دوباره

 شنومیرو م اوشیاشکان و س یبازه... صدا مهیاتاق ن در
 ؟ی: پس تو کجا بوداشکان

 تو بهش در مورد ترنم بگو گهی... بهم مزدمی: داشتم با بابا حرف ماوشیس
 ستی: االن وقتش ناشکان

 بهتره میبهش نگ چوقتیه گمی: اگه به من باشه که ماوشیس
 : اون هنوز هم ترنم رو دوست دارهاشکان

و از رفتاراش ر یبعضدد لیتباه نکن... دوسددتش نداره... درسددته دل: اشدداوشیسدد
 نمیاز چشماش نفرت رو بب تونمیم یبه راحت یول فهممینم

 کاراش تظاهره یترنمه... همه  ی وونهی... اون داوشیس یکنی: اشتباه ماشکان
از خ*ی*ا*ن*ت  تونهینم چوقتیاون ه یشددناسددی: تو سددروش رو نماوشیسدد

 بگذره
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 ذاشتینم هیدوستش نداشت از جونش ما : اگهاشکان
 : اما....اوشیس

 بزنه یحرف دهی: غرورش اجازه نماشکان
 : اون االن بهتر از ترنم رو دارهاوشیس

شکان شق اا سرش نم نی: ع ست نی... خود تو بعد از اشهیحرفا  سال تون  یهمه 
 ؟یترانه کن نیگزیرو جا یکس
.... 

 نیاگه بهتر یحت یدونیم نیبهتر ... عشددقت رویشددیعاشددق م ی: وقتاشددکان
 نباشه

 : اما اون دختر سروش رو نابود کرداوشیس
ع هم موق یو بعض برهیموقع آدم رو به عرش م یبعض گهید نهی: عشق هماشکان

 شنیباز هم آدما عاشق م نایا یبه قعر... با همه 
 ؟ی: پس آالگل چاوشیس

 هم با ترنم... دیابا خودش... ش یلجباز هی دی... شادونمی: نماشکان
 ستیهم ن یترنم گهید ی:کدوم ترنم... وقتاوشیس

 بهش گفت شهیم یچه جور دونمی: نماشکان
 فتمیتا ن رمیگیم واری... دستم رو به دگنیدارن م یچ نایا

 کرده یخودکش کردنی: همه فکر ماوشیس
 ی: هنوز هم ازش متنفراشکان

 ستی: دست خودم ناوشیس
 ...سرو. ی: حرفااشکان
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... تو خودت با من و سروش دونمینم یچیه گهی... اشکان ددونمی: نماوشیس
 انیاما در جر یبود یمیاز من با سددروش صددم شددتری... هر چند بیبزرگ شددد

 ... ترنم همه جوره مقصر شناخته شدیماجراها بود یهمه 
 ؟یکن کاریچ یخوای: االن ماشکان
 ی... وقتچهیپیجمله تو گوشددم م هیاتاق بذارم... فقط  یندارم پامو تو جرات

 ستیهم ن ی... ترنمستیهم ن یترنم گهید
ش تونمیبهش بگم... نم تونمی: نماوشیس ستش به ته دره نیبگم با ما رفته...  دو
 ازش نمونده یچیبگم ه تونمیمنفجر شده... نم نیبگم ماش تونمینم

 نمونده بود یازش باق یچی: واقعا هم هاشکان
 ... مگه نه...زنندیکه راجع به ترنم حرف نم نایا ای... خدادمیم هیتک وارید به
کشته  میدیشدن سروش تازه فهم دای... با پهیخودکش کردنی: همه فکر ماوشیس

 شده
 گنا........ ینکنه ترنم ب اوشی: ساشکان

: نگو اشددکان... خودم تا حاال صددد بار بهش فکر کردم... دارم داغون اوشیسدد
 شمیم

 نگو یچیبه سروش ه: فعال اشکان
 ی... آخه تا ککنهیم یکنجکاو یلیخ یول نهی: قصدددد خودم هم هماوشیسدد

 دست به سرش کنم تونمیم
شک شه  ا سراز یاز گو شمم  ... باورم خورمیسر م وارید ی... از روشهیم ریچ

 ...شهینم
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 کجاست؟ ... اصال االنمیبکن میتونیم کاریچ مینینگو تا بب یزی: فعال چاشکان
که آروم و قرار نداره...  شیشددناسددیاطرافه... م نیالبد هم دونمینم :اوشیسدد

 رهیجا آروم بگ هی تونهینم چوقتیه
... »  چهیپیتو گوشم م اوشیس یهم برام سخت شده...حرفا دنینفس کش یحت
 تونمیدوسددتش به ته دره رفته... نم نیبگم با ماشدد تونمیبهش بگم... نم تونمینم

 «...ازش نمونده  یچیبگم ه تونمیمنفجر شده... نم نیبگم ماش
فکر  اتیچرند نیبزنه تو گوشددمو بگه سددروش کمتر به ا ادیب یکی خوادیم دلم

س شکان و  .. .زنندی... اونا در مورد ترنم حرف نمستیترنم ن اوشیکن منظور ا
... یشددناسددیکه تو نم گهید یکی... زنندیدارن حرف م گهید یکیاونا در مورد 

شک سرا یا شمام  ستام... کنمیشده رو به زحمت پاک م ریزکه از چ  بیعج د
 ینم... ترنم... آره ترکنمیفکر م زیچ هی... بدون توجه به اطراف فقط به لرزنیم

منه... بغض  هیناآروم لیبهت خ*ی*ا*ن*ت کرده االن تنها دل گنیکه همه م
 تو گلوم نشسته... یبد
 امیبه خودم م یپرستار یصدا با

 التون خوبه؟ح نیراست ی: آقاپرستار
 شمیبلند م نیزم یاز رو ی... به سختدمیتکون م یسر یکالفگ با

شکان س ا شن اوشیو  سمت در هجوم م دنیبا  ستار به   ندیو با د ارنیحرف پر
 شهیم رشونیدستگ زیحال و روز من همه چ

... جرات ندارم... آره جرات ندارم... منف زنمیزل م اوشیسدد یتو چشددما فقط
 به یبپرسددم؟... از وقت زیچ چیندارم در مورد ترنم ه جرات نیسددروش راسددت

مه چ به ه مدم  به جز ا زیهوش او به ا نیفکر کردم  کهیمورد...  بد  ن حالش 
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شه... به ا ستانیتخت ب یکه رو نیبا شه... به ا مار شه  اینتلع ناو شیپ نکهیبا با
فقط و فقط  اوشیس ینداشت... تو چشما ییذهنم هم جا یتو یمرگ حت یول

 زنهیندوه موج مغم و ا
 شمیم رهیو به اشکان خ رمیگیم اوشیاز س نگامو
 مگه نه؟ کنمی: اشتباه مگمیوار م زمزمه

شکان شو از من م ا سف و ترحم توش ب ی... نگاهرهیگینگا ... نهکیم دادیکه تا
شک نر سخته ا سخته مرد بودن... چه  سخته بغض تو گلوت ختنیچه  ... چه 

... االن وقت سدددتینه االن وقتش ن یبگ و یریخودت رو بگ یو جلو نهیبشدد
 ستین هیگر
 شده؟ یچ نیبگ نیخواینم چکدومی: هگمیحال بغض م نیتحکم و در ع با
 : سرو....اوشیس
 یی... اون حرفاخوامینم یچیه گهیرو برام روشددن کن د زیچ هیفقط  اوشیسدد-

 مربوط به ترنم نبود درسته؟ دمیشن شیپ قهیکه من چند دق
...... 

شتباه م شاویس- سته؟؟ اون چ کنمیبا توام... من ا  که االن تو ذهنه منه یزیدر
 اشتباه محضه مگه نه؟ هی

 : سروش بهتره.......اوشیس
 نه؟ ای: آره گمیم یبلند یصدا با

 شده رهیبهم خ یبا ناراحت اشکان
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: گهیو زمزمه وار م ذارهیشددونم م ی... دسددتش رو روادیبه طرف من م اوشیسدد
 خدا آروم باشسروش تو رو 

شم لعنت ی: چه طورگمیبا داد م دمویشدت به عقب هلش م به ... من یآروم با
 آروم باش؟ یگیتو م رمیمیم یدارم از نگران

.. .مارسددتانهیب نجای:آقا اگهیم تیو با جد ادیبا اخم به طرف ما م یپرسددتار
 دیخورده مراعات کن هی کنمیخواهش م

 بارش کنم که اشددکان یزیچ خوامیم وگردمیحوصددله به طرف پرسددتار برم یب
 دهیو خودش جواب پرستار رو م دهیاجازه نم

 میکنیرو ترک م نجایاالن ا نی: شرمنده... هماشکان
ستار شم نگاه پر سرندازهیبه من م یبا خ و از ما دور  دهیتکون م ی... بعد هم 

 شهیم
 یجازه ا نکهی... بدون ا رهیگیو بازوم رو م ادیبه سددرعت طرف من م اشددکان

 کشهیم مارستانیب یحرف زدن به من بده به زور من رو به سمت در خروج
... ری: سروش تو رو خدا آروم بگگهیبازوم رو از دستش خارج کنم که م خوامیم
 همه استرس برات سمه... بفهم نیا

 نه؟ ایکلمه ست... آره  هیاشکان جواب سوال من -
شدت اکاشی... اکردیدرکم م کاشیا شدت باال ... از  ضربان قلبم به  سترس 

 رفته
 میزنیبا هم حرف م نیتو ماش می... برمارستانهیب نجای: ااشکان
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مت ... به زحریآروم بگ گهیآقا بهم م نی...افتمیپس م یمن دارم از نگران ایخدا
 نیکه داخل ماش نی... همرسونمیم اوشیس نیبا کمک اشکان خودم رو به ماش

 : اشکان منتظرمگمیمحکم باشه م کنمیم یکه سع ییبا صدا نمیشیم
باز مرسدددهیهم م اوشیموقع سدد نیهم تو و داخل  کنهی... در طرف راننده رو 

 نهیشیم نیماش
 : اشکددددان با توام... من منتظرمگمیم ادیفر با
 : سرو...اوشیس

 شمیم رهیخ اوشیبه س رمویگیاز اشکان م نگامو
که  ییسر ترنم اومده... اون حرفا یی... فقط بگو چه بالاوشیبگو... تو بگو س-

 که در مورد ترنم نبود... درسته؟ نیزدیتو اون اتاق م
 شهیبگه اما دوباره منصرف م یزیتا چ کنهیدهنشو باز م اوشیس
 اوشی: سگمیخشم م با

 دهیتاسف تکون م یبه نشونه  یو سر دهیم رونیبا حرص ب نقسشو
 شهیبلند ماشکان  یکه صدا کنمینگاش م یناباور با

 ازش نمونده بود یچیکردن ه داشیپ ی: باور کن وقتاشکان
تو گلوم نشسته  یزیچ هی... ادیاشکم هم در نم یچه مرگم شده... حت دونمینم

 راحت حرف بزنم دهیکه اجازه نم
ش نکهی: مثله ااوشیس ستش به ته دره م نیبا ما شن نجوری... ارهیدو  نیا دمیکه 

خونوادش فکر  نیسددخت تر شددده بود واسدده هم شیزندگ طیآخر شددرا یروزا
 کرده یخودکش کردنیم
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ست  نیمن غرق مشدکالتم از ا...»فتمیحرف ترنم م ادی غرق ترم نکن... التما
 «کنمیم

سهیسخت به نظر م یادیز زیچرا همه چ دونمینم ستن... نفس  نجای... ار ش ن
ه و همه ... زنده موندن... تحمل کردن... همدنیحرفا رو شددن نی... ادنیکشدد

 ...رسنیسخت به نظر م یادیز
 کردن... داشیاز تو به ما برسه پ یخبر نکهی: قبل از ااوشیس

و من هر لحظه حال و روزم خرابتر  زنهیاز مرگ ترنم حرف م نجوریهم اوشیس
 شهیم

که  یینبود... از اونجا ییازش نمونده بود... اصال قابل شناسا یچی: هاوشیس
قبل از  نکهیکنند... مثله ا شییود ته دره تونستن شناسادوستش رفته ب نیبا ماش

 پرت شده بود رونیبه ب نیهم از ماش فشیک نیانفجار ماش
 مخوایفقط م یچینه ه یباورم کن خوامیداغون ترم نکن... نه م نیاز ا سددروش»

 «باشم اهویدور از ه
 جنازش هم مادرش حاضر نشد تو مراسم شرکت کنه عی: روز تشاوشیس

 یکه حت ی... به ترنمکنمیو من به ترنم فکر م زنهیهمونجور حرف م شاویسدد
 مادرش هم مادرش نبود...

 کینزد یالیفام ی... تومیتو مراسم شرکت کن می: من و بابا مجبور شداوشیس
دور هم تک و توک اومده  یالیکس تو مراسددم شددرکت نکرده بود... فام چیه

واسدده گفتن نداره چون  یچندان زیبگم چ شیبودن... اگه بخوام از خاکسددپار
رو به  سددمو پول مرا رندیمراسددم نگ گهیسددوت و کور بود... قرار شددد د یادیز

 بدن هیریخ
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بالم بگرده؟... تو ا چیفکر نکنم ه » مه  نیکس دن عه ه به نف روزا نبودن من 
 «هست 

 ...رهیگیم شی... حق با اون بود... قلبم داره آتفهممیحرف ترنم رو م یمعن حاال
هم که به هوش  ی... وقتمیتازه از حال تو باخبر شددد شیبعد از خاکسددپار روز

 نبوده یکه خودکش دنیتازه همه فهم یو اون حرفا رو زد یاومد
 بسه... اوشی: سگهیکه با ترس م شنومیاشکان رو م یصدا

 شهیحال من شده ساکت م یکه تازه متوجه  اوشیس
 شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک

 ترنم ببر شی: من رو پکنمیلب زمزمه م ریز یسخت به
 : اما.......اوشیس
 خودم برم؟ ای یبری: مگمیم ادیبا فر کنمویسرعت اشکم رو پاک م به
 : سروش تو .............اوشیس
 نمیخودم بب دیفقط برو... با اوشیس-

شمام س یجلو خوادی... دلم نمسوزنندیم بیعج چ کنم... به زحمت  هیگر یک
 نیماش شهی... شکنهیم تمیکه تو گلوم نشسته بدجور اذ ی... بغضکشمیفس من

 خورده از هیتازه  یهوا نیا دیراه گلوم آزاد بشدده... شددا دیشددا کشددمیم نییرو پا
 دردم کم کنه

شم م اوشیس ش خوامیهنوز حرکت نکرده... با خ شکان  ادهیپ نیاز ما شم که ا
 دهیو اجازه نم رهیگیمچ دستم رو م

 حرکت کن اوشیس :اشکان

http://www.roman4u.ir/


 597 شقعبه دیار سفر 

 یلیم یبعد هم با ب ندازهیبه اشکان م یبه من و نگاه ینگاه یبا ناراحت اوشیس
ش شن م نیما سمت خونه  کنهیرو رو س یابد یو به  ز که هنو کنهیحرکت م یک

 رفتنش رو باور ندارم
به  دیبه زنده بودنش... ام دیدارم... ام دیهنوز هم ام یچرا؟... ول دونمینم

 نیاول یماجراها... برا نیبودن تمام ا یبه باز دیحرفا... ام نیوم ادروغ بودن تم
شه... ا یباز هیهم  نیا کاشیا کنمیبار آرزو م شم.. ب چهیهم باز نباریا کاشیبا

باز هم ترنم بهم دروغ  کاشیادفعه هم ترنم خ*ی*ا*ن*ت کنه...  نیا کاشیا
نه... ک ی... زندگزنده باشدده... فقط و فقط زنده باشدده... نفس بکشدده یبگه ول

شتباهات عالم رو انجام بده ول یهمه  کاشیا شه... رو یا  یکره  نیا یفقط با
شددهر دودگرفته... دوسددت دارم  نیا یسددقف آسددمون... تو نیا ری... زیخاک

کاب*و*س تلخ و وحشددتناک  هی زیکه همه چ نمیچشددمامو ببندمو باز کنمو بب
 ادیز یلی... خترسمیبود... م
 لت خوبه؟: سروش حااشکان

 زنمیم یپوزخند
آخر ترنم تو گوشمه  ی... حرفادهیپرس یچه سوال مسخره ا فهمهیهم م خودش

 شنیو هنوز تو ذهنم تکرار م
 « هکنیم میخدا داره تنب دیشبا مرگ خودم رو از خدا خواستم... شا یلیمن خ »

 کنترل کنم تونمیدستم رو نم لرزش
 ادهیپ کنمویلرزونم در رو باز م یاسددرعت با دسددت هی اوشیسدد نیتوقف ماشدد با
سشمیم شکان هم پ اوشی...  سشنیم ادهیو ا شکان  اوشی...  جلوتر از من و ا

 کنهیحرکت م
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 هبازند ی... بازنده نمیبی... خودم رو بازنده مشهیم شتریهر لحظه ب ترسم
 میبرگرد گهیروز د هی میبر یخوای: سروش ماشکان

نارش ک اوشیکه س شمیم رهیخ یسنگ قبرجواب اشکان رو بدم به  نکهیا بدون
 توقف کرده

من...  ی هیتنب یبرا یباز هی... هیباز هی نایا ی... همه ستیقبر ترنم ن نیا دونمیم
شته ها ست ندارم نو ست ندارم از جام تکون بخورم... دو سنگ قبر  یرو یدو

که  ییتمام اون روزا یدروغ برا هیدروغه...  هی نایا یرو بخونم... مطمئنم همه 
 رو باور نکردم قتیحق

 کنمیشونه ام احساس م ینفر رو رو هیدست  ینیسنگ
 کنمیبه اشک نشسته نگاه م ییاشکان رو با چشمها گردونمویبرم سرمو

 هیباز هیهم  نیمن مطمئنم ترنم زنده ست... من مطمئنم ا ؟یکنیم هیچرا گر-
 : سروشاشکان
به  اوشیکه س رمیم یبه سمت قبرآروم  یبا قدمها زنمویاشکان رو پس م دست

 شده رهینوشته هاش خ
 شهیم ریچشمم سراز یقطره اشک از گوشه  هی یچرا ول دونمینم
 شهیتر م یته دلم خال شمیتر م کیکه به قبر نزد یهر قدم با
 شمیم رهیخ اوشیسنگ قبر بهت زده به س ینوشته ها دنید با
 ه مگه نه؟: دروغگمیم شمویم رهیخ اوشیبه س یناباور با
 شهیو از من دور م دهیتکون م یسر ینارحت با

 شمیم رهیقبر خ یرو یپرپر شده  یبه گلها رمویگیرو از عالم و آدم م نگام
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 دست من باشه... نکهیبدون ا شنیآروم آروم روون م اشکام
 «مهرپرور ترنم»
 ...ستیاشکام دست خودم ن اریاخت گهید

 پاها تحمل وزن من رو ندارن نی... انگار اشنیخم م زانوهام
 زیچ هینوشددته ها... همه و همه فقط نشددون از  نیقبر... ا یگورسددتان... ا نیا

 وجودم یدارن... اون هم رفتن... رفتن ترنم... رفتن عشقم.. رفتن همه 
 چهیپیترنم تو گوشم م ی... حرفافتهیسنگ قبر م یبه شعر رو چشمم

 : سروشترنم»
 ؟یخانم هی: چسروش

 ه؟یشعر چ نی: نظرت در مورد انمتر
 شهیسرم نم یزیچ یمن از شعر و شاعر یدونی: تو که مسروش

 با من... باشه؟ شی: تو فقط گوش بده بقترنم
 نمی: بخون ببسروش

 :آبي تر از آنم که بي رنگ بمیرمترنم
 شیشه نبودم که با سنگ بمیرم از

 آمده بودم که تا مرز رسیدن من
 به فرسنگ بمیرمتو فرسنگ  همراه

 کسي.......... تقصیر
 ؟یخونیم هیمزخرفات چ نی: ترنم تمومش کن.. اسروش

 : سددروشترنم
 یشعرا بخون نیاز ا ادیخوشم نم چی: هسروش
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 واسه سنگ قبرم....... خوامیشعرو م نیمن ا ی: ولترنم
 «نه؟ ای یکنی: تددددرنم تمومش مسروش

 کنمیسنگ قبر م یشعر روشروع به خوندن  یگرفته ا یصدا با
 تر از آنم که بي رنگ بمیرم آبي

 شیشه نبودم که با سنگ بمیرم از
 آمده بودم که تا مرز رسیدن من

 تو فرسنگ به فرسنگ بمیرم همراه
 کسي نیست که اینگونه غریبم تقصیر

 که خدا خواست که دلتنگ بمیرم شاید
ست خودم ن زیچ چیه اریاخت گهید شته ستید سنگ قبر همه  یرو یها... نو

 مرگ ترنم هستن ینشون دهنده 
سم سخت نف صال باال ن کاشی.. اادیباال م یبه  سه  ی... اادیا روز  هی یکاش وا

ال رو ب نیرو که ا ییبا من بود که اگه بود اول اونا ایدن یهمه  اریروز اخت هیفقط 
ره خودم ... آکردمیبعدش هم خودم رو خالص م کردمویسر ترنم آوردن نابود م

 دونمی. نم..کشمینم گهیبشم د صخال ینکبت یزندگ نیتا از ا کردمیرو نابود م
شا ست ندارم باور کنم...  شا دیچرا دو سخته...   یلیچون تحملش خ دیچون 

درد از سددخت هم  نی.... تحمل اسددتین یخوب یسددخته... نه سددخت واژه 
جالت خ یشددکیاز ه گهی... دکشددمیاز اشددکام خالت نم گهیسددخت تره... د

سه شمینم سه  یچ ی... وا شم... وا شک یچ یخجالت بک سه زمینر ا  ی.. وا
سه  یچ شم... وا شک م یچ یآروم با لحظه  زمویریغرورم رو حفظ کنم فقط ا
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شقم رو ب یبه لحظه به آرامگاه ابد ستکنمیاز قبل باور م شتریع  یبه رو ی... د
 ... هنوز سنگ قبرش تازه ست...کشمیسنگ قبرش م

شته ها یرو مدام نگاهم شته ها  چی... هچرخهیسنگ قبرش م ینو کدوم از نو
 ... ترنم مهرپرورکنندینم تمیدو کلمه ا نیمثله ا

 : ترنمکنمیلب زمزمه م ریز
 نوشته ثابت مونده نیرو هم نگاهم

شد. یمطمئنم ب گهیبود... د گ*ن*ا*هیمطمئنم ترنم ب گهید شته  .. گ*ن*ا*ه ک
 ر اون منصوره...س ریز نایا یمطمئنم همه  گهید
 ترنم...-

... 
 ....یخانم-

... 
خدا فقط هم- بده گلم... تو رو  خدا ا هی نیجوابمو  به  باورت  نیبار...  بار 
 ذارمیدفعه تنهات نم نی... ادمیدفعه به حرفات گوش م نی... اکنمیم

 : سرو.....اوشیس
قت من ده؟ی: چگمیداد م با ما بار گ یداره... روز دنی... ح  یفت بهزار 

 قبرسددتون تازه ی نهینکردم... االن که افتاده سدد یگ*ن*ا*هم به حرفاش توجه
 رسمیدارم به حرفاش م

 شهیهم جمع م اوشیس یتو چشما اشک
... تا عمر دارم خودم رو میکن هیکن... حاال حاالها همه باسددد گر هیآره... گر-

 بخشمینم
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 زهیریسنگ قبر م یرو خورهیاز گونم سر م اشکام
 یول گفتیر م زیز آخر هم نذاشددتم حرف بزنه... روز آخر داشددت همه چرو-

 باز هم نذاشتم بگه
 می: سروش بهتره براشکان

اون  ی: نگاهش حرف از رفتن داشددت ولدمیتوجه به حرف اشددکان ادامه م یب
ظه درکش نم له خکردمیلح هاش  یلی... مث که تن که درکش نکردم...  از روزا 

 شماها شدم...حرف  میگذاشتم... که تسل
 «یچهار سال منتظرت بودم که برگرد نیا تمام»
 دمیبا بغض ادامه م شمویم رهیسنگ قبر خ به
مام ا- که ت ند نیببخش  هارسدددال منتظرم مو و من برنگشددتم... ببخش  یچ

 ستی... مهم نگنیم یچ هیبق ستیبرام مهم ن گهیترنمم... ببخش خانمم... د
ه توهه... نشون هیپاک یسنگ قبر نشونه  نیاهمه تو رو گ*ن*ا*هکار بدونند... 

کت نم نی... اتیگ*ن*ا*هیب پانمیشددیدفعه سدددا تا  بات یجونم برا ی...   اث
 یجونت ر رفت واستاد ی... همونطور که تو تا پاکنمیتالش م تیگ*ن*ا*هیب

 مونمیمن هم م
تو  سددتی: سددروش تو حالت خوب نگهیسددرخ شددده م یبا چشددمها اوشیسدد

 رو..........
 نگو... فقط تنهام بذار... یچیه وشایس-
 : سر.....اوشیس
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 یچیه گهی... االن د؟یخوایاز جونم م ی... چه؟ی... چیلعنت یخسددتم کرد-
 کنهیآرومم نم

 ...یچی: هدمیبغض ادامه م با
 کنهیو با سددر بهش اشدداره م ذارهیم اوشیسدد یشددونه  یدسددتش رو رو اشددکان

 گهیو د زنهیبهم زل م نشیغمگ شددهیهم یبا چشددما اوشیسدداکت بشدده... سدد
 گهینم یچیه

س نگامو سنگ قبر خرمیگیم اوشیاز  : گمیم ینیبا لحن غمگ شمویم رهی... به 
شعرات... دلتنگ  یدلتنگتم... دلتنگ همه  بیعج یخانم وجودت... دلتنگ 

... هر چند دناتی... دلتنگ خندنتیغمگ یچشددمات... دلتنگ چشددمها
نگات  شددتریشدددب آخر ب کاشیا... دمیخندت رو ند گهیسدددالهاسدددت که د

 شددتری... بزدمیباهات حرف م شددتری... بکردمیب*غ*لت م شددتری... بکردمیم
... چه سددخته کردمینم تتیاذ نقدریآخر ا یروزا نیا کاشی... اموندمیباهات م

جا یخاک یایدن نیا یماتم زده تو نجوریو من رو ا یکه خودت رفت  یبر 
 یلیسخته ترنم... خ یلی... خیگذاشت

شدیخانم یزود رفت چه ش امونی... چه زود دنی... چه زود پرپر  ... دیاز هم پا
 دهیاز هم پاش امونیساله که دن 4هر چند 

 هی... هم خسته ام هم سردمه... االن فقط دلم ادیز یلیام سروش... خ خسته»
 ... «خوادیخواب راحت م

ر ترنم بدجو یحرفا یادآورینشددسددتم...  یخاک نیزم یتوجه به اطرافم رو یب
که  شیهمون چهار سدددال پ کاشی... اکردمیکمکش م کاشی... ادهیعذابم م
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سروش ه شرکتو گفت   کاشی... اکردمیباورش م کنهیباورم نم یشکیاومد دم 
 ...دادمیبه اشکاش بها م

 ؟یترسینم یی... تنهاستیسردت ن گهی... جات خوبه... دیخانم یاالن راحت-
حق  تنها... ی... تنهایوقته تنها بود یلیهر چند خ :دمیادامه م یلبخند تلخ با

طاهر بود تو خ هاتر بود یلیبا  قل خونوادم رو داشددتم ول یتن حدا تو  یمن 
 ...یرو نداشت یشکیه

 ذارهیشونم م یو دستش رو رو نهیشیب*غ*لم م اشکان
 نکن یقرار یب نقدری: سروش ااشکان

شکهام خ صورتم ست پ سیخ سهیرو که از ا و : نگگمیم کنمویاک مشده با د
 یچیه گهی... دسددتیها دسددت من ن یقرار یب نیرو نگو... ا نیاشددکان... ا

 یدل شکسته ام... دلم هوا اریاشکام با منه نه اخت اری... نه اختستیدست من ن
گاه م مام زل زده بودو بهم ن حاال یرفتن داره... روز آخر فقط تو چشدد کرد... 

شتهیبود رفتن دهیکه فهم فهممیبود... حاال م دهیکه فهم فهممیم  هی ... انگار دا
س شماش بکردینگام م ریدل  شق تو چ من باز هم باورش  یول کردیم دادی... ع

شکان  ستم... ا شک  هگیبهم م یزیچ هینکردم... باز هم با زخم زبون دلش رو 
 اون یهمه  خوامیدفعه م نی... اامیکوتاه نم گهیدفعه د نی... اگ*ن*ا*ههیاون ب

ها رو جبران کنم... نه به خاطر خودم... نه به خاطر خونوادم فق و فقط  یکوتاه
رام مجازات رو ب نیکه رفت که تنهام گذاشددت که بدتر یبه خاطر ترنم... ترنم

 انتخاب کرد
 شهیشب آخرش تکرار م یذهنم حرفا تو
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 ییفقط و فقط جدا گهیبه ماجرا نگاه کنم...که سهم ما از همد نجوریا خوامیم»
 تو یخوشددحالم برا یبود ول نیمن سددخت تر یبرا ییجدا نی.. هر چند ابود.

 «رو به همراه داشت یخوب ی جهینت
 شهیم ریاز چشمام سراز یشتریبا شدت ب اشکم

له رو م نیا یمعن حاال» خدا ب چیه گنیکه م فهممیجم مت  یکاره  حک
سه ه یی... جداستین سه  یهم نفع چکسیمن از تو وا شه وا شته با  تو یندا

 «یسبر تیبه عشق واقع یخوشحالم که تونست یلیسرشار از عشق بود... خ
 شرکت یکه اون روز تو ییببخش ترنم... من رو ببخش... بخاطر همه دروغا-

 یبهت گفتم... شرمندتم خانم
بود...  یماجرا چ قتیحق دونمیتو عاشددق بود... نم یبا تو بود... چشددما حق

که  یلیمطمئنم به هر دل زیچ هیاز  یبود ول یانتخابت از اول چ لیدل دونمینم
شد یانتخابم کرد شق  شق منه خودخواه.. منیعا شق من... عا که در  ی... عا

شکات رو در آوردم... حت طیشرا نیبدتر شتم... ا  یترکت کردم... تنهات گذا
شق بود 4بعد از  شق من موندیسال هم عا شق من... آره عا و  ی... باز هم عا

باز هم ازت گذشددتم... به بخاطر خودم... به خاطر  من یول یدیعذاب کشدد
غرورم... به خاطر خونوادم... به خاطر ترانه... چه خودخواه شددده بودم... چه 

حقته... حاال که فکر  عذابها نیا یهمه  کردمیخودخواه شددده بودم که فکر م
هم حقت  باز یهم کرده بود یاگه اشتباه ینبود... حت نیحق تو ا نمیبیم کنمیم
ه ... تا امروز با نالیخانم یتا امروز درکم کن کردمیدرکت م کاشینبود... ا نیا

ش داریو از خواب آرومت ب ادیمن دلت به رحم ب یها ش داری... بیب  یو بگ یب
 کاب*و*سا تموم شد نیا ی همهسروش تموم شد... 
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 ...کنمی... به آسمون نگاه مزهیریگونه ام م یقطره بارون رو هی
... تو تییتنها ی... دوسددت روزهاتیشددگیهم همدم هم نی: اگمیموار  زمزمه

 روز هم تنهات نذاشت نیا
 کنندیم سیبارون آروم آروم سنگ قبر رو خ یها قطره

 می: سروش بهتره براشکان
 چیکجا رو دارم برم؟... از امروز به بعد ه گهی: کجا؟... دگمیم یلبخند تلخ با

 جا چیه ...کنهیآرومم نم ایدن نیتو ا ییجا
 به سنگ ی... آروم ب*و*سه ابرمیسرم رو به سمت سنگ قبر م کشمویم یآه

 ذارمیسنگ م یسرم رو رو زنمویسرد م
راحت  گهی: آروم بخواب عشقم... آرومه آروم بخواب... دکنمیلب زمزمه م ریز

کار چکسیه گهی... دیشدددد هت  هت  چکسیزور ه گهینداره... د یب ب
ا... نه طاهر... نه پدرت... نه به اون به اصددطالح ... نه من... نه طاهرسددهینم

 یخالص شد مونیمادرت... از دست همگ
سوالپرسمیسوالش م ادی شکهازنهیم شیکه االن ته دلم رو آت ی...  ن با م ی... ا

ت خوشددبخ شددهیم...» کنندیخاطرات ترنم رو برام زنده م شددنویم بیبارن ترک
 «؟یبش
... دمیفهم ری... چه دشددده؟یکه بدون تو نم مفهمی... حاال مشدددهینه ترنم نم-
ها یهمون شدددب... تو کاشیا ظه  تاق... در همون لح  تیدلتنگ یهمون ا

 دادمیجوابت رو م کردمویاشکات رو پاک م
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ش ری... ددنیفهم ریسخته د چقدر سخته  ریشدن... د مونیپ حرف زدن... چه 
 یکن یندگبدون اون ز یتونینم یبعد بفهم یرو از دست بد اتیدن یهمه 

دلم رو زدم.... ترنم  هیحرفا ریشدم... چه د مونیپش ری... چه ددمیفهم ریچه د-
... چرا دنیعذابم م نقدریسددخت شددده؟... چرا حرفات ا نقدریا زیچرا همه چ

 کنندیحد داغونم م نیتا ا شونیادآوریترنم... چرا 
 «کن یخوشبخت شو و زندگ »
 همون شددب بهت کاشیخت بشددم... اخوشددب تونمینم گهیترنم... د تونمینم-
بدون تو ه گفتمیم قتیکه  بدون تو ه چو که  خت نبودم...  قتیخوشددب  چو

 یختنداره... خوشب ییبدون تو برام معنا ی... اصال خوشبختشمیخوشبخت نم
من رو  و یدیخروارها خاک خواب نیا ریز ی... قتیستیتو ن یوقت کاریچ خوامیم

شبختیبرد ادیاز   ایدن نی... من از اخوامینم یچی... من هخوامینم ی... من خو
 یهونه ب یکه همه  ییتو شددهیتو... پ شددهیپ امیب خوامی... فقط مخوامینم یچیه

صال دیستیدور هم ن ی... حتیستیاالن کنارم ن یول یبودنم بود کال  هگی... ا
 یستین یخاک نیزم نیا یرو
شد زندگ یزیبهم قول بده هر چ » ساز تیکه  شتیرو ب  ه ها به خاطره... به گذ

 «فکر نکن زیچ چیها به ه
 کاشی... اکردمیبارت م کاشیآره؟... ا ارنیسرت ب ییبال خوانیم یدونستیم-

 گرفتمیم یمن هم اونا رو جد کاشیترنم... ا خندمیترس تو چشددمات رو م
 کاشی... ایو گفت یزد یمن لبخند تلخ یکه در جواب حرفا ییمثله تو... تو

شه... ا ضوع اخاذ گفتمینم اشکیحق با تو با ... یردک شبزرگ یادیو تو ز یمو
سیم دیحق با تو بود... با فهممیحاال م سیاز ترس تو م دی... بادمیتر ... از دمیتر
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د که ... چه بدمیترسددیم دی... باهاتیتاب ی... از بهاتی... از کالفگهاتینگران
 قتچویبارت نکردم ه چوقتیباورت نکردم... حق با تو بود ه شهیمثله هم

شمه...دارمیسنگ قبرش برم یرو از رو سرم صداش هنوز تو گو فقط به » ... 
 «فکر کن... به آالگل  دتیجد هیزندگ
شم نپ نقدریا کاشیا ایخدا شه... اچهیصداش تو گو  کاشی... تو ذهنم تکرار ن

سته تر نکنه... انگار کنارمه... انگار دوباره داره  نقدریا شک سته ام ر  شک قلب 
باره مزنهیباهام حرف م ار ب نیآخر یتنهام بذاره... انگار برا خوادی... انگار دو

بهت قول  چوقتی... هدمیاومده باهام اتمام حجت کنه... نه ترنم بهت قول نم
 خوامیرو نم یچیه گهی... بدون تو دخوامی.. من فقط تو رو مدمینم
 خوامیرو نم یزندگ نیترنم من بدون تو ا یفهمی: مگمیداد م با

 گهیو م شددهیم رهیقرمز شددده بهم خ هیکه از شدددت گر ییبا چشددمها ناشددکا
 سروش آروم باش

: اگه قراره دمیبدون توجه به حرف اشددکان زمزمه وار ادامه م زنمیم یپوزخند
صال قدم یزندگ نیا شه همون بهتر که ا ساخته ب بر  ساختش یبرا یبدون تو 

هت قول نم نه ترنم ب بدم. خوامی.. نمدمیندارم...  بذار اقول  به  نی..  عه هم  دف
 بار... هی نیبار... فقط هم نیآخر یحرفت گوش ندم ترنم... برا

به خاطر کنهیدرکم م دونمی... مکنمینگاه م اوشیسدد به نه رو  ... روز مرگ ترا
من و برادرم... دو برادر که عاشددق دو خواهر  هیدارم... چه تلخه داسددتان زندگ

 رسنیبه عشقشون نم چکدومیه یول شنیم
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ن... معرفت بود یب یلی: دوتاشددون خگمیم اوشیخطاب به سدد یلبخند تلخ با
شتن... م شون تنهامون گذا سه ؟ینیبیهر وتا  ی... ترنم هم مثله ترانه رفت... وا

 شهیهم ی شهی... همشهیهم
شکام تمومشهیم شتریلحظه به لحظه ب بارون طره ق ریندارن... هر چند ز ی... ا

 دهیکه تو گلوم نشسته لوم م یبغض یول بارون اشکام پنهون شده یها
شتش رو به من م اوشیس شکها دونمی... مکنهیپ  دونمی... مهیاون هم جار یا

اون هم مثله من اشددک مهمونه  دونمیپاش واسددتاده... م یاون هم به زور رو
 چشماشه

من  هیشگیاشکا همدم هم نیا گهیاشک مهمون چشمام شده... تا زنده ام د آره
 یابر دیبه بعد هر روز با نیبودم از ا یفرار ختنیکه از اشددک ر یهسددتن... من

شک بر شقم ا شم... چه دلتنگم...  هی... گرزمینبود ع شمو داغون ب کنم... آه بک
و  شیسال پ 4به  ردمبرگ شدیم کاشیخب... ا یچه دلتنگ... دلتنگ اون روزا

ود با اون بحق  نمیبیم کنمی... حاال که فکر مشدددیم اشیاز اول شددروع کنم... ا
ست ع*و*ض*ی که فقط به خودم فکر  هیآدم ع*و*ض*ی بودم...  هیمن  آدم پ

بود باز هم حقش نبود... انتقام عشددقم  نیاگه گ*ن*ا*هکارتر ی... حتکردمیم
 ارتباط با اتفاق چهارسددال یب اکه اون دونمی... مرمیگیرو از اون پسددت فطرتا م

 ستنیقبل ن
ساشمیبلند م نیزم یرو از ... ستیبرام مهم ن یشده ول فیم بدجور کث... لبا

 کنمیاشکام رو پاک م
مه باز مگمیوار م زمز باز م امی:  عه د نی... اامیعشددق من...  هات  گهیدف تن

اون  یهمه  خوامیدفعه م نیباورت کنم ترنم... ا خوامیدفعه م نی... اذارمینم
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تو وجود  هیمدرک عل ایدن هی سدددتیباور کنم... مهم ن یرو که بهم زد ییحرفا
... چون تو یگ*ن*ا*هی... چون بشدددهیتو ثابت م یگ*ن*ا*هیداره مطمئنم ب

ها ظه  مات معصدددوم یلح بات  ی... برازدیم ادیفر تیآخر از چشددد اث
باورت داشددته باشددم... بدون مدرک  دیاول از همه خودم با تیگ*ن*ا*هیب

پا  مش*ر*ا*بط ه نیفرق داره در بدتر زیدفعه همه چ نیترنم... ا کنمیباورت م
شمیپس نم شون تاوان پس مک شون دنی... همه  شقم رو همه  ... تاوان مرگ ع

 دنیم سپ
 نیبه سددمت ماشدد اوشیاز تموم شدددن حرفام بدون توجه به اشددکان و سدد بعد

که االن برام مهمه  یزی... تنها چسددتیبرام مهم ن یچیه گهی... دکنمیحرکت م
 ...دمیزش حرف زدو من نشنکه ترنم بارها و بارها ا یقتی... حققتهیحق دنیفهم

 نمتیکه دوباره بب یروز دیخانومم...به ام دارید دی: به امکنمیدلم زمزمه م یتو
 عشق من... تا اون روز خدانگهدار کشمینفس م

 ی... احسدداس ضددعف و ناتوونشددمیاز عشددقم دور م شددهیتر از هم شددکسددته
اما  مکنیرو پشت سر خودم حس م اوشیاشکان و س یقدمها ی... صداکنمیم

 یواستادن و منتظر شدن رو هم ندارم... تعادل درست و حساب یحوصله  یحت
س شکان باالخره به من م اوشیندارم... سنیو ا  نمیدر طرف یحرف چیو بدون ه ر

 شدن رهی... هردوشون به رو به رو خکنندیم رکتح
 ستمیمیوا سرجام

http://www.roman4u.ir/


 611 شقعبه دیار سفر 

و نگاه  چرخمی... به سددمت عقب مکنندیبا تعجب نگام م اوشیو سدد اشددکان
سنگ قبر م یا گهید ستان ا نیچرا دل کندن از ا دونمی... نمندازمیبه   نقدریگور

 سخت شده
 میبر دی: سروش بااوشیس

 نیبا کمک اشددکان من رو به سددمت ماشدد دمیجوابش رو نم نهیبیکه م اوشیسدد
مت نمکشدددهیم قاو ندارم وقت ینا ی... حتکنمی... م مت کردن هم  قاو به  یم

ت عقب پر یصندل یخودم رو رو یاشکان تن خسته  با کمک میرسیم نیماش
شکان هم کنار من روکنمیم سنهیشیعقب م یصندل ی... ا  یبه آروم اوشی... 

 شهیو داخل م کنهیرو باز م جلودر 
ش بدجور سرم رو به  ش شهیدلم گرفته... سبونمویم نیما  رونینگاهم رو به ب چ

و اون رو به حرکت  هکنیرو روشن م نیماش یحرف چیبدون ه اوشی... سدوزمیم
 ارهیدر م

باره دارم... باور  یبد یلی... حس خشدددهیمهمون چشددمام م یقطر اشددک دو
 هم سخت تره شنبودنش از باور خ*ی*ا*ن*ت

 کنم داشیپ خوامی: مگمیم یبلند بایتقر یصدا با
 رو؟ ی: کگهیبا تعجب م اشکان

 کنم داشیپ دیشده با یمتیمنصور رو... به هر ق-
 وقته دنبالشه یلیخ سی: پلاوشیس
 کردمیباور م کاشیا گ*ن*ا*ههیبارها و بارها به من گفته بود ب-
 .........لیمرگش دل دی... شاستیمعلوم ن یچی: سروش هنوز هاوشیس-
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 هادتیتوهه...  یاز دست حرفا کشمیم ی... هر چاوشی: خفه شو سگمیداد م با
راب تا خودش رو خ فرستادیاون عکسا رو نم خواستیاگه ترنم تو رو م گفتمیم

شه اما باز حرف خودت رو م خراب کردن رابطه  یبرا یگفتیم شهی... همیزدیب
 رو کرده..... نکاریمن و ترانه ا ی

 پرهیحرفم م وسط
 پرهیحرفم م وسط

 یریگیم میتصم یاحساس ی: سروش باز که داراوشیس
ترنم  یحرفا یر معن... حاال بهتاوشی: واقعا برات متاسددفم سددگمیپوزخند م با

باور نداشدددت برا چکسیه ی... وقتکنمیرو درک م  حرف دیبا یک یحرفاش 
حرف زد... از انتقام حرف زد...  شیسال پ 4منصور از  گمیکه م ی... منزد؟یم

 .....یزنیتو باز حرف خودت رو م یاز مرگ ترانه حرف زد ول
.. بگو .یتو بگ یچ: باشه سروش... باشه... اصال هر گهیم یبا ناراحت اوشیس

چند ماهه  ستین ادتی... ؟یکنم؟... وجود آالگل رو فراموش کرد کاریمن چ
... گ*ن*ا*هیاصددال ترنم ب ؟یکن کاریچ یخوای... اون رو متهیعروسدد گهید

... سددتی... االن ترنم نسددتیاالن ن ی... ولایدن یموجود تو نیفرشددته... بهتر
 نکن... یاقدام چیه گمیفته... نمر شددهیهم ی... برادهیخاک خواب ریاالن اون ز

 ... اما با آالگلامی... پا به پات مکنمیکمکت م شددهی... مثله همدمیبهت حق م
 ... با عرو............؟یکن کاریچ یخوایم
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 ی نهی... تمومش کن... عشددق من تو سدداوشی: تمومش کن سددزنمیم ادیفر
ت حد پسدد نیتا ا یعنیکنم...  یعروسدد گهیمن برم دو ماه د دهیقبرسددتون خواب

 شدم؟
فقط ترحمه... خودت  یزنیکه تو ازش حرف م ی: سددروش اون عشددقاوشیسدد

بارها بهم گفت قه ا چیه یبارها و  ندار یعال  ازش ی... خودت گفتیبه ترنم 
تارا نیا لی... تنها دلیمتنفر و ترجمه... چون قبل از  یامروز تو دلسددوز یرف

 مرگش اون رو شکنجه کرده بودن االن.....
خودم رو کنترل کنم...  کنمیم یدارم سددع یلی... خکنمیرو مشدددت م سددتامد

 کنهیم تمیبدجور اذ اوشیس یحرفا
 اوشی: ساشکان

سال به همه گفتم از ترنم  4 نیتمام ا ی... وقتستین اوشیمشکل از س نکهیا با
 سددتیدسددت خدم ن یانتظار داشددته باشددم که درکم کنند... ول تونمیمتنفرم نم
با فرحرف نیتحمل ا ندارم  تاوان همه  ینیبی: نمگمیم ادیا رو  ا اون حرف یدارم 

قا من یشددی... بگم غلط کردم خالص مدمیرو پس م خوردم  یادیز--... آ
حت م ینجوریا به غرورم فکر میشددیرا ها  مام اون سدددال االن  کردمی... ت

 خوامی... بابا من فقط عشقم رو مخوامی... االن غرور نممونمیپش
 خوامیمن ترنم رو م اوشی: سگمیبا ناله م رمویگیم دستام نیب سرمو

 شهیم رهیبهم خ نهیمن از آ ییهمه رک گو نیمتعجب از ا اوشیس
شکان سا شتنمون  اوشی:  ست؟ به رو به روت نگاه کن حاال به ک ست کجا حوا

 یدیم
 ...رونهیو به سمت خونه م کنهیم شتریرو ب نیبا حرص سرعت ماش اوشیس
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 موندمینممن هم زنده  کاشیا-
 : سروشگنیهر دو تا با داد م اوشیو س اشکان

 ترنم برم... شیپ خوادیمن زنده موندنه... دلم م یمجازات برا نیبدتر-
 نگو... به مادرت فکر کن... به پدرت ینجوری: سروش ااشکان

 ؟یپس خودم چ-
 سوالم نداره یواسه  یجواب

که ترنم توش نفس  یشددهر یتو دنی: اشددکان نفس کشدددمیادامه م یناراحت با
 سخته یلیخ کشهینم
 ی: سروش تو آالگل رو داراوشیس

 ...ارهیدختره رو وسط م نیاسم ا راهیراه و ب اوشیس نکهیاز ا متنفرم
شم م با ستش رو رو یزیچ خوامیخ شکان د : هگیو م ذارهیشونه ام م یبگم که ا

 رشددتیب یرنجوی... اسددتین یراضدد یقرار یهمه ب نیسددروش به خدا ترنم به ا
 یدیروحش رو آزار م

مرگش رو باور کنم...  تونمی... نمشددهیحرف اشددکان حالم بدتر م دنیشددن با
 تونمیتحمل کنم که از نبودش حرف بزنند... نم تونمینم
 ی... چه جورستین گهیباور کنم د یچه جور-

 یهابا چشم ی... حتبندمی... چشمام رو مدمیم هیتک نیماش یرو به صندل سرم
 نمیبیهم ترنم رو م بسته

 ؟یبش ادهیپ یخواستی: اشکان کجا ماوشیس
 سروش بمون شیپ طیشرا نیتو ا دمیم حی... ترجالیخی: باشکان
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 : برو به کارات برس... من خوبمگمیم یبا لحن سرد کنمویرو باز م چشمهام
 : سروشاشکان

رنم... ... تنهکیآرومم م زیچ هی... االن فقط کنهینم رییتغ یزیبا بودن تو هم چ-
 محاله یکه اون هم جز آرزوها

 ...خوادیم ییتنها دلم
 به سمت آپارتمان من برو اوشیس-
 کنندیو اشکان بهت زده به من نگاه م اوشیس

شکان سروش تو حالت خوبه؟ تو تنهاا  یتو اون آپارتمان چه غلط یخوایم یی: 
 ؟یکن
 دارم ییبه تنها اجیاحت-
 منتظر تو هستن : سروش همه تو خونهاوشیس
هسددتن؟... منتظر من... منتظر منه مرده..  ی: منتظر کگمیم یبلند یصدددا با

سروش مرد... بگو ه شون بگو  نمونده... بگو روحش مرده و  یازش باق یچیبه
 جسمش محکوم به موندنه

 رهیگیو من رو تو آغوشش م شهیمن متاثر م یاز حرفا اشکان
 ستیحکمت ن یدا بکار خ چی: سروش مطمئن باش هاشکان

 دی... ان همه عذاب بسش نبود؟... آخرش باه؟یمرگ ترنم من چه حکمت یتو-
نه اشددکان من نممرد؟یاونجور م حکمت خدا رو بفهمم... دلم هم  تونمی... 

همه شکنجه... و در  نیهمه ظلم... ا نی... ایهمه سخت نیبفهمم... ا خوادینم
 ها باشهیسخت نیتو ا تونهیم ینوع مردن... چه حکمت نیآخر هم سخت تر

 حرفام نداره... یبرا یجواب چیباز هم اشکان ه



wWw.Roman4u.iR  616 

 

 نمتوی... نمرمیآروم بگ تونمیگ*ن*ا*ه کشته شد نم یترنم من مظلوم و ب-
 : سروشاشکان
 کشمیم رونیرو از آغوشش ب خودم

شکان بهتره بر- س یا س آرومم کنه... پ تونهیاالن نم یزیچ چیه یبه کارات بر
 یدلم رو بسوزون نیاز ا شتریبا حرفات ب نکن یسع

 کن ادهیپ نجاهایمن رو هم اوشی: سگهیو م کشهیم یآه اشکان
 ما هستن یما... پدر و مادرت هم خونه  یخونه  ای: امشب باوشیس

 امیبعد م دمی: چند تا کار عقب افتاده دارم انجامشون ماشکان
ش دهیتکون م یسر اوشیس صله  ...دارهیرو نگه م نیو ما حرف زدن با  یحو
 تره کیهم بهم نزد اوشیاشکان که از س یرو ندارم... حت چکدومشونیه

 : سروشاشکان
 گمینم یچیو ه دوزمیبهش چشم م یکالفگ با

 شهیدرست م ی: همه چاشکان
 رمیگینگاهم رو ازش م زنمویم یزهرخند

 رو کمک من حساب کن شهی: سروش مثله همگهیم تیجد با
ساب کنم... م نمتویم دونمیم سذارهیتنهام نم دونمیرو کمکش ح که  هی...تنها ک

 بود که بارها و بارها بهم یچهار سال تنها کس نی... تمام اکنهیدرکم م یبه خوب
شق رو م شمات هنوز هم ع سخونمیگفت از تو چ  یبود که با نامزد ی... تنها ک

ت ترنم رو دوساگه هنوز  گفتیبود که م یمن با آالگل مخالف کرد... تنها کس
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شش رو انتخاب کن... هم یدار شکان کنارم بود و بهتر از  شهیهم ی شهیبخ ا
 ودتر ب کیبرادرم نبود اما از برادرم هم بهم نزد نکهی... با اکردیخودم درکم م

 ...گمینم یچیه دمویتکون م یسر یناراحت با
 شهیم ادهیپ نیو از ماش کنهیم یخداحافظ ینیهم با لحن غمگ اون
و بعد هم  ارهیاشددکان باال م یبرا یخداحافظ یدسددتش رو به نشددونه  اوشیسدد

 ....گذرهیبه سرعت از کنارش م یحرف چیبدون ه
 ریمسدد یفکر و ذهنم از ترنم پر شددده... تازه متوجه  یهمه  زنمینم یحرف چیه

 شمیمون م یخونه 
 برو آپارتمان خودم گمیمگه نم اوشی: سگمیداد م با
 تنهات بذارم تونمیروش... امشب نم: امشب نه ساوشیس
 خوامی... مخوادیم ییاون خونه رو ندارم... دلم تنها یمن حوصددله  اوشیسدد-

 که بهم آرامش بده ییبرم جا
و اتافت در ر یدور و اطرافت نپلکه... اصددال برو تو یکسدد دمی: قول ماوشیسدد

 اون آپارتمان درندشت نرو یتنها تو یهم قفل کن... ول
 دونمیرو ندارم... م اوشیجر و بحث با سدد ی... حوصددله نهکیدرد م سددرم

فکر نکنم... هر  زیچ چیچشددمامو ببندمو به ه دمیم حیترج شددمینم فشیحر
 فتمیغصه هام م ادی شتریچند با بستن چشمام ب

 میرسیخونه م یباالخره به جلو قهیدق ستیربع ب هیاز  بعد
 یسخته ول دونمی... مخورده مراعات کن هی: سروش تو رو خدا امشب اوشیس
خاک رفتن ترنم نگو  یزیخورده خودت رو کنترل کن... چ هی در مورد سددر 

 آالگل و خونوادش هم.........



wWw.Roman4u.iR  618 

 

 کشهیم یقیو آه عم خورهیحرفش رو م یکه ادامه  کنمیبا خشم نگاش م چنان
به سددمت در خونه  کنمیم یسددع شددمویم ادهیپ نیحال و روز خرابم از ماشدد با

به من  شدددهیم ادهیپ نیهم از ماشدد اوشیبرم... سدد با سددرعت خودش رو  و 
نهیم با اگهیبا خشددم م رهیگیب*غ*لم رو م ری... زرسددو حال و روزت  نی: 
 ؟یکن یتنها تو اون آپارتمان چه غلط یخواستیم
 کنم یچه غلط امیب نجایا-
سر با سف  ست داره در رو باز م یدیو با کل دهیبرام تکون م یتا ... کنهیکه در د

ضا یعاد ریغ یمتوجه  شمیکه وارد خونه م نیهم سر شمیخونه م یبودن ف  ...
 شهیم دهیاز داخل خونه شن یادیز یو صدا

... به یشددناسددی: خودت که مامان رو مگهیو م ندازهیباال م یشددونه ا اوشیسدد
 رو دعوت کرده لیتو اکثر فک و فام یمناسبت سالمت

 یمن از دسددت تو چ اوشیسدد اوشفیسدد اوشفی: سددگمیدر هم م ییاخمها با
شمیم شت نقدریا یعنی... ک سم رو بهم بزن نیا یعرضه ندا  ... واقعا حال ویمرا

کل  یگیخودم رو ندارم بعد تو م یحوصددله  گمی... من مینیبیروز من رو نم
 تو خونمون جمع شدن لیفام
 ... باشهیتو اتاقت بر کنمیبهانه برات جور م هی: اوشیس

ه ک یزی... من تنها چکنم؟یم یچه غلط نجای.. من ا.ای... خداشمیم وونهید دارم
که واسدده  یخواب اروم کنار عشددق هیقبر کنار قبر عشددقمه...  هی خوامیاالن م

 رفته و تنهام گذاشته... شهیهم
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باز م یورود در با دادیم رونیمتفکر از خونه ب تیو آ شدددهیخونه   تیآ دنی... 
 زنهیم یمن لبخند دنی. با دو آالگل رو ندارم.. تی... تحمل آشددهیحالم بد م

شک م یبعد از مدت یول سرعت خودش رو به من شهیلبخند رو لباش خ ... با 
 ه؟یچه سر و وضع نی: سروش اگهیم یو با ناراحت رسونهیم

 و دهیاجازه نم اوشیجوابش رو بدم که سدد خوامیو م ندازمیبه لباسددم م ینگاه
 ستین یمهم زی: نگران نباش چدهیخودش جواب م

 اما....... :تیآ
 :آالگل کجاست؟گهیم یبا کالفگ اوشیس
 نی: اگهیمورد بزنه و م نیدر ا یحرف خوادینم اوشیسدد شدددهیکه متوجه م تیآ

... االن ومدنیچرا ن ومدنیخواهر خل و چل بنده کچلم کرد از بس گفت چرا ن
 .......هیغم ب*غ*ل گرفته و ب*غ*ل بق یهم زانو

: سروش گهیکه م شنومیشاد آالگل رو م یتموم نشده که صدا تیحرف آ هنوز
 ؟یباالخره اومد

 زدمای: مثال داشتم حرف متیآ
 : برو باباآالگل

 .........ی: بتیآ
 زمی: سالم عزگهیخطاب به من م یو با مهربون پرهیم تیوسط حرف آ آالگل

 از کنارش بگذرم خوامیم دمویتکون م یسر
 نگرانت شدم یلی: خآالگل

 زدمایتم حرف م: مثال داشتیآ
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 زونیو از گردنم او رسددونهیخودش رو به من م تیتفاوت به حرف آ یب آالگل
 نگرانم نکن... من تحملش رو ندارم سروشم ینجوریا گهی: دگهیو م شهیم
ستاش رو از دور گردنم جدا م با شونت د بگم تمومش کن که  خوامیو م کنمیخ

 دهیرف زدن رو به من نماجازه ح کنهیکه م یبا تک سرفه ا اوشیس نیباز ا
به خودش ب شدددهیباعث م شیمصددلحت یسددرفه  تک خورده  هیو  ادیآالگل 

 خجالت زده بشه
کنم... بارها و بارها  کاریچ دونمی... واقعا نمدمیم رونیرو با حرص ب نفسددم

رو بکنه... هر چند تو خلوتم دلم  نکارایدر جمع ا ادیبهش تذکر دادم خوشم نم
 هباش ینجوریا خوادینم

 ... ببخشبد متوجه نشدماوشیزمزمه وار مبگه: سالم آقا س آالگل
 : سالم خانم خانمااوشیس
 نهیبیرو هم م یا گهی: تو مگه به جز سروش چشمات کس دتیآ
 رمیسر و ته شون به سمت داخل ساختمون م یب یتوجه به حرفا یب

 ددددددتی: آگهیکه م شنومیآالگل رو م یصدا
 شهیبلند م اوشیس و تیآ یخنده  یصدا

 و همه خبر دهیخروارها خاک خواب ری... ترنم من زنهیشددیتو گلوم م یبد بغض
 کردنیدرکم م کاشی... اسوزونهیبراش دل نم چکسیه یدارن ول

ستا سرمو برمشنینفر به دور بازوم حلقه م هی ید الگل آ دنیبا د گردونموی... 
 رهیاخمام تو هم م

 آال فعال حوصله ندارم-
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 ... من نگرانتم...؟یکنیم ینجوری: سروش چرا الآالگ
 یراننگ خودی: بگمیم کنمویدستاش خالص م یبازوم رو از حلقه  یکالفگ با

 دوستت دارم سروش یلی: من خآالگل
شب حوصله ی: بهتره دور و بر من نپلکگمیحوصله م یب و ر چکسیه ی... ام

 ندارم
 یلی... خیاحساس یب یلی: تو خآالگل

 یبورت نکرده تحملم کنمج یکس-
بلند خودم رو به داخل  یتوجه به آالگل با گامها یاز تموم شدددن حرفم ب بعد

سونمیساختمون م شدم... نم یب نقدریچرا ا دونمی... نمر چرا دلم  دونمیرحم 
بود...  یدیترنم که پر از غم و ناام یبه خاطر حرفا دیبراش نسددوخت... شددا
 شنیحرفاش تو ذهنم تکرار م

 «شد مینفر حسود هیبار به  نیاول یبرا یشب تو مهمون اون»
 رهیگیم شیحرفش دلم آت یادآوری با

با خودت و خودم  کاشی... غلط کردم... ای: غلط کردم خانمگمیوار م زمزمه
 دمیبخشیم کاشی... اکردمیکار رو نم نیا

شق واقع یگفت یشرکت وقت یتو» س یبه ع  ییدهایام هیهنوز هم ته دلم  یدیر
که شددداب ما اون روز وقتیگیمن م تیآزار و اذ یبرا دیود   یمهمون یتو ی... ا

 «یعاشق یلیخ دمیفهم یدیآالگل رو ب*و*س
س- شق اون ک شق تو... نه عا شق... اما عا شقه عا شقم... عا که تو فکر  یآره عا
نارم بود کاشی... آخ ترنم... ایکنیم هت م یاالن ک  سدددتیمهم ن گفتمیتا ب

شته چ شمیبود من م یگذ ش نیاگه گ*ن*ا*هکارتر یحت بخ بود  کاشی...ایبا
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شق من.. تا باورت کنم... کنارت م گفتمیتا م اون پنج  مثله مونمیقبولت کنم ع
 کنارت بودم شهیسال که هم

 «یآالگل ی وونهیکه چقدر د دمیروز فهم اون»
از دست خودم... از دست  تی... عصبانشهیدستام مشت م تیشدت عصبان از

 یزندگ یدیرو خراب کردم... که باعث شدددم با زجر و ام زیمه چخودم که ه
ستمیکنه... م شبختم... که بدون تو م خوا شون بدم خو  ینم ولک یزندگ تونمین

 شهیم یجیمرگ تدر یکه بدون اون زندگ فهممیاالن م
 کشمیم یقیعم آه
.. ادمدیاون شب با سکوتم آزارت نم کاشیا کردمینم یوونگیاون روز د کاشیا
 ادیها بدم م کاشیا نیخام توهه... چقدر از ا االتیفقط خ نایا گفتمیم کاشیا

 شددتریمهمونها رو هم ب یسددر و صدددا شددمیتر م کیچقدر که به سددالن نزد هر
 شنومیم

سالن م نکهیهم سها با دنمیبیسها رو م شمیوارد   :مامانگهیمن با داد م دنی... 
 سروش اومد

ب*غ*لم  یخودش رو تو ادویرف من ماز تموم شددددن حرفش با دو به ط بعد
 کنهیپرت م
 نهیشیرو لبام م یتلخ لبخند

 کاشی... اومدمینم کاشی... اشهیاومدم... اما داغونتر از هم آره
 کنندیو با لبخند نگامون م شنیسالن همه ساکت م تو

 مامان جمع شده یتو چشما اشک
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 دمیچقدر ترس یدونی... میبد یلی: سروش خگهیبا بغض م سها
 خودم... ببخش ی: ببخش جوجو کوچولوگمیم ینیلحن غمگ با

 رمیمیمن بدون تو م یاز دستت دادم... داداش شهی: فکر کردم واسه همسها
شار م اونو فقط دو تا دختر رو به  می... در تمام مدت زندگدمیمحکم به خودم ف

همه ترنم که  یکیسددها که خواهرمه...  یکیجونم دوسددت داشددتم...  یاندازه 
 عشقم بود و هست...

 رهیگیترنم دوباره ته دلم م یادآوری با
 تنهام نذار گهید ی: داداشگهیم هیبا گر سها
به زور از آغوش خودم ب اون گاهارمیم رونیرو   ری... زندازمیبهش م ی... ن

 الغر شده یلیچشماش گود رفته... خ
 دمیتکون م یفقط سر کشمویم یآه

بذارم... دلم م خوادیدروغ... دلم م چرا هاش  بذارم و  خوادیتن ها  مه رو تن ه
شقم... همه  شهیبرم... برم پ س نیا یآدما یع شق  یخونه ک رو دارن... اما ع

عشددقم برم و از  شددهی... دوسددت دارم پبیغر بهی... غربهیاون خاک غر ریمن ز
 ارمیدرش ب ییتنها

شارش م محکم ا ب رونویب ادی... با ورجه وورجه از ب*غ*لم مدمیتو ب*غ*لم ف
 ؟یمن رو نترسون گهید یدی: قول مگهیم یلحن بانمک

 ندازهیترنم م ادیحرف زدنش منو  لحن
 دمی:قول مگمیم دمویبغض سرمو تکون م با

 : قول مردونه؟سها
 اصال قول بدم... خوادیقول مردونه بدم... دلم نم خوادی... دلم نمنه
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 نمیبیخوشگلش انتظار رو م یچشما تو
 : قول مردونهگمیم اراده یب

تا از  رمیگیاشددکم رو م ی... به زحمت جلودمیزحمت بغضددم رو قورت م به
 نشه... ریچشمم سراز یگوشه 

 داداش؟ ی: خوبسها
شتن... دلم مستمیداد بزنم بگم نه... خوب ن خوادیم دلم شقم رو ک  وادخی.. ع

زمزمه وار  شددمویم رهیکه بهش خ نهیا کنمیکه م ی... اما تنها کاررمیمن هم بم
 گمیم
 خوبم... نگران نباش-
کهیا با خانم ن همون خواهر  شدددهیمن هم یبرا یشدددده ول یواسددده خودش 

 کوچولوهه
سها یکه تازه متوجه  سها شده با ج یخاک یلبا ست گهیم غیمن  : داداش لبا

 شده؟ یچ
شفته  یمتوجه  چکسیه انگار ضع آ شده بود... چون با ج یسر و و  غیمن ن

 شهیهم شروع م هیبق یهاسها تازه سوال
شمویم یآه ش یبا درد ک شقمه م یکه نا که  یکی شی: رفته بودم پگمیاز مرگ ع
 بال ر سر لباسام آورد نیخونش ا یتنها بود... باغچه  یلیخ

همه آدم منتظرت بودن  نیبود... ا ی: داداش چه عجله اگهیبا تعجب م سددها
 یدوستت رفت شیاونوقت تو پ

 وقت بود که منتظرم بود یلی... ختنها بود یلیآخه خ-
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 ادیاون هم ب یکردی: خوب دعوتش مسها
 یلیشده بود... خ رید یلی... اما خکردمیم شدی: اگه مگمیافسوس م با

 امخوی... اما گفت ممی: من به مامان گفتم زودتر خبرت کنگهیبا اخم م سددها
و هم ر دوسددتت یتونسددتیم یدیفهمیکنم... اگه زودتر م زیسددروش رو سددورپرا

 یدعوت نکن
 یاز درد من.. از غصه من... از دلتنگ فهمهی... سها چه مزنمیم ینیغمگ لبخند

 فهمنیاز حرف دل من م یخونه چ نیا یمن... اصال آدما
 امیم رونیبابا از فکر ب یصدا با

 ن؟یغافل شد هیاز بق نیدی: شما دو نفر باز بهم رسبابا
 فتنیحرف بابا به خنده م نیاز ا همه

: گمیم کنمویخورده از خودم دور م هیجمع رو ندارم... سها رو  نیا ی حوصله
 خسته ام یلیخورده استراحت کنم... خ هی رمیجوجو کوچولو من م

 : اما....سها
 هیسها... واسه امروز کاف کنمی: خواهش مگمیم یوسط حرفشو با ناراحت پرمیم
 یبگتو  ی: باشه داداش... هر چگهیم نیغمگ یلحن با
 یکنیممنون که درکم م -

 : سروش بابا حالت خوبه؟بابا
 خورده خسته ام هی: خوبم بابا... فقط گمیم زنمویم یتلخ لبخند
و  رهیگی... من رو تو ب*غ*لش مادیبه سددمتم م شیاشددک یبا چشددمها مامان

 سروش ی: همه مون رو بدجور ترسوندگهیم
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سه سرش م یا ب*و* شرمنده ماماگمیم زنمویبه  ستمین... نم:   ینجوریا خوا
 بشه

 رو نابود کنه شی: خدا باعث و بانشهیعمه شهره بلند م یصدا
 گهیم یزیچ هی یکس هر

خالفکار بودن... خاله آخه چرا خودت  گفتیزهره: اونجور که بابات م خاله
مدت آب  نیمامان و بابات از ترس از دست دادنت تو ا ؟یندازیرو به دردسر م

 شدن
ست مامان شم مآه سروش جان فقط گهیه کنار گو ش هی:  ... بعد برو نیخورده ب

ستراحت کن... همه  شته هم دنید یبرا لیفام یا سرت رو  نیتو امدن ز طور 
 یو تو اتاقت بر یبنداز نییپا
: سددروش جان شددنومیزن عمو م یپر از طعنه  یبگم که صدددا یزیچ خوامیم

 ؟یسر انداختباز هم بخاطر ترنم خودت رو به درد گفتیمامانت م
 شهیتو سالن حکم فرما م یحرف سکوت بد نیا با

 چشمش جمع شده یکه اشک گوشه  فتهیبه آالگل م چشمم
سوز هی یحوصله  ی... حترمیگینگام رو ازش م یحوصلگ یب با رو  ساده یدل

 رفتن نیاحساسات من هم ازب یهم براش ندارم... انگار با رفتن ترنم همه 
و مشددغول ماسددت  دهیبگم که خاله زهره اجازه نم یزیچتا  کنمیباز م دهنمو

 شهیکردن ماجرا م یمال
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تا االن سددروش رو  گهی... خودت که دایزنیزهره: فرشددته جان چه حرفا م خاله
ترنم بود باز هم عکس العمل سددروش  یهم به جا گهی... هر کس دیشددناخت

 بود نیهم
 نهیشیرو لبم م یپوزخند

سوز یطور بود... وقت نیهم یسروش از بچگ نیشهره: آره بابا... ا عمه  شیدل
 شناسهیدوست و دشمن نم کنهیگل م
شون با ب یب ارمویم رونیرو از ب*غ*لم ب مامان ساس تر یتوجه به حرفا  نیاح

 خورده استراحت کنم هی رمی: من مگمیلحن ممکن م
 ینگاهم رو با ب ذارمویشلوارم م بیاز تموم شدن حرفم دستام رو داخل ج بعد

 م...مسخره شون متنفر یهای... چقدر از دلسوزرمیگیم ریجمع کث نیاز ا یتفاوت
 زهره: برو خاله... برو استراحت کن خاله

رحم هسددتن...  یکه چه ب کنمیفکر م نیبه ا رمیکه به طرف اتاقم م همونجور
.. .خندنیو م گنی... چرا همه مست؟یبخاطر مرگ ترنم متاسف ن یشکیچرا ه

خودش  نیترنم کشددته شددده... مگه ا دونندینم نایدرم... مگه اپدر و ما یحت
. ..سددتیناراحت ن چکسی... پس چرا هسددتیترنم ن یگ*ن*ا*هیب ینشددونه 

 ستیمتاسف ن چکسیه چرا
: سدداراجان باالخره اون گهیکه خطاب به مادرم م شددنومیزن عمو رو م یصدددا

 که سرتون آورد رو داد ییدختره هم تاوان بالها
 زنهیکم مجام خش سر
 گهیم یزیچ هی یکس هر
 حق نشسته ی: باالخره خدا جاییدا
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 که معلومه کشته شده نجوریا یزهره: ول خاله
ه بود ک دهیکش یبار چه نقشه ا نیا ستیزهره جون معلوم ن یگیم یعمو: چ زن

 بال سرش اومد نیا
 ستیحواسش به من ن چکسی... هگردمیخشم راه رفته رو برم با

 الله و اعلمشهره:  عمه
 شکل نیخدا خودش به بدتر یخونواده ظلم کرد ول نیبه ا یلی: هر چند خعمو

 ممکن مجازاتش کرد
 مرگش هم دست بردار نبود یکه تا لحظه  رهیگیحرصم م نیعمو: از ا زن

اومد... بهتره  رشی: فرشددته جون خدا رو شددکر سددروشددم بهتر از اون گمامان
 میحرف از گذشته ها نزن

 کنهیب*غ*لش م یو به آروم رهیکه به سمت آالگل م نمیبیرو م مامان
هم  یکه معلومه سروش عالقه چندان نجوری: بله... اما اگهیعمو با حرص م زن

 به آالگل نداره... نکنه هنوز ترنم رو دوست داره
 زن متنفرم... نیاز ا چقدر

 نداره یربط ی: اونش به جنابعالگمیخشم م با
 شنیمن م یهمه متجوه  تازه
 : سروشبابا

 دیپشا سر مرده حرف بزن نجوری... همدی... تعارف نکننی: ادامه بدگمیداد م با
 عمو: چته سروش... مثال من بزرگترت هستما... بخاطر اون د....... زن

 دیکن نیبه ترنم توه نی: شما حق ندارگمیم ادیفر با
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 : چشم و دل آالگل روشنگهیو م زنهیم یپوزخند
 ؟یزنیکه م هیحرفا چ نی: سروش مادر انماما

ند م با با نی: اگمیپوزخ که  که راه  هیمسددخره چ یباز نیبپرسددم ا دیمنم 
 دمیکه من اونجا شددن ییکشددته شددده... با حرفا گ*ن*ا*هی... ترنم بنیانداخت

صال گ*ن*ا*ه تونمیم شماها  یبه جرات بگم ترنم ا شده... اونوقت  مرتکب ن
شد س نیدور هم جمع  ش تا از خود ستیتون ن نیب یکه حت نیگیبد م یو از ک

 کنه فاعد
 نداشت یزهره: خاله جان... فرشته جون قصد بد خاله

 داستیبله کامال پ -
شم نمدمیادامه م تیجد با س ادی: خو ص یدر مورد زندگ یک صو من نظر  یخ

 دیشماها ندارم... بهتره حد خودتون رو بدون یبه دلسوز یاجیبده... من احت
نداشت... اون از  ی: سروش زن عموت منظور بدگهیدر هم م ییبا اخمها عمو

 حرفا رو زد نیا یرخواهیخ یرو
 دمیم لشیتحو یزهرخند

 هیبرام کاف نیهم دیفقط به من شر نرسون خوامینم ریمن از شماها خ-
 چه طرز حرف زدن با عمو و زن عموته نی: سروش ابابا

: سروش هنوز حالش کامال گهیو م دهیماجازه ن اوشیبگم که س یزیچ خوامیم
 هیخورده عصب هیخوب نشده... 

عد بدون ا ب کهیهم  جازه  ن بازوم رو م یا بده  و من رو از  رهیگیحرف زدن بهم 
 کنهیسالن دور م
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شد نکهیاز ا بعد سالن دور  سروش مگهیم یبه آروم میکامال از  ضع  دونمی:  و
 یکن نیتوه هیبق که به شهینم لیدل یول ستیخوب ن تیو جسم یروح

 احسدداس بیخودم غر یخونواده  نی... خودم رو بنهیشددیتو گلوم م یبد بغض
از  یجز یکه روز یتفاوت به مرگ کسدد یتفاوتند... ب ی... همه شددون بکنمیم
 خونواده بود نیا

ن م یو انتظار دار کنندیم نیجالبه... واقعا جالبه... اونا دارن به عشددقم توه-
 نگم یچیه
 گهیاز ترنم خوب نم چکسیکه ه یدونیوش خودت هم م: سراوشیس
مان یاون برا- که فکر م یز مه چ کردمیبود  کاره... االن ه  زیترنم گ*ن*ا*ه

دم اجازه ب تونمینم گ*ن*ا*ههیدارم ترنم ب نیقی ی... االن که تا حدکنهیفرق م
 گ*ن*ا*هکاره کردمیسالها سکوت کردم چون فکر م نیازش بد بگن... تمام ا

وجود نداره... ترنم  گهید ی... ترنمیباور کن یخوای: سددروش چرا نمشاویسدد
 ی... چه بیرو بفهم نیکن ا یرفته.. سددع شددهیهم ی شددهیرفته... واسدده هم

 کنه؟یم یچه فرق گهیگ*ن*ا*ه... چه گ*ن*ا*هکار... االن د
 شمیم رهیبهش خ یناباور با

 رفا رو بهم بزنهح نیجلوم واسته و ا اوشیس شهی... باورم نمشهینم باورم
 ؟یمتی: به چه قگمیم داستیکه لرزش در ان کامال پ ییصدا با
 کنهیتعجب نگام م با
 جونش رو از دست داد؟ یمتیبه چه ق گمیم-

... 
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 هیاز هر جواب نیبرام تلخ تر سکوتش
بذار من بهت  ی... ول؟یندون ی... حق هم دار؟یدونی... نمه؟یهان؟... چ-

خاطر به  خاطر ب شیپاک بگم ترنم من  به  خاطر شیگ*ن*ا*هیمرد...  به   ...
 شی... به خاطر مهربونشیوفادار

 شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک
 کنمی: سروش باور کن درکت ماوشیس

 زنمیم یزهرخند
س یحرفا- سخره نزن  حال و روز  نیمن رو با ا یکردی... تو اگه درکم ماوشیم
 ... تو فقط ومیبرات مهم نبود چوقتیم ه... من و ترنیاوردیجهنم نم نیا یتو

نه فکر م به ترا به آیکردیفقط  نه و خودت...  به ترا عد از ب یتون... حت ندهی... 
 یکردیمرگ ترانه هم فقط به خودتون فکر م

 من ی... همونقدر که ترانه برا؟یشددد وونهید ؟یزنیم هیحرفا چ نی: ااوشیسدد
مام ایشددم بود... تو دادایبود زیبود تو هم برام عز زیعز ها  نی... من ت سدددال

از همه درکت  شددترینگرانت بودم... هنوز هم نگرانت هسددتم... باور کن من ب
 ...کنمیم

 شنیتو چشمام جمع م اشک
اون  یدونی... مدیکنیکدومتون درکم نم چی... هیکنیتو درکم نم اوشینه سدد-

رو از که من  ی... جمله اادمهی قیگفت... جمله اش دق یروز منصددور بهم چ
کرد... منصددور بهم گفت:مگه اون  داریکه بهش دچار بودم ب ینیخواب سددنگ

ماس م یروز وقت به ترنم و خواهرش الت  ادرمحرف دل بر یکسدد کردیبرادرم 
شن ... طرف تو بوده شهیترنم هم نکهیا یعنی... ؟یچ یعنی نیا یدونی... مدیرو
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ون ا یهمه  نکهیا یعنیرابطه تون رو بهم بزنه...  خواسدددتیاون نم نکهیا یعنی
باشددده...  تونهیمدارکا م به  نکهیا یعنیدروغ  منه احمق تمام اون چهار سدددال 

شون دروغ محض بودن...  ییحرفا ستم که همه  م درک یتونیم یچطور تودل ب
 ددرک ی.. برایندار مانیترنم هم ا یگ*ن*ا*هیبه ب یکه حت یدر صددورت یکن

 یترنم فکر نکرد به چوقتیتو ه یول یترنم رو درک کن دیمن با
ن با ترنم نداشتم م یا یپدرکشتگ چیه چوقتی: سروش باور کن من هاوشیس

 اون رو مثل سها دوست داشتم
اونقدر زود بهش شددک  ی... اگه اون رو مثله سددها دوسددت داشددتاوشینه سدد-

 یکه من حداقل اشتباهات خودم رو قبول دارم ول نهی... فرق من و تو ایکردینم
 یکه اشتباه کرد یباور کن یخواینم االن هم نیتو هم

 : آخ....اوشیس
ونه د اوشیس یدونیندارم... م ی: ازت انتظارگمیم پرمویاخم وسط حرفش م با

... حاال فهممیرو م زایچ یلیخ ی... حاال معنرسددمیترنم م یدونه دارم به حرفا
و  ختنی... اشددک ریچ یعنی... انتظار نداشددتن یچ یعنیباور نکردن  فهممیم

سال تموم  4 ختراون د یول دمیامروز بر نی... من همیچ یعنیخوردن  یلیس
باز هم زندگ دیحرف شددن حاال منظورش رو از ا یو  که من  نیکرد...  له  جم

 فهممیشبا مرگ خودم رو از خدا خواستم م یلیخ
شمها اوشیس شون موج م ییبا چ سروش من نمگهیم زنهیکه غم تو ستمی:   خوا

 ناراحتت کنم
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ندگ گرانید ادیخوشددم نم یخواسددتیم یچ سدددتین برام مهم-  یدر مورد ز
 من بحث کنن...قبال هم بهشون تذکر داده بودم یخصوص

... باور کن همه مون دوسددتت خوانیخونواده صددالحت رو م ی: همه اوشیسدد
 میدار

از ترنم متنفر بود چون من ترنم رو  شهیزن عمو هم یدونیخودت هم خوب م-
کرد باز هم  یدادم... بعد از ترنم هم هر کار حیننرش ترجبه اون دختر لوس و 

از ترنم بد بگه  کنهیم یحاال سع نیهم یبه سمت دخترش جذب نشدم واسه 
 و آالگل رو هم به جون من بندازه

 میکن نیاونا توه هی می: باالخره اونا مهمون ما هستن... ما حق نداراوشیس
 کنند نیمن توه به عشق شهینم لیمهمون هستن که هستن دل-

ه ... بیکردیبار هم که شددده به آالگل فکر م هی یبرا کاشی: سددروش ااوشیسدد
ش نکهیا یجا سات آالگل با سا  که آالگل به جونت یناراحت نیاز ا یبه فکر اح

اع از آالگل دف یبرا یول یندازیدعوا راه م شهیکه به ترنم م ینیتوه ی... برافتهیب
 ... میگینم یچیه
 یصباننکن ع یکار اوشی: سگمیم زنمویلباسش چنگ م ی قهیه ب تیعصبان با

من نده... ترنم  لیهمه حرف زدن دوباره چرت و پرت تحو نیبشددم... بعد از ا
سه  یبرا سبت به آالگل ه شهیهم یمن وا ست... من ن س چیزنده ه سا  یاح

 هواست زیهمه چ یپا دیندارم از اول هم بهش گفتم... خودش قبول کرد پس با
لباسددش رو از چنگ من  ی قهیآروم  یلی... بعد هم خکشددهیم یآه اوشیسدد

 یلیسروش... خ یخودخواه شد یلی: خگهیو م کنهیخارج م
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ر دختره دور و ب نیبرم اسددتراحت کنم... فقط نذار ا خوامی: مگمیحوصددله م یب
 بشه داشیمن پ

 :سدددددروشاوشیس
 هان..-
 نمکیدر مورد ترنم قضاوت نم ... من؟یاریدر م هیچ ایمسخره باز نی: ااوشیس

که م نامزدته... خودت  ما حاال آالگل  با چقدر آالگل رو  یدونیا با مامان و 
 دوست دارن؟

هم  یا گهیقضددداوت د گهید میکرد هیکه من و تو و بق یبا اون همه قضددداوت -
 یبکن یمونده که بخوا

 : آال.......اوشیس
... تو که یا دهیخودت داغد ... تو کهیکنیچرا درکم نم اوشی: سددگمیداد م با

ه ... درسددتیکنی... پس چرا االن درکم نمیکنارم بود شددهی... تو که همیبرادرم
 یعشددقش رو جلو یکه روز یبه عنوان کسدد یندارم... ول یازت انتظار چندان

مه  ماش از دسدددت داده درکم کن... ه  رنمت گهیاحسددداسددم بهم م یچشدد
بنده  رخواهیخ یونوقت اون زن عمو... ارهیگیم شی... دلم داره آتگ*ن*ا*ههیب
 کنهیم نیمن به عشقم توه یترنم باالخره تاوانش رو پس داده... جلو گهیم ادیم

عال ناب بدار یاونوقت ج جان گل  گل هم یکنیم یهم از آال ... اونوقت اون آال
صابم پ هیبه ثان هیثان .. من .کنهیمن م زونیو خودش رو آو کنهیم یرو ادهیرو اع

به آرامش  ها ازیناالن  گوشددده  هیبرم  خوامی... مخوادیم ییدارم... من دلم تن
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... من هنوز هم مرگ ترنم رو زم؟یرو سددرم بر دیبا یچه خاک نمیبب نمویبشدد
 نتونستم باور کنم

 ... بهشون حق بدهدونندیدر مورد ترنم م یکل زیچ هی: اونا فقط اوشیس
و که از بدم... خوده ت حق یبه کس تونمینم گهی... دتونمی... نماوشیس تونمینم-

 نمیبیم کنمی... االن که فکر م؟یبرام کرد یچه کار یماجرا خبر دار اتیجزئ
شک مزدیو دم نم خوردیصبور بود... حرف م یلیترنم خ د و لبخن ختیری... ا

 ونمتی... من نمزدیم ادیرو فر یگ*ن*ا*هیو با چشماش ب خوردی... کتک مزدیم
وجودم  ی... امروز که همه تونمیاشددم... نممثل ترنم ب تونمی... من نماوشیسدد

 نمیساکت بش تونمینم گهید زنهیم ادیترنم رو فر یگ*ن*ا*هیب
 گهینم یچیو ه کشهیم یآه اوشیس
... من گمیم یچ یدیفهمیم کاشی... ایکردیدرکم م کاشی.. ااوشیآخ سدد-

 آسددمون نیا ریکشددور ز نیا نیا یتو ییجا هیمطمئنم االن اون منصددور نکبت 
ه ب خوامیسدداده بگذرم... من م تونمیتاده من رو به تمسددخر گرفته... من نمواسدد
شقم ب یکه االن تو ییآدما یهمه  ستن ثابت کنم ع ش سالن ن  گ*ن*ا*هیاون 

 بار هم که شده بفهم هی... واسه اوشیبوده... بفهم س
 : سروشاوشیس

به سدد یب کنهیبدجور درد م سددرم ازش دور  گذرمویاز کنارش م اوشیتوجه 
جمع و اون دختره  نیا ینکن... حوصله  دارمیشام ب ی: امشب براگمیم شمویم

 کنه رو ندارم ی
باشددم به سددمت اتاقم حرکت  اوشیاز جانب سدد یمنتظر جواب نکهیا بدون

بانکنمیم با عصدد باز م تی...  تاق م کنمویدر رو  ... در رو محکم شددمیوارد ا
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رو  فمیکث یدن لباساعوض کر یحوصله  ی... حترمیبه سمت تختم م بندمویم
ره یبه سددقف اتاقم خ یبا ناراحت کنمویتخت پرت م یهم ندارم... خودم رو رو

 زنمیم
مهمونا  یرو ندارم... سر و صدا چکسیه ی... حوصله ادیز یلیام... خ خسته

به  دیبا ومدمیم نجایا دی... دوست دارم همه شون رو خفه کنم... نباکنهیم تمیاذ
 رفتمیآپارتمان خودم م

 یاز خونوادم جدا شدم... بعض دمویخر یآپارتمان نقل هیاز ترنم  ییاز جدا بعد
مع و ج یحوصله  یزندگ یاما برا مونمیم ششونیپ ای زنمیمواقع بهشون سر م

م ترن گفتیم شددهی... همکردیم نیترنم نفر شددهیرو ندارم... مادرم هم یشددلوغ
 هم دل از خونوادش یکیغربت بشه و اون  ارید ریاز پسرام اس یکیباعث شده 

شه... چون با ا دمیکنه... بهش حق م یبکنه و تنها زندگ سته ب  نکهیبه آالگل واب
ستیاما آالگل اکثرا ا امینم نجایا ادیمن ز ه االن ک دمیبهش حق نم ی... ولنجا

 هیقب نیبرام ثابت شدددده سدددت در برابر توه یادیترنم تا حد ز یگ*ن*ا*هیب
به ترنم ب باشددده. ینسددبت  نتفاوت  روز اون رو مثل دخترش  هی یاسددالمت.. 

 دونستیم
 نهیشیرو لبم م یپوزخند
مه مادرجون هم ترنم رو دختر خودش مگمیوار م زمز  ی... وقتدونسدددتی: 

نم تر یمادر تو برا یترنم رو زد تو انتظار دار دیمادرجون بعد از اون همه سال ق
 دل بسوزونه

http://www.roman4u.ir/


 637 شقعبه دیار سفر 

... رمیگیدستام م نیسرمو ب نمویشیتخت م یسردرد کالفه ام... با حرص رو از
 امیدر به خودم م یاون حالت نشسته بودم که با صدا یچقدر تو دونمینم
 گهید نیرو ندارم.. ا چکسیه یگفتم امشب حوصله  اوشیخوبه به س یلعنت-
 ه؟یک

 دمینم یجواب کشمویتختم دراز م یرو
 هشیل بلند مآالگ ی... بعد از چند لحظه صداخورهیچند ضربه به در م دوباره
 ؟یدیخواب زمی: عزآالگل

تا خودش خسددته بشدده و  دمی... جوابش رو نمزنمیبه تخت م یحرص مشددت با
به  باز خو تاق  ادیبره...  گرفته در بزنه... قبال که همونجور بدون در زدن وارد ا

شاشدیم صال هم براش مهم نبود  شه... مثله  دی... ا طرف تو اتاقش ل*خ*ت با
کهیا تاراش متنف یکارسددداز بود... از بعضدد آخرم یدعوا ن ه ب ی.. وقترماز رف

اقم تو ات یبا منشدد یشددرکتو بدون هماهنگ ادیم ی... وقتزنهیدسددت م المیوسددا
 یو انتظار داره برم نازش رو بکشددم... من در تمام مدت کنهیقهر م ی... وقتادیم

با ترنم بودم از ا لطا غ نیز اخانم انتظار داره براش ا نیکارا نکردم بعد ا نیکه 
 کنم...

 کشمیم یترنم آه یادآوری با
و  کنمیم سددهیآالگل رو با ترنم مقا یرفتارا شددهیانتظارام باال رفته... هم دیشددا

س ت آالگل قراره زن گهیم شهیهم اوشیازش انتظار دارم مثله ترنم رفتار کنه... 
شه مسئله ا سا ستین یب ست بزنه  التیبه و  یول ادیبدون اجازه تو اتاقت ب اید

 ...کردیکارا نم نیا زا چوقتیچون ترنم ه دی... شارهیمن تو کتم نم
 امیم رونیباز شدن در از فکر ب یصدا با
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 ادم بشه خوادیدختره نم نیا نکهی: نه مثله اکنمیلب زمزمه م ریز
: در زدم گهیباز من با خجالت م یچشمها دنیو با د ارهیسرش رو داخل م آروم

 ....وا... یجواب نداد یول
 مونهیکه حرف تو دهنش م کنمیبا خشم نگاش م چنان

بان با ند م یاز رو تیعصدد با شددمیتخت بل با  وانیل هی... آالگل  اب پرتغال 
 بندهیپشت سرش م یو در رو به آروم شهیوارد اتاق م یناراحت

 حوصله ندارم یعنی دمیجواب نم ی: وقتگمیحرص م با
 ارمیبرات آب پرتغال ب: مامان سارا گفت گهیم ینیلحن غمگ با

 زنمیم یپوزخند
 شرت رو کم کن زیبذار رو م یحاال که آورد-

 شنیاشکاش روون م دوباره
شو بگمیداد م با صله رونی: آالگل گم  خودم رو ندارم تو باز  ی... من االن حو

 یمن راه انداخت یبرا یو زار هیگر یاومد
 ارهیم زیم یو آب پرتغال رو رو رهیم زمیغصه به سمت م با

 روشس یبد یلی: خگهیو با بغض م شهیم رهیبهم خ نشیغمگ یبا چشمها بعد
 میبا وارد کردن آالگل به زندگ کنمیاز سنگ شدم... حس م نقدریچرا ا دونمینم

 ینفر خال هیحرصم رو سر  یهمه  خوادیبدجور ترنمم رو عذاب دادم... دلم م
 بهتر از آالگل یکنم و چه کس

هستم... خودت  نی... از اول هم بهت گفتم من همیحمل کنت یستیمجبور ن-
 ... بهت گفتم فقط و فقط به اصرار خونوادم اومدمیقبول کرد
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هزار بار من  ی... تو روزیسددوال ببر ریرو ز تمیقرار نبود شددخصدد ی: ولآالگل
 گهی... زن عموت میاز من نکرد یطرفدار هیخونوادت  ی... جلویکنیخرد م

ندان قه چ جا یسددروش عال به  نداره اونوقت تو  گل  کهیا یبه آال حرفش رو  ن
کذ فدار یکن بیت هت  یروز هیکه  ی... از کسددیکنیم یاز ترنم طر ب

 .......ریخ*ی*ا*ن*ت کرد و االن هم مرده و ز
که حرف زدن از  زنمیبهش م یمحکم یلیچنان سدد رمویخشددم به طرفش م با
 رهیم ادشی

 شهیم رهیزده بهم خ بهت
 یدر مورد ترنم بد بگ دمیت حق نمباشه به ادتی-
شما با شک یچ شمام زل م شیا زودتر گورش رو گم  کاشیا ای... خدازنهیتو چ

سمیکنه... م  یعس زنمویبه موهام م ی... با حرص چنگارمیسرش ب ییبال هی تر
ستمیحرف بزنم... نم متریخورده مال هی کنمیم س خوا در  یبزنم... قت یلیبهش 

 نترام رو از دست دادممورد ترنم بد گفت ک
 ........ی... االن شرایآالگل بهتره بر -

با داد م پرهیحرفم م وسددط ... یخودخواه یلیخ یلی: ازت متنفرم... خگهیو 
شقم رو به پا یمن که همه  فیح سر  یرفت دمینفهم یفکر کرد زمیریتو م یع

حالم ازت بهمیحد من رو احمق فرض کرد نیتا ا یعنیخاک ترنم...   ... 
 ........خیم
رت پ واریبه سددمت د دارمویبرم زیم یآب پرتغال رو از رو وانیل تیعصددبان با
 برهیم ادیو آالگل هم حرف زدن رو از  شهیم کهیهزار ت وانی... لکنمیم
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ندتر که ازم متنفرزنمیم ادیاز اون فر بل به جهنم  به جهنم...   نی... فقط از ای: 
 رونیاتاق گمشو ب

 و گردهیمدت دوباره برم هیبعد از  یاز من متنفره ول گهینم ماز هر دعوا خا بعد
 دهیعذابم م

شدت باز م نیهم تو سشهیموقع در اتاق به  شکان و   یو بابا با نگران اوشی.. ا
شتها دنیو با د شنیوارد اتاق م  خرد وانیصورت آالگل و ل یمن رو یاثر انگ

 شهیم رشونیدستگ زیشکسته شده همه چ
 معلوم........... چی: سروش هگهیم تیبا عصبان بابا

چنگ  زمهیم یکه رو نمیماشدد چی... به سددوئشددمیحرفاش نم یادامه  منتظر
در اتاق جمع شدددن از اتاق خارج  یکه جلو ییبدون توجه به مهمونها زنمویم
 ...شمیم

گذاشددتم وگرنه  نجایرو ا نمیماشدد نجایکه اومدم ا یبار نیآوردم آخر شددانس
با که کال گم و گور  نیماشدد یکیبکنم... اون  کاریچ دیمعلوم نبود االن  هم 

 شد...
بابا هم  یادهایسددها و مامان بدجور رو اعصدددابمه... فر یها هیگر یصددددا

 رسددونمویم نیبلند خودم رو به ماشدد یکرده... با قدمها کیاعصددابم رو تحر
و بدون توجه به اشددکان و  کنمیباز م موتی... در رو با رنمیشددیپشددت فرمون م

 ندچ ی... بعد از مکثکنمیرو روشددن م نیماشدد انیکه به سددمت من م وشایسدد
 شمیبه سرعت از خونه خارج م ارمویرو به حرکت در م نیماش یا هیثان
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جا م سدددتیمهم ن برام خونه و از  نیاز ا خوادی... فقط دلم مرمی... چرا مرمیک
شم... بعد از ده دق ش ابونایخ یهدف تو یب دنیچرخ قهیآدماش دور ب و ر نمیما

 یسع بندموی... چشمام رو مذارمیفرمون م یسرم رو رو کنمویگوشه پارک م هی
 آروم باشم کنمیم

 : سروشترنم
 هوم؟-

 : سروشترنم
 ه؟یچ-

 بگو قربونت برم ؟یجونم خانم یبار من صدات کنم بگ هی: شد ترنم
 خودت نوشابه باز کن... حرفت رو بزن یکمتر واسه -

 احساس یب نقدریرد هم ا: اه... اه... مترنم
 برو بابا-

 که دوستت دارم وگرنه......... فی: حترنم
 ؟یوگرنه چ-

 زدمیباهات حرف نم قهی: وگرنه تا ده دقترنم
 واقعا؟-

 : اوهومترنم
 جان من دوستم نداشته باش-

 : سدددددروشترنم
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 کسددرهی مینشددسددت نیتو ماشدد ی... از وقتی... سددرم رو خوردگمیمگه دروغ م-
الاقل به اون فک خودت  یدیمن استراحت نم ی... به گوشایزنیحرف م یدار

 بده یاستراحت هی
 : سددددددروشترنم

 نیفک زدنتون بپرداز یباشه بابا بنده غلط کردم شما به ادامه -
 دونستمیهم خودم م یگفتی: ساکت... اگه نمترنم

 رو؟ یاونوقت چ-
 ی: که غلط کردترنم

 تددرنم-
 یبابا... خوبه خودت هم قبول دار هی: چترنم

 یباز من بهت رو دادم پررو شد-
 کنمیباز م یچشمام رو به آروم دارمویفرمون برم یرو از رو سرم

 یرفته باش شهیهم یواسه  شهیدلتنگتم... هنوز هم باورم نم یلیخ یخانم-
طرف بر دورادور یدارهایرو با د هامیسددال با نبودنش انس گرفتم... اما دلتنگ 4
 کردمیم

سددنگ  دنیرو برطرف کنم... با د هامیدلتنگ ی: االن چه جورگمیوار م زمزمه
 شهیاز هم ترشیبا خاطرات گذشته که ب ای کنه؟یداغ دلم رو تازه م شتریکه ب یقبر

 کنه؟یدلتنگم م
 بارهی... بارون به شدت مدوزمیم رونیرو به ب نگاهم
 نهیشیرو لبام م یتلخ لبخند
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 م؟یقدم بزن میبر شهیش م: سروترنم
 نه-

 ی: سروشترنم
 نکن خودیراه نداره... پس اصرار ب-

 من هی: موش موشترنم
 صدام نکن ینجوریترنم هزار بار گفتم ا-

 ؟ی: چرا موش موشترنم
 ترنددددددم-

 ها تو رو بخوره ادیب یشیپ گمینکن م یطونیش ادی: جونم اقا موشه... زترنم
 از دست تو-

 بگم؟ زیچ هی ییآقا: ترنم
 ؟یریگیاجازه م یمثال دار-

 : اوهومترنم
 منیبگو بب یکنیمن که چه اجازه بدم چه اجازه ندم باالخره کار خودت رو م-
 یبگ یخوایم یچ

 میبارون قدم بزن ریز میبگم بر خوامی: مترنم
 ترندددددددددم-

 :جددددونمترنم
ست تو... میوا یوا یوا- سرما من گمی... امان از د بار  نی... آخریخوریه... 
 شد؟ یچ ستین ادتی

 شد؟ ی: نه مگه چترنم
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 بشما ینکن عصبان یکار هیترنم -
 یی: آقاترنم

 نکن خودی... اصرار بشمیخر نم-
 امیبه خودم م خورهیم نیماش ی شهیکه به ش ییضربه ها با
 کشمیم نییرو پا شهیمامور ش دنید با
 مدهاو شیپ یسالم اقا... مشکل-

 دیپارک ممنوعه... حرکت کن نجای:سالم... امامور
 کنمیرو زمزمه م یلب باشه ا ریز دمویتکون م یسر یکالفگ با

کجا برم..  دونمی... نمارمیاون رو به حرکت در م کنمویرو روشددن م نیماشدد
آپارتمان خودم  یحوصله  یرو ندارم... حت چکسیه یکنم... حوصله  کاریچ

خونوادم به اونجا  یپام به آپارتمان برسدده همه  نکهیهم ونمدیرو هم ندارم... م
 ارنیهجوم م

س نیشتریبا ب ذارمویپدال گاز م یرو رو پام شهر رو در  ریسرعت م خارج از 
 رمیگیم شیپ
خاطره ها... از همه  نیآدما... از ا نیشددهر... از ا نیدور بشددم... از ا خوامیم

 مدور بش خوامیو از همه کس.... فقط م زیچ
 ستمیب فصل

 نیا ی هیثان هی... ثانگذرهیم دمیخبر عمرم رو شددن نیهفته از اون روز که بدتر هی
شت... م یبرا یقرن یهفته به اندازه  ستمیمن گذ ش خوا شم تا آرومتر ب م تنها با

ما ا ها نیا ته... دارم  یبهبود چیهم ه ییتن نداشدد حال و روز خرابم  در 
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به  کردم یخال ادیو فر داد یودم رو با کلخ نکهیسددرم بعد از ا ری...خگردمیبرم
ذشته تو گ یخاطره ها شتریشمال رفتم تا آروم بشم اما نه تنها آروم نشدم بلکه ب

 نیهم وجود نداره... تو ا یآرامشدد گهیذهنم زنده شدددن... انگار بدون ترنم د
س صله  یهفته نه با خونوادم تما ستم... حو شون اطالع دادم کجا ه گرفتم نه به

 رو نداشتم... حتیو نص یوزدلس ی
که بعد از گذشددت دو هفته  بهی... چقدر عجخوادی... فقط دلم ترنم رو مدلتنگم

 خورده آروم بشم حالم بدتر هم شده هی نکهیا یدرست نشده... به ا زیچ چیه
به خودم اومدم دوباره خودم  ی... فقط وقتدیبرگشتم چچقدر طول کش دونمینم

س نیو ا... تدمیشهر د نیرو تو ا شده از خاطرات ک ه ک یشهر دودگرفته که پر 
 به آپارتمان خودم برم دمیم حی... ترجستین گهید

 رهی... اخمام تو هم مفتمیم دیکل ادی تازه
هایاز کل یکی مان تو ج ید پارت ی بمیآ که اون ع*و*ض* خال بمیج ابود   یرو 

 ....میپدر یهم تو خونه  یکیکردن 
 نهیشیرو لبم م یلبخند

ونه رو تو خ دینبود... تو شددرکت بود... روز آخر که کل میپدر ی... تو خونه نه-
 یبعد هم چون حوصددله  میپدر یجا گذاشددته بودم مجبور شدددم برم خونه 

من رو به خونه رسوند... هم  اوشیخونه رو برداشتم و س دینداشتم کل یرانندگ
ش ست من موند که  دیبابا موند هم کل یتو خونه  نیما  یهم اون رو تو منتو د

ترنم  یراشرکت ب یکیکه در نزد یشرکت و اتفاق یآور ادیشرکت گذاشتم... با 
 یراحت... با ناشهی... دوباره ته دلم پر از غصه مشهیافتاد لبخند رو لبم خشک م
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اطراف به خاطرات گذشددته  هیتوجه  یو ب رونمیرو به سددمت شددرکت م نیماشدد
 کنمیفکر م

 هیرو  نی... ماشرسمیال و روز خراب به شرکت مساعت با همون ح میاز ن بعد
شه پارک م ش کنمویگو سوس ب ی... با دلشمیم ادهیپ نیاز ما سرت و اف ه پر از ح

روز ترنم رو مجبور به کار کردن در اون  هیکه  کنمیحرکت م یسددمت شددرکت
 ...دهیکه فقط و فقط آزارم م یکردم... گذشته ا

گاه کشددمویم یآه  نیروف ا ادهیپ نیا ابونفیخ نی.ا..ندازمیبه اطراف م ین
مه من رو  مه و ه باور کنم  خوامیکه م ی... ترنمندازنیترنم م ادیشددرکتف ه

شا دیشا گمیهنوز ته دلم م یول ستین شه...  شا دیبا شه...  بر اون ق دیدروغ با
 ترنم نباشه

تر از  و سخت یباز انکارش کن یول ینیرو با چشمات بب تیسخته واقع چقدر
کار ا بدون نهیان ته دلت  بدونتهیواقع زیهمه چ یکه  فا ی...  کار  .. نداره. دهیان

 به اتیدن یهمه  یتموم شددده... بدون زیهمه چ یعشددقت رفته... بدون یبدون
بود... حداقل  کاشینبودن... ا نی... آخ که چه سددخته بودن در عدهیآخر رسدد

ه ب دیام... در اون صددورت حداقل گشددتمیبود تا من در به در دنبالش م کاشیا
... تا یچیندارم... ه یدیام چی..... االن ه؟یزنده بودنش داشددتم اما االن چ

سال هنوز  4که بعد از  ییبا خاطره هاش سر کنم... با خاطره ها دیعمر دارم با
 کمرنگ نشدن

شددده مواجه  دهیآسددانسددور چسددب یکه رو یبه آسددانسددور با کاغذ دنیرسدد با
 «خراب است...»شمیم
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 خرابه شهیهم که هم یآسانسور لعنت نی... ایلعنت-
 رمیگیم شیراه پله ها رو در پ زنمویبه در آسانسور م یحرص لگد با
 یله ... حوصکنمیحرکت م یموردنظر به سمت اتاق منش یبه طبقه  دنیرس با
 نکهیرو بردارمو برم... با ا دیکل خوامیشرکت و خاطراتش رو ندارم... فقط م نیا

ن شرکت رو بدو نیتحمل ا یشرکت فقط دو روز بود ول نیترنم در ا یموندگار
به شدددت در رو باز  رسددونمویترنم ندارم... با چند گام بلند خودم رو به اتاق م

 ...کنمیم
 هریمن بهت زده بهم خ دنیو با د ارهیبا ترس سددرش رو باال م چارهیب یمنشدد

 نیتمنف سروش راس کردیفکرش رو م ی... هر چند بدبخت حق داره... کشهیم
 هی یوکه ت ییتو شددرکت خودم راه برم... با لباسددها افهیو ق ختیر نیروز با ا هی

صورت شده... با  شده... با موها یهفته عوض ن صالح ن عا ... واقختهیر همب ییا
صال هم برام مهم نب فتمویفالکت ب نیروز به ا هیکه  کردیفکرش رو م یک شه ا ا

 کنند... یدر مورد من چه فکر گرانیکه د
 ؟یدیآدم ند هی: چگمیداغون م یاعصاب با
 از لحن حرف زدنم متعجبه دونمیم

الت بکنه... در ح میعصب دی.. خبر داره نباشهیاز جاش بلند م ادویبه خود م تازه
صبان یعاد س یکه ع شم ک سه به االن که د شهینم فمیحر یب  یچیه گهیچه بر
 ستین میحال

 دیزنامروز به شرکت سر ب کردمیفکر نم نیراست یآقا دی: ببخشگهیترس م با
ه : نکنگمیم ندازمیبه سدداعت شددرکت م ینگاه یحوصددلگ یکه با ب همونجور

 رمیاجازه بگ یاومدن به شرکت خودم هم از جنابعال یبرا دیبا
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 ...مهی... ساعت شش و ن
 من کپ کرده یهمه بدخلق نیاز ا چارهی... برمیگیرو از ساعت م نگام
ش س ی:نه... نه آقایمن ستش آقا نیترا شتم را سارت ندا صد ج  سعادت یمن ق

 دیاستراحت کن دیبا یماه هیگفته بودن 
 رهیتو هم م اخمام

 مونهیاخم من حرف تو دهنش م دنید با
 اومد؟ نجایا یاشکان ک -

ش شما نبود نی: ایمن س نیروزا که  اده عقب افت یو به کارا ومدنیم اوشیبا آقا 
ب هم اومدن ش ستین داشونیهست که پ یاهفته  هی...البته کردنیم یدگیرس

س شکل اوشیآخر آقا  سه  شیپ یتماس گرفتن که م  زودتر از نیهم یاومده وا
 ب.......... انجامتمم رو هم دادن من  مهین یبرگشتن... چند تا از کارا شهیهم

شکان به کارا پس سیشرکت م یا سردیر صله م یب دمویتکون م ی...   پرمیحو
 وسط حرفش

 رشتیب ادیکن... خوشم نم لیکار رو تعط 6راس ساعت  شهی... همیرب یتونیم-
 تو شرکت باشه یکس 6از 

 : چشمیمنش
 رمیبه سمت اتاقم م رمویگیازش م نگامو

 ن؟یراست یآقا دی: ببخشیمنش
 کنمیمنتظر نگاش م چرخمویحرص به طرفش م با

 جعبه آورده بودن هیبراتون  یی: آقایمنش
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 ؟ی: کگمیمو  کنمینگاش م متعجب
 دیدونیجواب ندادن... گفتن خودتون م دمیپرسدد ی... هر چدونمی: نمیمنشدد

 ه؟یجعبه از طرف ک
 جعبه کجاست؟-

 گذاشتم زتونیم ی: رویمنش
 رسونمیبا سرعت خودم رو به در اتاقم م دمویتکون م یسر

 باشه تونهیم یکار ک یعنی
 شتریب زمیم یبزرگ رو یجعبه  هی دنی... با دشمیوارد اتاقم م کنمویرو باز م در

به شددرکت اومدم... در رو  یچ ی... اصددال فراموش کردم واسدده رمیتو فکر م
 کنمیاز داخل قفلش م بندمویپشت سرم م

 هزنیجعبه سرجام خشکم م یرو ینوشته  دنیبا د رسونمیم زیرو به م خودم
 ترنم-
 از عشقش سر یتدددنه را ساخ دددیس نفیتر اریبه جهان  یآنرا که تو خواند یدید

چه دل آزار شددد آخرفچه  نفیگفت منم بهر تو غمخوار تر یآنکه م نفیشددارتر
 . . . نیدل آزار تر

ستام شت م د شک ندارم... گوشه شهیم  یزیجعبه با خط ر ی... خط ترنمه... 
 نوشته شده

رود به حسدداب جواب نداشددتنتف عمرا اگر  یم فیروزها سدداکت که بمان نیا
 ….. یتا احترامشان را نگه دار فیکنیان مج یبفهمند دار

سرش  برمویلرزونم رو به سمت جعبه م ی.... دستانهیشیتو گلوم م یبد بغض
 شهیداخل جعبه آه از نهادم بلند م اتیمحتو دنی... با دکنمیرو باز م
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 هایادگاریها... تمام اون خاطرات... تمام اون  هی... تمام اون هدشددهینم باورم
 شن...داخل جعبه با

... تا از تمفینشم... تا ن نیتا پخش زم رمیگیم زیافتضاحه... دستم رو به م حالم
 رنیگیچشمام جون م یخرد نشم... تک تک اون لحظه ها جلو شتریب نیا

هد هیهد ها...  ها... قرارها هیدادن ها یگرفتن نه... حرف زدن نه...  یروزا با شدد
 ...یا هیثان یها ی... آشتیهفتگ یدعواها

 تهخیمربوط به ترنم رو دور ر یهایادگاری یهمه  کردمیم یعاشق یکه ادعا یمن
من رو حفظ کرده  یهایادگاریکه از نظر همه خائن بود تمام  یترنم یبودم ول

خودش زنده نگه داشت... به  یلحظه برا نیبود... خاطرات اون روزا رو تا آخر
 نیزم یم هم روخود ذارمیم نیزم ی... اون رو رودارمیجعبه رو برم یسددخت

صدا زنمیزل م هایادگاری... به تک تک دمیم هیتک زیبه م نمویشیم کستن ش یو 
 شنومیم شتریو ب شتریقلبم رو ب

 رسهیبه نظر م نیاتاق سنگ نیا یهوا چقدر
تهیم یادگاری نیبه آخر چشددمم بودم...  دهیکه براش خر یزیچ نی... آخرف
تاده  یکه گوشددده  ییکوچولو یدفترچه  به اف به درد مجع ... اون  ارهیدلم رو 

 ...رسنیبه نظر م کیدور چقدر نزد یروزا
 چهیپیترنم تو گوشم م یصدا
 : سروش... سروش... سروش... اونجا رو نگاه کنترنم

کل بازار  ای یکن دیع دیخر یخانم خانما؟... اومد یخوایم یچ گهی: دسروش
 یو با خودت به خونه ببر یرو جمع کن
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 آخرشه گهید یکی نیا یی: آقاترنم
 شمیمنف دو روزه ورشکست م هیتو خونه زندگ یایتو اگه ب-

 ما یخونه  یبگ دیتو کجا بود.. با ی:چشمم روشن... خونه ترنم
 ما... خوبه؟... یخونه  یکنیم ی: باشه بابا... چرا چشمات رو اونجورسروش

 : اوهومترنم
 ؟یخوایم یچ گهیهم بهت بدهکار نشدم بگو د گهید زیچ هیتا -

شترنم سرو شوهر خوب برو اون دفترچه کوچولو رو  هیساکت باش و مثله  ی: 
 برام بخر هیکه کنار اون مدادرنگ

 ؟ی: ترنم... مگه بچه اسروش
 : سددددروشترنم

ه ب دارمویدفترچه رو برم ی... به آرومکنمیرو به سددمت دفترچه دراز م دسددتم
 شمیم رهیجلدش خ

 نهیشیرو لبم م ید تلخنوشته ها لبخن دنید با
 : سروشترنم

 هوم-
 میکار قشنگ انجام بد هیبه بعد  نیاز ا ای: بترنم

 ستمیمن شو... من ن الیخیترنم ب یوا-
 : من که هنوز نگفتمترنم

 یمسخره رو شروع کن یاز اون کارا یکی یخوای... باز هم مگهید شناسمتیم-
 کنم یباهات همکار یمن بدبخت رو هم مجبور کن
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هم  قهیکار نکن باهات قهر کنم تا ده دق هی ؟ی: سددروش باز شددروع کردترنم
 باهات حرف نزنم

 وونهید-
 ش........ نطوریخوشت اومد حاال که ا نکهی: نه مثله اترنم

 ؟یشیم یبابا من بگم غلط کردم تو راض-
 خورده فکر کنم؟ هی: بذار ترنم

 ترنددم-
 یهم باش نجاهاشیفکر ا دیبا یکنیم تمیاذ یدار یوقت ه؟ی: چترنم

 یلیترنم... خ ییپررو یلیخ-
 رسمیشما که نم ی: به پاترنم

 برم؟ ای یگیحرفتو م-
 رفت ادمی ی: از بس حرف زدترنم

 قسمت نبود امروز گرفتار...... نکهیخوب خدا رو شکر... مثل ا-
 : سددددروشترنم

 چته بچه؟ سکته کردم-
 اومد ادمی: ترنم

 ؟یدیبرام د یباز چه خواب نمیارم که... بگو ببشانس ند-
 سروش.... نی: ببترنم

 نمیبیدارم م-
 : سروشترنم
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 هوم؟-
 : نپر وسط حرفمترنم

 شد رمیها... زودتر بگو د گهیم یانگار داره چ-
 گمیذوق... اصال بهت نم ی: بترنم

 گهیبابا.. ترنم بگو خودمو خودت رو خالص کن د یا-
بگم  مخواستیم گمیم شکنمویدلت رو نم یکنیاصرار م ادیال که ز:باشه حاترنم
 داشتادیدفترچه  نیو تو ا رسهیکه بهمون م یقشنگ یبه بعد اس ام اسا نیاز ا
کار رو  نیا ییگرفتم خودم تنها میتصددم یکرد تمیکه اذ ییاز اونجا یول میکن

 انجام بدم
 رسمیم میبه کار و زندگ رمیچه بهتر... من هم م-

 یکن یمنت کش دی... االن بایبد یلی: سددددروش خمترن
 به نفع من هم هست ینجوریام... تازه ا وونهیمگه د-

 ...شمیم رهیاولش خ یبه صفحه  کنمویرو باز م دفترچه
 ترنم داره... یها هیصفحه نشون از گر یخشک شده اشک بر رو یها قطره

 :کنمیبغض شروع به خوندن م با
 غض شبانهسکوت و خلوت و ب »

 تو حجم خانه یاست ب ریدلگ چه
 دارم که هر دم یو دل یرفت تو
 «بهانه ردیگ یم هیگر یبرا

نم تر زیدلتنگشددم... به م بی... تحمل خوندن ندارم... عجبندمیرو م دفترچه
به شددمیم رهیخ . بود.. نجایکه ترنم ا یروز نی... آخرفتمیروز م نیآخر ادی... 
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نه  ...هیتنب ینه برا ی... ولختمیسددرش کار ر یرو که تا حد مرگ یروز نیآخر
... دنشید شددتریب یبودنش... برا شددتریب ی... براتیاذ یمجازات... نه برا یبرا
 روز بودنش باشه... نیاون روز آخر کردیفکرش رو م یک
. ..میبود ادسددت اون ع*و*ض*ی ریکه هر دو اسدد یشددب ادی فتمیاون شددب م ادی

 غوشم بودکه بعد از مدتها در آ یشب
 که ترنم دو روز پشت رمیم یزیبه سمت م شمویبلند م نیزم یاز رو یسخت به

 بعد بود پرداخت یدو هفته  یکه برا یاون نشست و به ترجمه کردن متون
 کردم تتی... چقدر اذیکردم خانم تتی: چقدر اذکنمیلب زمزمه م ریز

ک خورده رو به ها... اون صددورت کت ازهیها... اون خم یهم اون خسددتگ هنوز
 دارم ادی

 خودشه یسر جا ی... همه چکشمیمرتبش م زیبه م یدست یآروم به
قرارداد اومده بود  یامضا ی... اون روز که برازدنیخونه هم کتکش م یتو یعنی

که  یگرفته بود... اما با جواب شیچقدر داغون بود... بعد از مدتها دلم براش آت
 م فکر کنمبهم داد باعث شد باز هم به غرور

 شکستمیغرورش رو نم کاشیا-
... دیرسددینبود که بنظر م یچقدر هم که مقصددر بود مطمئنم در اون حد هر

ه کرد کیچند تا اشددتباهات کوچ دی... شدداسددتیمطمئنم ترنم گ*ن*ا*هکار ن
 عاشقم بود... مطمئنم شدیکه داشت از من جدا م یمطمئنم لحظه ا یباشه ول

شمویم یآه شده  یهابه کاغذ ینگاه ک شمم به ندازمیم زشیم یمرتب  ... چ
 فتهیم زیم یدر گوشه  یگوش هی
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 نانیطما نیبه ا ری... چقدر درمیگیم زیم یرو هینگاهم رو از گوشدد یتفاوت یب با
س شادمیر صت م دی...  سال بهش فر  زیهمون روزا همه چ دادمیاگه اون چهار 

با رفتاراش فقط و فقط با برخوردش  دنشیسال با د 4... بعد از شدیبهم ثابت م
 دمیرسیبه عشق م

 شمیسرجام متوقف م هویکه  شمیترنم دور م زیاز م یقدم چند
ش » ش میگو شته بودم.... گو ش میرو جا گذا شته بودم... گو و جا ر میرو جا گذا

 «گذاشته بودم اومدم بردارم 
 شهی... باورم نمشهیترنم تو ذهنم تکرار م حرف

 ...زنمیچنگ م یبه گوش برمویم هجوم زیسرعت به سمت م با
صال شته بود... نگاه شینبود ترنم گوش ادمی ا شرکت جا گذا  یه گوشب یرو تو 

شه... نمندازمیم شارژر خودم هم به ا کاریچ دونمی... خامو ش نیکنم...   یگو
 ...خورهینم

ش متفکر ش ادی... بعد از چند لحظه فکر تازه شمیم رهیخ یبه گو ... فتمیم میمن
 ترنم بخوره یبه گوش دیاون با یوششارژر گ

... در رو باز چرخونمیقفل م یرو تو دیکل رمویبلند به سددمت در م یقدمها با
شددرکت گاشددته  یشددارژرش رو تو شددهیمثله هم کنمیدلم دعا م یتو کنمویم

زود  شیکه گوش یی... از اونجاارهیباشه... اکثر اوقات شارژرش رو تو شرکت م
شارژرش ب هشیو هم کنهیتموم م یباتر شرکته  ساع ستیهم  برق  به تهو چهار 

 وصله
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معمول  ... طبقنهیشیرو لبام م یوصله لبخند زیبه پر نوریشارژر که هم دنید با
و ر یگوشدد کنمویوصددل م ی... شددارژر رو به گوشددارهیدر ب زیرفت از پر ادشی

 ...کنمیروشن م
 رمز ی... لعنتشدهیلبخند رو لبام خشدک م یگوشد یروشدن شددن صدفحه  با
 خوادیم
ش ینگاه یناراحت با  کاریچ دیبا دونمی... نمندازمیبه اطراف م یو نگاه یبه گو

اطالع داشددته  زیاز همه چ دیکمک به ترنم با یکنم... بدجور کالفه ام... برا
 باشم
 کمک به ترنمه؟ یبرا ی: مطمئنگهیکه م شنومیرو در درونم م یکس یصدا
گذشددته ها سددرک  یتو خوادیچرا دلم م ونمدی... نمخوامیم یچ دونمینم واقعا

 یلیخ کنمیبرسم... حس م دونستیکه ترنم م ییزهایاون چ یبکشمو به همه 
 دیهم بود با نیاگه ترنم گ*ن*ا*هکارتر یحت کنمیجاها کم گذاشتم... حس م

م ترن یگ*ن*ا*هیمنصددور نشددون از ب ی... حرفاکردمیتالش م نیاز ا شددتریب
 ...دادیم
 حرف دل یکسدد کردیبرادرم به ترنم و خواهرش التماس م یوقتمگه اون روز  »

 «دیبرادرم رو شن
از  دیبا دنشیفهم یبود؟ برا گ*ن*ا*هیتا چه حد؟... واقعا ترنم تا چه حد ب اما

و  سددتیشددروع کنم که ن یخوده ترنم شددروع کنم و چه سددخته بخوام از کسدد
ر ته دلت رو با نبودنش بدجو سددتیکه ن یکه اون کسدد نهیسددخت تر از همه ا

 کنه یخال
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اشددته به تلفن د یتوجه نکهی... بدون اامیم رونیزنگ تلفن از فکر ب یصدددا با
شارژر رو از پر شم   یشارژر رو خونه ببرم تا بتونم گوش دی... باکنمیجدا م زیبا

شا شارژ کنم...  ستم رمز رو پ دیرو  سمت ب گردمویکنم... به اتاقم برم دایتون ه 
.. شدددارژر رو ذارمیم زیم یرو دارمویبرم نیزم یاز رو ... جعبه رورمیجعبه م

زنگ تلفن  ی... صددداکنمیشددلوارم فرو م بیرو تو ج یوشدد ارمویجعبه م یرو
 ...شهیقطع م

 باشه؟ تونهیم یکار ک یعنی: کنمیلب زمزمه م ریز
 ارمیم ادیرو به  یمنش حرف

 «جعبه آورده بودن هیبراتون  ییآقا هی »
فا با نه  ین روز جلوکه او ییاون حر ترنم در مورد ازدواج و  یپدر یدر خو

فا نطوریو هم دمیمادر ترنم شددن نیهمچن به حر جه  که در مورد  ییبا تو
سپار س یخاک سط  شده فقط دو نفر م اوشیترنم تو ستنیگفته  جعبه رو  نیا تون

 طاهر ایپدر ترنم  ایبرام بفرستن... 
 کار کدومشونه؟ یعنی: گمیوار م زمزمه

هم کار هر دو تاشونه...  دیبوده؟... شا یکار چ نیهدفشون از ا فهممینم واقعا
 نیبه ا نمویجا بش هی نکهی... متنفرم از ازارمیب یو سردرگم یفیهمه بالتکل نیاز ا

با  دیانجام بدم االن با یدر گشددته به راحت تونسددتمیرو که م یفکر کنم چرا کار
ا .. بخورهیمو غرورم بهم ماز خود مبه سددرانام برسددونم... حال یبتیمصدد نیچن

 : لعنت به منگمیم ادیبا فر کوبمویم زیبه م یخشم مشت
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با خ ترنم قاتلش  حت داره تو خ الیمرده و  تازه  چرخهیم ابونایرا اونوقت من 
از احسدداس ترنم  خوامیبود؟.. تازه م یچ شیسددال پ 4 یبفهمم ماجرا خوامیم

 شه؟یم دایپ ایدن نی... بدبخت تر از من هم تو اارمیسر در ب
... خورمیبه بن بست بر م شتریبه جواب سواالم برسم ب نکهیا یلحظه به جا هر
ه من اضدداف یبه سددواال و ابهامات ذهن دیسددوال جد هی گذرهیکه م هیبه ثان هیثان
 شهیم
شت م با شم به پ صدانمیشیم یصندل یرو رمویم زیخ فن زنگ تل ی... دوباره 

 ی... حوصددله ذارمیدوباره م دارمویمرو بر ی... با خشددم.. گوشددشددهیبلند م
 رو ندارم... چکسیه
ن... جعبه رو برام فرسددتاد نیبفهمم چرا ا دیزنگ بزنم... با شددونیکی یبرا دیبا

 پدر ترنم؟ ایاما کدومشون... طاهر 
صال شونیاگه کار ه ا شه چ چکدوم  ستی... اگه کار طاهر و پدر ترنم ن؟ینبا

 باشه؟ تونهیم یپس کار ک
 کنم؟ دیبا کاریچ دونمی... واقعا نمدونمی... واقعا نمدونمینم-

ترنم حرف بزنم و تنها  یبا خونواده  دیگذشددته هم که شدددده با دنیفهم یبرا
 رو کمکشون حساب کنم طاهر و پدر ترنم هستن تونمیکه االن م ییکسا

 شهی... روم نمشهیترنم صورتم سرخ م یدختر خاله  ینامزد یماجرا یادآوری با
 رو کمکش حساب کنم پدرجونه تونمیکه م یهر حرف بزنم تنها کسبا طا

 نهیفکر هم نیبهتر-
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ورده خ هی... بعد از گردمیتلفنم م یدنبال دفترچه  کنمویرو باز م زیم یکشددو
شتن ال به ال سرکنمیم داشیبرگه ها پ یگ سمت م رو باز م عی...  دنبال  کنمویق

 ...گردمیمهرپرور م
 . مهرپرور..ایپور... مهرآر یمهد

ستم سمت گوش د شک و ترد ی... ولرهیم یبه  ه طاهر ... نکنفتهیبه دلم م دیباز 
 از اون شب زده باشه یحرف

دلم  ینآ میتصم هی... باالخره تو دمیم رونیبا حرص نفسمو ب بندمویم چشمامو
عد از ... برمیگیپدر ترنم رو م ی... شماره دارمیرو برم یگوش زنمویم ایرو به در

دستگاه مشترک موردنظر خاموش : »گهیکه م شنومیرو م یزن یحظه صداچند ل
 «باشدیم
به اسددم طاهر و  یو با ناراحت کوبمیتلفن م یرو محکم رو یگوشدد یدیناام با

 شمیم رهیاسم پدرجون نوشته شده خ نییطاها که در پا
 نالمیم یدیبا ناام رمویگیدستام م نی سرمو

 کنم... کاریچ ایخدا-
برام  ی... چاره اندازمیتلفن م ینگاه به گوشدد هیطاهر و  یه شددماره نگاه ب هی

سربچه ها ساس پ شون  یساله ا 18 ینمونده... اح شتباه رو دارم که از ترس ا
 جرات مقابله با پدرشون رو ندارن

ش یاز کل بعد ستها دارمویرو برم یفکر کردن به ناچار گو ش ییبا د ماره لرزون 
 رمیطاهر رو م ی
 دنیتماس رو قطع کنم که با شن خوامیم شمیم مونیپش خورهیکه م یوقب نیاول با

 شمیم مونیطاهر پش یخسته  یصدا
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 : بلهطاهر
 : طاهرگمیم شهیم دهیکه به زور شن ییصدا با

 شنومیپوزخندش رو م یاز چند لحظه مکث صدا بعد
 د؟یبه دستت رس هایادگاری: پس باالخره اون طاهر

 کار طاهر بود پس
رو  هایادگاریاون  ی: وقتدهیاز جانب من باشدده ادامه م یمنتظر جواب نکهیا بدون

تاقش د مه رو دور بر خواسددتمیم دمیتو ا ما اخرزمیه ظه پشدد نی... ا  مونیلح
فتم گر می... تصمختیریبشن خودش اونا رو م ختهیشدم... اگه قرار بود دور ر

 به صاحبش برگردونم... هر چند.......
 نمتیبب دیهر با: طاپرمیحرفش م وسط
به خواهرم  خواسددتیم یروز هیکه  نمیرو بب یندارم کسدد ی: من عالقه اطاهر

 ت*ج*ا*و*ز کنه
 بگم... دیبا یچ دونمینم
 ممکنه اشتباه کنه ی: طاهر هر کسگمیو م کنمیزحمت دهنمو باز م به

 شهیپر از تمسخر م صداش
آخر  یخواهر من روزااشددتباه تو باعث شددد  ی: بله... کامال درسددته... ولطاهر

اغ عکس از اتفاق ته ب یکه کل یدونستیم چیبگذرونه... ه یعمرش رو به سخت
 شده بود لیمیترنم ا یبرا

 دمیطاهر گوش م یشدمو به حرفا رهیترنم خ زیزده به م بهت
 ؟ی: چگمیم شهیم دهیکه به زور شن ییصدا با
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 ؟یدونستی: نمطاهر
شب م ادی شت بر فتمیاون  سا و اکه ترنم دا ضوع عک  زدیحرف م الیمیام از مو

 حرفات رو باور کنم یمن با تمسخر بهش گفتم که انتظار دار یول
 ؟یدیعکسا رو د-

 : آرهگهیو م کشهیم یآه
 ؟یهم گفت یبه کس-

که اون شددب داشددت به  یفراموش کرده من سددروشددم... همون سددروشدد انگار
درد و دل  هیشددب ترشددیکه ب ینی... با لحن غمگکردیخواهرش ت*ج*ا*و*ز م

 ی... من خودم هم درسددت و حسددابکرد؟یهم باور م یمگه کسدد گهیم مونهیم
 باورش نداشتم

شمویم یآه ... چون خودم هم اون لحظه به ترنم اجازه دمیحق رو به طاهر م ک
رو هم که  ییزایکنه... تازه اون چ فیماجرا رو تعر یندادم درسدددت و حسددداب

 کرده بود به تمسخر گرفتم فیتعر
به نظر م یحداقل اونجور ای... گ*ن*ا*ههیترنم ب دونمیطاهر م-  رسدددهیکه 

 ستیگ*ن*ا*هکار ن
مرگ  نیب میدونستینم چکدومیه یایکه تو به هوش ب ی... تا روزدمی: فهمطاهر

 میدیبا به هوش اومدن تو تازه فهم یوجود داره... ول یتو رابطه ا یهوشیترنم و ب
 نکرده و کشته شده یترنم خودکش

با خودم فکر م- مدام  طاهر...  عا دوسددتم  یعنی کنمیبدجور داغونم  ترنم واق
 داشت؟
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لت م یچه فرق گهی: دطاهر حا نهیبه  هه دک ما ند  تا چ که  ازدواج  گهی... تو 
 کن ی... ترنم رفت الاقل تو زندگیکنیم

همون  نیکه ا شدددهی.... باورم نمزنهیم شیکه دلم رو آت نهیاونقدر غمگ لحنش
 اون روز ته باغ اونجور خشن با ترنم برخورد کردطاهره که 

 رهیگیدلم م شتریب یزنیحرفا رو م نیا ینگو... وقت ینجوریطاهر ا-
برس... از  تی: سددروش فراموشددش کن... ترنم رو فراموش کن و به زندگطاهر

شب ز یدونیترنم نکن... م ریخودت رو درگ شتریب نیا ست و پ ریچرا اون  ام د
شمات ملهت نکردم چون ه شق رو تو چ سخت بود  یلی... خدمیدینوز ع برام 

مثل چوب خشددک اونجا واسددتمو کتکت نزنم... اما نزدم به حرمت گذشددته 
.. به حرمت غرور شددکسددته دمیدیکه تو چشددمات م یها... به حرمت عشددق

ند... اون هم  یزیچ هیچرا  دونمینم یات... ول بدجور سددوزو ته دلم رو 
شکها گ*ن*ا*هکار بودنش باز  یبا همه  شهیچرا هم مدونیترنم بود... نم یا

... شددب آخر از من خواسددت باورش کنم... دیرسددیبه نظر م گ*ن*ا*هیهم ب
ار ب نیاز دست بره... سروش ا بیطور غر نیکه ا کردمیرو نم شفکر چوقتیه
ها خوامیم ها م یباورش کنم... تن بات ب خوامیتن بال اث م ترن یگ*ن*ا*هیدن

تا باهام حرف بزنه... تا باهام از اون  کردیوز التماسددم مر هیکه  یبرم... ترنم
.. .خورهیمثله خوره داره از درون من رو م یزیچ هیکرده بگه...  دایکه پ یمدارک

 یباشدده... نکنه گ*ن*ا*هش به اون بزرگ گ*ن*ا*هیکه نکنه ترنم ب نهیاون هم ا
 نباشه رسهیکه به نظر م

 طاه........-
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: سددروش رو حرف من حرف نزن... برو سددراغ گهیو م پرهیحرفم م وسددط
ش یبرا یکه بخوا ستین یترنم گهی... دتیزندگ ... تمام یتالش بکن دنشیبخ

به  یخواستیکه م یاون شب یاون سالها حق رو به تو دادم تمام اون سالها... حت
 مشدببا تموم خشددمم باز هم حق رو به تو دادم... اما ا یترنم ت*ج*ا*و*ز کن

ست ندارم لعن و نفر گهی... ددمیمحق رو به تو ن  ینیبه خواهرم فکر نکن... دو
 تیبهتره به زندگ دمیشددن ادینامزدت رو ز فیپشددت سددر خواهرم باشدده... تعر

 یبرس
 سوزهیدلم بدجور م ته
له م با طاهر اگمینا خدا بر نی:  به  ... من تونمینم گهی... ددمیطور نگو... 
 کشقدر حماقتم رو به رخم ن نی... امونمیپش

 ؟یگیم یدار ی: سروش حالت خوبه؟... چگهیمتعجب م طاهر
از  مونمی... پشمونیپش مونهی... آره طاهر پشمونمی... پشستمینه طاهر خوب ن-
که چرا به ترنم فرصت ندادم...دارم  مونمیرو شروع کردم... پش یباز نیا نکهیا
... االن خالص کنم یزندگ نی... دوس دارم خودم رو از اکشددمینم گهید گمیم

ب ی... حتخوادیدلم فقط و فقط ترنم رو م خائن  گه  گه  ی... حتاشدددها ا
شه... به خدا االن د شته  ستیبرام مهم ن گهیگ*ن*ا*هکار با  یترنم چ یگذ

که  ی.... ترنمستین شمیکه پ یکه برام مهمه ترنمه... ترنم یزیبود؟... تنها چ
ر ... طاهدهیا خاک خوابخرواره ریکه ز ی... ترنمگردهیبرنم شددمیهر کار کنم پ

شش کنم... من شش کنم تو  4 یکه تو یاز من نخواه فرامو ستم فرامو سال نتون
 یدار یاز من چه انتظار تیموقع نیا

 : اما......طاهر
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م داغون تر نی... از اریفرصت رو از من نگ نیطاهر ا یاشتباه کردم ول دونمیم-
 خبرم یب زایچ یلیاز خبود؟... مطمئنم  یبفهمم موضوع چ خوامینکن... م

.. تو .کاشی... ایگفتیخورده زودتر م هیحرفا رو  نیا کاشی: اگهیحسددرت م با
 مجبورش کنه ازدواج کنه خواستی... بابا مدیعذاب کش یلیآخر خ یروزا

 یکه همه  گمی... نمدونمیکه م گمی... نمگمینم یچیه کشددمویم یقیعم آه
 گمینم یچی... هید کوتاه اومدکه خودت هم زو گمی... نمدمیحرفات رو شددن

پدر ترنم...  یلیچون خودم هم خ له  له طاهر... مث روزا زود کوتاه اومدم... مث
 که ترنم رو از خودشون طرد کردن ییمثله همه اون کسا

از پدرم کتک خورد... من احمق به خاطر پدر و  ینه گفتن کل هی ی: براطاهر
که االن دارم باهات حرف  یسددر نزدم... آره سددروش من هیبهش  یمادرم حت

زنده  منیسددر نزدم که بب هینگرانش بودم بخاطر دل مادرم بهش  نکهیبا ا زنمیم
باز پا رو دل خودم  یول کردمیمرده؟... نگاه منتظرش رو احسدداس م ایسددت 

 گذاشتم...
 ادیترنم به درد م تیهمه مظلوم نیاز ا دلم

سروش مطاهر شته ها رو... به خدا اگه  یجبران کنم... جبران همه  خوامی:  گذ
شه ا یبود و همه  گ*ن*ا*هیبفهمم ترنم ب یروز  نبوده... شیب یاون مدارک نق

 ...کمیخودم خفش م یبا دستا کنمویم دایاون طرف رو پ
 یشروع کن یخوایم یاز چ -

 دمینرس زیچ چیبه ه ی: از اتاقش شروع کردم ولطاهر
 دمیتاسف تکون م یبه نشونه  یسر

http://www.roman4u.ir/


 665 شقعبه دیار سفر 

 ه؟یوضاع خونه تون چه جورا -
که فکر مطاهر به خراب... اول  کرده  یترنم خودکشدد میکردی: نپرس... خرا

 مارستانیب یاوضاع بهتر بود اما با خبر کشته شدن ترنم بابا از حال رفت و راه
 یحرف چیشده و ه رهیجا خ هیشد مامان هم که از اون روز تا االن بهت زده به 

نهینم مان روز ما ها  طا نه  ...  مامبرده...  شیپدر یبه خو نه بو ت مرگ  یخو
 مادرم هیپدر یپامون خونه  هی مارستانهیپامون ب هی... من و طاها دهیم
 حال پدرت چطوره؟ بهتر شده؟ -

شده... فکر همه رو طاهر شده که بهتر ن .. مشغول کرده. زیچ هی: نه بابا... بدتر 
خرابه...  یلیمادرم هم حالش خباشدده...  گ*ن*ا*هیکه نکنه ترنم ب نهیاون هم ا

خورده حال پدر و مادرم بهتر بشدده تا بتونم به دنبال مدرک درسددت و  هیموندم 
 بگردم یحساب

 ...شمیم دواریدلم ام ته
 وضع بود نیهم قایچهار سال قبل هم دق ادتهیطاهر  -

 رابخ زیبا مرگ ترانه همه چ ی: آره... ولگهیم هیو بعد از چند ثان کنهیم یمکث
 شد

 میومدیزود کوتاه م دیهم اشتباه من و تو بود نبا دیشا -
 کشهیم یآه

 دی: شاطاهر
 رسهیبه ذهنم م یفکر

شانمیبار اتاق ترنم رو ب هی تونمیطاهر م- ستم  دی...   دایخور پبدرد ب زیچ هیتون
 کنم
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 : اما........طاهر
 گلم سالم یدوستا
صرف  شیرایو یبرا یادیوقت ز امروز ستها  ست  ینگاه هیکردم... پ  165به پ
ن دوباره به خوند یاجیکردن و احت رییخورده تغ هیپسددتها فقط  هی... بقنیبنداز

 ستین
------------------ 

 خوامیازت م یادیز زیچ دونمیطاهر... م کنمیخواهش م-
 پرهیحرفم م وسط
باره بهم  تیزندگ خوامی... من نمگمی: سددروش من بخاطر خودت مطاهر دو

 نامزدت فکر کن نی... ترنم که از دست رفت الاقل به ازهیبر
 هم از دست بره یکی نی: نذار اگهیم ینیلحن غمگ با
 نیا از شددتریدرکم کن... ب یکیتو  کنمیدرکم کن... خواهش م یکیطاهر تو -

 ازت انتظار ندارم
... هیبسددتر مارسددتانی... بابام بکنمیم ییاحسدداس تنها بیروزا عج نی: اطاهر

پدر و مادرمونه... با رفتن  ری... طاها هم اسددزنهیحرف نم یادرم هم کلمه ام
االن تو اتاق ترنم  شددهی... باورت مدیخونه پرکشدد نیترنم انگار آرامش هم از ا

 ...دمیتختش دراز کش یرو
 ...خورمیدلم بهش غبطه م تو

 چیه ی... حوصددله هیبسددتر مارسددتانیمامانه... بابا هم که ب شی: طاها پطاهر
بار ا تا االن هزار  ندارم...  تاق رو ز نیکس رو  در  زیچ چیه یو رو کردم ول ریا
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تو اتاقش بود همون  شیسددال پ 4که از  یزینکردم... تنها چ دایمورد گذشددته پ
 بود هایادگاری

تو رو نگه داره...  یهایادگاریتمام  شددددی: باورم نمدهیو ادامه م کشدددهیم یآه
بمونند و خاک  نجایا شدددینم ینه... ته دلم راضدد ایکردم  یکار درسددت دونمینم

 اوناست... اگه دوست هیقیبدم که صاحب حق یبخورن... گفتم حداقل به کس
 .........یبر یداشت

ندگمیم پرمویحرفش م وسددط که بهم برگردو از ترنم  یچی... هی: ممنون 
 دونه عکس هی ی... حتیچینداشتم... ه

 همه حرف از عا......... نیکه ا ی.. توشده.. بیآدما عج یای: چقدر دنطاهر
 نگو طاهر... خودم هم بهش فکر کردم-

 ؟یترنم اقدام کن یگ*ن*ا*هیاثبات ب یبرا یخوای: سروش واقعا مطاهر
 شک نکن -

 از همه مهمتر جواب نامز..... ؟یدیم ی: جواب خونواده ت رو چطاهر
رام که ب یزین تنها چ: طاهر تو رو خدا تمومش کن... االگمیم یحوصلگ یب با

 قتیحق دنیمهمه فهم
 یکله شق شهی: مثله همطاهر

 مثله خودت-
 نیهم هست هیشب یلیتو و سروش خ گفتیم شهی: ترنم همطاهر

 نهیشیرو لبام م ینیغمگ لبخند
به من هم ز- فتیم ادیآره...  جا و اون داداش  گفتمیمن م یول گ خه من ک آ

 گردن کلفتت کجا؟
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 حق داشت نمیبیم کنمیفکر م: حاال که طاهر
 میجاها حق داشت و ما حقش رو ازش گرفت یلیخ دی: شاگمیافسوس م با

شاطاهر شا دی:  صبح دونمینم یچیهم نه... ه دیآره  سر به خونمون  هی... فردا 
ه ب یو تو هم نگاه نجایهم ای... بشدددهینم داشیخونه پ نیتو ا چکسیبزن... ه

 ...یدیرس یزیتو به چ دینکردم شا دایپ یزیاتاق بنداز... من که چ نیا
 ممنون طاهر-

س یو ب ییهمه تنها نی: من ازت ممنونم... با اطاهر  نفر حرفت رو هی یوقت یک
 یا همه ... بیو اقدام کن یریبگ میتصم یتونیم یراحت تر الیبا خ کنهیدرک م

 نامزد........ یکنیاگه فکر م گمیحرفا باز هم م نیا
 طاهددر-

صمگمینم یزیچ گهیشه... د: باطاهر راس  ... فردایرو گرفت متی... مطمئننا ت
 شرکت باش 7ساعت 

 باشه... حتما-
 ق؟یرف یندار ی:فعال کارطاهر

 زدیصدام م نطوریهم شهی... همفتمیگذشته م ادی
 نه داداش... خداحافظ-

 : خداحافظطاهر
رو سر  ی... گوشمایبوق به خودم م یصدا دنی... با شننهیشیرو لبام م یلبخند

 ذارمیجاش م
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ه بشددده ک داینفر پ هی یکنیتنها حس م یخودت رو تنها یوقت هیحس خوب چه
 همون احساس تو رو داشته باشه... قایدق

 امیب رونیاز فکر ب شهیزنگ تلفن باعث م یصدا
 زیم یآپارتمانم رو از کشددو دیکل شددمویتوجه به زنگ تلفن از جام بلند م بدون

 کشددمویروش م ی... دسددتندازمیم هایادگاری یبه جعبه  یگاه... ندارمیبرم
م چرا دل دونمینم ی... ولکنمی... به سمت در اتاقم حرکت مدارمیشارژر رو برم

 کنمویجعبه پرت م یتوشارژر رو  گردموی... چند قدم رفته رو برمارهیطاقت نم
 از اتاق ... بعد از چند لحظه مکث باالخرهکنمیبلند م زیم یجعبه رو هم از رو

که آسانسور خرابه مجبورم از پله ها برم و با داشتن  یی... از اونجاشمیخارج م
 یبه طبقه  کنمیلب غرغر م ریکه ز نطوری... همشددهیجعبه کارم سددخت تر م

 رسمیهمکف م
 ی... جعبه رو روکنمیدر عقبش رو باز م رمویم نمیآروم به سددمت ماشدد آروم

سمت ذارمویعقب م یصندل  کنموی... در رو باز مرمیدر راننده م خودم هم به 
خورده آرومم کرده...  هیحف زدن با طاهر  کنمی... حس منمیشیپشت فرمون م

به ا ند فکر کردن  کهیهر چ تاق ترنم رو بب تونمیم ن قدر نهکیم قرارمیب نمیا ... چ
 کنهیدرکم م هیطاهرم که بر خالف بق ونیمد

 رونمیرتمان خودم مبه سمت آپا کنمویرو روشن م نیلبخند ماش با
چه  نکهی... به اکنمیبه ترنم فکر م رونمویرو م نیتوجه به اطراف فقط ماشدد یب

 فهممیکه خودم هم نم کنمیترنم سر کنم... اونقدر به ترنم فکر م یب دیبا یطور
 نمیبیآپارتمانم م یآالگل رو جلو نیکه ماشدد ی... فقط وقترسددمیبه خونه م یک

 شدم هچاریکه به کل ب شمیمتوجه م
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دختره بدم...  نیخونمو به ا دیکه مجبورم کرد کل اوشیسدد نیاز دسددت ا امان
ش هیهمون  ست آورده بودم رو از  یخورده آرام رو که با حرف زدن با طاهر به د

سال با ترنم نامزد بودم  ست دادم... پنج  شد چند  یبار ب هید اجازه وارد اتاقم ن
پالسدده... کالفه سددرم رو  میزندگخونه و دختره نامزد کردم هر روز تو  نیماه با ا

 خودت خالصم کن ای: خداگمیاز ته دل م ذارمویفرمون م یرو
صله  دیبا کاریچ دونمینم صله  یکنم... حو شوه هاش رو ندارم... حو ناز و ع
صله  یمهربون ی ستت دارمهاش رو ندارم... حو عاب وجدان دوباره  هی یو دو

ندارم... م گه االن بب دونمیرو  به  دمویباز هم کنترلم رو از دسدددت م شنمیا
و اون رو به حرکت در  کنمیرو روشددن م نیماشدد ی... با کالفگفتمیجونش م

 ...ارمیم
 برم دیکجا با دونمینم یکالفه ام... حت ی کالفه

 نیخواننده تو ماشدد ی... صددداکنمیرو روشددن م نیپخش ماشدد یحوصددلگیب با
ط و چند روز فق نی... اکنهیم شهیتاب تر از هم یتاب من رو ب یو دل ب چهیپیم

 ...دمیآهنگ رو گوش م نیفقط هم
 یتشنه لب اروم یمعصوم نیبه ا تو
 «؟ یباورم ندار یکنم وقت تونمیم کاریمن چ »

 یعطر گلبرگ تو چقد خانوم غرق
 ! یبهانه شاد یب نیغمگ کودکانه

 یددددددددددددددادیکه پر از فر داستیسکوتت پ از
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بهت  مویگ*ن*ا*هیتا ب شدددمیهر روز سددر راهت سددبز م ییاوقت هیسددروش  »
 «آب از سرم گذاشته... گهیاثبات کنم اما االن د

 شنیاز گالت رد م نجایهر روز ا همه
 دددددددشنیروزا بد م نیخوبم ا یآدما

فا رو  نیا کاشیا » آخر  ی... تو روزاکاشی... ایگفتیخورده زودتر م هیحر
 «مجبورش کنه ازدواج کنه  خواستی... بابا مدیعذاب کش یلیخ
 که برات زندونه ییایدن نیا یتو

 گلدونه یجات تو ستین نجایتو ا یجا
 « یرفتیترانه م یتو به جا کاشیا کنمیمواقع آرزو م یبعض »

 دروغ گفتم... یخانم
 دمیرو فشار م نیدستم فرمون ماش با

مه خانمگمیوار م زمز قتین ه... من رو ببخش... می: ببخش   یآرزو چو
 رفتنت رو نکردم

 و ببخش حضدددددورم و ببخش غرورم
 عددددددابرم عبورم و ببخش هی منم

 ...ینیزم یکره  یآدم رو نیگ*ن*ا*هکارتریکه انگار ب یزنیحرف م یطور »
 « خورمیصد در صد گول رفتار مظلومانت رو م شناختمتیاگه نم

 شبنمه هیکه اشک تو شب ییتو
 حددددددس مبهمه هیات تو نگ شهیهم

 « یهم نشناس چوقتیه کاشی... ایشناسیهنوز هم منو نم »
 امشب نیساعت هم نیلحظه هم نیهم
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 همه شهر و به خود بدددددددرده یکیتار که
 کوچس نیا واریتو تن د هیسا هی

 پژمددددددددرده یسبد گلها کیو  ییتو
... لحظه وقتا یلیتم خآره شکس گمیپس بهت م یبریاگه از شکستنم لذت م »

ه امروز هم ک ییمن رو شکوندنو باورم نکردن.. مثله تو هیبه ثان هیبه لحظه... ثان
ستام خال یکه جلو ی... امروزیباورم ندار ستادم د  چی... امروز ههیخال هیتو وا

 « یریاز من بگ یندارم که بخوا یا گهید زیچ
 کوچس نیبه چشم تو هم ایدن همه
 و سددددددرده ییالدیهر شبت  یهوا

 روز؟ید یافسانه  یاون ناج کجاست
 محله ما چه نددددددددامرده جوانمرد

 نستندویم کاشیا یول ننیبیرو تو زور و بازو م یشده مردا مردونگ یبد یایدن»
ضستین زایچ نیتو ا یکه مردونگ ش 5 یبچه  هیموقع  ی... بع  دنهیساله با بخ

ستش مردونگ هی ض کنهیم یشکالت به دو  یلیس هیمرد با زدن  هیموقع  یو بع
 5 یبچه  هیموقع  یض... چه قدر برام جالبه که بعیزن نامرد هیناحق به گوش 

 «دارن مردتره یمرد یکه ادعا ییاز مردا یلیساله از خ
 نامرده . . . ! چددددددددده

 یاز کنارشددون ب دمویشددن یروز هیکه  ییاون هم از حرفا سددوزهیم یلیدلم خ ته
 ... پخش رو خاموشکاشی... اکردمیفکر م شددتریب کاشیگذشددتم... ا تفاوت
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 یلیکه خ نمیبیم یپارک کی... خودم رو نزدندازمیبه اطراف م ی... نگاهکنمیم
 میزدیقدم م مویومدیم نجایروزا با ترنم به ا

 کمیو  ستیب فصل
 شمیم ادهیپ نیو از ماش کنمیپارک م یرو گوشه ا نیماش

ساس ستم رو تو ج..کنمیسرما م اح  به داخل پارک کنمویشلوارم فرو م بی. د
قدم م نمیبیجوون رو م ی... دختر پسددرارمیم ندیکه کنار هم آروم آروم  با  زن و 

... نمیشیشون م یکی یرو رمویم مکتهای... به سمت نزنندیلبخند با هم حرف م
ش  شارژ نداره فقط یچی... هشمیم رهیو بهش خ ارمیدر م بمیترنم رو از ج یگو

که به برق زدم روشددن مونده... مطمئنم کمتر به  یا قهیبه خاطر همون چند دق
 شهیخاموش م دهینرس قهیدق 5
 باشه؟ تونهیم یرمزش چ یعنی-

 تولدش... خیتار
 ...کنمیشماره ها رو وارد م عیسر

 اشتباهه یلعنت-
 شناسنامه اش شماره
 اشتباهه گهیباز هم م کنمیرو به سرعت وارد م شماره

 دمیتکون م یسر یدیناام با
 رمیگیدستام م نیب سرمو

 باشه؟ تونهیم یچ یعنی ایخدا-
 سال قبل... نی... به چندکشهیبه گذشته ها پر م فکرم
 مقاله رو برام فرستاده نیبب لمیمی: سروش زودتر برو تو اترنم
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 لحظه صبر کن بذار به کار........ هی: سروش
 :سدددروشترنم

 ادیند بار بگم داد نزن... خوشم نم: ترنم چسروش
 : سروش من امروز بعد از ظهر مقاله رو........ترنم

 لحظه صبر کن هیکه...  یاری: اه... نمسروش
 : تموم نشدترنم

... 
 : سروشترنم
.... 

 :سر....ترنم
 :پسوردت رو بگوسروش

 تولد خودت رو دوبار پشت سر هم بار وارد کن خی: تارترنم
... 

 ؟یکنینگام م ینجوری: چرا ارنمت
درسددت و  زیچ هی یپسددورد بذار یخوایم ی: چند بار بهت بگم وقتسددروش

 انتخاب کن یحساب
 تو درست و حسا...... یبگ یخوای: مترنم

 : ترنددمسروش
رمز  زیچ هیرو  خوامی... هر وقت میزیکنم که برام عز کاریچ ی: سددروشددترنم

 رهینم ادمیاز  چوقتیکه ه یهست یتنها کس ... چونذارمیم هیبذارم از تو ما
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 : امان از دست توسروش
 کنمیتولد خودم رو وارد م خیلرزون تار ییدستها با

 نهیشیرو لبام م یتلخ لبخند
 یکردیگوش نم حتمیبار هم به نص نیکاش ا ی: اکنمیلب زمزمه م ریز

سنامه  شماره شتباهه... گهیباز هم م کنمیخودم رو وارد م یشنا م تولد خیتار ا
 اشتباهه گهیباز م کنمیرو دوبار پشت سر هم وارد م

 یلعنت-
با  و من شهیخاموش م ینداشتن شارژ باالخره گوش یاز چند بار اخطار برا بعد

 شمیم رهیدستم خ یتو یخاموش شده  هیبه گوش یناراحت
 امیبه خودم م یدختر یصدا با

 : قالت گذاشته؟دختر
ن که کنار م کنمینگاه م یدرهم به دختر ییبا اخمها ورمیگیم یاز گوشدد نگامو

 نشسته مکتین یرو
 ینیبش نجایبهت اجازه داده باشم ا ادینم ادمی: گمیم تیجد با

 یدیرو خر مکتی: اوه... اوه... برو بابا... مگه ندختر
 فکر کن آره یجنابعال-

 نمی: سندش رو رو کن ببدختر
 ی... با بذارمیشلوارم م بیرو داخل ج یشگو ندازمویبهش م یپوزخند نگاه با

 دمیجوابش رو نم کنموینگامو عوض م ریمس یتفاوت
 ها باشه یابونیدختر خ نیاز ا خورهیم افشیو ق ختیر از

 کوچولو ی: قهر کرددختر
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 خفت کنم ای یشیخفه م-
 یهست یکفر یلیمعلومه خ نجوری: ادختر

 تر نشم یپس گورت رو گم کن تا کفر-
 گردهی... امشبو بچسب... مطمئن باش فردا برمالیخیبابا... ب: دختر

 شدیم کاشی: اگمیزمزمه وار م کشمویم یآه
سته... تدختر سم در شق پهیریت پیری: پس حد دو  یگفتی... بابا به خودم مهیعا

 نهیزم نیتوپ... من تو ا کردمیسوته راهکار برات ارائه م
 دونمیمن خودم م ستین یجنابعالبه راهکار  یاجی: احتگمیم یحوصلگ یب با

 کنم؟یم کاریدارم چ
 تعارف نکن یاگه کمک خواست یول لتهی: هر جور مدختر

 کمکه نیخودش بهتر نیگورتو گم کن که ا یکمک کن یخوایاگه م-
 .........گینم یچیمن ه ی: هدختر

ر هم کا یاگه به کسدد یروزا حت نی... اشددمیبلند م مکتین یاز رو یکالفگ با
 دارنیمردم دست از سرت برنم نیباز هم ا یشته باشندا

 رمیگیم شیرو در پ نیماش ریداغون مس یاعصاب با
 زدمای... کجا؟... مثال داشتم حرف می: هودختر
 شنومیقدمهاش رو پشت سرم م یصدا
 ستایخورده ادب بد ن هی: بابا دختر
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 نی... ازمندایبه اطراف م یبدجور رو اعصددابمه... نگاه غوشیج غیج یصدددا
دختره  نیاز ا یحال اسدداسدد هیقسددمت پارک خلوته... دوسددت دارم برگردم 

 ارزشش رو نداره نمیبیم ی... ولرمیبگ
 شب رو خوش بگذرون هی: بابا دختر

 حد کنه باشه نیدختر تا ا هی شهی... باورم نمشمیپارک خارج م از
 یمشددتر دیشددا یدید ی... مطمئن باش... خدا رو چگذرهی: بهت بد نمدختر

 یشد
له ا یول دمید ادیز ینیچن نیا یها دختره ند نیتو عمرم مث بودم...  دهیدختر 

دنبالم... صددد مرحمت به  یایچرا م گهید کنمیآدم حسددابت نم ینیبیم یوقت
گل...  ظه از مقا هیاال با ا ی سدددهیلح گل  جدان  یدختره  نیآال عذاب و نه  ک

سته د یابونیخ یه*ر*زه  نی... آالگل کجا و ارمیگیم ستشکجا؟... در ارم ند و
 کنم سهیه*ر*زه مقا یدختره  نیحق ندارم اون رو با ا یول
 رمیم نمیسمت ماش به

 ... کالس مالست باالستیریگینم لی: نه بابا... پس بگو چرا تحودختر
رمون پشت ف ی... با خونسردکنمیرو باز م نیدر ماش کنمویتمسخر نگاش م با
از  به سرعت کنمویرو روشن م نیمردم آزار ماش یتوجه به دختره  یب نمویشیم

 شمیکنارش رد م
 االن کجا برم؟-

آالگل رو ندارم... دوسددت ندارم  ی... حوصددله چرخمیم ابونایتو خ سددردرگرم
 االن باهاش رو به رو بشم...
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 خونه اش یربع به جلو هی... بعد از رمیگیم شیاشددکان رو در پ یخونه  ریمسدد
 رمیبه سمت در خونه م کنمویپارک م یوشه ارو گ نی... ماشرسمیم
 یو نگاه ها کیرمانت یحرفا ینامزدش نباشددده... حوصددله  دوارمیفقط ام-

 دو نفر رو ندارم نیا یعاشقونه 
 دمیفشار م کسرهی ارمویزنگ م یرو رو دستم

 شنومیم فونیاشکان رو از پشت آ یصدا هیاز چند ثان بعد
 :چته باب.........اشکان

 : باز کن منمگمیم پرمویفش محر وسط
 ی: سروش خودتگهیو م کنهیمکث م یلحظه ا چند

 برم ای یکنی: باز مگمیم یحوصلگ یب با
سرعت وارد خونه م کنهیرو باز م در صاب شمویو من هم به  داغون در رو  یبا اع

 بندمیپشت سرم م
 رمیم شیبه سمت ساختمون خونش پ بیبه ج دست

 ادیدرهم به طرف من م ییو اشکان با اخما شهیباز م یدر ورود هوی
 ؟یهست یمعلومه کدوم گور چی: هگهیبا داد م رسهیکه به من م نیهم

 شمیداخل خونه م گذرمویاز کنارش م یحوصلگ یب با
 ... سروشی... کر شدی... هی: با توام... هواشکان

چند سدداعت  یاالن پره بار برا تمیاشددکان االن نه... تو رو خدا االن نه... ظرف-
 گهید
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سشو صبان دهیم رونیبا حرص ب نف دن ... موقع رد ششهیاز کنارم رد م تیو با ع
 یا وونهی: واقعا که دگهیو م زنهیهم بهم م یمحکم یتنه 

سالن م جلوتر سرش وارد م شهیاز من وارد  شت   یخودم رو رو شمویمن هم پ
 ندازمیاز مبلها م یکی

 دارهیبرم رو یو گوش رهیبه سمت تلفن م اشکان
 خبر نده یبه کس-

 وونهی: همه نگرانتن داشکان
 اشکان تمومش کن... مگه بچه ام که نگرانم باشن-

 یکنیم تشونیاذ نقدری: مادرت حال و روزش خرابه... چرا ااشکان
ماس گرفتم در مورد اگمیحرص م با هات ت با کهی: فقط بگو  جایا ن م هسددت ن
 نگو یزیچ

 : سرو..........اشکان
شکان اگه مگمیم یبا کالفگ شمویجام بلند م زا سرو نطوریهم یخوای:ا ش به 

 من برم یسروش گفتنت ادامه بد
نه برادهیخشددم جوابمو م با جات...  خودت  ی: الزم نکرده... بتمرگ سددر 

 هیبق ینه واسه  یاعصاب گذاشت
 شهیاشکان هم مشغول شماره گرفتن م دمویمبل لم م یرو

 ادیحرف مبه  قهیاز چند دق بعد
 ای: سالم ساشکان

... 
 االن زنگ زد نیمن هم ی: برااشکان
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.... 
 : نه نگفت کجاستدهیو ادامه م رهیبه من م یغره ا چشم

.... 
 رو داد شی: فقط خبر سالمتاشکان

... 
 نزد یادی: حرف زاشکان

.... 
 کنمیشد خبرت م یراحت... خبر التی: باشه خاشکان

... 
 : باشهاشکان

... 
 : خداحافظاشکان

عد با حرص رو یاز تموم شددددن حرفش گوشدد ب بهیتلفن م یرو  : گهیو م کو
 ؟یکنیم یچه غلط یمعلومه دار چیسروش ه

خورده حال و روزم بهتر شده اما بدتر شددم که بهتر  هیسدرم رفتم شدمال  ریخ-
 نشدم

 یموناسر و س هیو  ریدوش بگ هی: حداقل برو گهیو م دهیتکون م یتاسف سر با
 به سر و صورتت بده

 هم ندارم چه برسه به دوش گرفتن دنینفس کش ی... من حوصله الیخیب-
 : آخه چه مرگته؟اشکان
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 ؟یدونینم یبگ یخوایم-
 کنمیدرکت نم یول دونمی: چرا ماشکان

 یستیمن ن یچون جا یحق دار-
 جانیو به ا یاون آپارتمان رو بزن دیق یشددد حاضددر شددد ی: چگهیم یناراحت با
 ؟یایب

باره اگمیدرهم م ییاخمها با اجازه وارد آپارتمان من  یکنه ب یدختره  نی: دو
 شده

شکان سروش اا در مورد نامزدت حرف  یچه طرزه حرف زدنه... مثال دار نی: 
 که آالگل نامزدته یبفهم یخوای... چرا نمایزنیم
 من بشه یاجازه وارد خونه  یکه ب شهینم لیهست که هست دل-

ش سروش من رو خر فرض نکن... هر ککانا  دونمیخوب م یکیندونه من  ی: 
ا ... مگه آدم بیگرفتیبهونه ها رو نم نیاز ا چکدومیآالگل بود ه یاگه ترنم جا
 حرفا داره؟ نینامزدش از ا

دختره  نی... حرف تو کامال درسددته...من از اه؟یچ یدونی: اصددال مگمیداد م با
 ؟؟یمتنفرم... راحت شد

 که از همون اول هم معلوم بود نی: اگهیو م نهیشیلبش م یگوشه  یلبخند
 ترشددیماجرا از چه قراره پس ب یدونی... تو که میدیحرصددم م نقدریپس چرا ا-

 آزارم نده نیاز ا
 ؟یکن کاریچ یخوای: آخرش ماشکان

ها چدونمینم- بد ینجوریا تونمینم گهیکه د نهیا دونمیکه م یزی... تن مه  م ادا
 آالگل رو زودتر مشخ  کنم فیتکل خوامیم
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 ؟یچ یعنی: گهیم یناباور با
 دوستش ندارم-

 : سروش تو حالت خوبه؟اشکان
بود...  ترنم ینامزد نیقبول ا لیکه تنها دل فهممی... حاال مشهیاز هم شتریآره ب-
 ی همه فهممی... حاال متونمیبه ترنم ثابت کنم که بدون اون هم م خواسددتمیم

محض بود... حق با تو بود من تمام اون روزا ترنم رو دوسددت  قتیحرفات حق
 فهممیرو م زایچ یلی... حاال خزدمیخودم رو گول م یداشتم ول

 .........تونیعروس یدهایاز خر یمی... شما نرهید یلی: سروش حاال خاشکان
 رو کردم میسع یاشکان... باور کن همه  تونمینم -

 ......سی: سروش حاال که ترنم ناشکان
به حق- با نبود ترنم فهم یماجرا پ قتیبا نبود ترنم بود که   تونمینم دمیبردم... 
 کنم نشیگزیرو جا گهیکس د چیه

شکان صومه... درسته راه درست یلی: آالگل خا سه  یمع ست آوردن  یرو وا بد
خاب نکرده ول نهید یتو انت ته... ه وو عاشددق نهیکس نم چیوار  له اون  تو مث

 خوشبختت کنه
اون رو خوشددبخت کنم... هنوز اونقدر  تونمیهم فکر کن که من هم نم نیه اب-

 ی ندهیرو هم خراب کنم... اون هم آ گهینفر د هی ی ندهیخودخواه نشددددم که آ
 همتا نداره یمهربون یمثله آالگل رو که تو یدختر

 و باز هم حرف از..... یرو قبول دار شیو مهربون ی: خوبه خانوماشکان
 پرمیمحرفش  وسط
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ندارم  یقلب نجاسددتیا یرو قبول دارم اما بدبخت شیو مهربون یدرسددته خانوم-
بهم  ی... وقتنمیبی... عشددقش رو نمادیبه چشددمم نم شییبایکنم... ز مشیتقد

... شهید محالم ب کنهیدستشو دور دستام حلقه م ی... وقترهیگینفسم م چسبهیم
 ستیدست خودم ن

 شهیم رهیه رو خمتفکر به رو ب کشهیم یآه اشکان
 تونمینم گهیاشکان... د تونمینم گهید-

به خونوادت  یخوایم یاصال چه جور ؟یبهش بگ یخوایم ی: چه جوراشکان
 ؟یبگ
 دونمینم-

 یکردیاز اول به حرفام گوش م کاشی: ااشکان
 انتقام ینقشه  یکارام اشتباه بود... حت یاز اول همه -

 یشد مونیزود پش یلی: تو که خاشکان
نامزد بودم و تو خارج  یی: تموم اون سدددالهاگمیم ینیلحن غمگ با با ترنم  که 

 کردمیم فیاز عشقم واست تعر یبود
شکان شتم باورم نم ی: وقتا شق اونطور به  شدی... باورم نمشدیبرگ اون همه ع
ش شه... اون روزا تو و طاهر در به در دنبال مدرک دهیگند ک بات اث یبرا یشده با

 نیگشتیترنم م یگ*ن*ا*هیب
به طاهر زنگ زدم اون هم حال و میدادیبه کارمون ادامه م کاشیا- ... امروز 

 روز من رو داشت
 حالش خراب بود؟ یلی: خاشکان

 لحظه شه...از خراب هم خرابتر بود... داغونه داغون هی یخراب برا-
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 ستی: وضعه خودت هم خوب ناشکان
شته فک- شکان... حاال که به گ سته ام ا اقت جاها حم یلیخ نمیبیم کنمیر مخ

 کردم
باهاش کار م ی: تمام مدتاشددکان رو تو چشددماش  یبیغم عج هی کردمیکه 

چرا  مدونی... فقط و فقط به خاطر تو قبول کردم که اونجا کار کنم... نمدمیدیم
 گ*ن*ا*ههیب کردمیتمام مدت فکر م

 ورهخیبهش نم یفت... هزار بار بهم گدادمیاون روزا به حرفات گوش م کاشیا-
 کردمیمن باز هم به انتقام فکر م یکارا باشه ول نیاهل ا

 یشد مونیلحظه پش نیکه آخر نهی... مهم اقیرف الیخی: باشکان
 کشمیاالن دارم عذاب م یول-

اش که بر یا هیاول میاز تصددم دمیدیرو م تشیوقتا که مظلوم ی: بعضدداشددکان
 شدمیشرمنده م میبود دهیکش

 شرمندتم یلی... خببخش اشکان-
 یو هست یدوستم بود نی: دشمنت شرمنده... تو بهتراشکان

 نطوری: تو هم همگمیم کشمویم یآه
 تو هستم ونی: من نفس رو مداشکان

 هینفس دختر خوب-
 دوستش دارم یلی: خاشکان

. ..لیزن ذل نقدریرفتارات معلومه... مرد هم ا یاز همه  سددتیالزم به گفتن ن-
 که برات درست کردم حداقل آخرش خوب شد یا اون همه دردسرباز خوبه ب
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 کنم فینفس تعر یرو برا زی: آخرسر مجبور شدم همه چاشکان
شد نفس زود کوتاه اومد... وقت- ش تیاجتماع تیاز موقع یباز خوب  د باخبر 
 ترکت کنه دمیترسیم

شکان ست کم گرفتا صرف نم ی... حت؟ی: من رو د ض یشدیاگه من  قامانت هیق
تو برام مثله داداشددم  ینبود ول یبودم... هر چند ته دلم راضدد هیهم تا آخرش پا

 کنم ی... حاضر بودم برات هر کاریبود
از  شددتریبا تو ب یدونی... خودت که خوب میزیعز اوشیتو هم برام مثله سدد -

که از اول هم  فهممیشددده بودم... االن م وونهیراحتم... اون روزا هم د اشیسدد
شتم تو و شزدمیرو گول م هیخودم و بق دا و ت یشدم ول مونی... بعدش هم که پ

 یکندیاز اون شرکت دل نم گهید
بود... از همون اول تو دل من جا باز کرده  طونیش یلینفس خ نی: آخه ااشکان

 بود
 همه باز بود یدل تو که درش به رو-

 : سروشاشکان
 گمیمگه دروغ م-

 اه شدمکه حاال سر به ر نهی: مهم ااشکان
 نفس سر به راهت کرد یسر به راه نشد-

 ... مهم عمل سر به راه شدنه که صورت گرفتهکنهیم ی: چه فرقاشکان
 برو بابا...-

 : کجا؟اشکان
 شجاع یآقا ی: خونه گمیپوزخند م با
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 یکه راه افتاد نمیبی: ماشکان
 : اشکان؟گمیتوجه به حرف اشکان م بدون

 : هوم؟اشکان
ساله- س یدیند چوقتیه یکردیکه با ترنم کار م ییاتمام  کار  تو محل یبا ک

 رهیگرم بگ
... فقط و رفتیاز همه م رترید ومدیزودتر از همه م شددهی: نه... همگهیم متفکر

 فقط سرش به کار خودش گرم بود
که  داشته یهمه طردش کردن... به نظر تو ترنم دوست ادمهیکه من  ییتا اونجا-

 ه؟... که بتونه به من و طاهر کمک کنهباهاش درد و دل کن
شکان صد طاهر با صد در  اگه  یخبر داره... ول زایچ نیاز من و تو از ا شتری: 

 ییبگم صد در صد چند تا دیبخوام بهت در مورد داشتن دوست حرف بزنم با
 دوست داشت

 کنمیتعجب نگاش م با
 نیشدده با ماگفت سیپل گهیم اوشی: سددگهیم نهیبیهم که تعجبم رو م اشددکان

 دوست........
 : آره... حق با توههگمیم نمویشیمبل م یرو یسر

 دمی: چته ترساشکان
 بوده؟ یمال ک نیبفهمم اون ماش دیدختر شروع کنم... با نیاز هم دیبا-

 خورده بخواب هی: برو تو اتاقم گهیو م دهیتکون م یهم سر اشکان
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ته ام ول نکهیبا ا- تا چشددمام رو مبخ خوادیاصددال دلم نم یخسدد ندمیوابم   ب
 نمیبیخودم م یترنم رو جلو یاشک یچشمها
شکان شماره اخماش  دنی... با دخورهیزنگ م شیبگه که گوش یزیچ خوادیم ا
 رهیتو هم م
 زنهیبار هزارمه داره بهم زنگ م ی: برااشکان

 ؟ی: کگمیم یحوصلگ یب با
 : آالگلاشکان

 اش.......-
 .رو درست کنم.. یجنابعال یهایگندکار دی... من بادونمی: بله بله... ماشکان

باره رودهیتماس رو فشدددار م یهم با حرص دکمه برقرار بعد مبل لم  ی... دو
 دمیاشکان با آالگل گوش م یبه مکالمه  دمویم

 : سالم آالگلاشکان
.... 

 : آره برام زنگ زداشکان
.... 

 تو سرتخاک  کنهیو با دست اشاره م کنهیتاسف نگام م با
 رمیگیحوصله نگامو ازش م یب

 : نه بابا... حالش خوب بوداشکان
... 

 ؟یکنیم هی: دختر خوب آخه چرا گراشکان
... 
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 بگم؟ یچ دونمی: واقعا نماشکان
... 

 یتو هم حق دار دونمی: ماشکان
... 

 اخماش تو هم بره شهیکه باعث م کنمیچپ نگاش م چپ
روزا حالش  نیا یدونیو درک کن... خودت که مخورده سروش ر هی: آال اشکان
 ستیخوب ن

به حرفا همونطور گل گوش م یکه  به رو ادویبه طرف من م دهیآال من  یرو 
شاره م ذارهیرو م ی... گوشنهیشیم سر ا آالگل  یکه به حرفا کنهیرو بلندگو و با 

 گوش بدم
گل مه آال کان من دارم ه ما چر کنمیرو م میسددع ی: اشدد ا که درکش کنم ا

ه ک ی... کسکنه؟یمن رو درک نم چکسی... چرا هست؟یبه فکر من ن چکسیه
 ی... جلوکنهیشوهر من بشه اصال من رو آدم حساب نم گهیقراره تا چند ماه د

خوابوند تو  یلیسدد هیچشددم اون همه آدم من رو تنها گذاشددت... قبل از رفتن 
شب د شم... خودت که اون  با  ایرحم با ت ایسروش  یلهایفام یهمه  یدیگو

 ترنم مرده؟ هیمن چ ری... تقصکردنیتمسخر نگام م
 یکه داشددت یآال اما روز یگیم یچ دونمی: مگهیو م ندازهیبه م ینگاه اشددکان

سریکردیبه آخر و عاقبتش هم فکر م دیبا یکردیسروش رو انتخاب م وش ... 
 از اول.........
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... اما کردمیفکر م زیمه چاز همون اول به ه دیبا دونمی: آره آره آره... مآالگل
متنفره  از ترنم گفتیم نکهیازش دل بکنم با ا تونسددتمیمن دوسددتش داشددتم نم

 با محبت و خواستمیم نایا یبا همه  یول دمیدیمن عشق رو تو چشماش م یول
 عشق ترنم کنم نیگزیعشق خودم رو جا یمهربون

 چهیپیسالن م یهق هقش تو فضا یصدا
 : آالگلاشکان
شده... به جا: اآالگل شم تو  نکهیا یشکان دلم براش تنگ  االن ازش متنفر با

 کنم؟ دیبا کاریچ دونمیخونش نشستمو منتظرش هستم... نم
 گهینم یچیو ه کشهیم یآه اشکان
ترنم به سددروش  نکهیشددده؟... چرا با ا ینجوریا ای: اشددکان واقعا چرا دنآالگل

من از اون دختره  هیمگه چخ*ی*ا*ن*ت کرده باز هم سروش بهش وفاداره؟... 
 خائن کمتره ی

 کنهی... اشکان با ترس نگام مکنمیمشت م دستمو
دختره رو آدم حسدداب  چکسی: هدهیادامه م نیغمگ یهمونجور با لحن آالگل

عد سددروش تو ی... حتکردینم نداشددتن... ب جمع  یخونوادش هم قبولش 
م دفاع کنه از اون ش بشدد ندهیکه قراره همسددر آ یاز من نکهیا یخونواده به جا
 کنهیدختره دفاع م

ن م یتو چهره  دونمی... نمدارهیبلندگو برم یرو از رو یبا ترس گوشدد اشددکان
صال نمزنهیم ییحرفا هیو با آالگل  شهیکه از من دور م نهیبیم یچ به  نومشی... ا

 ادیو به طرف من م کنهیم یخداحافظ عیسر فهممیفقط م گهیم یآالگل چ
 : سروشاشکان
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 نگو یچینگو اشکان... ه یچیه-
 اون هم سخته ی: قبول کن برااشکان

 داره ی: سخته که سخت باشه... به من چه ربطگمیداد م با
 نهیطور بب نیعشقش رو ا تونهینم چکسی: هگهیوسط حرفمو م پرهیم
کان برا- پدربزرگا حرف نزن هم یاشدد له  رو روشددن  فشیفردا تکل نیمن مث
ش هی... مرگ کنمیم ست از مرده  گهیبار... د هیهم  ونیبار  شدم... د سته   یخ

 دارنیترنم هم بر نم
 رینگ می: سروش با عجله تصماشکان

 مطمئن باش مونمیپشدد یگرفتم االن هم مثل چ میبار با عجله تصددم هیمن -
 دونسددتمیرفتن ترنم بهونه سدددت از اول هم م دمیوقته که از آالگل بر یلیخ
 به خودم و ترنم ثابت کنم خواسددتمیفقط م ...شددهیترنم نم نیگزیجا چکسیه

 شهینم دمیکه فهم شهیبدون عشق هم م
 شکنهیآالگل م ینجوری: فردا نه... سروش ااشکان

 عقد نه بگم یسر سفره  ینکنه انتظار دار-
 : به آالگل هم فکر کناشکان

 نیزنیم نهیهمه سنگ آالگل رو به س نیچرا همه تون ا-
شکان کار رو نکن... با ترنم با آالگل با  نیکن... با خودت ا: اون موقع گفتم نا

هت گفتم... گفتم من هر روز ترنم رو  نیخونوادت ا بار ب کارو نکن... هزار 
... مونهیهم در گذشددته کرده االن پشدد یاگه اشددتباه ی... گفتم ترنم حتنمیبیم

 که نه یکفش کرد هیتو  وپات ر یجنابعال یول رسدددهیگفتم ترنم پاک به نظر م
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هم کرده مربوط به گشددته  یبا آالگل نامزد کنم... گفتم اگه ترنم کار خوامیم
ه ترنم که ب یمن ترنم رو فراموش کردم... تنها حس ستیبرام مهم ن یهست گفت

ه سددنگ هم نیچرا ا یگفتیحرف بزنم م خواسددتمیدارم فقط و فقط تنفره... تا م
 یلی... خیکنیو با آالگل مهمون کار ر یهم دار الن... ایزنیم نهیترنم رو به س

 ... واقعا برات متاسفمیلیسروش... خ یخودخواه شد
شدن حرفش بدون ا با ند مبل بل یصحبت بده از رو یبه من اجازه  نکهیتموم 
 رهیو به سمت آشپزخونه م شهیم

-------------------------------------------------
------------------------------- 

وست د نیبهتر ی... حترمیبه سمت اتاقش م شمویمبل بلند م یحرص از رو با
 هیقاز ب کنهیطور برخورد م نیاشددکان ا ی... وقتکنهیهم درکم نم میدوران کودک

 داشته باشم تونمیم یچه انتظار
شمویم یآه شدت باز مرسونمیخودم رو به در اتاق م ک  وارد کنموی... در رو به 

 شمیاتاق م
 دیخودمه حاال با ریتقص نایا یخودمه... همه  ری: تقصگمیمه وار ملب زمز ریز

تاوان  نه خودم مقصددرم... حاال هم دارم  با اشددکا بدم... حق  تاوانشددو پس 
 دمیاشتباهات گشته ام رو پس م

 یور وارهیگاهم د هی... همونجور که تکدمیم هیتک واریبه د بندمویرو با پا م در
 شمیم هریو به روبه رو خ نمیشیم نیزم

فه ام... دوسدددت دارم زم ناآروم مان رو بهم بر نیو کال ها آرزوم زمیو ز ... تن
ترنمه... دوسدددت ندارم به آالگل فکر کنم... دوسدددت ندارم به خونوادم فکر 
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فکر کنم... دلم فقط و فقط ترنم  زیچ چیو ه چکسیکنم... دوسددت ندارم به ه
آغوش گرمش...  به... کنمیبه شب آخر فکر م بندموی... چشمام رو مخوادیرو م

 بود ریبعد از مدتها چه دلپذ
 یموندیتو آغوشم م شتریب کاشیا-

 :چهیپیترنم تو گوشش م یصدا
 پاک کن همسفر اشکاتو»

 رو باخت یباز دیبا یگاه
 باشه که باز ادتی اما

 «رو دوباره ساخت یزندگ شهیم
 شهی... به خدا نمشهیترنم... نم شهینم-
 «فکر کن... به آالگل دتیجد هیبه زندگ فقط»
... از اول هم تو رو خواسدددتمی... از اول هم نمتونمیترنم... نم تونمینم-
مه... خواسددتمیم به ه به خودم هم  به تو هم  که دروغ گفتم... هم  ... ببخش 

 ببخش
 شددرکت یشددد... تو مینفر حسددود هیبار به  نیاول یبرا یاون شددب تو مهمون »

شق  یگفت یوقت س یواقعبه ع ش ییدهایام هیهنوز هم ته دلم  یدیر  دیابود که 
 « یگیمن م تیآزار و اذ یبرا

حرفاش هر روز و هر شب  نی... اشمیم وونهی... دارم درمیگیدستام م نیب سرمو
 شنیتو ذهنم تکرار م

 «؟یخوشبخت بش شهیم»
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 کوبمیم واریو با مشت به د شمیبلند م نیزم یاز رو یسخت به
 تچوقی... هتونمینم چوقتیه گهی: نه... نه... نه.. نه ترنم... دگمیم دایفر با

و  دیمن پرکش یهم از زندگ یخوشبخت ی: با رفتن تو واژه دمیوار ادامه م زمزمه
 من وجود نداره یبرا گهید یرفت... خوشبخت

 دنیا د... بشهیوارد م یاشکان با نگران شهیموقع در اتاق به شدت باز م نیهم تو
 شده؟... چه خبرته ی: سروش چگهیو روز من م حال

 تو گلوم نشسته یبد بغض
 ...تونمینم گهی: اشکان دگمیم یسخت به
 : مرد چته؟ آروم باشگهیو م رسونهیخودش رو به من م یناراحت با
 شنیاشکان... هر لحظه حرفاش تو هنم تکرار م تونمینم-
 نمیشتخت ب یکه گوشه  کنهیبهم کمک م ادویطرفم م به

 رمیگیدستام م نیب سرمو
... شددنومیصددداش رو م یداریتو خواب و ب یرفته هر روز و هر شدد یاز وقت-

 ...زنهیم شمیآت نشیغمگ ی... چشمانمیبیچشماش رو م
 : سروشاشکان

 نباشه گ*ن*ا*هیب کاشیکه ا کنمیوقتها آرزو م یبعض-
 ستیتو ن دنیبه عذاب کش یخورده آروم باش ترنم راض هی: سروش اشکان

اون روز  چوقتیه خوامیاز خدا م یکه بهم رسددوند یو آزار تیاذ یبا همه  »
 «ینرسه که به حال و روز من دچار بش

 روحش عذاب بکشه یشیکارا باعث م نی: با ااشکان
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 یچون تو گ*ن*ا*هکار شهیبدتر از من م یلیخ یلیصد در صد وضع تو خ »
سددخت تر از  یلیخ یلیز منه... خگ*ن*ا*ه... تاوان تو سددخت تر ا یو من ب

 «من
 : سروش حواست به منهاشکان

ه حواسددم ب گهیوقته که د یلی: خگمیم زنمویروح بهش زل م یب ییچشددمها با
ترنم رفته هوش و حواس  دمی... همون رو که فهمسددتین زیچ چیو ه چکسیه

ش شکان خ دیمن هم باهاش پرک سخته بعد از  یلیسخته... خ یلیو رفت... ا
 نیتراگه گ*ن*ا*هکار یحت ی... بعد از رفتنش بفهمیمونیپشدد یرفتنش بفهم

شه باز نم س یلی... خیازش دل بکن یتونیهم با ه تمام ک یسخته دل کندن از ک
 یازش دل کند کردنیگذشته همه فکر م یسالها

 یایاز پا در م ینجوریکار رو نکن... ا نی: سروش نکن... با خودت ااشکان
مرد... من همون روز سددر قبر ترنم از پا در  یکار ی: کجاگمیم زنمویم پوزخند

ش شدم... همون روز پ ستم... همون روز نابود  شک  مونیاومدم... همون روز 
سالها دمیشدم... همون روز فهم شقش اون زندگ یکه تمام  شته رو با ع  یگذ

 دمیرو فهم زیکردم... همون روز من همه چ
 نهیشیم و کنارم ذارهیشونم م یرو رو دستش

 به کردمیفکر م نیآخر هم داشددتم به ا یاون لحظه ها ی: حتدمیناله ادامه م با
و من داشددتم با  دادیآالگل خ*ی*ا*ن*ت نکنم... ترنم داشددت از درد جون م

 کردمیعاب وجدان دست و پنجه نرم م
 خودت رو عذاب نده نقدری: سروش تمومش کن... اگهیبا داد م اشکان
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شمیم ادیفر شمویتخت بلند م یرو از تمومش کنم... به من بگو  ی: چه جورک
 یا*هگ*ن*یبه دنبال اثبات ب ی... جرات ندارم حتامیبا خودم کنار ب یچه جور

اون حرفاش درسددت باشدده... تو که از دل من خبر  یهمه  ترسددمیترنم برم... م
 باهاش کردم کاریآخر چ یاون روزا یدونی... تو که نمیندار

 سروش؟ هی: منظورت چگهیو بهت زده م شهیم هریتعجب بهم خ با
: من داشددتم بهش گمیبا بغض م نمویشددیم نیزم ی... روشدددهیخم م زانوهام

ساش... کردمیت*ج*ا*و*ز م شب... ته اون باغ... بدون توجه به التما ... اون 
 ...کردمیمن داشتم بهش ت*ج*ا*و*ز م

 سروش؟... حالت خوبه؟ یگیم ی: چگهیم یناباور با
... نه اشددکان به خدا سددتی... حالم اصددال خوب نسددتی.. حالم خوب ننه.-

مجبورم نفس بکشددم... دارم از  یول رمیمی... دارم از درد مسددتیحالم خوب ن
... چهیپیگفتناش تو گوشم م ستمیخائن ن ی... هنوز صدارمیمیعذاب وجدان م

 ...شنومیباورم کناش رو م یالتماساش تو گوشمه... هنوز صدا یهنوز صدا
 سروش؟ یکرد کاری: تو چاشکان

کان... نپرس... داغونه داغونم... مجبورم زندگ- کنم... مجبورم  ینپرس اشدد
ها یخاک یکره  نیا یتو قاتل بال  بات یعشددقم بگردم... مجبورم برا یدن  اث

سال رو کنکاش کنم... دلم عج یگ*ن*ا*هیب گرفته... دلم  بیترنم اون چهار 
 به خواب برم... شهیهم یچشمامو ببندمو واسه  خوادیم

 نیزم ی... کنار من روادیو به طرف من م شدددهیتخت بلند م یاز رو اشددکان
 ؟ی: سروش تو به ترنم ت*ج*ا*و*ز کردگهیو م نهیشیم
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بهش  ومدیاگه اون شددب طاهر نم دونمی: نمگمیبا بغض م کشددمویم یقیعم آه
 لحظه ......... نینه.... هر چند در آخر ای کردمیت*ج*ا*و*ز م

 ؟یبهم نگفت یچی: پس چرا هگهیوسط حرفمو م پپرهیم یبا ناباور اشکان
 زنمیم یزهرخند

 ... از حماقتم؟گفتم؟یبرات م یاز چ-
 : سروشاشکان

شکان... ه یچیه- دفعه هم  نی... اخوامیازت م زیچ هینگو... فقط  یچینگو ا
سه  یادامه بدم... حت ینجوریا خوامینم گهیمرد باش و کمکم کن... د  یاگه وا

اگه  ی... حتخوامینم گهیکمک به من هم نشددده به خاطر آالگل کمک کن... د
گل از آال خوامی... مبدمادامه  ینجوریا تونمینم گهی... دتونمینم گهیبخوام هم د

 جدا شم
 : امان از دست تو...گهیو زمزمه وار م کشهیم یآه
شکان... از ا- سته ام ا سته ترم نکن... از ا نیخ وزا ر نینکن... ا دترمیاامن نیخ
 کنهیآرومم نم یچیه گهید

 : ام.......اشکان
 یجاها اشددتباه کردم... هر روز صدددا یلیخ دونمینکن... خودم م حتینصدد-

 ی... ترنم رو جلوذارمیهم م ی... تا چشددمام و روشددنومیترنم رو م یناله ها
 ...نمیبیخودم م

رنم ت یکنم... تا وقت کارتیکنم سددروش... آخه چ کارتی: چگهیم یدیناام با
 ... حاال که ترنم رفت.....یخوایآالگل رو م یگفتیبود م
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 اش..........-
فعه د نیاگه ا ی... ولکنمیبار کمکت م نیآخر ی... براکنمی: کمکت ماشددکان

 نفر حساب باز... هیکمک من  یرو گهید یشد مونیهم پش
 ن باش... مطمئکنهیدفعه فرق م نی: اگمیم ینیلحن غمگ با
 کنمی: گفتم که کمکت مگهیتاسف م با

ه : فقط موندم چدهیبلند شم ادامه م کنهیکه بازوم رو گرفته و کمکم م همونجور
ند روز د یدونی... میبه خونوادت بگ یخوایم یجور  گهیکه در اصدددل چ

 نداد رییرو تغ یعروس خیکه برات افتاد تار یاتفاق یبود برا تیعروس
 یبود وگرنه از رو یبهم خوردن عروس نیتفاق داشت هما نیکه ا یتنها حسن-

 کردمیصد در صد با آالگل ازدواج م یلجباز
 دراز بکشم کنهیو به زور مجبورم م برهیمن رو به سمت تخت م اشکان
 ری... هر چند دی: باز خوبه به خودت اومداشکان

ه ترنم زند ی: حاضر بودم هزار بار با آالگل ازدواج کنم ولکنمیلب زمزمه م ریز
 شدیم

 یا دهیبعد از مرگ ترنم چه فا ی: بهم خوردن عروسدددمیادامه م کشددمویم یآه
 داره

 زیچ هیخورده اسددتراحت کن من هم برم  هی: گهیو م دهیتکون م یسددر اشددکان
 یکوفت کن ارمیب

 ارمیدر م بمیترنم رو از ج یگوش
 اریبخوره برام ب یگوش نیکه به ا یشارژر دار هی... فقط اگه خورمینم یزیچ-
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 یگوشدد نیتا حاال از ا ی: از کگهیو با تعجب م رهیگیرو از دسددتم م یگوشدد
 ....یها

 پرمیحوصله وسط حرفش م یب
 شرکت جا گذاشته بود ی... مال ترنمه... روز آخر توستیمال من ن-

 نطوری: که اگهیو م دهیتکون م یسر
 ؟یدار-
 رو؟ ی: چگهیم یحواس یب با
 اشکان-

 میخریشارژر م هی: آهان... نه ندارم... فردا اناشک
 هست نمیشارژر تو ماش هی نیی... برو پاستیالزم ن-

 ی: پس فکر همه جاش رو کرداشکان
 ... طبق معمول تو شرکت جا گذاشته بودمهیمال منش-

 : آهاناشکان
 زمیتو سرم بر تونمیم یچه خاک نمیبب اریاشکان زودتر برو اون شارژر رو ب-

 هیمن برم  ترسددمی... میراه ننداز ادی: باشدده... فقط تو رو خدا داد و فراشددکان
 یاریسر خودت ب ییبال

 دمیم رونیرو با حرص ب نفسم
 اشکان-

 : آخه نگرانتماشکان
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رو  یگوشدد نیا تونمیم نمیبب اریرو ب یمن خوبم فقط برو اون شدددارژر کوفت-
 روشن کنم

 گهید شهیروشن م ارمیب... شارژر ایزنی: حرفا ماشکان
 خوادیکه رمز م ییاز اونجا یول شدددهیروشددن م دونمیم لسددوفیف یبله آقا-

 کنم کاریچ دونمینم
 ماریتا برم شارژر رو ب ریرو بگ ی... گوشیکم داشت نوی: فقط هماشکان

 دمیتکون م یو سر رهیگیرو به طرف من م یگوش
از  ردمکیکه فکر م یی. به روزا..کنمیاز رفتن اشددکان به گذشددته ها فکر م بعد

ستادم تو ییترنم متنفرم.... به روزا شکان رو فر ض یشرکت آقا یکه ا تا  یانرم
سر ترنم ب ییهمون بال صدا ارهیرو  سر من آورد...  شکان تو گوشم یکه ترنم   ا

 چهیپیم
 ؟یشد وونهی... د؟یگیم یدار یمعلومه چ چی: سروش هاشکان

انتقام خودم و خونوادم رو ازش  خوامیشدم... م هوونیشدم... من د وونهیآره د-
صال هم برام مهم ن گمیم گهید یکیبه  ی.. اگه تو قبول نکنرمیبگ آخرش  تسیا
 شهیم یچ

 یندار یکه با ترنم فرق یکار رو کن نیخل و چل اگه تو هم ا ی: پسره اشکان
 اریمن ن یاسم اون ع*و*ض*ی رو جلو-

 : سروشاشکان
 نه؟ ای یکنیاشکان کمکم م-

 ذارمیم ابونی: آخرسر از دست تو سر به باشکان
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عد از  یبه خودت وابسددتش کن خوامیفقط م خوامیازت نم یادیز زیچ-  هیب
 یمدت هم ترکش کن

 ستین یادیز زی: آره آره... کامال معلومه چاشکان
 اشکدددان-
 امیم رونیاشکان از فکر گذشته ها ب یصدا با

 ری: بگاشکان
 رهیاتاقش م یو با لپ تاپش به سمت راحت کنهیبه طرفم پرت مرو  شارژر
 ؟یستیفعال گرسنه ن ی: مطمئناشکان

 خچالیاز  زیچ هی رمیاصددال اشددتها ندارم... هر وقت گرسددنه بودم خودم م-
 خورمیم دارمویبرم

ش همونجور شارژر رو به پردمیکه دراز ک شارژر رو  زنمویتخت م کینزد زی... 
 مکنیوصل م یبه گوش
 زنمیم لمیمیسر به ا هی: پس من اشکان

 «ودشده ب لیمیترنم ا یعکس از اتفاق ته باغ برا یکه کل یدونستیم چیه»
 :اشکانگمیزمزمه وار م نمویشیسرعت رو تت م به

... 
 : اشکانگمیداد م با

 وونه؟ی: چته داشکان
 بده تویگوش-

 ؟ی: چاشکان
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 صاحابت رو بده یب هیگوش اون گمی: مدمیادامه م یبلندتر یصدا با
 شده؟ ی: سروش چاشکان

 از جاش بلند بشدده و به شددهیکه باعث م ندازمیبهش م ینگاه یحوصددلگ یب با
 ارهیدر م بشیرو از ج ی... گوشادیطرف من ب

 رهیگیبه طرف من م و
ش ستش چنگ م یگو شماره طاهر رو م زنمیرو از د ... رقم آخر خوب رمیگیو 

ظر منت کنمویدو رو انتخاب م یشک دارم... شماره  کیو دو  نی... بستین ادمی
 شمیم

 شده؟ یچ یبگ یخوای: سروش نماشکان
 گفتم یزیچ هی ادی لیمیا یگفت-

 نهیشیطاهر لبخند رو لبم م یصدا دنیبگه با شن یزیچ خوادیم اشکان
 : بله؟طاهر

 الو... طاهر ... منم سروش-
 شده؟ ی.. چیی: سرووش توطاهر

 داشتم یخواهش هی... شرمنده که مزاحمت شدم... ازت فتادهین یاتفاق-
شهیم یآه سگهیو م ک س نی... ادمی: تر ... نهیشیترس به دلم م یروزا با هر تما
 بد هستم یچرا فقط منتظر برا دونمینم
 : شرمنده که........گمیم ینیلحن غمگ با

 ... تو حرفت رو بزنستیتو ن ری: تقصگهیو م پرهیحرفم م وسط
 کنهینگام م یبا کنجکاو اشکان

 گرفته شده بود... از ته باغ... درسته؟ ییاز من و ترانه عکسها یطاهر تو گفت-
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 : آرهطاهر
 جمع بود یهم تو یا گهیکس د لیمگه اون شب به جز فام-

 کنهیمکث م یچند لحظه ا طاهر
 کارا رو با ما کرده آشنا بوده نیا یهر کس یبگ یخوای: مطاهر

کس  چیه ارهیم اطیکه پدربزرگ شماها تو ح ییبا نگهبانا کنمیجور فکر مهر -
 وارد جمع بشه تونستینم یا بهیغر

 ؟یآخه ک ی: ولطاهر
 دونمینم گمیم کشمویم یآه

 آورده بودن نیبا خودشون دورب ایلی: اونشب خطاهر
 ؟یو پسورد ترنم رو دار لیمیا یتونیطاهر م-

 : آره... چطور؟طاهر
 نمیبرم عکسا رو بب امخویم -

 یبش تیاذ ترسمی... مینی: به نظر من بهتره نبطاهر
شددن وجود نداره... حال و روز من  تیواسده اذ یزیچ گهیطاهر... د الیخیب-
 شهیکه االن دارم بدتر نم یوضع نیاز ا گهید

 مشغول نکن ادیفقط فکرت رو ز گمی: سروش بهت مطاهر
شده... خ یلیفکر من خ... نهیشیرو لبام م یتلخ لبخند شغول  وقته  یلیوقته م

ست من ن زایچ یلیخ گهید  لیمیا شنوهیاز جانب من نم یجواب ی... وقتستید
 گهیو بعد از چند لحظه مکث پسورد رو م
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سال هنوز  4... بعد از شه؟ی... باورم نمفتهیاز دستم م یپسورد گوش دنیشن با
تولد  خیتار یسددم من بعالوه ... اکردیپسددورد اسددتفاده م یهم از اسددم من برا

 خواستیمن رو نم چوقتیه کردمیکه فکر م یمن شده پسورد ترنم یالدیم
 شده؟ ی: سروش چاشکان

 و با طاهر حرف دارهیرو برم یبا تعجب گوشدد دمیجوابش رو نم نهیبیم یوقت
... بعد رهیگیکه نگاهش رنگ ترحم م گهیم یطاهر بهش چ دونمی... نمزنهیم

 کنهیرو قطع م یف گوشاز چند کلمه حر
 : سروش حالت خوبه؟اشکان

سال  4: چقدر احمق بودم... بعد از گمیشدم م رهیکه به رو به رو خ همونجور
شم نکرده بود... حاال م شم نکرده بود... اون واقعا فرامو ست فهممیفرامو  که را

 چهار سددال منتظر من بود تا برگردم... تا ببخشددم... تا باورش نیتمام ا گفتیم
 کنم

 : س..........اشکان
شکان م بدون سا خوامی... ماری: لپ تاپت رو بگمیتوجه به حرف ا ه باغ ت یعک

 نمیرو که از من و ترنم گرفته شده بب
 ؟ینیعکسا رو بب یخوایم ی: مطمئناشکان

 حد مطمئن نبودم نیتا ا چوقتیه-
 ارهیو لپ تاپش رو برام م دهیتکون م یسر
 شمیترنم م لیمیوارد ا عیسر ذارمویمپام  یتاپش رو رو لپ

 گهینم یچیو ه نهیشیهم کنارم م اشکان



wWw.Roman4u.iR  704 

 

داد   یتشددخ شددهیم یبه راحت الیمیا نی... از بندازمیم الیمیبه ا ینگاه کل هی
... دهیم دیتهد یکه باز نشده بو نجوریکه هم یلیمیدنبال کدومشون هستم... ا

فحه ... صدکنمیرزون انتخابش م... با دسدت ل«یخانم فداکار بهتره بازش کن»
 شهیزود باز م یلیمورد نظر خ

 واضح باشن نقدری... عکسا اشهینم باورم
 فتمیترنم م یالتماسا ادی کنمویبه عکسا نگاه م نجوریهم

 «سروش تو رو خدا بس کن »
 چهیپیتو گوشم م صداش

 «کارو نکن نیسروش نکن... تو رو خدا ا »
 انیدر م شیچشمم به نما یلتماساش جلوهام... ا یی... زورگوغاشیج
ست م سروش» سکنمیالتما ستیکه م ی... تو رو به هر ک به  تمومش کن... یپر

 «ندارم گهیرو د یکی نیخدا من تحمل ا
 کنمیبه اون شب فکر م کنمویبه عکسا نگاه م نجوریهم

 «رو خدا تمومش کن تو»
شددت عکس از اون عکس.. نه دو تا عکس... نه سدده تاعکس... عکس پ هی نه

 وجود داره لیمیا نیتو ا ییشب کذا
 ...شهیعکسا دستام مشت م دنید با
 امیاشکان به خودم م یصدا با

 واضح افتادن یلینبود... عکسا خ یمعمول نشی: دورباشکان
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ست گمینم یچیه بندمویرو م صفحه شکان نبود... دو سم به ا صال حوا ... ا
سا ض ی.. تو.نهیبب نجوریترنم رو ا یندارم عک سا لباس ترنم خ یبع  یلیاز عک
 افتضاح بود

 کشمشیخودم م ارمیب رشیاگه گ-
 نبود تون نیب یا بهیغر چیاون شب ه ی:مطمئنگهیم ارهیشونم م یرو رو دستش

... تو رهیسددخت گ یلیپدربزرگ ترنم خ دونمیکه من م یی... تا اونجادونمینم-
فام نیا ما فقط  نهیرو دعوت م لیجور مراسدد دور رو هم  یالیفام یحت... ک

نهیدعوت نم جا یول ک پدربزرگ ترنم دوسدددت  ییاز اون با  پدربزرگ من  که 
 هیلیموگرنه نسبت فا میها حضور دار یمهمون یهمه  یبودن ما هم تو یمیصم
 میندار یکینزد

 مهمونا جا کردو به داخل اومد نیخودش رو ب دی: ممکنه شااشکان
 اومده بودن یاکثرا خونوادگ ادمهین که م یی... هر چند تا اونجادیشا-

با خونواده  یتنهاسددت ک یداد ک  یتشددخ شددهیاون جمع که نم ی: تواشددکان
 اومده

 هیهم حرف نیآره ا -
 ؟یکن کاریچ یخوای: حاال ماشکان
شب  اون دونمیکه من م یی... تا اونجالنگهیکار م یجا هی: اشکان گمیم متفکر

نبود...  یاز کسدد یکردم خبر بشیز دور تعقپشددت سددر ترنم راه افتادم و ا یوقت
از  یاز گروه اوشیخونه سدد امیشددبش که م ینبود ول یاصددال اطراف باغ کسدد

تا دختر ترنم رو د گفتی... اون مزدیدخترا حرف م ند  باغ  هک دنیچ به طرف 
 که پشت سر ترنم به باغ رفتم دنیهم من رو د یبعد از مدت رفتیم
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 بود؟ دهیاون دخترا رو د اوشی: خود سگهیمتفکر م اشکان
 بود دهیباشه... اون هم شن دهیفکر نکنم د-

 ؟ی: از کاشکان
 از آالگل دی... شادونمینم-

 کنه یی: خوب از آالگل بخواه اون دخترا رو شناسااشکان
آالگل داد که من مسموم  لیدروغ تحو یکل اوشی: اون شب سگمیپوزخند م با

 گهیبگم... نم ی... حاال برم به آالگل چاون دخترا دروغ بوده یشددددم و حرفا
 ؟یکن دایاومده اونا رو پ ادتیهمه مدت تازه  نیبعد از ا

 شهیم رهیو متفکر به رو به رو خ دهیتکون م یسر
بپرس  هیدر مورد اون قضدد اوشیاز سدد گمی: من مگهیاز چند لحظه مکث م بعد

صد اون روز از آالگل در مورد اون دخترا چ س یزیصد در  ... اگه آالگل هدیپر
امکان وجود داره که دخترا  نیباشدده پس ا دهیحرف رو از خوده دخترا شددن نیا

 باشن دهیرو که از تو و ترنم عکس گرفته د یاون کس
 از همونا از من و ترنم عکس گرفته باشه یکیهم  دیشا ای-

گم ب تونمیباشدده م دهی: اما اگه آالگل اون دخترا رو ندگهیو م دهیتکون م یسددر
 نباشه ونیدر م یگروه چیه یممکنه پا

 کنمیتعجب نگاش م با
کان گاه متعجبم رو م یوقت اشدد نه گهیم نهیین  نیحرف رو ب نینفر ا هی: ممک

 مهمونا پخش کرده باشه
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س دهیادامه م یبا لحن مرموز بعد ص یو چه ک شخ شماها  یبهتر از اون  که از 
 عکس گرفته

 کنمینگاش م یناباور با
 شده بود یزیاز قبل برنامه ر زیهمه چ یبگ یخوایم یعنی-

 دهیتکون م یسر
 هیهم بودن... اگه  دیشددا ایفرصددت بود  هیجور که معلومه منتظر  نی: ااشددکان

 کردنیهمه جا پخش م رفتنیباشن همون لحظه م دهیگروه از دخترا شماها رو د
ته بود...  نیب یحرف زمان نیا یول کار گذشدد مهمونا پخش شدددد که کار از 

 ن؟یباغ موند یخودت بگو چقدر تو و ترنم تو
 که کم نبود دونمیرو م نیا یول دونمی: نمگمیوار م زمزمه
 یتو به هدفت برس خواستهیطرف م میریگیم جهی: پس نتاشکان

حد از موضوع غافل بودم... ترنم بارها و بارها بهم  نیتا ا شهیاشکان باورم نم-
شدار داده بود اما من باور نم  نیا نمیبیم کنمی... االن که به ماجرا نگاه ممکردیه

 داره شیچهار سال پ یبه عکسا یبیعکسا شباهت عج
 ه؟ی: منظورت چاشکان

سا خ تیفیک- ضوح عک نفر اومده از من و ترنم از  هیخوبه... فکر کن  یلیو و
ا م چکدومیعکس گرفته و ه یکیاون تار یاون هم تو کیفاصددله نه چندان نزد

 اوشیاز س کیشب تار هی یتو شی. حاال برگرد به چهار سال پ..میمتوجه نشد
صله  سا کینه چندان نزد یو ترنم از فا ضح یعک شده  یوا  ی... حتبودگرفته 

 یشک بکن یعکسا تار نبودن که بخوا
 نفر بودن؟ هیهر دو بار کار  یبگ یخوای: ماشکان



wWw.Roman4u.iR  708 

 

 نیا تیفیو ک... وضددوح سددتنیارتباط هم ن یب دونمیم ینفره ول هینمبگم کار -
 اون طرف که نجاستیسوال ا یدارن... ول ایبه همون قبل یادیعکسا شباهت ز

 ؟اومده بود زاتیکنم پس چطور از قبل با تجه کاریچ خوامیمن م دونستینم
شکان شاا شه  هی دی:  شتن که با ورود تو همه چ یا گهید ینق شد و  زیدا خراب 

 افتادن دیجد یاونا به فکر نقشه 
 بود؟ ی... به اون پسر... اون پسر ککنمیفکر ماون شب  به
شب - شکان اون  سر ترنم به ته باغ اومده بود و من هم به خاطر  هیا سر دنبال  پ

 که به ترنم داشتم دنبالش راه افتادم یشک
 ممکنه اون پسر جز نقشه شون بوده باشه؟ یبگ یخوای: ماشکان

 دمیمثبت تکون م یبه نشونه  یسر
 واسه از دست دادن نداشت یزیچ گهیرنم که دچرا؟... ت یول-

 شناختی: ترنم اون پسر رو ماشکان
االن که فکر  یول کردمیمن باور نم یول شددناسدددهینم گفتینه.... خودش م-
حرف زدن به اون پسددره نشددون  یبرا یلیترنم اون لحظه هم تما نمیبیم کنمیم

سر هم بفکر کنم اون  ینداد... بماند که چقدر حرف بارش کردم ول اط ارتب یپ
 با اون عکسا نبود

شکان سه  نی: چرا اا سا رو وا ستادن؟ اگه م یعک ستنیترنم فر  یخرابکار خوا
 فرستادنیخونوادش م یاون رو واسه  دیکنند با

شکان اگه توجه کن- سا یا ضرر ترنمه... اون طرف  ییعک شده که به  ستاده  فر
سا شون از ت*ج*ا*و*ز ندا ییعک سرو انتخاب کرده که ن شه... هر ک  یشته با
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ود خ یحق باتوهه چرا برا یترنم رو خرابتر از گذشددته کنه ول خواسددتیبود م
 ترنم فرستاده شده بود

با  استنخویاونا هم م دونستیم دیباخبر بود که نبا یزیترنم از چ دی: شااشکان
 کنند دشیکار تهد نیا

شکان شمن یگی: مگه نما صور باهاش د شته البد  یمن صواز اف یکیدا ر راد من
 کار رو کرده نیا

آشددنا هم با اونا همدسددت باشدده؟...  هیممکنه  گمی... من م؟یتوسددط ک یول-
 رهیعکس بگ تونستیم یبود پس ک یخانوادگ یآخه مهمون

 هم همون پسره عکس گرفته باشه دی: شااشکان
 همراهش نبود ینیدورب یول-

 ...ی: با گوشاشکان
 عکسا رو فراموش نکن تیفیوضوح و ک گمیم پرمویحرفش م وسط

 شتبرگ نیهم رفت و دوباره با دورب دیداشته... شا ییهمدستا دی: شااشکان
سره - سط اون پ شته... اگه قرار بود ترنم تو ست دا صد همد صد در  شکان  نه ا
 گرفتیازشون عکس م دینفر با هیبشه پس  تیاذ

.. فقط .شمیم رهی... متفکر به رو به رو خگهینم یزیچ گهیو د دهیتکون م یسر
 باشه؟ تونهیم یکار ک یعنی... چرخهیسوال تو ذهنم م هی

 ی... اون هم سدداکت روندازمیبه اشددکان م ینگاه جهینت یب یاز فکرا خسددته
 رو به رو زل زده واریتخت کنارم نشسته و به د

 : اشکانکنمیلب زمزمه م ریز
... 
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 اشکان-
... 
 یربلندت یو با صدددا دمیتکونش م ... با دسددتندازمیبهش م یتعجب نگاه با
 ؟یی: اشکان با توام... کجاگمیم

 ؟یگفت یزی: ها... چگهیو م ادیبه خودش م تازه
 ؟ییمعلومه کجا چیه کنمیساعته دارم صدات م هیساعت خواب... -

 کردمی: داشتم فکر ماشکان
 ؟یکه معلومه اما به چ نیا-

 رسهیمرموز به نظر م یدایز ی... همه چریاخ یماجراها نی: به ااشکان
 ندازمیبه اطراف م ینگاه یکالفگ با
 همه شون رو....... دیبا-
 مونهیترنم حرف تو دهنم م یگوش دنید با

 شد؟ ی: چگهیبا تعجب م اشکان
 باشه یکیکرده  نییتع شیکه واسه گوش یبا رمز لشیمیممکنه پسورد ا یعنی

 : سروش حالت خوبه؟اشکان
 رمویگی... نگامو از اشکان منهیشیرو لبم م ی... لبخندندازمیبه اشکان م ینگاه
 ...شمیتخت بلند م یاز رو

 ؟یری: سروش کجا ماشکان
 ...ونمرسیم یبلند خودم رو به گوش یجوابه اشکان رو بدم با قدمها نکهیا بدون
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... اما کنمیرمز رو وارد م خوامی... به سددرعت مکنهیمتعجب نگام م اشددکان
 که بشه با حروف روش رمز گذاشت ستین شرفتهینقدر پترنم او هیگوش

ن رو ... اوفتمیتولد خودم م خیتار ادی... اما ندازمیبه گوش م ینگاه یدیناام با
 کنمیوارد م یالدیبه م

.. باالخره چشمامو کنمیم دشیبعد از چند لحظه مکث تائ بندمویرو م چشمام
 یگوشدد یبه صددفحه  یگاه... ننمیبی... اشددکان رو مقابل خودم مکنمیباز م

 ...شهی... قفل باز شد... باورم نمندازمیم
 ...شهی: باورم نمکنمیلب زمزمه م ریز

 شیصفحه نما دنی... با دندازهیبهش م یو نگاه رهیگیرو از من م یگوش اشکان
 ؟یکن ادیرمزش رو پ ی: پس باالخره تونستگهیو م نهیشیرو لبش م یلبخند

شکان ادا یب شت اشهی: واقعا باورم نمدمیمه متوجه به حرف ا  نی... بعد از گذ
 بودم شیزندگ یهمه سال هنوز هم من تو تموم لحظه ها

شکان شدمیبگه که اجازه نم یزیچ خوادیو م کنهینگام م یبا نگران ا رو  ی... گو
سمت تخت برم رمیگیازش م سهاش  ستیبه ب گردمیو همونطور که به   هیتما
 ندازمیم ینگاه کل

 ؟یدی: از کجا فهمشنومین رو ماشکا یصدا
سخت نبود... طبق معمول  ادی: حدس زدنش زگمیم رمویگیم یاز گوش نگامو

 کرده بود رهیذخ یالدیدفعه به م نیتولد خودم بود اما ا خیتار
... ردونهگیرو برم ی... صندلرهیم زشیپشت م ی... به سمت صندلگهینم یزیچ

 کنهیو بهم نگاه م نهیشیروش م



wWw.Roman4u.iR  712 

 

ه ... اکثر شماره ها بکنمیتماساش رو نگاه م ستیدوباره ل رمویگیش ماز نگامو
سم ذخ سم ذخ رهیا ست که به ا شماره ه شده.... کل رهیشدن فقط چند تا   ین

سخ وجود داره...  یتماس ب شماره ا یتا تماس ب 40پا سخ از  سم  یپا که به ا
 ..طاها. ازتا  10پاسخ از طاهر...  یتا تماس ب 60شده...  رهیبابا ذخ
 رهیتو هم م اخمام

 یتا از مان 30
 ه؟یک ی: مانکنمیدر هم زمزمه م ییاخمها با

 چهیپیترنم تو گوشم م یصدا
 « یسالم مان »

شب ص یهم تلفن یاون مهمون یتو اون شخ شت با  صحبت  یبه نام مان یدا
 کردیم
ر بدرد بخو زیچ هی دی: برو تو اس ام اس ها... شاامیاشکان به خودم م یصدا با
 یکرد دایپ

شکان نم یزیچ سرگمیبه ا اس ام  یتو دمویتکون م ی... با همون حال خراب 
... بدون توجه شمیاس ام اس خونده نشده رو به رو م ی... دوباره با کلرمیاسا م

 ...گردمیم یطاهر و پدرش دنبال اسم خاص یبه اس ام اسها
.. ی... مانی... مانمکنیم دایو رو کردن اس ام اسدددا باالخره پ ریز یاز کم بعد
 یمان

 کنمیاز اس ام اسا رو باز م یکی
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دلم  هگیکه د ایدلم... زودتر ب زیعز ییبه قربونت بره خانم خانما... کجا یمان»
شوکوال بخر همه رو تنها ینداره... تو تویطاقت دور سه  ییراه از اون  خوردم وا

 «نذاشتم یچیارسالن ه ریام
 دوست بود؟ یترنم واقعا با پسر یعنی... گهیداره م ی... چه؟یک نیا ایخدا

 رمیم یسراغ اس ام اس بعد یناراحت با
س» ست سیخ شوکول نخوا شقت ینجوریما هم ایزودتر ب میخان  ز ... امیهم عا

... یدیشددوکول جواب اس ام اسددم رو نم دنینخر یبرا یشددد سیبس خسدد
 «دددددسیخس
..... 

 « میبرس رید ترسمیم ای... زودتر ب؟ییخانما کجا خانم»
 شهیم یدلم خال ته
 یسراغ اس ام اس بعد رمیم
 «؟یبساز ای یاریرو ب یگوش یرفت یترنم»

 یام اس بعد اس
خوش  میخواستیامشب م رسرمونی.... خکشمتیاگه دستم بهت برسه م ترنم»

 «یدیحرصم م یدار یچه جور نیبب میبگذرون
 یسراغ اس ام اس بعد رمی... ملرزهیم دستم

شورت رو ببرن بب مترن» صم م یدار یچه جور نیمرده   کار نکن هی... یدیحر
 «باهات قهر کنم تا پنج شش سال هم حال و احوالت رو نپرسما 

... 
 «یدونیخودت م گهیدوستت ندارم... حاال د گهید یجوابمو ند اگه»
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 فهممیاس ام اسا رو نم نیا ی... معنستیاصال خوب ن حالم
... 
 «سرت آورده ییبال هیسروش خاک برسر  نی...نکنه ابر سرم شد خاک»
 شناسهیمن رو هم م یکه حت هیک نیا

تماس باهام  هی یدی... هر وقت اس ام اسا رو دشمایدارم نگرانت م گهید ترنم»
 «ریبگ

 شده؟ ی: سروش چاشکان
 یسراغ اس ام اس بعد رمیتوجه به حرف سروش م یب

 نینگرانتم... تو رو خدا اگه ا یلیدنبالت... خ میایم میدار ریبا مهران و ام ترنم»
 «برام زنگ بزن یدیاس ام اسا رو د

... 
 پس لهی... شددرکت هم که تعطسددتیازت ن ی... چرا خبر؟ییآخه کجا ترنم»

 «میخوش بگذرون میخواستیسرمون امشب م ری... خ؟ییکجا
صبان با ش شمویاز رو تخت بلند م تیع سمت د یگو ... نمکیپرت م واریرو به 

 شهیم کهیهزار ت یگوش
 ادیو به طرف من م شهیبا ترس از جاش بلند م اشکان
 شده؟ ی: سروش چاشکان

 چهیپیحرفا تو سرم م ی همه
 ریدوسددتت ندارم... خ گهید ی... اگه جوابمو ندمیهم عاشددقت ینجوریهم ما

 میخوش بگذرون میخواستیسرمون امشب م
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 زنهیوهام چنگ م... به ملرزهیدستم م تیشدت عصبان از
 باشه تونهیم یهمه پسر چ نیترنم با ا یچه خبره... رابطه  نجایا ایخدا

 یبگو تو که من رو کشت یزیچ هی: سروش اشکان
 یارسالن... مان ری... امری... اممهران
شگذرونیمهمون سر... خو شب... با اون همه پ  یچه معن نای.. ای... اون وقت 

 ...؟یکنیکار م یبا من چ یدار ای... خدداشته باشند تونندیم یا
 بدجور خرابه حالم

 رونی: اشکان برو بگمیداد م با
 : ول....اشکان

شونت لگد با سر تو زند نیا ی: لعنتگمیبا داد م زنمویبه تخت م یخ  یگهمه پ
 کنند؟یم کاریتو چ
... تحملش سددتیمن راحت ن یهمه اتفاق برا نیبدجور بده.... هضددم ا حالم
همه  نیرو ندارم که ا نیرو ندارم.....تحمل ا یکی نیارم... نه من تحمل ارو ند

 نمیترنم بب یپسر رو تو زندگ
 چه خبره؟ نجایا ای: خدادمیادامه م ادیبا فر همونجور

چه مرگت  گمی: سروش مگهیو با خشونت م رسونهیخودش رو به من م اشکان
 شده؟

 ...شنیخم م زانوهام
کم  یزندگ نیا یادامه  ی... دارم براارمیکان دارم کم م: اشددگمیزار م یحال با
 ارمیم

 نمیرو تخت بش کنهیکمکم م اشکان
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 شده ی: سروش آروم باش و بگو چاشکان
 آروم باشم؟ یخوای: آروم باشم؟... واقعا مگمیداد م با
 رارسددالنی.. از امگمیم ری.. از امگمی... از مهران مگمیم یاز مان ادیهمون فر با
م ... صداشمی... رفته رفته آرومتر مگمیم ییکذا ی... از اون اس ام اس هاگمیم
شب تو مهمون یاز تلفن یدی... با ناامادیتر م نییپا شد  ترنم یبرا یکه اون  زده 
 ...گمیم

 ...دهیمن گوش م یانداخته و به حرفا نییفقط سرشو پا گهینم یچیه اشکان
 یینا گهیاز بس که حرف زدم د دونمیرو م نیچقدر گذشددته.. فقط ا دونمینم
و  کشددهیم یزدن ندارم... بعد از تموم شدددن حرفام اشددکان آه ادیداد و فر یبرا
 رینگ میعجوالنه تصم گهیدفعه د نی: سروش اگهیم
 اما.........-

تحملت رو  دیکمکت کنم با یخوای: اگه مگهیو با اخم م شهیم یجد صداش
اق که تو اون ات ییتموم سددالها یول ههگ*ن*ا*یترنم ب گمی... من نمیباال ببر

 حرف بزنه یبا پسر یکه تلفن دمیبار هم ند هی کردمیباهاش کار م
 رو ندارم ک............ نیتحمل ا -

سط شده که م یزی: هنوز چپرهیحرفم م و شخ  ن تحملش رو ندارم...  یگیم
 تاثبا یبرا یکه تو اون روزا در به در دنبال مدرک یشددد اون سددروشدد یپس چ

 یچند تا اس ام اس جا زد نی... با همگشتیترنم م یگ*ن*ا*هیب
 ........ی: جا نزدم اشکان... جا نزدم ولنالمیم یناراحت با

 و اما و آخه نداره ی: پس ولاشکان
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... حالم خوب لرزنی... دسددتام مرمیگیدسددتام م نیسددرمو ب کشددمویم یآه
 کنم؟ کاریچ دیکنم... واقعا با کاریچ دیبا دونمی... نمستین

 : سروش حالت خوبه؟اشکان
فس به ن تیکنم آروم باشم... از شدت عصبان یسع خوامی... مبندمیم چشمامو

 نفس افتادم...
 : سرو........اشکان

 رهیگیچشمام جون م یمظلوم ترنم جلو صورت
 ...فهممیاز حرفاش نم یچیمن ه یول زنهیباهام حرف م اشکان
؟....  یباورم ندار یکنم وقت تونمیم کاریمن چ :چهیپیترنم تو گوشددم م یصدددا

 یباورم ندار ی... وقتیباورم ندار یوقت
 ادیبه خودش م یدست یتکونها با

 کنمیباز م چشمامو
 : سروش حالت..........گهیم یبا نگران اشکان

 ؟یاریمسکن برام م هی... کنهی: سرم درد مپرمیحرفش م وسط
 شهیو از اتاق خارج م هدیتکون م یسر یبا ناراحت اشکان

 هکی... ترمیم یبا همون حال خرابم به سدمت گوشد شدمویتخت بلند م یرو از
با  شددمویخم م نیزم یطرف پخش و پال شدددن... رو هیهاش هر کدوم  کهیت

 کنمیرو جمع م یگوش یشکسته شده  یها کهیلرزون ت یدستها
ش یحت کنمی... حس مشهیهر لحظه بدتر م حالم سخت هم ب دنینفس ک رام 

 شده...
 ی... باورم نداری.... باورم نداریندار باورم
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 کنهیم تمیو اذ چهیپیترنم مدام تو گوشم م یصدا
 : مرد باش سروش... مرد باش و تا آخرش بروکنمیلب زمزمه م ریز

 کهیت به نمویشیم نیزم ی...روشمینم میرو نفهمم تسل زیدفعه تا همه چ نیا آره
رو خراب کردم... با حسرت به  زیبار هم همه چ نی.. ا.کنمینگاه م یگوش یها

 ...کنمیازش نمونده نگاه م یزیکه چ یگوش
 ؟یکنیم کاری: چاشکان

زش ا یاما خبر گردمیکارت م میدنبال سدد یگوشدد یها کهیت کهیت یال به ال از
 ستین

 گردمیکارت م میدنبال س-
 کنمیم دایقرص رو کوفت کن من پ نی: تو ااشکان

 ؟یول-
 ... امشبرونیامشب از خونه پرتت کنم ب نینکن هم یکار هی: سروش اشکان

 یاعصابم رو خورد کرد یکاف یبه اندازه 
 کن اشکان داشیفقط پ-

 کنهیفرار که نم گهفیاتاقه د نی: تو هماشکان
بلند شمو من رو به سمت  نیزم یاز رو کنهیتموم شدن حرفش بهم کمک م با

 رهیگیآب به سمتم م وانیل هیرص رو با بسته ق هی. …کشونهیتخت م
 خورمیدونه دو تا با هم م هی یبه جا رمویگیقرص رو از دستش م ی بسته

 ….قرصا قو نیا وونهی: داشکان
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به ادامه  بدون رو به  یخال وانیل کشددمویآب رو سددرم وانیحرفش ل یتوجه 
 رمیگیطرفش م

 به خدا یا وونهی: دکنهیلب زمزمه م ریو ز رهیگیرو از دستم م وانیاخم ل با
 ردهگیکارت م میکه دنبال س کنمیو به اشکان نگاه م کشمیتخت دراز م یرو

م ....کم کشددمیم رهیبه سددقف خ رمویگینگام رو از اشددکان م قهیاز چند دق بعد
 رمیو به خواب م شنیپلکام بسته م

 ازدههیساعت  …ندازمیبه ساعت م ینگاه …کنمیبه زحمت باز م چشمامو
 ازدهی: کنمیلب زمزمه م ریز

 هوا رهیم دادم
رس به من و با ت شهیپرت م نییبود با داد من به پا دهیکاناپه خواب یکه رو اشکان
 کنهینگاه م

 …شمیسرعت از رو تخت بلند م به
 سکته کردم وونهی: چته داشکان

 با طاهر قرار داشتم …ینکرد دارمیچرا ب-
 خواب بودم خودم هم یدی... ند؟ی: کور بوداشکان
 دمیم رونیبا حرص ب نفسمو

 ؟یکرد دایکارت رو پ میس-
 زهیم یرو یکارت هم ممور می:هم ساشکان

 دست درد نکنه-
سمت م به س رمویم زیسرعت به   میو تو ج دارمیرو برم یکارت و ممور میبه 
 ذارمیم
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 می: واستا من آماده بشم با هم براشکان
 رمیم ... امشب آپارتمان خودمخوادینم-

 ؟یشرکت هم بر یخوای: ماشکان
: امروز دمیادامه م کشمیچروک شده ام م یبه لباسا ینه... همونجور که دست-
 با آالگل صحبت کنم... خوامیم

 قیرف مکنیم تیموفق ی... برات آرزویگرفت متوی: اوه... اوه... پس تصماشکان
صلگ یب با سرم  ... اونشمیاز اتاق خارج م دمویتکون م یسر یحو هم دنبال 

 فتهیراه م
 یخوردیم زیچ هی یموندی: سروش ماشکان

 بخور زیچ هی نیبش یگیشده تو م رمید گمی: من مگمیحرص م با
 نجایهم ای: شب باشکان

 سر به آپارتمانم بزنم... هی خوامینه... م-
... بعد از خارج شددمیبه سددرعت ازش دور م یلب ریز یخداحافظ هیگفتن  با

 کنمویرو روشن م نی... ماششمیسوار م رمویم نمیبه سمت ماش شدن از خونه
سدداعت باالخره به  میاز ن عدی... کنمیترنم حرکت م یپدر یبه سددمت خونه 

 ادی.. شم.یم ادهیپ نیو از ماش کنمیپارک م یرو گوشه ا نی... ماشرسمیمقصد م
به ا فتمیم یبار نیآخر جایکه  مدم...  ن  ادی... دنشیترسدد ادیترنم...  ادیاو

بان طاهر و  یحرفا ادیمادرجون...  یحرفا ادیحرفاش...  ادی... تشیعصدد
 رهیگیطاها... دلم م

 و دوم ستیب فصل
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زنگ رو به صدا  کنموی... دستم رو دراز مرمیبه سمت در خونه م کشمویم یآه
طاهر از پشددت  یگرفته  یو صدددا شددهی... بعد از چند لحظه در باز مارمیدر م

 شهیم دهیشن فونیآ
 باال ای: سروش بطاهر

سرم م شمویاومدموارد خونه م- شت  ... بدون توجه به اطراف به بندمیدر رو پ
در رو باز کنم در باز  کنمیدسددتم رو دراز م نکهی... همرمیم یسددمت در ورود

 شهیدر ظاهر م یآشفته تر از من جلو یو طاهر با حال و روز شهیم
 ت عوض شده... با خودم گفتم حتما نظریکرد ری: دطاهر

 برگردم ممی: محاله از تصمگمیو م زنمیم یتلخ لبخند
 داخل ای: بطاهر

ارد ... وشددمی... وارد خونه مکنهیو راه رو برام باز م رهیحرف کنار م نیگفتن ا با
به  یروز عشددقم رو ازم گرفت.... نگاه هیروز عاشددقم کرد و  هیکه  یخونه ا

 نهیشی... طاهر هم رو به روم ممنیشیاز مبال م یکی یو رو ندازمیاطراف م
 : چه خبر؟طاهر

 شددهینگاه هم م هیبا  یبدون یخوایخبرم... اگه از حال و روز من م یب ایاز دن-
 دیرو فهم زیهمه چ

 .. خوب هستن؟کنندیم کاری: خونوادت چگهیو م کشهیم یآه
شون ب- شمال بودم... د ی... دو هفته اخبرمیاز ستم  یهم خونه  شبیرو  دو

 ؟یکنیم کاری... تو چدمیبخوا
ستانهیپام ب هی... یچی: هطاهر  پام هم هیمادرمه....  یپدر یپام خونه  هی... مار

 ...برهیباز هم شبا خوابم نم یهمه خستگ نی... با انجایا
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ستام م نیب سرمو ستم... د نطوری: من هم همگمیم رمویگید هم به زور  شبیه
 باعث شد خواب بمونمهمون دو تا قرص هم  دمیدو تا قرص خواب

ضعه تو خوبه... من حال و روزم خطاهر س یلی: باز و  یکه جنازه  یبدتره... ک
 کرد من بودم ییترنم رو شناسا

 لرزنی... دستاش مفتهی... چشمم به دستاش مکنمینگاهش م یناباور با
شگل یچی: هطاهر س یباق یاز اون همه خو صورتش   اهیس اههینمونده بود... 

که همراهش بود نگاه کردم تا مطمئن  ییالیبه وسددا نانیاطم یبراشددده بود...
اون فرد  دیفهم شدددیمشددخصددات جنازه هم م یبشددم ترنمه... هر چند از رو

س شده ک ش فشیخب ک یبه جز ترنم ول ستین یسوخته   رونیبه ب نیکه از ما
 یدادم مدرک هیبهش هد شیسال پ نیکه من چند یپرت شده بود و اون دستبند

 از مرگ خواهرم نانیاطم یبود برا
 ترنم با اون همه درد و رنج رفته باشه شهینم باورم
چشددمام جون  یسددوخته شدددش جلو یچهره  بندمی: تا چشددمام رو مطاهر

 رنیگیم
 بود؟ یمال ک نی:ماشپرسمیزحمت م به

 بود شیمی: مال دوست صمطاهر
 بنفشه؟-

 اش رو با ترنم قطع کرد: نه بابا... بنفشه همون چهار سال قبل رابطه طاهر
 کنمیتعجب نگاش م با
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شتدهیو ادامه م زنهیم یپوزخند طاهر شت می: ماها قبولش ندا شه بن یانتظار دا ف
دو  نیا یبنفشدده به شدددت با رابطه  یباورش کنه... بعد از اون اتفاقا خونواده 

بهش گفت به  دویمادر بنفشددده چند بار مامان رو د ینفر مخالف بودن... حت
 نشه یدور و بر دختر من آفتاب نیبگ ترنم

 به باد فنا رفت؟ یاون همه دوست یراحت نیبه هم-
حت تر... ا نی: از اطاهر که از  نیهم را جا بود... من و تو  روزا دوسدددت ک

 که دوستاش بکنند میکرد کاریبراش چ میبود کانشینزد
 نداشت یا گهید هیمیترنم دوست صم ادمهیکه  ییتا اونجا -

صم یبه اندازه  چکسیدرسته با ه: طاهر شه  ش یتو ینبود ول یمیبنف گاه با دان
 کردیرفت و آمد م ادیهم ز گهینفر د هی

 یا... ترنم دوسددتکنمی... به چهار سددال قبل فکر مشددمیم رهیخ نیبه زم متفکر
 بنفشه بود ادمهیکه من  ییتا اونجا شیمیداشت اما تنها دوست صم یادیز
 شد یمیصم یبا مان شتریب ترنم بعد از اون اتفاق-
 ؟ی: با کگمیم ارمویسرعت سرمو باال م به

جب م طاهر مانگهیمتع نا صدددداش می:  ندا ما نا   یوقت یول کردی... قبل
 گفتیم یشد بهش مان شتریب تشونیمیصم

 دختره یمان یعنی... شهی... باورم نمشمیم رهیزده بهش خ بهت
 چهیپیترنم تو گوشم م یصدا
 با بنفشه برم؟ یذاریدوستمه... م یشب نامزد : سروش فرداترنم

 کدوم دوستت؟-
 ؟یشناسی: تو نمترنم
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 اجازه یپس اجازه ب-
 : سروشترنم

 ترنم اصرار نکن-
 نکن بدون خبر برما یکار هی ی: سروش ازت اجازه گرفتم که بدونترنم

 یبر ییکه بدون خبر جا یکنیم جایشما ب-
 : سدددروشترنم

 یریمجا ن چیترنم ه-
 ؟یزنی: سروش چرا حرف زور مترنم

 بفرستمت؟ ییتنها یدار ینکنه از من انتظار-
 بنفشه هم با منه گمی: مترنم

 مراقبتون باشه خوادیم یک ادیسرتون ب ییدختره... اگه بال هیاون هم -
و دوسدددت داره ت یلینامزد ماندانا بهم گفته خ ری... تازه امای: خب تو هم بترنم

 نهیبب
 روزا چقدر سرم شلوغه نیا یدونیدت که مخو-

 : سروشترنم
 نکن خودیترنم اصرار ب-

 هی: سروش باور کن ماندانا دختر خوبترنم
ه و شددب یچون مهمون گمی... فقط مهیدوسددتتت دختر بد گمیمن که نم زمیعز-

شناخت ستت ندارم نم یاز خونواده  یمن هم  دو تا دختر رو تک و تنها  تونمیدو
 بفرستم یب به مهموناون وقت ش
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 : دوست ترنم ازدواج هم کرده؟گمیم کنمویزحمت دهنمو باز و م به
 ارسالن داره ریپسر بچه هم به اسم ام هی: آره.. طاهر

... مطمئننا مهران هم ریارسددالن... ام ری... امی... مانشدددهیاز نهادم بلند م آه
 ه عجله کردمبا ماندانا داره... دوباره بهش شک کردم... دوبار ینسبت

 امیطاهر به خودم م یصدا با
هم که باخبر شددد  یکسدد نیمال ماندانا بود اول نیکه ماشدد یی: از اونجاطاهر

 گفت که ترنم سایخودش بود... ماندانا به ما خبر داد... ماندانا همون روز به پل
 یترنم خودکش گفتیم هی... ماندانا مدام با گرکردیآخر احساس خطر م یروزا

باورت نشدده  دی... شددامیما طبق معمول باور نکرد یاون رو کشددتن ولنکرده 
ماس م ما الت به  نا  ندا عه پ نیکه ا کردیما به  چکسیباز ه یول میکن یریگیدف

که اومده بود دمه خونه  شیمثل چهار سال پ قایماندانا گوش نکرد... دق یحرفا
 یوقت یررسب یهم بعد از کم سی.... پلگ*ن*ا*ههیترنم ب گفتیو با التماس م

 کرد... رییتغ زیشدن تو همه چ داینکرد اما با پ یاقدام دینرس یا جهیبه نت دید
 ؟یبا ماندانا صحبت کرد-

 یی.... از اونجانهیحاضر نشد من رو بب یحت یخونشون ول یبار رفتم جلو هزار
ا زد و م ادیترنم رو فر یگ*ن*ا*هیکه بارها و بارها ب شیکه مثله چهار سددال پ

رو  زیهمه چ دمی... اونجور که فهمنهیماها رو بب ستیاالن حاضر ن میکردباور ن
بار جلو سیبه پل ند  ته.... چ با گرفتمبرادرش مهران رو  یگف بار  ند  ... چ

که جلو نینداد... آخر یا جهینت یحرف زدم ول ریشددوهرش ام در  یبار 
شون رفتم فقط و فقط فحش نثارم کرد... مدام م شت گفتیخون ش نشماها به ک

شماهانیداد ست نیکه باورش نکرد یی...  شماهانیقاتل ترنم ه  یکه حت یی... 
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روز  ...اوندیپاکش هست اسقاتل ترنم و احس نیبعد از مرگش هم باورش نکرد
شوهرش بهم گفت د دادیاونقدر داد و ب شد...  ا اون طرف گهیکرد که حالش بد 

 نیا به شددوهرش گفته که ماندانا دوباره بارداره دکتر نکهینشددم... مثله ا یآفتاب
 براش مضره یعصب یفشارها

 نکردن؟ دایپ یزیچ سایپل-
 بود یخال هیرفتن خونه خال یهم که داده بود ی... به اون آدرسزیچ چی: هطاهر

 یچندان زیچ می: همون روز هم که من و ترنم اونجا بودگمیم زنمویم یپوزخند
 تو اون نبود

 رسنب یزیتا االن نتونستن به چ ین ولاز قبل دنبالشون بود سای: پلطاهر
 رهیدلگ یلیخ یلی... خونه خندازمیبه اطراف م ینگاه کشمویم یآه

 کردیآخر تو شرکت شماها کار م ی: درسته که ترنم روزاطاهر
 گمینم یزیچ دمویتکون م یسر

 شد؟ یراض ی: چه جورطاهر
 مجبورش کرد یرمضان یمجبور شد... آقا-

 خودم مجبورش کردم یدرنشد بگم با قل روم
 کردیداشت وگرنه قبول نم اجیبه پولش احت نکهیمثله ا-
: مادرم قسددمم داده بود کمکش گهیو م رهیگینگاهش رو از من م یشددرمندگ با

 نکنم
مه چ پرسددمینم به روش  زیچ چی... هدونمیرو م زیچرا... چون خودم ه رو 
شرمنده ام... شرمنده  ایدن ی همه یخودم هم به اندازه  کنمی... درکش مارمینم
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شرمنده  یماجرا ی شرمنده  شبیکه د ییتهمتها یته باغ...   یبه ترنم زدم... 
شر ی چهیآالگل که اون رو باز ست خودم کردم... من خودم   یهمه  ی مندهد

 بگم تونمیم یعالم هستم... پس چ
به فکر  دینکن... االن با تی:طاهر خودت رو اذگمیزمزمه وار م نایا یهمه  با

 میترنم باش یگ*ن*ا*هیاثبات ب
سروش... خ یلی: خطاهر شته فکر م یسخته... وقت یلیسخته  تازه  نمکیبه گذ

خوش نشددون  یبه ترنم رو چوقتیکردم... طاها که ه یچقدر کوتاه فهممیم
رت .. باوگهینم یچیاالن ه شدددیم ریبخاطر ترانه با ترنم درگ شددهیو هم دادینم
... اون دفعه گهیکلمه هم از ترنم بد نم هی یحت یا نهیک یسددروش طاها شددهیم

... شدددی.... باورم نمکردیم هیکه ته باغ بابابزرگ نشددسددته بود و گر دمیخودم د
 دهیخودم رو گرفتم که به سمتش نرم... خونوادم بدجور از هم پاش یجلو یلیخ
ش یلیکه خ نهیا لشیدل دیشا- م رو ن... ما بعد از مرگ ترانهف ترمیدیزود کنار ک

 میفراموش کرد
ت به بن بسدد میرفتیکه م یزیقبول کن من و تو دنبال هر چ ی: سددروش ولطاهر

ترنم باز هم  یبعد از مرگ ترانه دور از چشم همه حت ستین ادتی... میخوردیم
 میترنم بود یدر به در دنبال کارا

من و ... ادمهیاون روزا  ی... همه شددهیحالم خراب م کنمیاون روزا که فکر م به
ما ا میدور از چشم خونواده ها دنبال مدرک بگرد میطاهر با هم قرار گذاشته بود

 ...میشد دیمن و طاهر هم ناام لمیشدن اون ف دایبا پ
 ودب یزده بود چ لمیکه تو اون ف ییپس اون حرفا گ*ن*ا*ههی: اگه ترنم بطاهر
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ر فک نیبه ا چوقتیمربوطبه گذشددته ها بود.... طاهر چرا ه دی.. شددادونمینم-
 رو فراموش کرده باشه اوشینکردم که ممکنه ترنم عاشق من شده باشه و س

سا... چه اون المی: چه اون فگهیم متفکر ... چه اون اس ام الیمی... چه اون عک
 یترنم خبر داشت... حت زینفر از همه چ هیبود  نیا یاسا... همه نشون دهنده 

 داشت وشایبه س لیکه ترنم در اون اوا یعالقه ا
 رو گرفته لمیکه اون ف هیخبر داره کس زیکه از همه چ یتنها کس-

نه واسددده  یتالف خواسدددتیکه برادر مسددعود م کنمی: من فکر مطاهر  یک
صور  نکهی: تو اگمیم پرموی........وس حرفش منیهم ض هیمن س هیطرف ق ت ه
 ه؟یک هیقض ی گهیکه طرف د نهیمهم ا ستین یشک

 آشنا هی دی: به قول تو... شاطاهر
آشددنا بوده... طاهر ما از اول اشددتباه  هیحتما  شددمینه... دارم مطمئن م دیشددا-

نبال د دیترنمف با یگ*ن*ا*هیدنبال کردن اثبات ب یما اون موقع به جا میکرد
شتیم یاون فرد صد اگه اون طرف  ی گهیکه طرف د میگ صد در  ماجرا بود... 

 شدیحل م زیهمه چ میکردیم دایرو پ
 ...میگشتیدنبال اون فرد م دی: حق با توهه... باگهیو م دهیکون مت یسر

... به نظر من ارمیدر ب زیسددر از همه چ خوامیم یول رهید یلیهر چند االن خ-
 همراه ترنم بودن شهیهم شیکه در چهار سال پ میشروع کن ییاز کسا دیبا

نا همطاهر ندا ما  یا هزیانگ یبا ترنم بودن ول شدددهیهم ی شدددهی: بنفشددده و 
 وجو...........
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 کیاز نزد دینه... ما با ای میکن دایکار اونا پ یبرا یا زهیانگ سددتیطاهر مهم ن-
رو  زیبود که همه چ کی... چون اون فرد اونقدر به ترنم نزدمیشددروع کن نهایتر

اون بدونه... حتما ترنم اونقدر به اون فرد اعتماد داشددته که در مورد  یدرباره 
 ههم به اون گفته باش وشایعالقه اش به س

 باشه؟ تونهیم یک یعنی: طاهر
باسدددتین بهیکه غر دونمیرو م نی... فقط ادونمینم-  هانیتر کیاز نزد دی... 

 میشروع کن
 باهامون حرف بزنه ستی: ماندانا که حاضر نطاهر

 رهیتو هم م اخمام
ست نیکه ا نیحرف بزنه... هم دیبا- سال با ترنم دو رت به نظبهم نزد  شویهمه 

 یباورش نکردم... وقت میترنم بود یما که خونواده  ی... وقتسددتیمشددکوک ن
 یاهدوست دانشگ هیبود باورش نکرد... ماندانا که  شیمیبنفشه که دوست صم

 باورش کرد؟ یبود چه جور
 نگاه نکرده بودم ینجوری... تا حاال به ماجرا ادونمی: واقعا نمطاهر

 ؟یکرد کاریرو چ یکرده بود دایه پکه تو اتاق تران یلمیاون ف-
نگفتم... همه تا حد مرگ از ترنم  یزیچ ی: هنوز همونجاسدت... به کسدطاهر

ضع از اون دنیدیرو م لمیمتنفر بودن اگه اون ف به  یحت ...شدیکه بود بدتر م یو
فا یزیخود ترنم هم چ باز  یلمیداشدددت نشددون دادن ف یا دهینگفتم چه  که 

 انکارش کنه خواستیم
 ذاشتمیتنهات م دینبا-
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شتطاهر  یابر یا زهیانگ گهید لمیشدن اون ف دای... خودم هم بعد از پی: حق دا
 ترنم نداشتم یگ*ن*ا*هیدنبال کردن ب

شده - سته  شک شتم... من اون لحظه فقط به غرور  خودم  ینه طاهر حق ندا
 کردمیفکر م
 انیودتر از از یلیتو بود خ یکه هرکس به جا یدونی: سروش خودت هم مطاهر

 کردیم یجا خال
 کنمیعوض م حرفو

 توش باشه یبدرد بخور زیچ هی دی... شا؟یاریلپ تاپ ترنم رو ب شهیم-
 رو ازش گرفته بود... لپ تاپ نداشت زی: بابا همه چگهیم ینیلحن غمگ با
 دیرسیترجمه م یبه کارا یپس چه جور ؟یچ یعنی-

که با همون به کاراش سددر و سددامون تو اتاقش بود  یمیقد وتریکامپ هی: طاهر
 دادیم

: گمیم کنمویبه زحمت دهنمو باز م بندموی... چشمامو منهیشیتو گلوم م یبغض
 بدونم........... خوامیم یدر مورد ترنم زد ییحرفا هیطاهر اون شب ته باغ 

همه عذاب فقط و  نیبود سددروش... شددک نکن... ا قتی: همه اش حقطاهر
ترنم  یگ*ن*ا*هیاز مرگ ترنم ترس از ب شددتری... بسددتینمرگ ترنم  یفقط برا

 ...میدیطاها همه ترس ی... منف مامانف بابا حتمیدار
... عقب بودم ایاز دن یلیانگار خ یبودم درست نباشه... ول دواریته دلم ام هنوز

 یترنم من رو بدبخت کرد ول کردمیبودم تموم اون سالها فکر م الیچه خوش خ
 کنهیم یامش داره زندگخودش در کمال آر
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 نمشیبب خوامی... مسیدوست ترنم رو بنو ی: آدرس خونه گمیمقدمه م یب
ن تموم او یبفهمم موضددوع از چه قراره... برا دیکنم... با دایاون فرد رو پ دیبا

ست از د یکه برادرم برا ییاون اشکها ی... برامیدیکه من و ترنم کش ییرنج ها
دسدت  یکه به دل ترانه نشددسددت و از زندگ یغم ی... براختیدادن عشددقش ر

 قصدش نابود کردن دبو یکنم اون فرد هر کس دایاون طرف رو پ دیشست... با
 داد... همه رو... یما بود چون همه رو به باز یهمه 
 حالش بد بشه ترسمی: سروش اون حامله هست مطاهر

 بوده؟ یبفهمم اون فرد ک دیبه جهنم... من با-
 حدسه... ممکنه ماندانا هم در حد خودمون بدونه هیفقط  نیا ی: ولطاهر

اگه حدسمون غلط هم باشه  یحت ینه ول ایندارم حدسمون درسته  یمن کار-
 سالها با ترنم بوده نیکمکه... چون تمام ا نیباز ماندانا بزرگتر

 می: پس الاقل بذار باهم برطاهر
 تو سرت شلوغه.........-

 دفعه تا آخرش ادامه بدم نیمن هم باشم... بذار ا : نه سروش... بذارطاهر
 : باشهگمیم کشمویم یآه

 : ممنونکنهیلب زمزمه م ریو ز زنهیم یلبخند
به زم دمویتکون م یسددر ندارم... دلم  یبرا ی... حرفدوزمیم نینگامو  گفتن 

 ارمیسر درب زیزودتر از همه چ خوادیم
 ؟ینیاتاق ترنم رو بب یخوای: هنوز هم مگهیاز چند لحظه مکث م بعد

.. .رهیگیکه خندش م زنمیبهش زل م رمویگیم نیبا سددرعت نگامو از زم چنان
رو اتاقش کجاست ب یدونی: خودت که مدهیادامه م یو با لبخند تلخ شهیبلند م
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شپزخونه چ نمیسر به اتاقش بزن... من هم برم بب هی سه خوردن پ یزیتو آ  دایوا
 شهیم

تاق یبرم تو خوامیبعد از مدتها م ...شدددهیم یجور هیدلم  ته که ترنم توش  یا
شینفس م  توجه به طاهر راه اتاق یب شمویمبل بلند م ی... به زحمت از رودیک

 رمیگیم شیترنم رو در پ
ه در ... باالخره برهیضددربان قلبم باالتر م شددمیتر م کیلحظه که به اتاق نزد هر

... چشددمامو لرزهی... دسددتم مراه اومده رو برگردم خوادی... دلم مرسددمیاتاق م
ه ک یقدم بذار ی... چه سددخته بعد از سددالها تو اتاقکنمیدر رو باز م بندمویم

ش سرشار از خاطرات تلخ و  شمویم یقی... نفس عمنهیریبرات  شمامو ب ک از چ
به آرومکنمیم تاق م ی...  مل ا دونمی... نمشددمیوارد ا تاق ا نیچرا تح قدریا  ن

 یلیترنمف بدون حرفاشف بدون خنده هاش خ اتاق بدون نیسددخته... تحمل ا
 سخته...

 «یسروش»
 کنهیرو برام سخت م دنیو نفس کش نهیشیتو گلوم م بغض

 «من یدارم موش موش دوست»
و مرتبه به جز رختخوابش که اون هم  زیتم زی... همه چبندمیرو پشت سرم م در
ود ب ختهیهم راتاقش ب شددهیکار طاهر باشدده... بر خالف گذشددته ها که هم دیبا

 خودشه یسر جا زیاالن همه چ
 ... «سروش»
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... به زحمت خودم رو کنهیو داغ دلم رو تازه م چهیپیمدام تو گوشددم م صددداش
صندل شت م یبه  صندل ی... حترسونمیم زیپ ستم...  رو  یجون ندارم رو پام وا

 هی... انگار زنمی... نفس نفس منمیشددیروش م کشددمویکنار م زیاز پشدددت م
سافت  سرم رو بدمییرو دو یطوالنم ستام م نی...  روم آ کنمیم یسع رمویگید

ترنم تو گوشددمه... حواسددم به  یسددروش سددروش گفتنا یصدددا یباشددم... ول
گاه دکمه رهیم وترشیکامپ وشن تا ر شمیمنتظر م زنمویپاورش رو م ی... ناخودآ

 افتاده... زیم یبشه... چند تا کتاب رو
 زیباز م مهین ی.... چشددمم به کشددوسددتین دایپ زیم یرو یخاصدد زیچ چیه
ا چند ت دفیسددر رسدد هی... چند تا خودکارف کنمی... کشددو رو کامال باز مفتهیم

و ر دی... سددررسددشددهیم دایتوش پ گهیخورده خرت و پرت د هیو  تیزیکارت و
رو  و ریکشددو رو ز لیوسدددا گهیخورده د هی... ذارمیم زیم یرو ارمویم رونیب
تا دونه  ی... نگاهشدددهینم دایتوش پ یخوربدرد ب زیچ چی... هکنمیم به چند 

 یمال شددرکت آقا یکیمال شددرکت خودمه...  یکی... ندازمیم تیزیکارت و
 ناآشناست ی... اما سومهیرمضان

 شیروانشناس.... بهزاد نکو-
 داشدددت یدکتر هیترنم تو شددرکت با  فتمیروز آخر م ادی... رهیتو هم م اخمام

 ندازمیه مبه شمار ی... نگاهزدیحرف م
ه داشتم ک شبی... شمار برام آشناست.. دنهیشیرو لبم م یشماره لبخند دنید با

 یبرخورد کرد ول یشددماره ا نیچشددمم به چن کردمیتماسددها نگاه م سددتیبه ل
شماره  یچون همه  سم به   نیهم دونمینم قایبود دقت نکردم... دق یمان یحوا

 یو رو دارمیمکارت رو بر بود... نیهم هیشددب کنمیحس م ینه... ول ایبود 
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ه ... با دقت بدمیم وتریحواسددمو به کامپ بندموی... کشددو رو مذارمیم دیسددررسدد
 چیگفتن داشته باشه... ه یبرا یکه حرف زیچ هیاز  غیدر یول زنمیهمه جا سر م

 ... به جز چند تا آهنگ و چند تاشددهیکه نم شددهینم دایپ وتریکامپ نیتو ا یزیچ
م رو خاموش کن وتریکامپ خوامیغصدده م با... هیسددینگلمتون ا یورد که ترجمه 

 کنمویم کیروش دابل کل ی... با کنجکاوفتهیم یصددوت لیفا هیکه چشددمم به 
 تا آهنگ پخش بشه شمیمنتظر م

 چهیپیتو اتاق م یلهراسب یعل نیغمگ یاز چند لحظه صدا بعد
 ستین یکیدونم دلت با من  یم نکهیا با
 ییرفتن مبتالبه  نمیب یم نکهیا با

به داخلش  ینگاه دارمویرو برم دی... سددررسددنهیشددیرو لبام م یتلخ لبخند
سفندازمیم شده... از رو یچی... هدهیسف دهی...  شته ن لند ب یصندل یتوش نو
 کنمیپرت م زیم یرو رو دیسررس یبا ناراحت شمویم

 کنارم یبندم که بمون یم چشمامو
 ییکنار من کجا دونمیم نکهیا با
خل سددررسدد کهیت هی غذ از دا تهیم رونیب دیکا کاوف با کنج غذ رو  ی...  کا

رگه ب نیب ینگاه دارمویرو دوباره برم دی... از وسط پاره شده... سررسدارمیبرم
سمت شهیم دایکاغذ هم پ ی گهید ی کهی... تندازمیهاش م ... همونجور که به 

 فتهیکاغذ م یرو یچشمم به نوشته ها رمیتخت ترنم م
 نمیاتوببیبندم که رو یم چشمامو

 ینامه ا سمینویسرانگشتان لرزان م با»
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 یا وانهید یپرغصه  یقصه  یبخوان تا
 اشکها بر هر سطور نامه ام یپا یجا

 «یا رانهیو شودیجوابت چلچراغان م با
خط  ی... همه نوشددته ها درهم برهمه... وسددطاش کلنمیشددیتخت م یلبه  رو

 یحال و روز خوب نوشدددتیکه داشدددت م ینداره...معلومه اون زما یخوردگ
شددده رو  ختهیکاغذ ر یکه رو ییاشددکها شددهیم ینداشددت... هنوز هم به راحت

هش ب خواستمیهست که م ی... مال شبفتهینوشته ها م خی... چشمم به تاردید
 شهیم یجور هیکنم... ته دلم  عرضت

 ارمیب ادمیبندم تو رو  یم چشمامو
 دونم اما یم هییایمن رو یها حرف
 فتهیوسط کاغذ م ی... چشمم به نوشته هادمیرو کنار هم قرار م کاغذا

سروش من نبود نه» شب  سروش من مهربونتر از ایتو ام ست که  نی...  حرفا
 «دهب لمیتحو یا رحمانهیپوزخند ب یدلدار یو به جا نهیبخواد اشک من رو بب

 چرخهیسطور م نیب چشمم
عاشقانه ات  یمن نوازشها یب جواب ترسهاآغوشت گرم نبود... امش امشب»

سه ها شب ب*و* شب ه تینبود... ام شق نبود... ام شته  زیچ چیاز ع مثله گذ
صال  شب ا شب فقط و فقط  کینبود... ام کاب*و*س بود...  هیشب نبود... ام

 «کاب*و*س تلخ هی
 رو دارم ایرو نیازتمددددددددددددددددددددددد دددددددام تو هم من

سال بودم... تمام ا نیا تمام» سال چشم به راه بودم... تمام ا نیچهار   نیچهار 
به  نیچهار سدددال عاشددق و دل خسددته بودم... تمام ا چهار سدددال محکوم 
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سال د نیخ*ی*ا*ن*ت بودم... تمام ا ستدار تو بودم... تمام  وونهیچهار  وار دو
بودم...  نبودنم یچهار سددال با همه  نیچهار سددال منتظر تو بودم... تمام ا نیا

سروش به خدا تمام ا شم انتظار...اما تمام  نیآره  سال من زنده بودم و چ چهار 
... نه چشددم به راهم... نه عاشددقم.... نه دوسددتدارم... یچهار سددال نبود نیا

 «ینبود یچیمن ه ی... حداقل براینبود یچیه
 ینمون یرنجم تو حق دار یتو نم از
نبود... من دوستت داشتم  نیانتظار من اهمه سال  نیبه خدا جواب ا سروش»
 «... من دوستت داشتم...وونهید
شتکنمیبغض زمزمه م با شد ی... نگو روزا؟ی: دا . ترنمم.. یآخر از من متنفر 

 نگو
 دمیباز به خوندن ادامه م یول شنیچشمام تار م یجلو

 یتوهم مثل خودم مجبور باش دیشا
در و پ یه ازت انتظار محبت داشتم وقتک کردمی... اشتباه میهر چند حق دار »

... نه تو همون چهار داشددتم؟یاز تو انتظار باور م دیمادرم باورم نکردن چور با
.... امشب باور کردم دمیبه حرفت رس ریمن د ی...ولیجوابم رو داد شیسال پ

 «... امشب باور کردمیکه واقعا از من متنفر
 ستمیترنم... به خدا ن ستمین-
که نابودت کنند  یبد اریاخت یعنی... عشددق فهممیجمله رو م نیا یمعن حاال»
... دمیفهمیم نایکاش زودتر از ا ی... اکنندیکار را نم نیکه ا یکن” اعتماد“ یول

 «نبود نیحاال وضعم ا دیشا
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... پر از ادی... پر از فریهسدددت ... پر از ناراحت هینوشددته ها پر از گال ی همه
 یدلتنگ
 ستیها دست خودم ن هیثان نیکن ا باور

 نیبودن در ع کیبهتر از نزد یلیخ یکینزد نیکه دور بودن در ع فهممیم حاال»
 «ینبود چوقتیه یبودم ول شهیهم هیدور

 ...دنیعشق م یجمله هاش بو یشده... همه  نیهاش با غم عج نوشته
 رم یبن بست م هیپشت رد تو به  من

بود.... نگاهم قلبم دستم جونم همه  یدنیقم دفاصله ها باز هم عش یهمه  با»
سلول  یی...... توکردنیوجودم...همه و همه تو رو طلب م ی که تنفر تک تک 
... چه سددخت بود ینبود چوقتیبودمو ه شدددهیبدنت رو پر کرده... هم یها

 نیا چون تو راچ یدونیروزا سخت تر از نبودنت بودنته... م نینبودنت هرچند ا
 بودنت دیام یول یروزا هسددت نیا یبودنت بود ول دیام یول یچهار سددال نبود

 نیبودنت در ع هیتلخ یای... چه رویهنوز هم مال من بود کاشی... اسدددتین
 «نبودنت

ندارم... اون زجر م یدر جواب دردا یحرف چیه و من هر روز  دیکشددیترنم 
 دادمیاز روز قبل آزارش م شتریب

 مدیلحظه رو صدبار د نیا کنمیم حس
جمله رو تکرار  نیهزار بار ا یبگم ازت متنفرم... دوسدددت دارم روز خوامیم»

 وونهیهنوز دوسددتت دارم... هنوز د ی... لعنتتونمی... واقعا نمتونمینم یکنم ول
ستت دارم... هنوز دلتنگ آغوش گرمتم... هنوز م سروش به خوامتیوار دو  ...
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رو  دمیام یهمه  چرا.. .؟یسددروش؟ چرا رفت ی... چرا رفتخوامتیخدا هنوز م
 «یگردیبرم کردمی... فکر میگردیبرم کردمی... فکر میکرد دیناام

... تو رو خدا حاال تو برگرد... ی: برگشددتم خانمکنمیلب با بغض زمزمه م ریز
 من برگشتم

 رم یچشم تو از دست م یروبرو من
ت از سخ رشتیب یلیخ یلیگرفتم فراموشت کنم... سخته... خ میتصم امشب»
دم همه آ نی... مگه اتونمی... پس من هم م؟ی... مگه تو نتونسددتتونمیمن م یول

 «چرا من نتونم تونندیم ایهمه دن ی... وقتتونمینتونستن؟... پس من هم م
 ...رهیم یاهیس شتری... چشمام هر لحظه بادیباال نم نفسم

در که ازت  یبه حرمت عشق شکونمیاما من تو رو نم یمن رو شکوند امشب»
سابق نم یچیه گهید دونمیرو خوب م زیچ هی یدل دارم ول شب شهیمثله  ... ام

داد.... تعرض تو... شددکوندن حرمت  یبد بودنش به من درس بزرگ یبا همه 
 نیا آره... شددهیمثله اون روزا نم یچیه گهیعاشددقانه ات امشددب بهم فهموند د

مه  فی... حهیدرس بزرگ  ی.... دوره مدیفهم ریها رو د یدنیفهم یکه من ه
س سرر شق ما  شم... تو د دهیع سرو شق من... آره  ... یستیسروش من ن گهیع

ون م نیب چوقتیعشق ما اشتباه بود... از همون اوله اول... که اگه درست بود ه
 دتیبا عشددق جد برو.... خداحافظ عشددق من... خداحافظ... فتادینم ییجدا

... یکرد هیبهم عشق هدکه  ییسر کن... من ازت گذشتم به حرمت همه روزا
عاشق شدنم اشکهامه...  متی... قپردازمیعشقت رو م متیروزا دارم ق نیمن ا
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شق من هم حال و روز االنمه... فقط آرزو م یتاوان یزیهر چ  کنمیداره تاوان ع
 «ودمب تیاشتباه زندگ نیزرگتر... ببخش که بیرو بدون دتیقدر عشق جد

 چهیپیدادم تو گوشم م لیبه ترنم تحو یروز هیکه  ییحرفا
از تو  ییکه گرفتم جدا یمیتصددم نی... بهتریمن یاشددتباه زندگ نیبزرگتر تو»

 «بود
له ا دونمی... فقط مسددوزهیم بیعج قلبم فاصدد ندارم... اون  یتا مرز جنون 

در  شیچشددمام به نما یحرفا... اون شددب... اون التماسددا... همه و همه جلو
 انیم

 فتهیصفحه م نییبه شعر پا چشمم
 رمیچشم تو...........از دست م یروبرو من

 زنمیبار آخره دارم باهات حرف م گهید نیا»
 ازت دل بکنم خوامینامهربون م خداحافظ

 تونمیمن م یسخته ول تونمیمن م یول سخته
 «تا که فراموشت کنم  گمیم نقدیجمله رو ا نیا

د مرگ از خودم تا ح شددهیشددعر نوشددته شددده باعث م ریکه ز یجمله ا نیآخر
 متنفر بشم

زرگش که آنکه من ب سدتیاتفاق ن نیتر از ا حیقابل توضد ریغ زیچ چیه ایدن تو»
 «کردم ف کوچکم کرد!

مه  تنفر نهیوجودم رو پر م یه از تنفرم... تنفر از خودم... از  زی.... آره لبرک
قدر از خودم متنفرم... اومیخودخواه که چ فام... از غرورم... آخ ن ... از حر
ه اگ ی... حتدی... نباکردمیباهاش اون کار روم دیاون باغ... من نبا یشددب تو
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قم ... اون عشکردمیاون کار رو م شباها دیمن رو تباه کرد باز هم نبا یایترنم دن
اون  دیتنفر باز هم دوستش داشتم... من نبا یسال با همه  نیا یتو یبود... حت
 ... لعنت به مندی... نباکردمیکار رو م

شتهام به زم نی... کاغذ از ب شمیتخت بلند م یزحمت از رو به ... تهفیم نیانگ
با همه  خوادی.... دلم مشهیو طاهر وارد اتاق م شهیموقع در اتاق باز م نیتو هم

صال قدرت هچ نیقدرت هم یبزنم اما حت ادیوجودم فر ی  یرو هم ندارم... ا
 دنینفس کش یرو ندارم... حت

 ..: سر.........طاهر
شته هامونهیمن حرف تو دهنش م دنیبا د طاهر شمم به  یترنم جلو ی... نو چ

 انیدر م شینما
 «بودم تیاشتباه زندگ نیکه بزرگتر ببخش»

 شده؟ ی: سروش چپرسهیم یبا نگران طاهر
ض ریغ زیچ چیه ایتو دن » بزرگش  که آنکه من ستیاتفاق ن نیتر از ا حیقابل تو

 !«کردم ف کوچکم کرد 
 رسونهی... طاهر با سرعت خودش رو به من مشنیخم م وهامزان

 ؟یکرد کاری: سروش با خودت چطاهر
 : من نابودش کردم طاهر... من اونشب نابودش کردمکنمیلب زمزمه م ریز

 ؟یگیم ی: سروش چطاهر
دوسددتم داشددت... هنوز دوسددتم داشددت... من نابودش کردم طاهر... من -

 نابودش کردم
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 «دوستت دارم هنوز  یلعنت »
 شهیچشمام تار م یجلو ایدن همه

 وونهیوار دوستت دارم.... هنوز د وونهیوار دوستت دارم... هنوز د وونهیهنوز د »
 «وار دوستت دارم 

 فهممینم یچیه گهیو بعدش د رهیگیب*غ*لم رو م ریز طاهر
رنم اتاق ت ی... هنوز توندازمیبه دور و برم م ی... نگاهکنمیرو باز م چشددمام

 یرو کنار تخت گذاشددته و رو یتخت ترنم... طاهر هم صددندل یهسددتم... رو
 دستاش گرفته نینشسته... سرش رو ب یصندل

 کنمیزحمت اسمش رو زمزمه م به
 ... چشماش سرخه سرخه...ارهیرو باال م سرش

 ؟ی: باالخره به هوش اومدگهیگرفته م ییصدا با
 شد؟ ی: چگمیم دمویتکون م یسر

 نایاطر ا: فکرکنم به خگهیم یگرفته ا یو با صدا رهیگیترنم رو باال م یاه نوشته
 یاز حال رفت

 سوزهیم بی... قلبم عجارمیم ادیرو به  زیکم کم همه چ ندازمیبهش م ینگاه
ا ... بشهیم ریچشمش سراز یقطره اشک از گوشه  هی... فتهیبه طاهر م چشمم

... طاهر با اون همه زهیاشددک برطاهر  شددهی... باورم نمکنمینگاش م یناباور
شد امروز جلو یحت طیشرا نیغرور که در بدتر شکسته ن  یدر زمان مرگ ترانه 

 زهیریمن داره اشک م یچشما
فتن و گ نیبگه.. رگ گردنش متورم شددده... انگار ب زیچ هیتا  کنهیباز م دهنشددو
 مردده زیچ هینگفتن 
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 نمیشیتخت م ی... به زحمت رورمیگیاز طاهر م نگامو
 یلیدلمو سوزوند... خ یلی: نوشته هاش خکنهیشروع م باالخره

تند نفسددهام سددکوت اتاق رو بهم  یگفتن ندارم... فقط صدددا یواسدده  یچیه
 زنهیم

: اون شدددب ته باغ ترنم مرد... دهیادامه م یاز چند لحظه مکث به سددخت بعد
شقش... ام سمش لیدل ی... همه دشیروحش... ع شد فقط ج  بودنش نابود 
 گوشت کهیت هیمونده بود... فقط و فقط 

 حرفا رو ندارم نیا دنیکاش ادامه نده... تحمل شن یا
 :کنهیلب زمزمه م ریز لرزهیهمونجور که دستاشو مشت کرده و صداش م طاهر

شب وقت سه به ترنم دمیرو گردنش رو د یکبود یاون ستم چه بر شک  یمن هم 
 که...........

 تو رو خدا ادامه نده... من تحملش رو ندارم : طاهر نگو...گمیداد م با
 ینه به نشو یحالم خرابم شده... سر ی... انگار تازه متوجه فتهیبه من م نگاش

... اونقدر سوزونهیکه دل من رو م ی... آهکشهیم یقیو آه عم دهیتاسف تکون م
 کنمیوجود سوختنش رو احساس م یکه با همه  سوزهیم

 زنهیاتاق زل م یه پنجره و ب رهیگیرو از من م نگاش
 ادیاز  تونمی... نگاه آخرش رو نمکنمیچرا همه جا احساسش م دونمی: نمطاهر

 ببرم
 ...کنهیکه داغ دلم رو تازه م کنهیرو زمزمه م یاز تموم شدددن حرفش شددعر بعد

 هر چند داغ دلم کهنه نشده بود که بخواد تازه بشه
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 سوزهی... قلبم بدجور مرمیگیم شی... واقعا دارم آترمیگیم شیآت دارم
 نهکیسنگ قبر ترنم نوشته شده رو زمزمه م یرو که رو یبا بغض شعر طاهر

 تر از آنم که بي رنگ بمیرم آبي
 شیشه نبودم که با سنگ بمیرم از
سابشمیتخت بلند م یاز رو یسخت به ست و ح ندارم... خودم  ی... تعادل در

 رسونمیاتاق ترنم م یرو به پنجره 
 مده بودم که تا مرز رسیدنآ من

 تو فرسنگ به فرسنگ بمیرم همراه
 دمیکه تو گلوم نشسته رو به زحمت قورت م یبغض

 کسي نیست که اینگونه غریبم تقصیر
 که خدا خواست که دلتنگ بمیرم شاید

 شهیم ریچشمم سراز یقطره اشک از گوشه  هی کنمیکه م یمقاومت یهمه  با
مورد عالقش رو  یبود که شددعرا یاول دفتر ی : صددفحهگهیهمون بغض م با

 دلتنگشم یلی... از اونجا برداشتم... خنوشتیتوش م
 کوبمیم واریو با خشم به د کنمیلرزونم رو مشت م یدستا

 ؟یکنیم کاری: سروش چگهیم یبا نگران طاهر
 ودنب نی: حق ترنم اگمیم یبلند یبا صدا گردمویخشونت به عقب برم با

مه م یآرومتر یبا صددددا دمویم هیتک وارید به ناحقش رو دمیادا قام مرگ  : انت
 رمیگیم
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و  خورمیسر م وارید ی... همونجور که از روشهیبلند م یصندل یاز رو طاهر
که  یمتیبه هر ق رمیگی: انتقامش رو مکنمیلب زمزمه م ریز نمیشددیم نیزم یرو

 رمیگیشده انتقامش رو م
 ؟ی: سروش خوبگهیو م هرسونیخودش رو به سرعت به من م طاهر

 میکن دایرو پ شیباعث و بان دیطاهر با-
 : سرو......طاهر

 بچرخه ابونیاون طرف راست راست تو خ خوامینم-
 میکنیم داشی: پگهیو با تحکم م دهیبه شدت تکونم م طاهر

 دمیم هیتک واریسرمو به د بندمویم چشمامو
 : سروش حالت خوبه؟طاهر

 هیسدکوت  قهی... بعد از چند دقدمیسدرم رو تکون م بسدته یهمون چشدمها با
رد احساس د دمیکوب واری... از بس محکم دستم رو به دشهیخورده حالم بهتر م

 حرفاست... نیتر از ا قیچون درد من عم ستین یزیدردا برام چ نیاما ا کنمیم
 کنهیلحظه هم رهام نم هیو  چهیپیکه تو قلبم م هیدرد من درد

شمام رو باز م  یرو به رو نیزم یکه رو نمیبی... طاهر رو مقابل خودم مکنمیچ
جام  از دمویم لشیتحو ینیبهم زل زده... لبخند غمگ یمن نشددسددته و با نگران

ز ا یچیه گهید مهی... انگار تا االن باور نکرده بود چقدر حالم وخشددمیبلند م
شاگهیترنم نم سهیم دی...  شه ول تر  نیرنم ارگ تبا م دونهینم یدوباره حالم بد ب

سمت کمد اتاق م میشگیحال و روزه هم و و  ریرو ز زی... همه چرمیشده... به 
 نمکیکتابها رو هم نگاه م یالبه ال یتخت حت ری... کمد هاف کشددوهاف زکنمیم
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ساب زیچ چیاما ه ست و ح  دمیکه اول د تیزیبه جز اون کارت و یا گهید یدر
 کنمینم دایپ

 زیچ هیچشمم به  دیگرفتم تا شا رنظریاتاق رو ز که متفکر دور تا دور همونجور
 که چقدر اتاق ساده تر از گذشته شده کنمیفکر م نیکه کمکم کنه به ا فتهیب

 امیطاهر به خودم م یصدا با
 شهینم دایکه بتونه کمکمون کنه پ یزیچ چی: هزار بار گشتم هطاهر

 کردم دایپ زیچ هی: گمیم یگرفته ا یصدا با
 ؟ی: چگهیو م شهیبلند م نیزم یاز رو نجایبا ه طاهر

 تیزیکارت و هی-
 ؟ی:چددددطاهر

 ش؟یشناسی... مشهیکه مربوط به دکتر بهزاد نکو تیزیکارت و هی-
 ادینم ادمی: نه... گهیدر هم م ییو با اخما کنهیخورده فکر م هی

 فکر نی... واسدده همزدیدکتر حرف م هیشددرکت داشددت با  یروز آخر ترنم تو-
 شناسهیدکتر ترنم رو م نیاکنم 

روش  یبه شددماره  ی... نگاهدارمیکارت رو برم رمویترنم م زیسددمت م به
بهش  یو نگاه رهیگی... کارت رو از دسددتم مادی... طاهر به سددمتم مندازمیم
 ندازهیم
 شی: روانشناس بهزاد نکوکنهیزمزمه م رلبیز

عد به ج ب ظه متفکر دسدددت  ند لح نهیم بشیاز چ  بیو از جر شی... گوشددک
 شهیکارت م یرو یو مشغول گرفتن شماره  ارهیشلوارش در م

 گمینم یچیه کنموینگاش م منتظر
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 : خاموشهگهیو م شهیم رهیبهم خ دیاز چند لحظه ناام بعد
 دمیم رونیحرص نفسمو ب با
 ریمطب رو بگ یشماره -

 رهیگیمطب رو م یو شماره  دهیتکون م یسر
 شینکو یم خانم... مطب آقا: سالگهیاز چند لحظه م بعد
... 

 : بله... بلهطاهر
... 
 خواستمینوبت م هیبنده -

... 
 رهید یلیخ گهید ی: دو هفته طاهر

 رهیدو هفته اخمام تو هم م دنیشن با
... 

 : اما...طاهر
... 

 هیضرور یلی: کار من خطاهر
... 

 ستین یچاره ا نکهی: باشهف مثله اطاهر
... 

 ف ممنون... خداحافظ: بلهطاهر
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 کنهیرو قطع م تماس
 شد؟ یچ-

 یهفته  ی... وقتش هم واسدده سددتین یهفته ا هی: دکتر مسددافرت رفته و طاهر
 ......گید یبعدش پره... بهم گفت دو هفته 

ته رو منتظر م هی نی... االیخیب- بت مادیتا ب میمونیهف بدون نو عد   میری... ب
 مشینیبیم

 میکنیکار رو م نی... همیگید هم نم: بگهیو م کنهیم یفکر
... ندازمیبه کارت م گهینگاه د هی... ذارهیم زیم یرو رو تیزیکارت و طاهر

 ادی.. فقط با شرکت فاصله داره. قهیدق ستیربع ب هی... فتهیچشمم به آدرسش م
ش فتمیترنم م شت معلوم ن نیکه ما رو  یا قهیدق ستیربع ب هیراه  نیا ستیندا

 اه بودچند ساعت تو ر
 بخور زیچ هی میبر ای: بطاهر

 دمیتکون م یسر یلیم یب با
 کار دارم یلیبرم... خ دیبا-

 گهید یریبعد م یخوریم زیچ هی: طاهر
شمیم یآه سرم... غذا مک ترنم رو  ی... وقتکار؟یچ خوامی... خوردن بخوره تو 

 هم برام حرومه چه برسه به غذا خوردن دنیندارم نفس کش
 به خودم بدم... یسر و سامون هیبرم  دی. بانه طاهر..-

 ... هر چندنهیشددیرو لبش م یو لبخند کمرنگ ندازهیم افمیبه ق ینگاه طاهر
 تلخ تره یا هیلبخندش از هر گر
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م*س*تقل  دمیداغونه... شددن یلی: وضددعت خکنهیزمزمه م ینیلحن غمگ با
 ؟یکنیم یزندگ

 دمیتکون م یسر
ها نمون ادی: بهتره زطاهر حال و روزت ز نجوری... ایتن مه  خوب  ادیکه معلو

 ستین
 نهیشیمن هم م یرو لبا یلبخند

 اهیروت س گهیم گیبه د گید-
حال و روز من رو دارن تغطاهر مه  جا برم ه کان اثر مثبت ریی: من هر  تو  یم

وضددعه تو  یول نهیمن نداره چون خونوادم همه حال و روزشددون هم ی هیروح
 فرق داره

: هر وقت کمک گمیم ذارمویشددونش م ی... دسددتم رو روسددوزهیبراش م دلم
 یرو کمک من حساب کن یتونیم یخواست

 گهینم یچیو ه کشهیم یآه
ثابت کن یگ*ن*ا*هیب یخوای: سددروش اگه مطاهر ثابت کن اما  یترنم رو 
 خراب نکن تویزندگ
.. .؟یرو خراب نکنم؟... چطور می... زندگگمینم یچی... هکنمینگاش م فقط

 4وقته خراب شددده... همون  یلیمن که خ هی... زندگنهیشددیرو لبام م یزخندپو
 ... با ترک ترنم... با مرگ ترنمشیچند روز پ نی... همشیسال پ
 گفتم؟ یچ یدی: سروش شنطاهر
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من  یواقعا با مرگ ترنم زندگ ایکه آ کنمیفکر م نیجوابشددو بدم به ا نکهیا بدون
 خراب نشد؟

 : سروش با توام؟طاهر
 شیمن همون چهار سددال پ یمن خراب نشددد... زندگ هیبا مرگ ترنم زندگ نه

 رو ممیداغون شددد. با مرگ ترنم فقط وضددعم بدتراز گذشددته شددد... من تصددم
با آالگل حرف بزنم...  خوامیرو تموم کنم... م زیهمه چ خوامیگرفتم... امروز م

 ندارم حتینص یحوصله 
 دمیباشه تکون م یبه نشونه  یسر فقط

 ستی... برام مهم نکنهینامطمئن نگام م طاهر
 م؟یدوست ترنم بر دنیبه د یکه ک کنمیو خبرت م رمیگیپس باهات تماس م-

 : سروش مطمئن باشم.........طاهر
 پرمیخشم وسط حرفش م با
خورده به سر و وضعت برس اگه  هیتو هم  رمیم گهیطاهر تمومش کن... من د-

 یستیمن هم نبهتر از  یبدتر از من نباش
 یحال و روزت رانندگ نی: بهتره با اگهیو م دهیتاسف تکون م یبه نشونه  یسر
 ...........یماش هیبذار  ینکن

صلگ یب با شتم ا نی: با همگمیم یحو شمال رفتمو زنده برگ  نیحال و روزم تا 
 ستین یزیچ گهیچند قدم راه که د

 یخودت رو به کشتن بد ترسمی: مطاهر
 ؟یدمجون بم آفت نداره... کار ندارنترس.. با-

 : برو به سالمتطاهر
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گاه تاق م یا گهید ن مه م ریز ندازمویبه ا خداحافظ رو زمز مه  ... کنمیلب کل
 شمیبه سرعت از اتاق و بعدش هم از خونه خارج م کنمویپشتم رو بهش م

 و سوم ستیب فصل
 بیدلم عج... رونمیبه سددرعت به سددمت آپارتمانم م نمویشددیم نمیماشدد یتو

 چهیپیطاهر مدام تو سرم م یگرفته... حرفا
 طاهر چارهی: بکنمیزمزمه م رلبیز

 یطرف هم پدرش که رو هیطرف مرگ ترنم... از  هیطرف مرگ ترانه... از  هی از
نداره... از  یطرف مادرش که حال و روز خوب هیافتاده... از  مارسددتانیتخت ب

 براش جهنم شده یواقعا زندگ طاها... ی انهیمخف یطرف هم غصه ها هی
من  یبرا ی: هر چند زندگگمیمتفکر م دمویتاسددف تکون م یبه نشددونه  یسددر

 هم جهنم شده
رو گوشه  نی... ماشنمیبیآپارتمانم م یخودم رو جلو قهیدق ستیبعد از ب باالخره

رو  ی... پوزخندفتهیآالگل م نی... چشمم به ماششمیم ادهیو پ کنمیپارک م یا
ار شده... انتظ میرسما صاحب خونه و زندگ ی... هنوز زنم نشده ولنهیشیلبام م

 به خودم بدمو بعدش یسامون سرو هی... اومده بودم نمشیبب نجاینداشتم هنوز ا
قبل از  خواسددتمیبه خونه شددون برم تا با خودش و خونوادش حرف بزنم... م

با خونواده  مه چ یحرف زن  گل و خونوادش ه به آال م فقط رو بگ زیخودم 
ض تونمیم ینجوریا صله  یخونوادم رو را شون  یکنم.. حو سر و کله زدن باها

 انجام شده قرارشون بدم لکه تو عم نهیراه ا نیرو ندارم بهتر
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 شوفیاالن تکل نی: چه بهتر... همکنمیلب زمزمه م ریز ندازمویباال م یا شونه
 کنمیروشن م

ا خونه رو ت ریهمه مس نیا یخودیب ستمیمجبور ن گهیمن رو آسونتر کرد... د کار
 موداریبرم نیترنم رو از داخل ماش یها یادگاری یکنم... جعبه  یشون رانندگ

آسددانسددور باالخره  یانتظار برا قهی... بعد از چند دقرمیبه سددمت آپارتمانم م
 یو نگاه زنمیرو م موردنظر یطبقه  ی... دکمه رمیو من هم به داخل م رسددهیم

هفته حموم نرفتن و عوض نکردن لباس  هی... بعد از ندازمیم نهیآ یبه پسددر تو
 کنهیم یچه فرق گهیتحمل شده... هر چند د رقابلیواقعا ظاهرم غ

 دیاب گرانی... حداقل در برابر دیبشددکن دی: سددروش نباکنمیزمزمه م رلبیز
 یهمون سروش مغرور و محکم باش

سور به طبقه  شمیمنتظر م دمویتکون م یسر سان سه... بعد امورد ن یآ ز ظر بر
محکم به سددمت در مورد نظر حرکت  یخارج شدددن از آسددانسددور با قدمها

ست گرفتم با اون  هی... همونطور که جعبه رو با کنمیم ستم دنبال یکید  دیکل د
در  وامخیم نکهیهم... کنمیم دایرو پ دیباالخره کل هی.... بعد از چند ثانگردمیم

شه رونی... لباس بشهیدر ظاهر م یوو آالگل جل شهیرو باز کنم در باز م ... تن
 شهیم رهیمن بهت زده بهم خ دنیبره... با د رونیب خواستیکه معلومه م نجوریا

عد ظه وقت ب ند لح نار نم یکه از جلو نمیبیم یاز چ  یحوصددلگ یبا ب رهیدر ک
 : برو کنارگمیم

 : هان؟آالگل
 شمیوارد م دمویبا دست به عقب هلش م یکالفگ با
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و معلومه ت چی: هگهیم لرزهیکه از خشم م ییبا صدا ادویتازه به خودش م آالگل
کدوم گور نیا بت... اون هم از غ ؟یبود یمدت  تار اون شدد  بیاون از رف

 سروش؟ یکنیم کاریچ یاالنت... دار یتفاوت یهم از ب نیزدنت... ا
 ادیو پشت سرم م بندهی.... در رو مشمیجوابشو بدم از کنارش رد م نکهیا بدون

با توام؟ چرا جواب نمآالگل پدر و مادرت ؟یدی:  به  قل  به جهنم حدا ... من 
 ......یدختره  هی... ؟یکردیفکر م

 مونهیکه حرف تو دهنش م ندازمیبهش م یچنان نگاه گردمویعقب برم به
 یبهتره مواظب حرف زدنت باش یبر رونیخونه ب نیزنده از ا یخوایاگه م-

 ...رمیسمت اتاقم م از تموم شدن حرفم به بعد
 ؟یدیم حیهمه مدت با هم بودن باز هم اونو به من ترج نی: بعد از اآالگل

م ... آالگل هشددمیوارد م کنمویآال با آرنج در اتاقم باز م یتفاوت به حرفا یب
 زنمای: دارم باهات حرف مگهیو م شهیوارد اتاق م

 رونیبرو ب-
 ؟یکنیم رونمیب ی:دارآالگل

کنم خانم واقعا  رونشی... انگار اگه من بکنهیبام جا خشدددک مرو ل یپوزخند
 کنهیگورشونو گم م شهیهم یواسه 

 امی... االن من هم مرونی: آال از اتاقم برو بگمیحرص م با
سمت تخت بهم ر با شم به  چند روز که من  نی... معلومه ارهیمن م ی ختهیخ

 نبودم خودش رو مهمون اتاق من کرده
 ه؟یرم تو اتاق نامزدم بمونم حرف: دوست داآالگل
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 نهیشیتختم م یتموم شدن حرفش رو با
صبانذارهیبا آرامش برخورد کنم خودش نم خوامیمن م یچ هر م نگا تی... با ع

 ذارمیاتاق م یجعبه رو گوشه  رمویگیرو ازش م
 ه؟ی: اون جعبه چآالگل

نگ و با ج یروز آخر نی... دوسددت ندارم اشددمیعوض کردن لباس م الیخیب
 دعوا ازش جدا شم

سرد رمویسمت آالگل م به .... به زور زنمیبه بازوش چنگ م یظاهر یبا خون
 کشمیجوابشو بدم اون رو با خودم به سمت سالن م نکهیبدون ا کنمویبلندش م

 ؟یکنیم کاری: سروش چآالگل
... خودم کنمیدر آخر بازوش رو ول م کنمویم تیرو به سددمت مبل هدا اون
شگمیحال تحکم م نیبا اخم و در ع نمویشیز مبال ما یکی یرو اِرت ... کنی: ب

 دارم
 ی: هنوز جوابمو ندادگهیو م نهیشیخشم رو به روم م با
 که بخوام بهت جواب پس بدم دمیند یلیالبد دل-
 شهیبگه که با داد من خفه م یزیچ خوادیم تیعصبان با
 گفتم بتمرگ کارت دارم-

 نمیبیچشماش م ی.. ترس رو تو.شهیم رهیزده بهم خ بهت
 دسددت یحرف نزده بودم ول ینطوریتا االن باهاش ا فهممیتعجبش رو م لیدل

ست دارم  یلی... حال و روز االنم خستیخودم ن درکم کنه...  یکیخرابه... دو
کس به پر و پام  چیرو ندارم... دوسددت ندارم ه یکسدد یآرومم کنه.... ول یکی

شادهیم اما آالگل مدام آزارم چهیبپ سته ش ا دی...  شهن نیخوا وجودش  یول با
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بل ق یکه لحظات یکه االن از اتاق نامزد سددابقم اومدم... من ی... منکنهیم تمیاذ
شته ها شقم رو خوندم... من ینو شمام د یع شدن ترنم رو با چ  ...دمیکه پرپر 

صله  سوز یاالن حو س یبرا یدل االن هم  نیمثله آالگل رو ندارم... تا هم یک
 نکردم رونشیتحمل کردم که از خونه ب یلیخ
سع یلیخ شم... با ناراحت کنمیم یدارم   یعس زنمویبه موهام م یچنگ یآروم با
 کنم متریلحنمو مال کنمیم
 کارت دارم نیبش-

 ادیبه خودش م تازه
 غیو با ج کنهی... با حرص اشددکاش رو پاک مشددهیتو چشددماش جمع م اشددک

 یخودم متاسفم که عاشق آدم احمق ی.. واقعا برا.یاحمق هی: تو...تو... تو گهیم
 مثله تو شدم

 کنهیو به سمت در خونه حرکت م رهیگیهم با حرص نگاشو از من م بعد
شم از جام بلند مشهیم زیصبرم لبر گهید م با چند قدم بلند خود شموی... با خ

: که گمیبا داد م زنمویآالگل رو با خشددم چنگ م ی... بازورسددونمیرو بهش م
 من احمقم... آره؟

من خارج کنه... با پوزخند  یدسددتها نیبازوش رو از ب خوادیبا حرص م آالگل
 یو خودم رو به در ورود دمیهلش م واری... با شدددت به سددمت دکنمینگاش م

در  یرو از رو دیو کل کنمیدره... در رو قفل م یآالگل رو دهی... کلرسددونمیم
 ادیز : بهترهگمیت میبا جد ذارمیم بمیج یرو تو دی... همونجور که کلدارمیبرم

 .......یه ی... امروز حوصله ینکن یبا اعصاب من باز
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آقا طبق معمول  دونمی: بله... بله مگهیم ینیو لحن غمگ یاشددک یچشددمها با
فقط و فقط  چکسهیکه جز اون ه یرو ندارن و از قضا کس چکسیه یحوصله 

 من هستم
 دمیکنه... سرم رو با حرص تکون م مینامروز عصبا خوادیم نکهیمثله ا نه
 امخویم نیآدم بشدد یبچه  ی... برو مثله ایاریمنو باال م یاون رو یآالگل دار-

 باهات حرف بزنم
داره که به حرفات  یلیچه دل یمن ندار یسددواال یواسدده  یجواب ی: وقتآالگل

 گوش کنم
شو م نکهیبدون ا رمویسمتش م به ست شو بدم مچ د مبل  سمتبه  رمویگیجواب

خودش رو از دسدت من خالص کنه...  خوادیو داد م غی... با جکنمیم تشیهدا
 کنمویرو مبل پرتش م میرسددیبه مبل م ی... وقتکنمیو دادش نم غیبه ج یتوجه

م که از دیچنان فکش رو فشددار م تی... با عصددبانرمیگیدسددتم فکش رو م هیبا 
 ای یشی: خفه مگمیمشده  دیکل یدندونا نیاز ب شهیشدت درد صورتش جمع م

 خفت کنم؟
شو م گمیجمله مو م تیبا تحکم و جد چنان شما شدت ترس چ . ..بندهیکه از 

 نمیشیمبل مقابلش م یرو کنمویکه خفه خون گرفته ولش م شمیمطمئن م یوقت
 دونمینم یمظلوم شددده ول یلیخ افشیاش بند اومده... ق هیشدددت ترس گر از

 بهش بگم یچه جور ونمدیبهش ندارم... نم یاحساس چیچرا ه
 کنهیمتورم شده نگام م هیکه از شدت گر ییچشما با

 بگم یتا در مورد بهم خوردن نامزد کنمیباز م دهنمو
 نمیبیچشماش ترس و عشق رو باهم م تو
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موهام فرو  نیبا حرص دسددتم رو ب بندمویاز گم کردن کلمات دهنمو م کالفه
 کنمیم

 کنهیهم منتظر نگام م هنوز
 مادامه بد ینجوریا تونمینم گهی: آالگل دگمیم زنمویم ایدل رو به در رهباالخ

 گهینم یچیو ه کنهینگام م متعجب
 منظورم نشده یمتوجه  انگار
 شمیم رهیخ نیبه زم رمویگیازش م نگامو

 رو بهم بزنم ینامزد خوامی: مکنمیلب زمزمه م ریز
.. فقط شهیازش بلند نم ییاصد چینه؟... ه ای دهیشن دونمیبس آروم گفتم نم از

 شنومیرو م قشیعم ینفسا یصدا
به زم همونجور گام  ندتر یبا صددددا نهیکه ن مه م یبل گل تو دختر دمیادا : آال

با  ینک یزندگ دی... تو هم بامیهم ساخته نشد یمن و تو برا یول یهست یخوب
 یا کسکه عاشقته ب ی... با کسیکه دوستش دار یکه دوستت داره با کس یکس

 یهمه  کن... باور دهیطرفه فقط و فقط عذابت م هی... عشددق یه عاشددقشددک
 یدل هگیباختم د یدلمو به کس شیوقت پ یلینشد...من خ یرو کردم ول میسع

 یندار یا ندهی... تو در کنار من آتیکنم... برو سراغ زندگ متیندارم که تقد
ها بعد از مدتکه  شددهی... باورم نمنهیشددیرو لبم م یتموم شدددن حرفم لبخند با

 تونستم حرف دلم رو بزنم.... آره باالخره تونستم بگم...
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شددده...  رهیبهم خ یکه با ناباور فتهی... چشددمم به آالگل مارمیباال م سددرمو
ند دقگمینم یچیه عد از چ باالخره خودش ب با لکنت  ادیبه حرف م قهی...  و 
 دنبد دو یقد دشد دنگ ی: سد دروش اصد دلد دا شد دوخد دگهیم

 رهیتو هم م اخمام
 ادامه بدم ینجوریا تونمینم گهی... من دمیآالگل من کامال جد-

ستاش م نقدریچرا ا دونمینم شدم... د سنگ  شک از گوشه  هی... لرزهیاز  قطره ا
 شهیم ریچشمش سراز ی
اجازه اومدم خونت  یمگه نه؟... چون باز ب یکنیم یشددوخ یسددروشددم دار -

 ........ینجوریا یدار
 یبا مهربون کنمویم متریاز مدتها دلم بدجور براش سددوخت... لحنمو مال دبع
به هر یکمک من حسددداب کن یرو شدددهیهم یتونی: آالگل مگمیم ... هر جا 

کت م یبرخورد یمشددکل باور کن تو ا کنمیکم ما  کار هی نیا ازم  یمورد 
 خودم رو گول بزنم... تونمینم گهید یرو کردم ول میسددع ی... من همه ادیبرنم

 امیبا دلم کنار ب تونمینم گهید
ستت دارم... برام مهم نگهیهق هق م با سروش من دو شته  ستی:  ستم ندا دو

ش ستت دارم برام کاف نکهی... همیبا .... فقط بذار کنارت بمونم... من هیمن دو
 هستم یهم راض نیبه هم

 ؟یفهمی: آالگل چرا نمگمیم دمویسرمو تکون م یکالفگ با
: گهیو با داد م زنهیبهم زل م شیاشک یو با چشما شهیلند ماز جاش ب یعصبان

تازه  نی... بعد از اییتو فهمهیکه نم یاون اومده من رو  ادتیهمه مدت االن 
 یخواینم
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 کنم... آره اشتباه کردم کاریچ یگیم یآال من واقعا متاسفم ول-
 خوره؟یم چارهی: مگه تاسف تو بدرد منه بآالگل

... 
تاسددف تو کجاگهیبا داد م شددنوهینم ین جواباز جانب م یوقت  ی: هان؟... 

 کنه؟یمشکلم رو حل م
ادامه  یرنجویا تونمینم گهیکنم؟... د کاریچ یگی: مگمیم شمیرو مبل بلند م از

دل عاشق من رو هم درک  یکنیم یعاشق یکه ادعا ییبدم... بفهم آالگل.. تو
 کن

چرا؟... چون تو  یدونیم هم بفهممت... خوامیسروش... نم فهمتی: نمآالگل
 ع*و*ض*ی که بعد از مرگ......... هی... یع*و*ض*ی شد هیعاشق 

تش صور یبه رو یدستم باال رفت... ک یک دمیشد... اصال نفهم یچ دونمینم
اثر انگشتم موندگار شد...  یطرف صورتش سرخ شد... ک هی یفرود اومد... ک

 دمینفهم یچی.... هدمیاصال نفهم
به ترنم در وجودم  نیبود که به خاطر توه یخشددم ارمیم ادیه به ک یزیچ تنها

 اون اتفاقا رو شکل داد یلحظه همه  کیو در  دیزبانه کش
 صورتش گذاشته یشده و دستش رو رو رهیشماتت بار بهم خ ینگاه با
 یکه بهم دار یهمه لطف نی: ممنون به خاطر اگهیبغض م با
سه هم؟یخوایاز جونم م ی: چگمیم ادیفر با ستم ؟یرینم شهی... چرا وا ... خ

هت گفتم هیکرد قه ا چی... از اول هم ب ندارم... از اول هم بهت  یعال هت  ب
شته باش... از اول هم بهت گفتم حت یچیگفتم از من انتظار ه ه زن اگ یرو ندا
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شد صرار  تبرات باش... از اول هم به یمرد کامل تونمینم یمن هم  گفتم به ا
مه چخونوادم قبول کرد گه بخوا زویم... از اول ه هت گفتم... گفتم ا تو  یب

... ی... گفتم دوسددت ندارم بهم بچسددبکنمیباهات مقابله م یخاطراتم پا بذار
ش میاجازه وارد حر یب خوامیگفتم نم  خوامیم یزن زندگ هی... گفتم فقط یمن ب

رو  ییاون رفتارا قایجا و همه جا دق مهه یاز اون اما جنابعال شددتریب یزینه چ
شددرکتو خودت رو نامزد  یکه من ازش متنفر بودم... هزار بار اومد یانجام داد
 ابونی... تو کوچه و خیمن شدددد زونیآ یهر مهمون ی... تویکرد یمن معرف

سب سا ی... بیدیبهم چ ص یالیاجازه تو و ش میشخ  ... تمام مدتیدیسرک ک
شتم... مگه از قبل نگفتم عا ستکه من دو یرو کرد ییکارا  تمسیشقت نندا

به ترنم توه که دعوامون شدددد  قت  گه نگفتم ؟یکرد نیپس چرا هر و ... م
 ؟یاریاسمش رو به زبون ب یحق ندار چوقتیه
 نه؟ ای: گفتم گمیداد م با
ز ا چکدومیه گهیترکم نکن.... د یسددروش ول یتو بگ ی: هر چگهیهق هق م با
 کنمیکارا رو نم نیا

... به خدا ی... چند بار بهم قول داددمیبرخسددته ام آالگل... خسددته ام... -
 ؟یو عمل نکرد یعذابم... خودت بگو چند بار بهم قول داد ی هیما یشد

 دهینم جوابمو
هستم... دوستت ندارم... عاشقت  ی... آره من آدم بدی... ساکت شده؟یچ-
 دهیخروارها خاک خواب ریهستم که حاال ز یعشق ی وونهی... دستمین
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 ... تو فقطیگیبهم دروغ م ی: دروغه... دارگهیو م دهیتکون م یرس یناباور با
... اون بهت خ*ی*ا*ن*ت کرده ستیعشق ن نی... سروش اسوزهیدلت براش م

 هنوز عاشقش............ یتونیتو نم
 االن یبدون یخوای... مقتهی... حقسددتی: نه خانم خانما... دروغ نگمیداد م با

ساکنش بود... از اتاق یا... از خونه امیاز کجا دارم م شقم   یروز هیکه  یکه ع
 عشقم بود عادگاهیم یروز هیکه  ی... از مکاندیکشیعشق من توش نفس م

ستنش رو با همه  کنمیم حس شک ست....  ... اما با کنمیوجود حس م یشک
 دمیتمام ادامه م یرحم یب

 هشیاز هم شتری... امروز بستیحاال که ن یآره... من هنوز دوستش دارم... حت-
 دلتنگشم
شک خ صورتش شه... ا کاشی... اسهیاز ا سه هم کاشیاز من متنفر ب  شهیوا
نت جواب نم ی... وقتدهیجواب نم متیمال یبره... وقت  ی... وقتدهیخشددو

شادهیجواب نم یچیه شا قتیحق دی...  حرف دل من جواب  دیجواب بده... 
 بده

 ی... صدددارمیم مبه سددمت اتاق کنمویتوجه به حضددورش بهش پشددت م بدون
 شهیم کیکه بهم نزد شنومیقدمهاشو م

به بعد  نیخودم نگه دارم... از ا یتو رو برا خواسددتمی: سددروش به خدا مآالگل
 یخوایکه تو م شمیم ی.. همونکنمیرفتار م یهر جور تو بگ

سمتش برگردمو  خوامیم شو دور کمرم  یزیچ هیبه  ستا شت د بهش بگم که از پ
به  نیسروش تو رو خدا ترکم نکن... من دوستت دارم... بب: گهیو م کنهیحلقه م
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من رو  نجوریا یشددیم یخاطر تو چقدر غرورم رو شددکسددتم... چطور راضدد
 یبشکن

 ستیبشکنمت آالگل... باور کن دست خودم ن خوامی: من نمگمیوار م زمزمه
 هگیتحملت کنم... د تونمینم گهیمن هنوز هم دوسددتش دارم... برو آالگل... د

.. .شددهیترنم خالصدده م یمن تو یرو تحمل کنم... زندگ یدختر چیه ونمتینم
اشه... اگه زنده نب یاگه دوستم نداشته باشه... حت یاگه خائن باشه... حت یحت

 تو رو به خدا برو
شو ستا سروش تو رو خدا حرف از رفتن گهیو م کنهیمحکمتر دورم حلقه م د  :

 نزن
به زور خ ییمتنفرم از دخترا ایخدا به آدم تحمکه  ندیم لیودشددون رو  ... کن

 کنم؟ کاریچ ایکنم؟... خدا کاریچ
 : سروش قول........آالگل

 : آالگلگمیم یبلند یبا صدددا کنمویدسددتاش آزاد م نیخشددم خودم رو از ب با
بهت بگم... بابا تو خوب... تو  ی... آخه به چه زبونخوامتینم یفهمیچرا نم

 تپهیکنم دلم برات نم کاریچ یگیم ی... ولنیفرشته... تو بهتر
 رهیعقب به سمت در م عقب

 یلیسروش... خ یپست یلی: خگهیم یخشدار یصدا با
ن رو خودم به گرد رایتقص ی... همه رونیبرو ب میآره من پست... فقط از زندگ-
 ... ف.........کنمی... خودم با خونواده ها صحبت مرمیگیم
 من نبود یبتهاجوابه مح نی: اپرهیداد وسط حرفم م با
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به  ارمویدر م بمیرو از ج دیجر و بحث کردن رو ندارم... کل یحوصددله  گهید
 کنمیسمتش پرت م

 تنها باشم خوامی... مرونی: فقط گم شو بگمیتوجه به حرفش م بدون
ودم آالگل هم مثل خ ی ندهیآ خوامیبهتر باشه پست به نظر برسم... آره نم دیشا

. ..دمیم حیترج یزیبه هر چ تیموقع نیرو تو ارحم بودن  یخراب بشددده... ب
 یجورنیا گمیمن م یواسه هردومون بهتره... بذار فکر کنه پستم... ول ینجوریا

 بهتره هردومونواسه  ینجوریهردومون بهتره... آره ا ی ندهیآ یبرا
ا و ب دارهیرو بر م دی... کلشددهیخم م نیزم یو رو رهیگیاز من م نشددویغمگ نگاه

ستش ا شت د شو پاک مپ سرت بهم نگاه مکنهیشکا دم و چند ق کنهی.... با ح
 و با سرعت به رهیگی... بعد از چند لحظه مکث نگاشو از من مرهیعقب عقب م
و با  گردهیبرملحظه به سددمتم  نیو در آخر کنهی...در رو باز مرهیسددمت در م

 از شددتری... نه نه... بشددهی: سددروش هنوز هم دوسددتت دارم مثله همگهیبغض م
ط چرا فق دونمیاز قبل... نم شتریب ی... آره من هنوز هم دوستت دارم حتشهیمه
 دوستت دارم دونمیم

... نه از دوسددت داشددتنش... از غم صددداش... از بغض شددهیم یدلم خال ته
مه  ییروزا ادی.... ندازهیخودم م ادیکالمش... منو  با ه که  ییها یبد یکه 
ه االن ک نیدوسددتش داشددتم.... مثله هموار  وونهیباز د دمیشددنیراجع به ترنم م

 من هنوز عاشقشم یباورش نداره ول چکسیه
ه منتظره که بگم بمون... ک دی... شاکنهیاز تموم شدن حرفش منتظر نگام م بعد

د وجو ی... چون دلم با همه گمی... اما نممونمیبگم ببخش... که بگم باهات م
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م به ترن رمویرو در آغوش بگ یا گهیزن د تونمی... چون نمزنهیترنم رو صددددا م
 مرتکب بشم واشتباه گذشته ر خوامینم گهیفکر کنم... آره من د

رم س نمویشیم نیزم ی... وسط سالن روامیبسته شدن در به خودم م یصدا با
 ...رمیگیدستام م نیرو ب

 ...کردمینم یباز نیتو رو وارد ا کاشی: اکنمیلب زمزمه م ریز کشددمویم یآه
... هم عشددقم رو عذاب دادم... هم باعث دمیودم عذاب کشدد... هم خکاشیا

 عذاب تو شدم
قدر برا یبعضدد گل... منو ببخش.. رهید یمونیپشدد یمواقع چ ... ببخش آال

 کردم هیکه بهت هد یبد یخاطره ها یبخاطر همه 
مکان و زمان رو از دست دادم... به زحمت از  اریچقدر گذشته... اخت دونمینم
... ارمیدر م بمیکارت ترنم رو از ج میو سدد ی... ممورمشددیبلند م نیزم یرو

. ..شدمی... دارم نابود مسدوزمی... دارم مرمیگیم شیدارم از درون آت کنمیحس م
آرومم کنه... راه اتاقم رو در پپش  تونهینم زیچ چیکنم... ه تونمیکار نم چیاما ه

 هفتیم هایادگاری یچشمم به جعبه  رسمیبه اتاقم م ی... وقترمیگیم
... به سددمت حموم ذارمیجعبه م یرو رو یکارت و ممور میسدد کشددمویم یآه

حوصددله  ی... حتکنمیآب سددرد رو باز م شددمیوارد م نکهی... همکنمیحرکت م
سم رو از تنم در ب سم زارمیندارم لبا سرد م ری... با همون لبا شمامرمیآب   ... چ

سع بندمیرو م سرما شیآت کنمیم یو   آب یها هقطرقطره  یوجودم رو با لمس 
 ببرم... نیاز ب

 «گرفتم فراموشت کنم میتصم امشب»
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ز رو ا ایدن ی... باز همه شنی... باز خونواده فراموش مشهیآالگل فراموش م باز
 نمیبیقابل تحمل م ریرو غ ی... باز زندگبرمیم ادی

 «تونمیمن م یاز سخت ول شتریب یلیخ یلیسخته... خ »
 ق... غرق ترنم... غرق گذشته ها... غرق عششمیغرق م باز

 «؟یمگه تو نتونست »
... خودش رو... حرفاش رو... نوشددته هاش رو... باز شددنومی... باز منمیبیم باز

 انیدر م شیچشمام به نما یجلو زیهمه چ
 «تونمیمن هم م پس»

 یتونیترنم... تو نم یتونی: تو نمگمیبا ناله م کنمویرو باز م چشمام
 «آدم نتونستن؟همه  نیا مگه»
 یتونینم چوقتیترنم.. تو ه یتونیتو نم دمیداد ادامه م با
 «چرا من نتونم تونندیم ایهمه دن ی... وقتتونمیمن هم م پس»

 شهیم بیآب ترک یو با قطره ها شهیچشمم خارج م یاز گوشه  یاشک قطره
. تو ...یتسین چکسیترنم... تو مثل ه یستی: تو مثله من نگمیخراب م یحال با

 یببر ادیمن رو از  یتونینم
ه ک کنمیترنم رو صددددا م ادی.. از بس با فرزنمی... از بس داد مزنمیبس زار م از

 شمیخودم هم خسته م
 شیآت کنمیآرومتر شددددم... حس م کنمی... حس مکنمیاز حموم دل م باالخره

 سوزهیقلبم کمتر م کنمیوجودم کمتر شده.. حس م
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س شمویحموم خارج م از شته که کنمیام رو از تنم خارج ملبا ... بر خالف گذ
رو  ادیکه به دسدتم م یلباسد نیاول کردمیسداعتها وقت صدرف انتخاب لباس م

عد دنبال و ب رسمیبه سر و صورتم م یحوصلگ ی... با بکنمیبه تن م دارمویبرم
 گردمیم نیماش چیسوئ

 یرنجویم... اکن یرو علن یبهم خوردن نامزد هیقض دی: باکنمیلب زمزمه م ریز
 ادامه بدم تونمینم

 کنمیم دایرو پ چیگشتن باالخره سوئ قهیبعد از چند دق دمویتکون م یسر
ل ... آالگزنمیم رونیپول نقد از خونه ب یاز برداشددتن عابر بانک و مقدار بعد

به فکر برگشت نباشه... دوست دارم  دوارمیدر گذاشته... ام یخونه رو رو دیکل
سر ازش جدا یب س یب یشم... از رو درد سور برم  نکهیا یبه جا یحوا سان از آ

برگشدددت ندارم با  ی صددلهکه حو یی... از اونجارمیگیم شیراه پله ها رو در پ
ش کنمویم یسرعت راه پله ها رو ط سونمیم نیخودم رو به ما سوار ر ... بعد از 

 رمیگیم شیرو در پ میپدر یراه خونه  کنمویاون رو روشن م نفیشدن ماش
 ادهیپ نیو از ماش کنمیپارک م یرو گوشه ا نیماش میبه خونه پدر دنیاز رس بعد

 ...شمیم
... کنمیآماده م یجنگ درست و حساب هی یخودم رو برا کشمویم یقیعم نفس

سها...  ی... حتاوشیدارم.... پدر... مادر... س شیرو در پ یمطمئنم کار سخت
 نهبه ضرر م نیهمه و همه آالگل رو دوست دارن و ا

شمام شکنمیبل زمزمه م ریو ز بندمیم چ سرو  یرو که بخوا ی... هر کاری: تو 
 یبه سرانجام برسون یتونیم
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محکم و اسددتوار به  ی... با قدمهاکنمیو چشددمم رو باز م دمیتکون م یسددر
ه ب اوردمیرو ن میپدر یخونه  دیکه کل ییاز اونجا کنمیسمت در خونه حرکت م

 شمیمنتظر م ارمویر ماجبار زنگ خونه رو به صدا د
 شنومیم فونیسها رو از پشت آ غیج یصدا
 ؟ی: داداش خودتسها

 نهیشیرو لبم م یمحو لبخند
 کوچولو... خودمم ی: باز کن آجگمیحفظ لبخندم م با

 : مامان داداش اومدسها
 نه انگار که بزرگ شده انگار

 در رو باز کن نیسها اول ا-
 رفت ادمی یداداش دی: آخ ببخشسها

 شمیوارد خونه م دمویتاسف تکون م یبه نشونه  ی... سرکنهیرو باز م در
ا و مامان ب شهیبه شدت باز م یدر ورود رمیم شیپ اطیح یچند قدم تو نکهیهم

 شهیم اطیسرعت وارد ح
ضع با سمتم هجوم م یسر و شفته به  سونیخودش رو به من م نهی... همارهیآ  هر

 مطمئن بشه سالم هستم خوادینگار م... ارهیگیدستاش م نیصورتمو ب
 ؟ی: سروش خودتمامان

 م........-
 شهیم ریچشمش سراز یقطره اشک از گوشه  هی

 : فکر کردم دوباره از دستت دادممامان
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 : مامان خانم من خوبمگمیم یمیلحن مال با
 ؟ی: سروش باور کنم خودتمامان

 نمیبیطور م نیخونوادمو ا یوقت شمیکه چقدر از خودم متنفر م دونهیخدا م فقط
 کشمیم یآه رمشویگیب*غ*لم م تو
 خوبم مامان... خوبم -

 زنهیم هیگر ریبلند ز یبا صدا رمشیگیکه تو ب*غ*لم م نیهم
 ؟یسر ما آورد ییچه بال یدونی... میکنیکار رو م نی: سروش چرا با ما امامان

 ت اومدهسر ییوباره بالد می: فکر کردگهیم ادویم رونیاز ب*غ*لم ب یناراحت با
 نهیشیرو لبم م یتلخ لبخند

 عشقم مرده نکهیبدتر از ا ییبال چه
: مامان من خوبم... من دنبال آرامش بودم و اون رو گمیم کشددمویم یقیعم آه
... دمکرینم دایبود پ جایو ب یالک یجمع شلوغ شماها که پر از قضاوت ها یتو

 رفتمیم دیاون شب با
 : س......مامان

حرفا رو تمومش  نیمن مادر من تو رو خدا ا زی: خانم من عزگمیم یکالفگ با
 کن
 دهیو با خشم هلم م دهیتاسف تکون م یبه نشونه  یسر

سنگ رو  سوزهیآالگل... دلم براش م چارهی... بیشی:تو آدم نممامان شب  اون 
 یکرد خشی

 مادر من عود کرد یباز دلسوز ایخدا ایخدا ایخدا
 من اشتباه کردم... خداحافظ ه؟یچ دیدونی... اصال مومدمیم دینبا از اول هم-
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 و زنهیراه اومده رو برگردم که مامان با ترس به بازوم چنگ م خوامیخشددم م با
 یایب دنمیقبرستون به د ی نهیس دیبا یدفعه هم بر نی: سروش به خدا اگه اگهیم
 ه؟یحرفا چ نی: مامان اگمیم دمویم رونیحرص نفسمو ب با

 شنیم یاشکاش جار دوباره
 شدنت رو ندارم دیتحمل ناپد گهی: سروش نرو... دمامان

ه ک خوامیخودم... نم یبرم خونه  خوامی: مگمیم دمویم رونیحرص نفسدمو ب با
 برم گم و گور بشم

 : نرومامان
 آروم باشم کنمیم یسع بندمویم چشمامو

 بهم بزنمرو  یسرم اومدم نامزد ریکنم... خ کاریچ دونمینم
 میداخل حرف بزن میبر گمیم دمویتکون م یسر

 می: برگهیم عیو سر کنهیبه بازوم چنگ زده و بازوم رو ول نم همونجور
 هستم که ممکنه هر لحظه فرار کنم طونیپسربچه ش هیانگار  رهیگیم خندم

 کنمی: مامان باور کن بنده فرار نمگمیلبخند م با
 ستین دیبع زیچ چی: از تو همامان

 کنمیبا مامان به سمت سالن حرکت م دمویتکون م یسر
 شهیدوباره بازخواستهاش شروع م رسهیپام به سالن م نکهیهم

 ؟یمدت کجا بود نیا ی: سروش نگفتمامان
س هی دیمنو ول کن یبازو نیشما ا- شون د دیبزن اوشیزنگ هم به بابا و  ارم کار

 گمیبعد بهتون م
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 کنهیرو ول م بازوم
 ندازمیمبل م نیاول یخودم رو رو رمویت مبل مسم به

 ؟یدار کارشونی: چگهیو م کنهینگام م مشکوک
 کنهیو منتظر نگام م نهیشیمن م یبه رو رو

 ...رهیگیم خندم
 دیخبرشون کن کنمی: مامان خواهش مگمیم تیبا جد دمویخندمو قورت م یول

 هیاتیمهمه... موضوع ح یلیکارم خ
 هکنیچپ نگام م چپ

 یدار ی: سروش باز چه نقشه امامان
حرف بزنم...  یهمه راه اومدم تا باهاتون در مورد موضددوع مهم نیمادر من ا-

 دیحرفا رو تموم کن نی... اه؟ینقشه چ
باره تو رو خدا دو هیاز دستت عصبان یلی... بابات خیکنینگرانم م ی: دارمامان

ه آرومش کنم بعد حرف از اومدنت خورد هی دیراه ننداز... اول با گهید یدعوا هی
بد تاره  گل داشددت یبزنم... اون از رف با آال عه ا هی... اون از یکه   بیغ یدف

 بابات رو خبر ک...... یگیخبر اومدنت حاال هم که م یهم از ب نیشدنت... ا
 مامان-

 مونهیکه حرف تو دهنش م گمیصداش م تیبا جد چنان
لحظه  نی... سها که تا ارهیبه سمت تلفن م با غرغر شهیناچار از جاش بلند م به

 نهیشیکنارم م یبه آروم ادویکه ساکت بود به سمت من م
 ؟ی: داداش کجا رفته بودسها
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 اجیاحت ییمدت رفته بودم شددمال به تنها هی گمیم کنموینگاش م یمهربون با
 داشتم

 دهیبگه که مامان اجازه نم یزیچ خوادیم سها
 یمدت کجا بود نیحاال بگو ا انیم دارن مو بابات ه اوشی: سمامان

 شمال-
 ؟ی: چدددددمامان

و سرو صدا رو نداشتم به آرامش  یشلوغ یگفتم رفته بودم شمال... حوصله -
 داشتم اجیاحت

 یبردی: خب آالگل رو هم با خودت ممامان
هزار بار مرد  یاز نگران ی: طفلکدهیادامه م نهیشددیکه داره رو به روم م همونجور

 و زنده شد
 نگیم یرفتنم آالگل بود... بعد مادر گرام لیاز دال یکی... رهیتو هم م اخمام

 یبردیآالگل رو هم با خودت م
و  دیاون دختر با هزار تا ام یول سددتیمهم ن یسددتی: به فکر من و پدرت نمامان

 آرزو پا به خونت گذاشت.......
 نذاشته : مادر من هنوز پا به خونمگمیم پرمویحرفش م وسط

 یستی: تو آدم بشو نگهیخشم م با
 دیاصرار به آدم کردنم نکن نقدریا دیدونیحاال که م-
مانگهیحرص م با تا ز نه زندگ نیتو هم یکه ازدواج نکرد ی: از امروز   یخو
 یکنیم
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ستفاده کنه و من رو به ا خوادی... خانم خانما منهیشیرو لبم م یلبخند  نیسوا
 کنم ینبود تنها زندگ یراض تچوقیخونه برگردونه... ه

 شمینم یکه راض یدونی: مامان مگمیم یمهربون با
 یکنیغلط م یلیخ ی: جنابعالگهیو م برهیم ادیرو از  ینگران

 دینکن یخودیپس اصار ب میمسئله بحث کرد نیما قبال هم در مورد ا -
ه ... ب؟یدیحرصددم م نقدری: سددروش چرا اگهیو م شددهیم رهیبهم خ یدیناام با

 یجبازبا ل یخوایم یخدا تا حاال هزار بار تا مرز سددکته رفتمو برگشددتم... تا ک
ن همه با او مینزد یحرف یتو کار م*س*تقل بشدد یخوایم ی...گفت یبر شیپ

ست یسخت ست یرو پا یتون صال....  گمینم یخودت وا بهت  یحتناراحتم نه ا
ت چرا انقدر همه مال و ثروت آخرش مال شددماهاسدد نیاما ا کنمیافتخار هم م

 یاز ما جدا باش مسددئله ا ی... اصددال از لحاظ مالیریگیبه خودت سددخت م
شکر از هم ستین شت چیکه ه یاونقدر دار دونمیحاال م نیخدا رو  شمدا  یچ

ش شته با سال  نیا ی... تویبه مال و اموال پدرت هم ندا  تیموفق اونقدرچهار 
 گهیکردنت د یا زندگجد نیاما ا میکنیکه همه مون بهت افتخار م یکسب کرد

.. .تیسر خونه زندگ یریو م یکنیخدا رو شکر ازدواج م گهی... چند ماه ده؟یچ
س فتادیاگر اون اتفاق نم شده بود... تار تونیتا حاال عرو س خیهم گرفته   یعرو

دوست  تونیکه همگ یی... از اونجادعوض ش ریمهسا هم به خاطر اتفاقات اخ
 شد گهیبر سه ماه د میتصم دیریبگ یروز عروس هیتو  نیداشت

 یعروسدد کردمیدر آوردن حرص ترنم اصددرار م یکه برا فتمیاون روزا م ادی
ها با مهسا  یکه آالگل هم تو مهمون ییروز باشه... از اونجا هیچهارنفرمون تو 

ترنم تا چه حد از مهسا متنفره  دونستمیم شهیشده بود قبول کد... هم یمیصم
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داغون شدم...  مم اما خودم خورد شدم.. خودخوردش کن ینجوریا خواستمیم
ش سخته وقت مونیخودم پ ش یبفهم یشدم... چه   شیپ یراه چیه یول یمونیپ

 یراه چیروت نباشه... ه
 امیمامان به خودم م یصدا با

 : سروشمامان
 هان-

 : هان و کوفت... سروش حواست کجاست؟مامان
 نجایهم-

کامال معلومه... مبگم برگرد مامان با خودمون  نیجا... ا نیهم:  ماه رو  چند 
ا اونج یی.... آخه تنهاره؟یگیکن... من موندم تو اون آپارتمان دلت نم یزندگ

 ؟یکنیم یچه غلط
سدالمه... بچه که  یسد یمن تنها راحت ترم... ناسدالمت گمیبار هزارم م یبرا-
 تر و خشکم کنه یکی ستمین

 بچه ست اوشی: مگه سمامان
 باشم اوشیمثله س تونمیمن نم ینه ول-

 ............یکله شق شهی: مثله هممامان
گاه مادرم م ین جا یلی... هنوز خندازمیبه  نه... از اون  یکه از بچگ ییجوو

سرعموش بود ازدواج  ی وونهید سن کم با بابام که همون پ سرعموش بود در  پ
رن دوست دامن رو  اوشیمامانمه... بابا و س یکرد... اخالق و رفتار سها فتوکپ

بچه  یبه همه  انمامان و سددها بدجور بهم وابسددته هسددتن... هر چند مام یول
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من و  یو سها رو هم نداره اما رابطه  اوشیس هیهاش وابسته هست تحمل دور
 طور شکل گرفته نیهم یسها از بچگ

 امیداد مامان به خودم م با
 : سدددروشمامان

 دیزنیشده مامان؟... چرا داد م یچ-
تو هپروت  یاونوقت جنابعال زنمیسددداعته دارم باهات حرف م کی: من انمام

 یکنیم ریس
 یزنی: مامان چقدر به جون داداشم غر مسها

 نهیشیرو لبم م یلبخند
 ی: گ*ن*ا*ه داره طفلکسها

به  نقدریمن گ*ن*ا*ه دارم ا ی: بله سددارا خانمگمیم خندمویبلند م یصدددا با
 جونم غر نزن

سها م کنهیز نگام مبا دهن با مامان سها رو ب*غ*ل ممیخندیو من و   کنموی... 
 زمیریموهاش رو بهم م

 ادیمامان به خودش ب شهیو باعث م شهیم دهیشن نیماش یموقع صدا نیهم تو
ند م از جاگهیبا غرغر م شدددهیجاش بل به  کهیا ی:  گهیم رهیطرف من رو بگ ن

 یگ*ن*ا*ه داره طفلک
 یهست یپس تو چ هیگه اون خرس گنده طفلک: ادهیادامه م یسمت در ورود به

 میخندیم زیر زیو سها ر من
 خودم یممنون جوجو-

 به حسابت زنمی... مینداشت داداش ی: قابلسها
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 بود ی... فکر کردم مجانهینطوریا-
گل خوشدد زیچ هیبرام  دی... باسددتیخبرا ن نی: از اگهیو م کنهیم یقشددنگ اخم
 یبخر

 نطوریکه ا-
 کنهینگام م تیبا مظلوم سها

با چرا اونجور- با گاه م یباشددده  باذر فکر کنم یکنین خوب برات  زیچ هی... 
 خرمیم

 : خودم انتخاب کردمسها
شما ای شده نگاش م یچ شاد  سها... اگمیم کنمویگ سرعت عمل رو  نی:  همه 

 ؟یاز کجا آورد
 ی: داداشسها

 ؟یخوایم یبگو چ یب*غ*لم بذار ریهندونه ز ستین یاجیاحت-
 دیسف یطال سهیسرو هی: سها

 یسهدددا تو که اون همه طال دار-
 جونم ی: داداشسها

 یگی: چرا به بابا نمگمیم کنمویم زیر چشمامو
 : گفتم قبول نکردگهیو م کنهیم یبا انگشتاش باز مظلومانه

 چارهیحق هم داره ب-
 کردم یمن ازت طرفدار ی: داداشسها

 بود فتیاون که وظ-
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 : داداشسها
 ایکن یاز من طرفدار نمینب گهی: دگمیم کنمویتو هم م اخمامو

 دفعه برام بخر هی نی: چشم فقط همگهیخنده م با
 شوهرت چارهی: امان از دست تو... بگمیم دمویتکون م یسر

 داشته باشه یزن نیاز خداش هم باشه چن دی: باسها
 ستایو خجالت هم بد ن ایخورده شرم و ح هیبچه پررو... -

شو ش ارهیرو درم یخجالت یدخترا یادا نوییپا ندازهیم سر  یشه با گو طنتیبا 
 کنهیچشم نگام م

 کنمیپرتش م رونیب*غ*لم ب از
 یشیگم شو اونور... تو آدم نم-

... خودم زحمت اری... دسددته چکت رو در بی: به خودت رفتم داداشددسددها
 کشمیم دشویخر

 ار و مارت کنمبودم که ت دهیبگو از قبل برات نقشه کش-
شا نیحرفا رو نداره... بب نیکه ا ونیلیم ستیب هی: سها که  اراکیچ گهید یدادا

 کنندیهاشون نم یواسه آج
 بگو از اون کارا برات کنه اوشیبرو به س-

 ی: داداشدددسها
س شمیحرص م یاز رو ینف ست چک همرام نگمیو م ک  ایبعد ب ستی: حاال د

 ریازم بگ
 ی... عاشقتم داداشی: حقا که داداش خودمگهیو م کشهیم یاز خوشحال یغیج

 رهیو به سمت اتاقش م کنهیم یمنو تف مال یهم کل بعد
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شه همه  ی... وقتکنمیلبخند نگاش م با صه ها یسها ب*غ*لم با عالم رو  یغ
 و مهربون طونی... مثله ترنمه... شاد و سرحال... شبرمیم ادیاز 
شته ها دلم م یادآوری از شته باعث م یو خاطره ها رهیگیگذ  ادیدوباره  شنیگذ

 فتمیترنم ب
سالن م باالخره در هم و مامان با لبخند  یی... بابا با اخماشنیبابا و مامان وارد 

مامان با بابا صددحبت کرده و آرومش کرده...  دونمی... مانیبه سددمت من م
سر مامان و بابا وارد م اوشیس شت  سمت من م شهیهم پ  دونمی... نمادیو به 

 ندارم یکه چاره ا دونمیرو خوب م نیبهشون بگم اما ا دیبا یچه جور
 یحرفم رو به کرسدد دیبا شددهی... مثله همتونمیم دونمی... مشددمیجام بلند م از

 بشه دیبشه... با دیبشه... با دیندارم... با یبنشونم... چاره ا
 : سالمبابا

 : سالمگمیم زنمویم یکمرنگ لبخند
 ؟ی: چه عجب باالخره اومدگهیو با طعنه م کنهیام مدلخور نگ اوشیس

 اوشی: سمامان
 نهیشیاز مبال م یکی یو رو گهینم یچیه اوشیس

تم از دسدد اوشی... سددنهی... بابا باهام سددرسددنگنندیشددیو بابا هم مقابلم م مامان
 دلخوره... مامان هم نگرانه...

 امیبابا به خودم م یصدا با
 یگفتن دار یبرا یادیز یحرفا گهی: منتظرم... مادرت مبابا
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... ی... شب خواستگارفتمیاون شبش م یحرفا ادی زنمیپدرم زل م یچشما به
 میآالگل بر یبه خواستگار میخواستیکه م یشب
 ؟ی: سروش مطمئنبابا

 شهیاز هم شتریب-
 فکر کن شتریکار تمومه ها.... ب دی: سروش اگه نامزد کنبابا

 عمل کنم خوامیاالن م کنمیم وقته دارم فکر یلیمن خ-
 دوستش ندا........... ی: وقتبابا

 ادیعالقه و دوست داشتن به وجود م یتو زندگ-
 نگی... به اون مسددتیدوسددت داشددتن ن یبریکه تو ازش نام م یزی: اون چبابا

 عادت
 دفعه با انتخاب مادرم ازدواج کنم نیا خوامیرو گرفتم م ممیمن تصم-

 به زمان حال برگردم شهیبابا باعث م یصدا
 شد؟ ی: پس چبابا
 در مورد آالگل حرف بزنم خوامی: مگمیم کشمویم یآه

 نهیشیبابام م یرو لبا یپوزخند
 کنندیمنتظر نگام م زنندویمن زل م یبه چشما همه

 من....-
 چقدر گفتنش سخته یلعنت

 ؟ی: تو چاوشیس
 آالگل رو تحمل کنم نمتوینم گهی: من دگمیم دمویم رونیبا حرص ب نفسمو
 شنیم رهیگرد شده بهم خ یبا چشما اوشیو س مامان
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 شهیبابام پررنگ تر م پوزخند
 ؟یگفت ی: تو... تو چد دمامان

 خونسرد باشم کنمیم یسع
 ادامه بدم ینجوریا تونمینم گهیگفتم د-

 یدوونه شدد دی: تد دو... تد دو دمامان
 به آالگل ندارم یعالقه ا چیمه بدم من هادا ینجوریا خوامینم گهیمامان د -
 ؟یگیم یدار یمعلومه چ چی: سروش هاوشیس
با- گل رو نم دیباز هم  ندارم... خوامیتکرار کنم؟... من آال ... دوسددتش 
به اون  یعشددق چی... تو قلبم هپسددندمیاز رفتاراش رو نم چکدومیه نسددبت 

 کنمیاحساس نم
 ؟ی: خب که چگهیو م ارهیاال مبگه که بابا دستشو ب یزیچ خوادیم مامان

 شمیم رهیتعجب بهش خ با
 اد؟یبه وجود م یعشق و عالقه تو زندگ ی: مگه خودت نگفتبابا

 رمیگیرو ازش م نگام
اون روزات فقط  یحرفا یهمه  یسخته اعتراف کن یلیاعتراف... آره خ سخته

 حفظ غرورت بود... یبرا
 کردمی: اشتباه مگمیوار م زمزمه

 شنومیزخندش رو مپو یصدا
باگهیم یلحن خشددن با  یدختر ب هی یداشددت ی... وقتیتحملش کن دی: پس 

 یکردیهم فکر م نجاشیبه ا دیبا یکردیم فتیکث هیگ*ن*ا*ه رو وارد باز
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ه محضدد قتهیکه حق ییحرفا یواسدده  یواسدده گفتن ندارم... جواب یحرف چیه
 ندارم
 ن؟یگیم نیدار ی: شماها چمامان

س زدردونتیز عز: بهتره ابابا بدونه ترنم هم  تونهیثابت کنه م نکهیا یکه برا یبپر
 کنه آالگل رو قبول کرد یزندگ

 شنیم رهیبهم خ یو مامان با ناباور اوشیس
... از همون روز اول... دونستی... پس مشمیم رهیداغون به بابام خ یاعصاب با

ردم... از همون روز مامان رو قبول ک هیخواستگار شنهادیاز همون روز اول که پ
 یهم بود که بر خالف مامان اصددرار نی... واسدده همدونسددتیرو م زیهمه چ

 هنوز ترنم رو دوست دارم دونستی... از اول هم مکردینم
ذشته تو نبود... از بس تو گ ری... تعجب نکن تقصشه؟ی... باورت نمه؟ی: چبابا

مثله خودت  هم هیبق یکردیفکر م یشددددیاطراف نم یمتوجه  یها غرق بود
 حساب کتابات بهم بخور........ یهستن... مرگ ترنم باعث شد همه 

 ...دی: بابا تمومش کنگمیم شمویاز جام بلند م تیعصبان با
با که مبا تا االن هم   کردمیگرفتم فکر م یاللمون ینیبی: چرا تمومش کنم... 

 یو آالگل رو خوشبخت کن یحرفت بمون یکه پا یاونقدر مرد هست
 ادیو به طرف من م شهیاز جاش بلند م انمام

 : دروغه مگه نه؟مامان
.... 
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حرفا دروغه... من  نیا یبگو... بگو که همه  یزیچ هی: با توام سروش... مامان
 هیبخاطر خودشددون بق چوقتیمن ه یرو بزرگ نکردم... بچه ها یپسددر نیچن

 ... مگه نه؟دنینم یرو باز
.... 

 هستیمیرو به روم وا قایدق
 بزن یحرف هی ی: لعنتگهیم نمویتو س کوبهیمشت م با
بابات دروغه... مگه  یحرفا گمی.. م؟یگینم یچی: چرا هدهیادامه م ادیفر با

 نه؟
 بگم تونمیم یچ
 : نهکنمیزمزمه م ریز
دهنش  ی... دسددتش رو جلورهیبه عقب م یو قدم کنهیبهم نگاه م یناباور با
 رهیگیم

 زنهیلباسم چنگ م ی قهیو به  ادین مبا خشم به طرف م اوشیس
 یمدت همه مون رو به باز نیا یسددروش؟ تو یکرد ی: تو چه غلطاوشیسدد
 یداد
.... 
 تی: غرور لعنتگهیو با داد م دهیبه شدددت هلم م دمیجوابش رو نم نهیبیم یوقت

 ینفر رو تباه کن هی یاونقدر ارزش داشت که زندگ
اوضاع درهم  دنی... با دادیم رونیو سها ب شهیموقع در اتاق سها باز م نیهم تو

 چه خبره؟ نجای: اگهیبرهم سالن م
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 ایمادر.. ب نجایا ای: سددها بگهیو م رسددونهیبه زحمت خودش رو به مبل م مامان
 ی... داداشددت تمام مدت داشددت همه مون رو به بازمیکه بدبخت شددد نجایا
 دادیم

 کنهیبا تعجب به ما نگاه م سها
 رو بهم بزنه شینامزد وادخی: آقا ممامان

 نهیشیو کنارش م رهیو به طرف مامان م شهیمبل بلند م یاز رو بابا
 تهفیب یاتفاق نیچن دمی: سارا تو خودت رو ناراحت نکن... من اجازه نمبابا

واسدده خودتون  ی: چگمیم کنمویآزاد م اوشیخشددم خودم رو از چنگ سدد با
 متونینم گهید یول ستمیصال من آدم ن... آره من احمق... من خودخواه.. ادیگیم
 ادامه بدم ینجوریا

 گذرمیازت نم چوقتیه یرو بهم بزن ی: سروش اگه نامزدمامان
 شده رهیهاج و واج اون وسط مونده و با دهن باز به ما خ سها

شم به موهام چنگ م با با آالگل ازدواج کنم  خوادی: نکنه دلتون مگمیم زنمویخ
نامرد  گهید یعدم تفاهم ازش جدا بشددم... اونجور لیلبه د گهید یو دو فردا

 ستمین
 یکردیرو م نایاز اول فکر ا دی: آخه احمق بااوشیس
 قصدم ازدواج بود یقبول کردم ول یمن درسته از لج و لجباز-
 : پس االن چه مرگته؟اوشیس
... رفتاراش.. حرکاتش... محبتاش همه و خوامیکه من م سددتین یآالگل اون-

 من خسته کننده هستن یراهمه ب
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با ظار داربا گل انت نه... سددروش چرا نم ی: تو از آال تار ک له ترنم رف  یمفهیمث
.... تسددیبه هم ن هیدو نفر شددب ی... رفتاراهیرفتاراش عاد نیآالگل نامزدته... ا

 دختر آالگله نیاون ترنم بود... ا
 امیاراش کنار ببا رفت تونمیمن نم گمیآالگل بده... من م یرفتارا گمیمن نم-

ا اون روزا ب یخوب بود تو که تو زی: سروش تا قبل از مرگ ترنم که همه چمامان
 یکنیرو خراب م زیهمه چ ی... االن چرا دارینداشت یرفتار آالگل مشکل

... به خاطر کردمیخوب نبود... من فقط داشددتم تحمل م زیچ چیمادر من ه-
 شماها... به خاطر خودم... به خاطر غرورم

شقته... دمادر شگل وونتهی: پس االن هم تحمل کن... به خدا آالگل عا ... خو
 یشیو مهربونه... مطمئنم عاشقش م

 ن؟یگیم نیدار ی: مامان چگمیداد م با
 نییپا اری: صداتو ببابا

 کشمیبه صورتم م یحرص دست با
 ... حالم بدجور خرابهکنهیم ینیبدجور تو قلبم سنگ یزیچ هی

سرومامان سفره  گهیآدم چند ماه د یش مثله بچه :   و بعد ینیشیعقد م یسر 
 وگرنه نه من نه تو تیسر خونه و زندگ یریهم م

سگمیحرص م با شما عرو شه...  ضور  یول دیریبگ ی: با شب ح اگه داماد اون 
 دینداشت از من گله نکن

 : سروشگهیبا ناله م مامان

http://www.roman4u.ir/


 783 شقعبه دیار سفر 

من مرده... اونوقت شماها در ... عشق دی... مگه شماها به فکر من هسته؟یچ-
س یکمال خودخواه شن و عرو ست یبه فکر ج  90به احتمال  گمی... من مدیه

... دیکنیهم نم یاظهار دلسددوز یبوده اما شددماها حت گ*ن*ا*هیدرصددد ترنم ب
 دیکنیفکر م تونیبه خودتون و خوش یشماها در کمال خودخواه

مان خه چ یگیم ی: چما ته دلمون رو  ترشددی... چرا ب؟یگیم یپسددر... آ
تازه میسددوزونیم مه مون رو  .... خودت هم خوب یکنی... چرا داغ دل ه
 که نباشه کم کمش خائن ه......... یترنم هر چ یدونیم
ادر ... شما منیخسته نشد یتکرار یحرفا نی... از ادی: تمومش کنگمیداد م با

ون وار دوستت وونهینگه دارم درست... د دیدرست... احترامتون رو با دیمن هست
دارم  یعاشددق یکه االن ادعا یسددالها ترنم از من نیدارم درسددت... اما تمام ا

آخر  یمطمئنم روزا یلمن رو دوست نداشت و یروز هی دیعاشق تر بود... شا
 ...دادیغم م یاتاقش بو یعاشددقم بود.... امروز صددبح تو اتاقش بودم... همه 

شکا یتو شته هاش پر بود از گله و  شته ه یتو هیگال ...تیدلنو اش تک تک نو
سوزوندم کردیم دادیب شق من.... من همه خاطراتم رو  شق بود... عا ... ترنم عا

شتخاطراتش رو نگه د یاون همه  یول شته  هی... تک تک هدا هاش رو نگه دا
 قلبش حک کرده بود یبا من بودن رو تو یبود... اون لحظه لحظه ها

 : سروشبابا
پست  ... اصال منتونمیبا آالگل بمونم نه من نم دیبگ نیاخویبابا... باز م هیچ-
 کنم یزندگ ینجوریا خوامینم گهید یول ایموجوده دن نیتر

 : داداشسها
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... ترنم رو اون آدما نکشددتن ینیحال و روزش رو بب یسددها... تو که نبود هیچ-
 مرده وقته یلی... خونوادش کشتن... آره ترنم من خنیمن کشتم... شماها کشت

 بود
 شهیسها جمع م یتو چشما اشک

ن م ی: وقتگمیم زنمویبابام زل م ی.... به چشددمارمیگیمن نگام رو ازش م یول
پا ریز یباورش نکردم مرد... وقت  یپدرش کتک خورد مرد... وقت یدسدددت و 

همه اون رو  یها همه با تمسددخر نگاش کردن مرد.... وقت یهمه مهمون یتو
. ..میور کردن مرد... آره بابا ماها قاتل ترنم هسددتاز خودشددون د یجزام هیمثله 

شقم بود ول شتم اون هم عا ستش دا سش زدم...  یمن دو من به خاطر غرورم پ
 رو اوشیهم با من نامزد شده بود با وجود من س اوشیاگه به خاطر س یاون حت

 دیرو بفهم نیبرد... ا ادیاز 
 : سروش تو رو خدا........اوشیس

ستام شت م ...لرزهیم د ستام رو م س یچی: هگمیم کنموید  یچی... هاوشینگو 
رو بهش وارد کردم...  یینها یاز همه مقصدرم... من ضدربه  شدترینگو... من ب

از همه داغونش کردم... با ترک کردنم... با طعنه هام... با رفتارام...  شددتریمن ب
 با قضاوتهام

 یرو قبول کن نیا یخوای... چرا نمستین گهی: ترنم چه خوب چه بد دمامان
 نهیشیرو لبم م یپوزخند

له ترنم رو مث نیگفتیم شهیهم ادتونهیدست داشتن...  یبود اون همه ادعا نیا-
 بالها سر سه.......... نیاگه هم نیسها دوست دار
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 نکن سهی: سروش خفه شو... سها رو با ترنم مقامامان
ا ... من ساعتهکنندیا درکم نم... چرشمیم وونهی... واقعا دارم دشمیم وونهید دارم

 زنندیهم در مورد ترنم بگم باز همه حرف خودشون رو م
 ........هیترنم  نیگیم نیدار یزبون یخوبه... با زبون ب یلیخوبه... خ-
شم از جاش بلند م با ست... م هی گمی: آره مگهیو با داد م شهیخ  هی گمیه*ر*زه 

رو  نیخواهرش هم رحم نکرده... اخراب کنه که به  یزندگ هی گمیخائنه... م
... تو یرو دوسدددت دار یدختر نیکه هنوز هم چن یاحمق هیکه تو  گمیهم م

 تو ترنم و امثال اونه اقتی... لیآالگل رو ندار اقتیل
 نشونهیو دوباره اون رو کنار خودش م رهیگیمامان رو م یبازو بابا
 : سارا آروم باشگهیم متیبا مال بابا

ستا شد ید شت  شار مم شدت ف شم دارم منفجر دمیم رو به  شدت خ ... از 
رگ گردنم متورم شددده... خوب  تیاز شدددت عصددبان دونمی... خوب مشددمیم
 چشمام قرمزه قرمزه دونمیم

 ی... مادرم.... کسکنهیم نیکسم داره به عشقم توه نیزتریچشم من عز یجلو
 و منه احمق کنهیم نیدوستش دارم داره به عشقم توه ایدن یهمه  یکه به اندازه 

 کنم تونمینم یغلط چیه
... نینم کردحرف بار تر نی... تا تونستنیکرد نیتوه نی: تا تونستگمیخشم م با

روز  هی... آره مادر من هم نیروز به حال و روز من دچار نشدد هی دوارمیفقط ام
 نیا یهمه  رفتمویترنم راه م ی... با غرور جلوشددددیادعام م یلیمثله شددما خ

... چون کردیسددکوت م نامیهتو یاما اون در برابر همه  کردمیو بارش محرفا ر
 دونستی... چون مکنمیباورش نم دونستیباورش ندارم... چون م دونستیم
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ست دارم  ایهمه دن یباورش نخواهم کرد... اما االن به اندازه  شرمنده ام... دو
 هامیاون بدرفتار یاز اون روزا برگرده تا جبران کنم... تا جبران همه  یکیفقط 

ن او یهام رو بکنم... تا جبران همه  یتفاوت یاون ب یرو کنم... تا جبران همه 
 رو بکنم... هامیمحبت یب

 سالن حکم فرماست یتو یتلخ سکوت
... یدیناام دونمی... میخسددته ا دونمی: سددروش مگهیم یمیبا لحن مال بابا

ست خورده ا دونمیم  ... ترنمشهیدرست نم یچیها ه یقراریب نیاما با ا یشک
 رفته

 هست ادشی یول-
 خروارها خاکه ری: اون زبابا

 دمیادامه م ذارمویقلبم م یرو رو دستم
 موندگاره نجایا شهیهم ی شهیهم یاما عشقش برا-

 : سروشمامان
 یبحث ادامه بدم فقط موضددوع بهم خوردن نامزد نیبه ا گهید خوامیمامان نم-

 دیآالگل برسونن یرو به اطالع خونواده 
 کارو با اون دختر معصوم نکن نی: سروش اگهیم یحال یبا ب مامان

 به نفع هردومونه ینجوریا نی... مطمئن باشستیفقط بخاطر خودم ن-
 شهیتو چشماش جمع م اشک

 ......... ی: سروش برابابا
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 میتو زندگ یدوسددت ندارم کسدد یکه براتون قائلم ول یاحترام یبابا با همه -
شددماها رو مطلع کنم... اگه شددماها به  خواسددتمیخالت کنه... من فقط مد

 خودم بگم شمیپس مجبور م دیگیآالگل نم یخونواده 
 کنمیحاللت نم یکار رو کن نی: اگه امامان

 مخمصه خالص بشم نیاز ا خوامیآب از سر من گذشته فقط م گهید-
 کار رو نکن نی... باهاش اارهی: سروش آالگل بدونه تو دووم نماوشیس

... آالگل اگه ؟یکنیرو با ما م نکاری.. سددروش چرا ااوشددهی: حق با سددمامان
 بفهمه........

سط شماها فقط  زی: من خودم به آالگل همه چگمیم پرمویحرفش م و رو گفتم 
 نیبه خونوادش خبر بد

 ؟ی: چددددددگنیبا داد م همه
 .....دونهیآالگل م گمیم-

 ؟یگفت یچ چارهیب یبه اون دختره  ی... رفت؟یکرد ی: تو چه غلطبابا
 که به شماها گفتم یزیچ نیهم-

 آالگل چارهی: بکنهیزمزمه م رلبیو ز شهیتر از قبل م حالیب مامان
شون م ینگاه شون نمندازمیبه رو  زیکه خود آالگل همه چ شهی.... انگار باور

 ...دونهیم
موقع آالگل خوشددبخت باهاش بمونم اون  یدلسددوز یمادر من اگه از رو-
 شه؟یم

... 
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 ی: نه به خدا اون موقع هم به جز بدبختدمیادامه م دنیجواب نم نمیبیم یوقت
 آزادش کنم نی... پس بذارشهینم بشینص یزیچ

 رفتم ی: از اول هم اشتباه کردم برات خواستگارمامان
 بودنگوشت بدهکار  یجنابعال ی: من که بارها و بارها بهت گفته بودم ولبابا

آقا واقعا از آالگل خوشددش اومده نگو داشددت  کردمی: منه احمق فکر ممامان
 دادیم یهمه مون رو به باز

 یری: سروش مدهیو مامان ادامه م دهیتاسف تکون م یبه نشونه  یفقط سر بابا
رو حاللت  رمیوگرنه شدد یاشددتباه کرد یگیو م یکنیم یاز آالگل عذرخواه

 کنمینم
 بیعج جایهمه کلنجار ب نیخسته ام... از ا بی... عجنهکیبه شدت درد م سرم

 خسته ام
ون رو بزنم و ترکت رانیو ا یخونه و زندگ دیق شهیواسه هم دینکن یکار هیمامان -

 برم بگم اشتباه کردم یتحملش کنم چه جور تونمینم گمیم یکنم... وقت
ن بک خوادیدلت م ی: واقعا برات متاسددفم سددروش... واقعا... برو هر غلطبابا
 نداشته باش یکمک چیاز ما انتظار ه یول
 : بابااوشیس

 میکنیم یسددع میسددداعته دار کی... ؟یاز من دار ی: هان؟... چه انتظاربابا
 یرو بهم زد یرو گفتم تو که نامزد زیمن همه چ گهیآقا تازه م میمنصددرفش کن

 ه؟یچ گهیاجازه گرفتنت د
 : اما........اوشیس
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ف پا داره... تا حر هیمرغ آقا  ینیبی: نمدهیو ادامه م ندازهیم مبه ینگاه تند بابا
 ترسونهیما رو از رفتنش م میزنیم
 میایبه خودمون م یداد سها همگ با

 : مدددامدددددانسها
 ... مامان از حال رفتهمیبریبه طرف مامان هجوم م یهمگ

 اریآب ب وانیل هی: سها برو بابا
 یمامان رو به کشتن بد یتونیم نمیوش... ببسر یشعوریب یلی: خاوشیس

 رهیگیکه با اومدن سها نگاش رو با خشم از من م ندازهیبهم م ینگاه تند بابا
 کنم کاری: بابا آب رو چسها
و چند قطره آب به صددورت مامان  رهیگیرو با خشددم از دسددت سددها م وانیل بابا

 پاشهیم
 کنهینگام م و با بغض کنهیبه زحمت چشماش رو باز م مامان

 سوزهیبراش م دلم
 شهیخوشگلش جمع م یتو چشما اشک

چقدر  یدونی... تو که م؟یکنیم تمیهمه اذ نی: سددروش چرا اگهیوار م زمزمه
 یزیبرام عز

 گمیو من هم با بغض م رمشیگیتو ب*غ*لم م یآروم به
 ببخش هامیخودخواه یببخش مامان... ببخش... من رو با همه -
 گهینم یچیه چکسیه

 : اخه....مامان
 شهیمامان باور کن آالگل با من خوشبخت نم-
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 آه پر از حسرت... پر از افسوس... پر از غصه هی... قیآه عم هی... کشهیم یآه
 رهیگیخودم م هیهمه خودخواه نی.... دلم از ارهیگیم دلم

مهرش به دلم نشست...  دمشیدوستش دارم... از همون اول که د یلی: خمامان
شه... تو شهیمه سم ب شتم عرو ست دا سال نیا یدو رفت و آمد  نجایکه ا یدو 
 خانم و مهربون بود شهیهم کردیم
تا اون رو انجام ندم  گمیم زیچ هی یوقت دونندیشدددده... همه م دیناام دونمیم

به درسددت  یدیام چکسیجمع ه نیا یتو دونمی... خوب منمیشددیسدداکت نم
شون هم خوب شاشنیمن نم فیحر دونندیم شدن ماجرا نداره... خود  دی... 

گذاشددتن از  ارمیخواسددتم در اخت یهر چ یکیخودشددون بوده از کوچ ریتقصدد
که آروم بودم  یاول تخس و لجباز از آب در اومدم... در برابر تنها کسدد ونهم

 یج سددالاون پن یترنم بود... تو کردمینم یکه لجباز یترنم بود.... با تنها کسدد
 نکردم یبار هم باهاش لجباز هیکه باهاش نامزد بودم 

 تو رو به آرزوت برسونم تونمیببخش که نم-
 خوبه یلی: آالگل خمامان
 دونمی: مگمیم زنمویم ینیغمگ لبخند
 : عاشقتهمامان

 دونمیم-
 دهیجونش رو هم برات م ی: حتمامان

 دونمیم-
 : پس چه مرگته؟مامان

http://www.roman4u.ir/


 791 شقعبه دیار سفر 

 ستمیعاشقش ن-
 یعاشقش شد دی: شامامان

 شمی... مطمئنم که نمشمی... باور کن نممشینم-
بهم زور نگفتن..  چوقتی... پدر و مادرم هشنیم میهمه شون آخر تسل دونمیم

مام عمرم حت یتو بام سدد هی یت با کامال  هینخوردم... اون  یلیبار هم از  آدم 
س یمنطق سا صدالبته کامال اح شت مونی... تمام زندگهیو  ه با عشق و محبت گذ

 یلیخ میکرد یگدر آرامش زند شهیکه هم ییماها یبرا بتیمصهمه  نیتحمل ا
 سخته

 شده سیصورت مامان از اشک خ تمام
سروش... آخه من چ کارتی: چمامان طرف تو که پاره  هیکنم... از  کارتیکنم 

ازش  یچیطرف آالگل که به جز عشددق و محبت ه هی... از یمج*ی*گ*ر ی
 بشه یمظل نیدر حقش چن نمیبب تونمی... نمدمیند
 کنم دیبا کاریچ دونمی: واقعا نمدهیو ادامه م کشهیم یآه

سارا ابابا ست کرد... خونواده  نیحرص نخور.. ا نقدری:  سرت که هر کار خوا پ
 آالگل هم حتما تا االن با خبر شدن ی
 گهی: بابا درست مگهیو م دهیتکون م یسر یهم با ناراحت اوشیس

 ارمیم ونریاز ب*غ*لم ب یرو به آروم مامان
 یلیسروش... خ یخودخواه یلی: خگهیو م زنهیچشمام زل م تو
 دونمیم-

 ... بازیزیباز برام عز یهم کن ی... هر کاریکنم که جگرگوشددم کاری: چمامان
 یاز وجودم یمی... باز نیپسرم
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 زنهیبهم زل م یو با نارارحت کشهیم یآه
وگرنه حداقل قبل از بهم  گهیسددرخود شددده د نقدریتو ا یکارا نی: واسدده همبابا

 دادیخبر م هیبه ماها  یزدن نامزد
 گهی: دکنهیزمزمه م رلبیو ز زنهیتوجه به حرف بابا تو چشددمام زل م یب مامان

 حرف از رفتن نزن
شرمندگ دمیتکون م یسر شگمیم یو با  صباندی:ببخ  هیودم ب ی... اون لحظه ع

 گفتم زیچ
 نگو... تحملش رو ندارم گهی: دمامان

 : باشهگمیلب م ریو ز دمیتکون م یسر
 ادیبه حرف م اوشیسکوت س هیاز چند ثان بعد

 دیآالگل بزن یبه خونواده  یزنگ هی ستی: بابا بهتر ناوشیس
هم برام  یا گهید یشدددازده چاره  نی: مگه اگهیو م کنهیبا خشددم نگام م بابا

 کنم یذرخواهزنگ بزنم و ع هیکه  نهیبکنم ا تونمیکه م یگذاشته... تنها کار
 آالگل هنوز به خونوادش نگفته باشه دی: شامامان

ه االن ... مطمئن باش اگفهمنی: چه گفته باشه چه نگفته باشه اونا باالخره مبابا
سره خودش بلند م نینفهمن ا یزیهم چ آالگل همه  یبه خونواده  رهیو م شهیپ

 گهیرو م زیچ
 بود نی... قصدم همادیبابا خوشم م یزیهمه ت نی... از اادیم خوشم
 ینش مونیپش دوارمی: فقط امگهیو م ندازهیبه من م یبا تاسف نگاه مامان

 شمینم-
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 گهیدر سددکوت به همد موینیشددیمبل م یرو ی... همگزنهینم یحرف چکسیه
به آ یول کنندیفکر م یبه چ هیبق دونمی... نممیزنیزل م فکر  مبهمم ی ندهیمن 

 ادامه بدم تونمیم یطوربدون ترنم چه  نکهی... اکنمیم
 امیبابا به خودم م یچقدر گذشته که با صدا دونمینم

 یشینم مونیبعدا پش ی: سروش مطمئنبابا
فعه به ن نیا دیباور کن یخودمه ول ری... هر چند تقصنیبهم اعتماد ندار دنمیم-

با من حروم م  تونمیهر چند من هم نم شدددهیخوده آالگل هم هسدددت... اون 
 سخته یلیخ یلیبا آالگل خ ی... زندگباهاش سر کنم

 گهینم یچیو ه کشهیم یآه مامان
سمت تشهیمبل بلند م یو از رو دهیتکون م یسر یهم با ناراحت بابا لفن ... به 

گاه د هی... دارهیرو برم یو گوشدد رهیم به من م گهین گار م ندازهیهم   خوادیان
ش شه که بعدا پ شو از من ... بعد از چند لحظه شمینم مونیمطمئن ب مکث نگا

 کنهیم یریو شروع به شماره گ رهیگیم
 ده؟یجواب نم ی: چرا کسگهیم قهیاز چند دق بعد

 ریتماس بگ گهیبار د هی: مامان
 رهیگیو دوباره تماس م دهیتکون م یسر
 بهشون بگم دیبا یچه جور دونمی: اصال نمبابا

 چشم تو چشم مهال بشم کشمیاالن خجالت م نی: از هممامان
 ستنی: فکر کنم خونه نگهیبعد از چند بار تماس گرفتن م بابا

 : مهال امروز کالس داشتمامان
 دهیتا االن آرش خونه نرس یعنی: بابا
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 زنگ بزن شی: به گوشمامان
 هی: فکر خوببابا
 شهیدوباره مشغول شماره گرفتن م بابا

 دهیانگار پدر آالگل جواب م یاز مدت بعد
 ان: سالم آرش جبابا
... 
 ؟ی... تو چطورستمی: ممنون... بد نبابا
.... 
 : خدا رو شکربابا
.... 
 : سروش.... آره برگشت....بابا
.... 
 امروز برگشته نی: همبابا
.... 
 کار مهم باهات داشتم هی: آره.... راستش بابا
... 
 باهات حرف بزنم خواستمیمورد هم م نی: در همبابا
.... 
 بهتره ی... حضورنمتیبب دیا: نه ببابا
... 

http://www.roman4u.ir/


 795 شقعبه دیار سفر 

 : آخه االن چه وقت مسافرت رفتنهبابا
... 
 رسه؟یم ی... چه ساعتنطوری: که ابابا
... 
 : نه بابا...بابا
... 
 .... در مورد آالگل و سروشهگهی: آره دبابا
... 
 بده یلیخ ینجوری: آخه ابابا
... 
 دهیتاسف تکون م یبه نشونه  یسرو بعد  کنهیبه ما م ینگاه درمونده ا بابا
 ستین یچاره ا نکهی: مثل ابابا
... 

 شهیتو دستشه از ما دور م میسیب هیکه گوش همونجور
 حرفا....... هی: راستش سروش بابا

ضع با صداش اونقدر  شدن بابا   یابه آق یچ شنومینم گهیکه د شهیم فیدور 
 گهیم یتقو

 نگرانم یلی... خزنهیدجور شور م: دلم بکنهیزمزمه م یبه آروم مامان
 نکن ی: اه.. مامان ته دلمون رو خالسها
ا ب کنهیصددحبت م یاون طرف سددالن با لحن آروم یادیز یکه با فاصددله  بابا

 گهیم ییزایچ هی یو با ناراحت زنهیبه موهاش م یخشم چنگ
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 بهشون نگفته؟ یزی: چه طور تا االن آالگل چمامان
 دنیمادرش به خونه نرس : البد هنوز پدر واوشیس

 : آخه خودش هم تلفن خونه رو جواب ندادمامان
 یکنیبهمون استرس وارد م نقدری: مامان... چرا اسها

آرش  یمهال خانم دانشددگاهه... وقت یبگو والله... آخه مادر من وقت نویهم-
 دیباخبر بشن... آالگل شا یاز همه چ ی... اونوقت انتظار دارمارستانهیخان ب

 هنوز خونه نرفته دیشا دهیزنگ تلفن رو نشن یاصد
 : آخه........مامان

 ادی: بابا داره ماوشیس
مت و به س ذارهیرو سر جاش م یگوش یکه با ناراحت میزنیمون به بابا زل م همه
 ادیما م

 شد؟ ی: فرزاد چمامان
 نهیشیو کنار مامان م کشهیم یآه بابا
ستی: مبابا شه؟... خ یچ یخوا بارم  یزیچ هیخودش رو گرفت که  یلوج یلیب

 نکنه
 یگفتیم یحضور کاشی: امامان

با له ا یبگم ول یتلفن خواسددتمی: نمبا کهیمث از  فرودگاه بره... خواسدددتیم ن
 یاز اعضا چکدومیو ه گردهیبرم یآالگل داره از مالز یکه دخترخاله  ییاونجا

.. من هم که آرش مجبور بود خودش دنبالش بره. سددتنین رانیخونوادش هم ا
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نامزد یزیآرش چ دمید نهینم یاز بهم خوردن  زبون خودم  زدادم ا حیترج دو
 شدیبد م یلیخ دیشنیبشنوه... اگه از زبون آالگل م

 نشون داد؟ یچه عکس العمل یگفت یدر مورد بهم خوردن نامزد ی: وقتمامان
 هی کم کمش دیرسددیبهش برخورد مطمئنم اگه دسددتش به سددروش م یلی: خبابا

 کردیکتک مفصل حواله ش م
 نگفت؟ یچی: حق داشت... همامان

 ادیب میبگه فقط گفت ما که آقا سددروش رو مجبور نکرده بود تونسددتیم یچ-
ست نبوده ...  یول رهیآالگل رو بگ صال کارش در سرت بگو ا از جانب من به پ

 یزیاگه چ ینکنه... حت نیکه بهم توه کنهیرو م شیسددع یمعلوم بود داره همه 
 حق داشت گفتیم مه

 بودن یمحترم ی: خونواده مامان
 آماده کرده بودم زایچ یلی: آره... من خودم رو واسه خبابا

 گهی: من دگمیم شددمویحرفا رو ندارم... از جام بلند م نیا دنیشددن ی حوصددله
 ..........رمیم

مان گاه م ما نهیبا اخم بهم ن عد از اگهیو م ک قل ب حدا جا؟...  مه  نی: ک ه
 جا............. نیهم ایب یارخرابک

 : مامانپرمیوسط حرفش م یحوصلگ یب با
 رهیتو گوشش نم زادیحرف آدم یشناسی: پسرت رو نمبابا

 پسر من؟ شهیجور مواقع م نی: تو امامان
 که حرف تو گوشددش نهی: چه پسددر من چه پسددر تو مهم اگهیم یبا کالفگ بابا
 رهینم
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د ... لبخنگفتنیدر موردم م اینبودم چ جلوشددون واسددتادم اگه جلوشددون خوبه
 نهیشیرو لبم م یمحو

رو برامون آب گهید یهم بخند دی: باگهیبا خشددم م نهیبیکه لبخندم رو م مامان
 گنیاز فردا مردم در موردمون چقد بد م یدونی... مینذاشت

 رهیبگ میمن تصم یبرا یکس ادی... خوشم نمستیحرف مردم برام مهم ن-
مان مما به جهنم ول: اصددال  تا حرف براش در  یا  گل دختره... فردا هزار  آال

 ...ارنیم
شنا یبرا یشده... دوران نامزد یمیقد گهیافکار د نیمادر من ا- ... هنیطرف ییآ

حاال هم  خوامیکه م ستین یآالگل اون دختر دمیمدت با آالگل بودم د هیمن 
نامزد پامو از گل یازش جدا شددددم... در طول دوران  درازتر نکردم...  ممیهم 

کردم... پس مشددکل  تیکرده بودم رعا نییخودم تع یهم که برا ییهمه مرزا
 ه؟یچ

 هیحرف توهه نه بق نیا یدونیتوهه که هنوز نم هی: مشکل نفهممامان
 مام........-

... من ارهیو برهان م لیهزار تا برام دل زنمیم ی: مامان و کوفت... هر حرفمامان
 نیبمون... ا نجایامشدددب رو ا هیحداقل  شددمیتو نم فیحر یجهت چیکه از ه

 یتونیم گهیرو که د یکی
 نمیشیدوباره سر جام م دمویتکون م یناچار سر به

ه ب ی... من هم نگاهرهی... سها به اتاقش مشنیو بابا مشغول حرف زدن م مامان
 یرو هنوز دار تیگوش یکیاون  اوشی: سگمیو م ندازمیم اوشیس
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 : برو تو اتاقم برداردهیم جوابمو یسرد با
سردش از جام بلند م ی... بدمیتکون م یسر سمت شمویتفاوت به لحن   به 

ه ب ی... نگاهرهیم یزیچ هی یپام رو شددمیوارد اتاقش م نکهی... همرمیاتاقش م
 شمیو با شلوار مچاله شدش رو به رو م ندازمیپام م ریز

 کنمیلب زمزمه م ری...زنهیشیرو لبم م یلبخند
 دمیبشر شل*خ*ته تر تو عمرم ند نیاز ا-

سها هم برعکس  ینگاه بندمویاتاقش درهم برهمه... در اتاقش رو م شهیمن و 
... کنندیم ییخودنما وارید یترانه رو ی... هنوز هم عکسددهاندازمیبه اطراف م

سها ستها یاتاقش از عک شده... ه یترانه در ژ  هدیاجازه نم چوقتیمختلف پر 
ه عکس بزرگ از ترانه ک هیتختش  یوارد اتاقش بشدده... رو به رو یا بهیغر چیه

 رهیگیبا لبخند کنار خودش واستاده چسبونده... دلم م
 یبعضد اوشیسدد یاز من عاشددق تره؟... درسددته در دوران نامزد اوشیسدد یعنی

 وقتچیاما ه گرفتنیم یسخت یو با هم دعوا شدیم یمواقع از دست ترانه عصب
نا تادین شیمزدبه فکر بهم زدن  اون دوران  یکه من و ترنم تو یدر صددورت ف

عات م شدددهیهم مد میکردیمرا تاه م گهیو در برابر ه مدیکو  شآخر یول میو
 یزد ول یلیدو بار به ترانه س ینامزد یدر دوره  اوشیبهم خورد... س مونینامزد

ترنم دسدددت بلند نکردم... پس چرا آخرش  یرو چوقتیاون دوران ه یمن تو
شته رفتار رو دا نیبا عشقم بهتر کردمیم یسع شهیکه هم ید؟... منش ینجوریا

س شم و  ص اوشیبا صبا کردمیم حتیرو هم ن ست از تع را برداره چ جاشیب ید
. ..کرد؟یم کاریمن بود چ یاون روزا جا یتو اوشیشددد؟... اگه سدد نیعاقبتم ا

 کرد؟یاون هم ترانه رو ترک م ایآ
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 امیباز شدن در به خودم م یصدا با
 ندازهیبه من م یو نگاه شهیوارد اتاق م اوشیس
 ؟ینکرد دایشد؟... پ ی: چاوشیس
 رو؟ ی: چپرسمیم یحواسپرت با
 ... حواست کجاست؟گمیرو م ی: گوشاوشیس

 اومدم اوشیبه اتاق س یچ یبرا ادیم ادمی تازه
 اومده بودم... خودت بده یچ یرفت برا ادمیحواسم پرت شد اصال -

 شهیو وارد اتاق م بندهیرو م در
سپرتش رو که رو رمویسمت تختش م به شه گ دارمویتخت افتاده برم یکت ا و
 کشمیتختش دراز م یرو یمذارم بعد هم به آروم یا

سامون هیبه اتاقت  ستیبد ن-  زیزهرا خانم برات تم دی... حتما بایبد یسر و 
 کنه؟
جازه ماوشیسدد که تو ا قدر هم  به نی... ایدی: چ ند روز در  بال تو  چ در دن
تانیب نی... از امیبود تانیبه اون ب مارسدد به اون  نی... از امارسدد سددردخونه 

 سددتین تیحال زایچ نی... تو که ایبه اون کالنتر یکالنتر نیسددردخونه.. از ا
 یشیگم و گور م نوییپا یندازیفقط سرتو م

 تحمل مرگش برام سخت بود-
 رهیم زشیم یو به سمت کشو کشهیم یآه
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سعکس  به س چی... هشمیم رهیخ اوشیترانه و  ... یچیاز ترنم ندارم... ه یعک
از  یکیاون روزا سددوزوندم... چقدر احمق بودم... االن محتاج  یهمه رو تو

 همون عکسام
 امیبه خودم م اوشیس یصدا با
 ری: بگاوشیس

 رمیگیرو ازش م ی... گوشکنهیرو به طرفم گرفته و منتظر نگام م یگوش
 ؟یکارت دار می: ساوشیس
 خرمینه... موقع برگشت م-
 ؟یستی: مگه امشب ناوشیس
 خرمیم گردمیفردا که دارم برم-

 نهیشیتخت م یو لبه  دهیتکون م یسر
 : سروشاوشیس
 هوم؟-
 ؟ی: مطمئناوشیس
 کشمیم یقیعم آه
 ... شک نکنشهیاز هم شتریب-
 سوزهی: دلم براش ماوشیس
 کردم یباز نیارد اکه اون رو و مونمیخودم هم پش-
 : آخه چرا؟اوشیس
 چرا؟ یچ-
 ؟یکار رو کرد نی: چرا ااوشیس
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ترنم  میبا وارد کردن آالگل به زندگ تونمیم کردمی... فکر متونمیم کردمیفکر م-
 رو فراموش کنم

 حاصل نشد؟ یرییتغ چیه یعنی: اوشیس
 یچیه-
 یازش متنفر کردمیسالها فکر م نی: تمام ااوشیس
 دمشیدیسالها از دور م نیاتمام -
 ؟ی: چددددگهیداد م با
باره و دفعه  نیکه امروز آخر دادمیدسددت خودم نبود... هر بار به خودم قول م-
 و دوباره اوردمی یبعد از چند روز دوباره طافت نم یول ستیدر کار ن یبعد ی

 رفتمیم دنشیبه د
 بود؟ یچ : پس اون حرفا اون تنفرا اون دوستت ندارما اونااوشیس
ستمیبه خاطر غرورم... نم- سط  تون ده هفده هج یدختر بچه  هیتحمل کنم تو

 خوردم و پنج سال هم احمق فرض شدم یساله باز
 ما یکتکت بزنم... بدجور از دستت حرص تونمیتا م خوادی: دلم ماوشیس
 ؟یکردیم کاریچ یمن بود یاگه خودت جا ی... ولدونمیم-

 یکه تو کرد یاضددافه ا یغلطا نیتو هم بودم باز ا یاگه جا ی: من حتاوشیسدد
آالگل رو وارد  دینبا یترنم رو دوسدددت دار یدونسددتی... تو اگه مکردمیرو نم

 یکردیماجرا م
از دسددت دادم هم نتونسددتم با  شددهیهم یحماقت کردم... هم ترنم رو واسدده -

نبود..  بزرگترنم اشتباه کرد اما اشتباهش اونقدرا هم  دی... شاارمیآالگل دووم ب
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شته ها بود که  ادیبه احتمال ز شتباهش مال گذ ون باعث تمام ا دوینفر فهم هیا
 شد زایچ
 باهات نامزد شد لیبه چه دل ستیواقعا برات مهم ن یعنی: اوشیس
 بود که عاشقم شد نیمهمتر از اون ا یمهم که هست ول-
 رهید یلیحرفا خ نیا یواسه  گهی: داوشیس
 شددهیعاشددقمه... هم گفتیاومد و م یم دنمیارها و بارها به دترنم اون روزا ب-
گه بودم...تو ا شیفقط من عشددق زندگ کردیباورم کن... مدام تکرار م گفتیم

که م هی... ؟یکردیم کاریچ یمن بود یجا قت بود  فتیطرف عشدد  گ
 دونستنیم نیکه عشقت رو گ*ن*ا*هکارتر ایدن هیطرف  هی گ*ن*ا*ههیب

م ه نیاگه گ*ن*ا*هکارتر یگه احساس تو رو داشتم حت... ادونمی: نماوشیس
دنش باز تحمل نبو یول کردمیهر چند مثله گذشته رفتار نم موندمیبود باهاش م

 رو نداشتم
 دادیغرورم اجازه نم-
 ؟یکنیاعتراف م ی: پس چرا االن داراوشیس
شادونمی: نمگمیآه م با شاستین گهیچون د دی...   هک دونمیچون حاال م دی... 

 نداره ییغرور معنا گهیخاکه د ریعشقت ز یهمه  یوقت
 ی... وقتیعاشددق مونده باشدد کردمیلحظه هم فکر نم هی یبرا ی: حتاوشیسدد

کار تو  دیق ی... وقتیختیرو دور ر زشیهمه چ ی.. وفتیعکسدداشددو سددوزوند
سنگ کر ی.... وقتیخونه رفت نیاز ا ی... وقتیشرکت بابا رو زد ... یدقلبتو از 

 یازش متنفر شد یواقع یبه معنا فکر کردم
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 دونسددتمیسدددالها خودم هم م نی... تمام ازدمیفقط داشددتم خودم رو گول م-
طرف  هی... قبول کن سددخت بود... زدمیباز خودم رو گول م یدوسددتش دارم ول
خونوادت ازش متنفر باشن  یاعضا یطرف عشقت... همه  هیخونوادت باشن 

 شدددهیهم یو برا یبر یسددخته بخوا یخودت هم اون رو گ*ن*ا*هکار بدون
 یبمونباهاش 

سخته.... خاوشیس شه وقت ادتی ی... ولادیز یلی: آره  ست حق  یبا شک دلت 
 یرو هم بشکن هیدل بق یندار

 آالگل رو بشکنم خواستمیباور کن نم-
... هم خودش رو هم دلش رو.... بدجور خوردش یشددکوند ی: ولاوشیسدد
 یکرد

ستمینم- شه... ینجوریا خوا سال  نیمن بعد از ا یخودت رو بذار جا ب همه 
 یهنوز به ترانه وفادار

فادارم...  یگیم ی: خودت داراوشیسدد نه و به ترا رو وارد  یکسدد یعنیهنوز 
اما تو آالگل رو وارد  شهیدر کنار من خوشبخت نم دونمینکردم چون م میزندگ
 یتمام پسش زد یرحم یو بعد با ب یکرد تیزندگ

 اههکارم اشتب دونمیم-
 داره؟ یا دهی: دونستنش چه فااوشیس
 یچی: هکنمیزمزمه م رلبیز

 یچی: واقعا هگهیو زمزمه وار م کشهیم یآه
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: سددروش دهیادامه م یو به آروم زنهیاز چند لحظه مکث تو چشددمام زل م بعد
شد ول یماجرا  نیا چوقتیکار رو نکن... ه نیا گهیبا کس د یآالگل که تموم 

 نهیسنگ یلینکن... تاوان دل شکسته شده خ گهید چکسیکار رو با ه
 یا هافیو سها با ق شهیتموم نشده که در اتاق به شدت باز م اوشیحرف س هنوز

 شهینگران وارد اتاق م
 : چه خبرته سهاگهیبا اخم م اوشیس

د : آل....آلگهیم زنهیهمونطور که نفس نفس م اوشیتوجه به حرف سدد یب سددها
 داگد.... آلد داگد دل

 نمیشیتخت م یسرعت رو هب
 ؟ی: آالگل چگهیبا داد م اوشیس

 زنهیم هیگر ریز هوی سها
س من س میندازیبهم م ینگاه اوشیو  به  و شهیبا ترس از جاش بلند م اوشیو 

 رهیسمت سها م
 شمیم رهیترس به سها خ با

 رو ندارم دیجد یماجرا هیتحمل  گهید ایخدا
 شده ی: سها بهمون بگو چگهیو م کنهیم متریلحنش رو مال اوشیس

 : آلد داگد دل تد دصد دادف کد ردهگهیبا هق هق م سها
 ستهیمیقلبم از حرکت وا کنمیلحظه حس م هی

 ؟ی: چگهیبا داد م اوشیس
شدت م هیگر سها شون خرهیگیاش  شدم و  رهی... من مات و مبهوت به دو نفر

و چند قدم  کنهیموهاش فرو م یکالفه دسددتش رو ال اوشی... سددگمینم یچیه
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صله ا سها داره رو ط یفا  ی: خواهرگهیم ی... بعد با لحن مهربونکنهیم یکه با 
 یاشکن آروم ب یسع زوی... پس اشک نرشهیخوب م زیمن مطمئنم همه چ

 آروم بشه کنهیم یسع سها
 شده؟ یبکش و دوباره بگو چ قی: چند تا نفس عماوشیس

 کشهیم قید تا نفس عمو چن رهیم اوشیتو ب*غ*ل س یبه آروم سها
زنگ زده و به بابا گفت آالگل  تیاالن آ نی: همگهیدفعه آرومتر از قبل م نیا

اش داد ادیسددر آالگل ب ییکرده که اگه بال دیتصددادف کرده... اون بابا رو تهد
 ذارهیسروش رو زنده نم

 زنهیبه من زل م یبا نگران اوشیس
 ذارمیم بمیج یرو تو یگوش شمویتخت بلند م یزحمت از رو به
 ادیو به طرف من م کنهیسها رو از ب*غ*لش خارج م یبه آروم اوشیس
 : سرو........اوشیس

 مشکل رو حل نیا دی... خودم بااوشینگو س یچی: هگمیو م ارمیباال م دستمو
 کنم

 ی... صددداکنمیبه سددمت سددالن حرکت م شددمویسددرعت از اتاق خارج م به
... مامان و بابا که در  انیکه پشت سر من م شنومیو سها رو م اوشیس یقدمها

 شنیمن ساکت م دنیحال صحبت کردن بودن با د
 شده؟ ی: بابا چپرسمیو م رمیسر اصل مطلب م عیسر ینیمقدمه چ بدون

 خودش رو آروم نشون بده کنهیم یسع بابا
 : مگه قراره ........بابا
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 دیکنیم یرو از من مخف یزیچ یرو گفت پس الک زیسها همه چ-
شم غره ا مامان سها که االن دق یچ ستاده م قایبه  : گهیو با اخم م رهیکنار من وا
 یریدهنتو بگ یجلو ینتونست قهیدو دق
 زنهیبه بازوم چنگ م سها

 شده؟ یچ گمیم دیبه سها دار کاری: مامان چگمیاخم م با
سروش تا هممامان  ترشیبهتره ب یکرد یخرابکار یکاف یجا هم به اندازه  نی: 

 یانجام ند یسرخود کار نیاز ا
 مددامددان-

هم رو ب تینامزد یداشددت ی: وقتگهیو م دهیم رونیبا حرص نفسددش رو ب بابا
 کردمیهم فکر م نجاشیبه ا دیبا یزدیم
 به من داره ی: تصادف آالگل چه ربطگمیم تیعصبان با

سات آالگل  یب شهیمثل هم یجنابعال نکهی:مثله ابابا سا  نیا بدتربتوجه به اح
شد آالگل با حال نیو هم یحرف زد یشکل ممکن باهاش حرف زد  یباعث 

ش سوار ما سمت خونه برونه... تو نشیخراب  شه و به  سه  یب  تیآ یراه هم وا
 هیاز  یالجنابع هیطرف خرابکار هیماجرا کرد... از فیزنگ زد و شددروع به تعر

 هاشیو زار هیو گر تیطرف هم صددحبت با آ هیخودش از هیطرف حواسددپرت
شد که با کام شت م یونیباعث  صادف کنه... ا ومدیکه از رو به رو دا ور ط نیت

 اتاق عمله یمقصر هم خود آالگل بوده... االن هم تو گفتیم تیکه آ
 کنمویسددها خارج م فیظر یدسددتا نی... بازوم رو از بشددهیاز نهادم بلند م آه

سخت سونمیبه مبل م یخودم رو به  سرم رو بر س نی...   یاراحتبا ن رمویگیتام مد
 شمیم رهیخ نیبه زم
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 ؟یبود که کرد یچه کار نی: سروش ابابا
 گمیم نهیکه نگام به زم نجوریهم

 باهاش اون طور حرف بزنم خودش باعث شد خواستمینم-
 یکن رونشیاز خونه ب ی: تو حق نداشتبابا

 کردیرابطه رو ادامه بدم قبول نم نیا تونمینم گفتیهر چقدر م-
 قبول کنه یراحت نیبا اون همه عالقه به هم ی: انتظار داشتبابا

 حرفش ندارم یبرا یجواب
 میبزن مارستانیسر به ب هی: فکر کنم بهتر باشه بابا

 .........یتهد تی: بابا آسها
 شمیم رهیبه بابا خ رمویگیم نی... نگام رو از زممونهیتو دهن سها م حرف

با لحن محکم کنهیم یاخم گفت...  یزیچ هیبود  یعصددبان تی: آگهیم یو 
 مینیبب میزنیم مارسددتانیسددر به ب هیمن و مادرتون  دیبهتره شددماها خونه بمون

 اوضاع از چه قراره
 امی: من هم مگمیم شمویمبل بلند م یسرعت از رو به

 : حرفشم نزنبابا
سته آالگل رو به عنوان نامزدم قبول ندارم ول- ض یدر  وزشحال و ر نیبه ا یرا

 ستمیهم ن
هستن بهتره فعال دور  یآالگل بدجور از دستت شاک ی: سروش خونواده مامان

 ینش یو برشون آفتاب
 مبش مینکردم که بخوام قا ی... من کاردیکنیشلوغش م نقدریمادر من چرا ا-
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ه ب یخوایم ییحاال با چه رو دونهیرو در مورد رفتارت با م زیهمه چ تی: آبابا
 یایب مارستانیب

 کنمینگاشون م م*س*تاصل
ول بهتره به ق یآالگل رو زد دی: حاال که قدهیادامه م نهیبیکه سددکوتم رو م بابا

خورده صددبر کن تا  هینشدده...  داتیآالگل پ یدور و بر خونواده  ادیمادرت ز
 شهیتو خوشحال نم دنیکس از د چی... مطمئننا االن هشهیم یبعد چ مینیبب

 نمیشیمبل م یدوباره رو کشمویم یآه
از جاش بلند  دهیتکون م یمامان هم سددر کنهیم یبا سددر به مامان اشدداره ا بابا

 کنهیو به سمت اتاقشون حرکت م شهیم
سته  یبد حس شتم.. در ستش ندا سته دو شقش نبودم... در سته عا دارم... در

 تهفیاتفاق براش ب نیا خواستیاما هرگز دلم نم دمیپسندیرفتاراش رو نم
 کنهیو دستاش رو دور شونه هام حلقه م نهیشیم کنارم اوشیس
 بشه ینجوریا خواستمی: من نمگمیم زنمویچشماش زل م تو

 هشینم یچی... من مطمئنم هدونمی: مگهیم یو به آروم زنهیم یمهربون لبخند
شمویم یقیعم اه ... کنهی.. متفکر به رو به رو نگاه مشمیم رهیدوباره به بابا خ ک

 ؟ی: حاضر شدگهیمامان م دنی... بابا با دشهیامان وارد مبعد از چند لحظه م
 می: برگهیو م دهیتکون م یسر مامان

 زی: نگران نباش همه چکنهیزمزمه م یو به آروم شدددهیم رهیتو چشددمام خ بابا
 شهیدرست م

 نگرانم یلیخ دفیخبرم کن-
 کنمیشد خبرتون م ی: هر چبابا
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 منتظرم-
 .......مارستیکدوم ب دیدونی: حاال ماوشیس

 پرهیم اوشیوسط حرف س شهیمبل بلند م یهمونطور که داره از رو بابا
 --مارستانی... بدمیکش تیزبون آ ری: به زور از زبابا
 دیخبرمون نذار ی: فقط باوشیس

 : باشهبابا
 یوت ینگران ایدن هیو من رو با  رنیسددفارش باالخره بابا و مامان م یاز کل بعد

 کنندیخونه موندگار م
 شمیجام بلند م از
 : کجا؟اوشیس
 دارم یخورده استراحت کنم سردرد بد هی رمیم-
 بخور بعد برو زیچ هی: اول اوشیس
 کاریچ خوامیغذا م تیموقع نیبابا... تو ا الیخیب-

شدن حرفام منتظر جواب بعد س یاز تموم  سمت شمینم اوشیاز جانب  ... به 
در  مشیوارد اتاق م نکهی... همکنمیر رو باز مد دنیبعد از رس رمویاتاق سابقم م

... رمیالمپ رو روشن کنم به سمت تختم م نکهیبدون ا بندمویرو پشت سرم م
 شده... کیرخورده تا هیهوا  دونمیساعت چنده... فقط م دونمینم یحت

سرم بدجور درد ملهیتکم لهیتکم تمیظرف کنمیم حس  یو... خودم رو رکنهی... 
خت پرت م کار م یفکر نکنم ول یچیبه ه کنمیم یسددع کنمویت  کنمیهر 
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 یاشک ی... چشمابندمیپر شده... چشمام رو م ری... ذهنم از اتفاقات اخشهینم
 کنمیچشمام رو باز م عی.. سربندنیچشمام نقش م یترنم جلو

جا تیموقع نیا یتو یحت به  کهیا یهم  به ترنم فکر  ن باشددم  گل  نگران آال
 برم ادیو همه کس رو از  زیهمه چ شهیترنم باعث م ادی... کنمیم

 ی... بعد از مدتفتنیو رو هم م شددنیپلکام خسددته م کنمیم الیبس فکر و خ از
 رمیبه خواب م یهم به آروم

صدا دنیشن با سالن م ییسر و  شمام رو باز م ادیکه از   کهی... اتاق تارکنمیچ
... ارمیم ادیرو به  اتفاقات یتازه همه  ندازمویبه اطراف م ی... نگاه گنگکهیتار
صدا یول دمیچقدر خواب دونمینم شت ادیم رونیکه از ب ییسر و  شون از برگ ن ن

 پدر و مادرم داره
مامان رو که  یصددا کنمی... در رو باز مرمیبه سدمت در م شدمویجام بلند م از
 شمیاز برگشتنشون مطمئن م شنومیم
 : پس برگشتنکنمیلب زمزمه م ریز

 مزخرف.......... ی: عجب دختره مامان
 : سددددارابابا

با اون عی... انگار اومده بود عروسددگمی: مگه دروغ ممامان تاب نکی...   هیآف
خانم به موهاش زده  نیا زنندیرو به چشددماشددون م نکیمسددخرش... همه ع

 حرف بود بارمون کرد یبود.... هر چ
 کنند یکه از ما تشکر و قدردان ی: انتظار نداشتبابا

 سوختیهمه دلم نم نیا گفتنیم یزیآرش چ ایگه مهال : امامان
 بندمیدر رو م یآروم به



wWw.Roman4u.iR  812 

 

 گفت؟ ی: حاال مگه چاوشیس
 خاص............ زی: چبابا

خودمون جد و آبادمون کرد...  بیبود نصدد راهیفحش و بد و ب ی: هر چمامان
شاک تیآ سروش  ست  به ما  یکتریبود به خاطر بزرگتر کوچ یکه خودش از د

 خودش بود رو نثار......... قیال یهر چ شعوریب ینکرد اما اون دختره  نیتوه
 : سددددارابابا

 ی: تو هم که قرص سارا سارا خوردمامان
 یول مینبود... حاال من و تو پدر و مادرش هسددت ریتقصدد ی: سددروش هم ببابا
 میکه اشتباهش رو قبول نداشته باش شهینم لیدل

 بهیدختر غر هیحق رو به  نیا یدرسددت بوده ولکار سددروش  گمی: من نممامان
 بهش نگفتم یزیکنه من فقط به احترام مهال و آرش چ نیکه بهم توه دمینم
 : وضع آالگل چطور بود؟اوشیس

 بود زیآم تی: خدا رو شکر عملش موفقبابا
 رفت شیخوب پ زی: آره... خدا رو شکر همه چمامان

 میمرد یاز نگران اوشیس من و دی: مثال قرار بود خبرمون کنسها
 میخوبه راه افتاد زیهمه چ میدیکه فهم نی: همبابا

 گهیم یبلند بایتقر یبا صدا مامان
 : پس سروشم کجاست؟مامان
 نهیرو لبم مبش یلبخند

 : مامانگنیم گهیبا هم د اوشیو س سها
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شون م با سرمیلبخند به طرف شتش به منه...  سها با د اوشی... مامان پ ن م دنیو 
 دنینشون نم یعکس العمل یول زنندیلبخند م

... دلم براش تنگ نیدو سدداعت نگهش دار نیعرضدده نداشددت نقدری: امامان
 شده... طفل معصو....

 حرف تو دهنش بمونه شهیکه باعث م کنمیپشت ب*غ*لش م از
 نجامیقربون مامان خانم خودم برم... من هم-

سرش رو م یکه رو مامان سته  ش ... بعد ندازهیبه من م یو نگاه هچرخونیمبل ن
 اوشیبه سمت سها و س گردهیبرم

 هنوز نرفته نیگی: پس چرا نممامان
 میما حرف بزن نیدی: اصال شما اجازه مسها
 ب*و*سمیم یو سر مامانمو به آروم شمیم خم

 کشهیم رونیو خودش رو از ب*غ*لم ب شهیجاش بلند م از
 ام یت کفراز دست یلی: گم شو اونور که خمامان

 : اگه مزاحمم برم؟گمیم کنمویلبخند نگاش م با
 : سددددروشمامان

 مادرت رو حرص نده نقدریا نی: سروش بشبابا
 نمیشیبابا م یلبخند رو به رو با

 دوباره بگم؟ ایشد  یچ یدی: شنبابا
 دمیشن-

 یبه آالگل و خونوادش بدهکار یعذرخواه هی: بابا
 گمینم یزیچ شمویم رهیخ نیزم به
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: من و پدرت امروز از جانب خودمون از خونواده دهیحرف بابا رو ادامه م مامان
حق  یبودن ول نی... هر چند باهامون سددرسددنگمیکرد یآالگل عذرخواه ی

.... هم به خاطر بهم یقدم بش شیپ یمعذرت خواه یداشتن... بهتره تو هم برا
 یشتکه با آالگل دا یبد یهم بخاطر رفتارا یزدن نامزد

صوصا آبابا ستن... مخ شنه ه خاله و دختر تی: البته نه االن که همه به خونت ت
 ذارنیآالگل که اگه دستشون به تو برسه زندت نم ی
 دیکنیشلوغش م یادیز نیشما دار-

 ینیآالگل رو بب یرفتار دخترخاله  ی: اونجا نبودمامان
 به دخترخالش نداره یمن با آالگل ربط یرابطه -

 : کدوم دختر خالش؟گهیو م پرهیط حرفم موس سها
در موردشددون نگفته بود  یادیز زی... مهال هم چسددتین ادمی: اسددمش رو مادر

 یمیمبا هم ص یلیبهم گفته بود آالگل و دختر خالش خ شیوقت پ یلیفقط خ
سال پ یبودن ول شوهر و بچه هاش زندگ هیمهد شیچند   شونیخواهر مهال با 

ش دخترخال وآالگل  نیب ینجوری... ارنیم رانیاز ا شهیهم یو برا فروشندیرو م
برعکس آالگل اصددال آداب  ومدی... اصددال از دختره خوشددم نفتهیم ییهم جدا

 ستیمعاشرت بلد ن
 آالگله... خودت یباالست ساراجان... باالخره دختر خاله  یلی: توقعت خبابا

 گهیمده یگفت... گفت مثله دو تا خواهر برا یآرش آخرش چ یدیکه شددن
 میداشتیرو م یانتظار برخورد بهتر دیهستن پس نبا زیعز
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بخاطر رفتار اون  دمیمهال... چقدر از کار آخرش خجالت کشدد چارهی: بمامان
باز اظهار  یاز دسددت ما ناراحت بود ول نکهیکرد... با ا یدختر از ما عذرخواه

 کرد یشرمندگ
قعا از رفتارش شددرمنده : من هم واگهیم یو با لحن گرفته ا کشدددهیم یآه بابا

 یبهمون نگفتن... حت یچیکردن که ه یبزرگوار یلیشددددم... آرش و مهال خ
 هیشددکرش باق یکردو گفت باز جا یهم از من عذرخواه تیآرش بابت رفتار آ

 ردب یخودش نسبت به آالگل پ یعالقگ یکه آقا سروش قبل از ازدواج به ب
 شهیتو سالن حکم فرما م یبد سکوت

سرفه از چ بعد سکوت مامان چند تا  صلحت یند لحظه  و زهراخانم  کنهیم یم
 کنهیشام صدا م زیم دنیچ یرو برا

 کنهیحرف رو عوض م نهیبیمن رو م یماتم زده  ی افهیهم که ق بابا
 ؟یریکارت رو از سر بگ یخوای: سروش نمبابا

 دمیجواب م یحوصلگ یب با
 ارمحرفا رو ند نیشرکت و کار و ا یفعال حوصله -

 شهیهم که نم ینجوری: ابابا
 نشده؟ ی: از منصور و دار و دسته اش خبرپرسمیمقدمه م یب

 دهیتکون م ینه سر یبه نشونه  بابا
 کنندیم یدارن چه غلط سایپل نیا ستیمعلوم ن-

سرنندازمامان سروش دوباره خودت رو تو درد ضربه  هیتحمل  گهی... من دی: 
 رو ندارما گهید ی

 گمینم یچیه دمویمتکون  یسر
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 میایبه خودمون م یخانم همگ زهرایبا صدا قهیاز چند دق بعد
 : خانم شام آماده ستزهرا

 یبر یتونی: ممامان
 : بله خانمزهرا

ه نشددسددتن و ماتم گرفتن ک نجای... با امیبخور زیچ هی میبر نی: بلند شددمامان
 شهیحل نم یمشکل

قاتل بیعج دلم ته....   و گرنیم ابونیاسدددت دارن تو خترنم راسدددت ر نیگرف
رنگا ورنگ  یو غذاها دمیرختخواب گرم و نرمم دراز کشدد یاونوقت من تو

 خورمیم
 هی... باز خدا رو شکر که آالگل سالمه تحمل شمیاز جام بلند م کشمویم یآه

 رو نداشتم گهید بتیمص
 یکی یرو زی... پشت ممیریبه سمت آشپزخونه م یو همگ شنیهم بلند م هیبق
... مامان طبق معمول کشمیخودم م یخورده غذا برا هی نمویشیها م یز صندلا

من رو درسدددت کنه...  یمورد عالقه  یبه زهرا خانم سددفارش کرده که غذا
 یول گذرهیم یا قهیندارم... ده دق ییاشددتها چیمن ه یخورشددت کرفس.... ول

 دازننیبه هم م ی... مامان و بابا نگاهخورمیمن به زور چند قاشق رو م
 ؟ی: سروش مگه خورشت کرفس دوست ندارمامان
هار  کنمیم یجدا از خونوادم زندگ چون که ن بار  مان  مونمیشدددام م ایهر  ما

 که من دوست دارم دهیرو به زهرا خانم م ییسفارش غذاها
 چرا -
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 : خوبهدمیادامه م کنمیم یکه با غذام باز همونجور
 ؟یخوری: پس چرا نممامان

 رمیارم... سند لیممنون م-
 یبهت زده  یدر برابر چشدمها شدمویبلند م زیتموم شددن حرفم از پشدت م با

تاق م هیخونوادم راه تاق م نی... همشددمیا به تخت  شددمیکه وارد ا خودم رو 
 کشمیتخت دراز م یطاق باز رو رسونمویم
 «تو»من چه کم حرف است... یآرزو نیآخر ینیبی: مکنمیلب زمزمه م ریز

برام فرسددتاد...  شیسددال پ 4بود که ترنم  یاس ام اسدد نیآخر ...کشددمیم یآه
 ریه دچ کنمیفکر م نیبه ا بندموی... چشددمام رو منهیشددیرو لبام م یلبخند تلخ

 که آرزوهامون مشترک بود دمیفهم
 و چهارم ستیب فصل

 کنمیچشمام رو به زحمت باز م یدست یتکون ها با
شکان سروش با شدا از من گفتن  رتی... د؟یندارشو مگه با طاهر قرار  داری: 

 ینکرد دارمیچرا ب یبود بعد نگ
 ... ساعت هنوز هشته.. باکنمیو به ساعت نگاه م نمیشیتخت م یسرعت رو به

 رهیگیهوا م یکه بالش رو رو کنمیبه طرفش پرت م دارمویخشم بالش رو برم
 اشکان... هنوز دو ساعت تا قرار مونده یریبم-

خوردن  و کتک دنیفحش شن یتا خودت رو برا یبش داریب: گفتم زودتر اشکان
 یآماده کن

 یایکردم گفتم تو هم باهام ب یچه غلط-
 بود نیهم یچند وقته انجام داد نیکه تو ا ی: اتفاقا تنها کار درستاشکان
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 شمیم رهیو به سقف خ کشمیرو تخت دراز م دوباره
قرن برام گذشددته... تو  هی یدازه هفته که به ان هی... گذرهیهفته از اون روزا م هی
د و مرخ  شدد مارسددتانیفقط آالگل از ب فتادهین یاتفاق خاصدد چیهفته ه نیا
با شددن نجوریا با به... هنوز بهش سددر نزدم... چرا  دمیکه از زبون  حالش خو

 ...ارهیدرب یکنه باز وبارهسر بزنم د هشیبرم  ترسمی... واقعا مترسمیدروغ... م
پسددره مسددخره  نی... باز اامیصددورتم به خودم م یرو یزیچ هیپرت شدددن  با

 دارمویصورتم پرت کرد برم یرو که اشکان رو شیرو شروع کرد... بال اشیباز
 ذارمیسرم م ریز
 خودم رو ندارم یامروز رو آدم باش باور کن االن حوصله  هیاشکان خواهشا -

بلکه  هیثان نه دو هیثان هی... آدم باشددم اون هم نه هی: آخه کار سددختاشددکان
 روز... حرفشم نزن که راه نداره ددددددکی

 اشدددکان-
:واه... واه... چرا صددداتو برام گهیم یو با لحن بامزه ا کنهیرو نازک م صددداش

 یآورد ری... مظلوم گیکنیبلند م
 کنم رونتیب ای رونیب یشیاشکان گم م-
شکان هم با خن شمویم زیخ میتخت ن یبگه که رو یزیچ خوادیم رار ده پا به فا
سرش م ذارهیم شت   وکنمیتخت پرت م ی... دوباره خودم رو روبندهیو در رو پ

کنه به  می... بابا که هر چقدر اصددرار کرد نتونسددت راضددکنمیهفته فکر م نیبه ا
 دارمدستور دادن و حرف زدن ن یحوصله  یشرکت برگردم... حت
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 کارت ترنم رو هم به میشرکت سر و سامون بدم... س یبرسه بخوام به کارا چه
سم درست بود  اوشیس هیگوش شماره ها یکیزدم... حد شده برا ویس یاز   ین

سم خ ایشماره ها  ی هیدکتر بود... بق سها ایشده بودن  رهیبه ا  یمربوط به تما
 دیفهمیم یوقت یگرفتم ول سترنم بودن.... با ماندانا هم بارها و بارها تما هیکار

فحش نثارم  یو کل کردیم یاش رو سددر من خالعقده ه یمن هسددتم اول همه 
به حرفام تماس رو قطع م کردیم بدون توجه   چه دونمیواقعا نم کردیبعد هم 

انگار مرتکب قتل شدددم... با  زدیبا من حرف م یبا من داره طور یپدرکشددتگ
به خونه  نا بر یطاهر قرار گذاشددتم که امروز  با ا فمیتکل دیبا میماندا  نیرو 

شکان هم که از کل ماجرا باخبره از دزبون  یدختره  شن کنم... ا  شبیدراز رو
 ادیمن بدبخت بسط نشسته و قراره باهام ب یاومده تو خونه 

ته هف کیبرام باز بشدده... بعد از  یراه هیحداقل  کاشی: اکنمیلب زمزمه م ریز
تماس گرفتم  شیگوشدد ی بهیغر یشددماره ها ی.. با همه دمینرسدد یچیبه ه

ستگ یچیه شد... ماندانا هم که کمکم نکرد... خونواده  رمید شه هم که  ین بنف
هم که مسافرت  ر... دکتخبرهیکال خونشون رو عوض کردن... طاهر هم از اونا ب

 آوردم... یبود... از همه طرف بدشانس
ا کوفت کن ت یزیچ هی ای: سددروش بگهیکه با داد م شددنومیاشددکان رو م یصدددا

 یکتک خوردن جون داشته باش یبرا
 پسره هم پاک خل و چل شده نی... ارهیگیم خندم

 ...کشمیم یا ازهیو خم نمیشیتخت م یرو
 کرد خیصبحونمون  ایب یی: پسر کجااشکان

 وونهید یپسره -
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س کش شوشمیتخت بلند م یا رو دمویبه بدنم م یو قو ست سمت د  یی... به 
دن وض کر... بعد از عشمیخارج م ییو بعد از شستن صورتم از دستشو رمیم

ش سام گو سل میلبا د ... چنذارمیم بمیداخل ج دارمویکنار تخت برم یرو از ع
 دمشددماره اش رو به اشددکان و طاهر و خونوا دمویکارت خر میسدد هی شیروز پ

 از اتاقم نیماشدد چیراحته... بعد از برداشددتن سددوئ المیلحاظ هم خ نیدادم از ا
 زمیبه سمت آشپزخونه م شمویخارج م

 شنیچشمام گرد م خورهین که تند تند داره صبحونه ماشکا دنید با
 یخفه نش-
 پرهیلقمه تو گلوش م شهیمن دست پاچه م یصدا دنیشن با
سر با سف  شتش م دمویتکون م یتا که  ... همونجورکوبمیچند بار محکم به پ

ستش رو باال م کنهیسرفه م سه ول نیا هیبه معن ارهید و  تیا یمن به تالف یکه ب
شت م کوبمویمحکم به پشتش م گهیبار د آزاراش چند ... چند منیشیم زیبعد پ

 کنهیو چپ چپ نگام م خورهیم ییجرعه چا
نم بود به کشت کی... نزد؟یبود که کرد یچه کار نی.... ای: قاتل... جاناشکان

 یبد
نهیهمونجور حرف م اون مال خونسددرد ز با ک مه  یو من  ند لق  کیگوچ یچ

 خورمیم
 یدادیتو جوابه عشق منو م مردمی: اگه ماشکان

... 
 آدم کش گرفتی: نفسم خودش نفست رو ماشکان
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... 
 ...ی: هاشکان

... 
 ... با توامای: هواشکان

ماده آ یبهتره بر یایبا من ب یخوای... حاال اگه مرمیمن صددبحونم رو بخورم م-
 یبش
ند خب با نهیلبخ گه م ی: ولگمیم یا ثا خت و یبمون یخوایا به پ زت پ خونه و 

 ............یبرس
 ...ی: نه دادا... اشتباه گرفتگهیخشم م با
 ادیبهت م بیعج یخونه دار ی: ولگمیم خندمویم

 خودته ی ستهیشا فیشغل شر نی: ااشکان
 دهینشون م گهید زیچ هیصبحونه که  نیا یول-

 : بچه پررواشکان
 ؟یرست کند ینهار هم بلد ی... راستهیاشکان... عجب صبحونه ا نیآفر-

 : سدددروشاشکان
 دمیباشه بابا... چه مرگته... حقوق هم بهت م-

 صبحونه رو بده نی: تو اول حقوق هماشکان
 یبه کارت ادامه بد نجوری... اگه همشددهیمحسددوب م ونیصددبحونه که اشددانت-
 شده ست... نیتضم ندتیآ

شت م همونجور  ی ندهیان آنگر ی:الزم نکرده جنابعالگهیم شهیبلند م زیکه از پ
 یباش که فراره از ماندانا خانم نوش جان کن ییشما نگران کتکا یمن باش



wWw.Roman4u.iR  822 

 

 رهیدر هم م اخمام
 دیمن عمرا از زن جماعت کتک بخورم... گم شو برو لباست رو عوض کن با-
 میبر

 دید میداداش... خواه دید می: خواهاشکان
شپزخونه خارج م با شدن حرفش از آ سرشهیتموم  سف  یشونه به ن ی...  تا

به  یادیز لی... چون مشددمیصددبحونم م یمشددغول خوردن ادامه  دمویتکون م
 زیهمون جا پشددت م کشددمویآب پرتقال رو الجرعه سددر م وانیل هیغذا ندارم 

 شمیمنتظر اشکان م
شکال متفاوت م زیم یرو شمویا ست ترنم فکر م ک  گفتی... طاهر مکنمیبه دو

نداده آ بار براش زنگ زده جواب  ند  که براش زنگ زد  نیخرچ نفر  هیبار هم 
 خط واگذار شده... نیگفت ا

ست یتکون ها با سرمو برمامیبه خودم م ید شکان رو م گردونمی...  که  نمیبیو ا
 دهیبا شدت تکونم م

 ؟یکنیم یدار کاریچه مرگته؟... چ-
 کشهیم یاز سر آسودگ یو نفس دارهیاز تکون دادنم بر م دست

 کنمیتعجب نگاش م با
دو  شددهی... نمیکردیم ری: طبق معمول تو هپروت سددگهیم نهیبیتعجبمو م یوقت
 تنهات گذاشت قهیدق
 شمیبلند م زیحرص از پشت م با
 فتیحرف اضافه نزن... راه ب-
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 ؟یزنی: باشه بابا... چرا ماشکان
خارج م یب نه  کان ازخو به حرف اشدد پارک شددمویتوجه   شیرو در پ نگیراه 
 ..زنهینم یحرف گهیو د رسونهیخودش رو به من م... اشکان هم رمیگیم

ش یوقت ش شمویسوار م عیسر رسمیم نیبه ما شن م نیما سکنمیرو رو وار .. با 
ش سرعت ما شکان به  صد  کنمویخارج م نگیرو از پارک نیشدن ا سمت مق به 

 رونمیم
 میرسیزنده به مقصد نم یرونیکه تو م نجوری: آرومتر... ااشکان

 ایزنی: اشکان اونجا حرف اضافه نمگمیتوجه به حرفش م یب
 یکنیم حتی: چرا مثله پدربزرگا نصاشکان

ص- شدار م کنمینم حتین  لیکه تحو یکه اگه از اون خزعبالت دمیدارم بهت ه
 کشمتیخودم م یبا دستا یهم بد هیبق لیتحو یدیمن م

 : اوه... اوه... چه خشناشکان
 خودیحرف ب یاگه بخوا گمیم یندارما... دارم جد یاشددکان باهات شددوخ-

 رسمیحسابت رو م یبزن
 .............خویحرف ب ی: برو بابا... من کاشکان

 اشدددکان-
 : جان اشکاناشکان
 زنمیبه مقصد باهاش حرف نم دنیتا رس دمویم رونیبا حرص ب نفسمو

رمز ت عیطاهر سر نیماش دنیماندانا با طاهر قرار گذاشتم با د یخونه  یکاینزد
خورد بر شددهیکه اشددکان کمربند نبسددته سددرش محکم به شدد ییاز اونجا نمکیم
 شهیو دادش بلند م کنهیم
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 هیچه وضع رانندگ نیا کهی: مرتاشکان
.. طاهر .شمیم ادهیپ نیو از ماش کنمیخاموش م نویجوابشو بدم ماش نکهیا بدون

 ادیو به طرفم م شهیم ادهیپ نیمن از ماش دنیهم با د
 ؟ید:باالخره اومطاهر

 دمیتکون م یسر
 ؟یدیوقته رس یلیآره... خ-

 شهیم یا قهی: نه بابا... ده دقطاهر
 خوبه-

 شهیم ادهیپ نیلحظه از ماش نیهم تو هم اشکان
 کنهیاشکان متعجب نگام م دنیبا د طاهر

... زهیبرام عز اوشی... مثله سددارمشیمجبور شدددم ب دیمثله کنه بهم چسددب-
 خبر داره زیدوستمه از همه چ نیبهتر

 شدم گاردتی: حاال بده بادگهیبا لبخند م اشکان
 : اما.....طاهر

 باهات حرف ی: اشکانم... قبلنا چند بارگهیو م ندازهیبه طاهر م ینگاه اشکان
 ستین ادتیزده بودم 

 کنهیمتفکر به اشکان نگاه م طاهر
 یبود دهیاز من پرس الیمیدر مورد هک ا ی: همون که سه چهار بار تلفناشکان
 دهیتکون م ی... سرشو به آرومنهیشیطاهر م یرو لبا یلبخند
 اومد ادمی: آها... طاهر
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 خوشبختم یلیخ یلیباهات خ یی: از آشناگهیو م ارهیرو جلو م دستش
 نطوری: منم هماشکان

 ینداشت خودت رو به زحمت بنداز یلیدل نایا ی: با همه طاهر
شکان شمه... براا سروش دادا شم هر کادا ی:  ت و  طیشرا نی... تو اکنمیم یدا

 بهیغر هیفکر کنم وجود من به عنوان  دیکنیبرخورد م یاحساسات یادیسروش ز
 براتون باشه یکمک بزرگ

 گهینم یچیو ه دهیتکون م یسر طاهر
 طاهر کدوم خونه هست؟-

 : اون آپارتمانهطاهر
 شهیم یچ مینیبب میبر-

سروش زطاهر سمین... بارداره... متند برخورد نک ادی:  شکل تر  شیبراش پ یم
 ادیب
سرمو تکون م یب صله  شونیصحبت به ه یاجازه  گهید دمویحو رو  چکدوم

سمت آپارتماندمینم سرعت به  شاره کرد م ی... به  ه ب نکهی... همرمیکه طاهر ا
تا زنگ رو فشار بدم... اما دو  ارمیاراده باال م یدستمو ب رسمیآپارتمان م یجلو

 ندازمیبه طاهر م یوجود داره... نگاهتا زنگ 
 کدوم زنگو فشار بدم-

 آپارتمانه مهرانه یبرا یو مانداناست دوم ریآپارتمان ام یبرا ی: اولطاهر
ستمو سمت زنگ اول وامیم د شکان اجازه نم یبه  سرد دهیببرم که ا  یو با خون

 دهیرو فشار م یزنگ دوم
 ؟یکنیم کاریاشکان چ-
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 نیدادیاز اول انجام م دیها باکه شما ی: کاراشکان
 اشکان-

 شنومیم فونیرو از پشت آ یا بهیمرد غر یصدا
 : بلهمرد

شکان  یجلو نیایچند لحظه ب شهی: آقا اگه مگهی:بدون توجه به من و طاهر م ا
 باهاتون دارم یدر کار واجب

 : شما؟مرد
 نیشی: آشنا ماشکان

 دی: چند لحظه صبر کنمرد
 د؟یکنیم نیدار کاریچ: آقا اشکان طاهر

و با من راحت باش... همون اشددکان صدددام  ری: اوال آقا رو فاکتور بگاشددکان
ول ا دیپس با نهیشددماها رو بب سددتین یماندانا اضدد ینیبیکن... دوما مگه نم

 کنند شیتا اونا بتونند راض دیرو قانع کن انشیاطراف
 : اما....طاهر

: طاهر به من گهیم یو به آروم ذارهیطاهر م یشددونه  یدسددتش رو رو اشددکان
 کن نانیاطم

در ظاهر  یجلو یو پسر شهیلحظه در باز م نیهم ی... توزنهیم یلبخند طاهر
 شهیم

 مونهیطاهر حرف تو دهنش م دنیبگه که با د یزیچ خوادیم پسر
 : ببخش...اشکان
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 شد داتیطرفا پ نی: باز هم اگهیتوجه به اشکان م یب پسر
 ومدمیاگه مجبور نبودم نم دیاور کن: آقا مهران بطاهر
خواهرم رو به کشتن  یبچه  نی... داشتخوامیباور کنم آقا... نم خوامی: نممهران

صب گهیبار د هی... دکتر گفته اگه نیدادیم شه ممکنه ب یشک ع چه بهش وارد ب
 اش رو از دست بده

 : آقا ما اومدم حرف.....اشکان
 با شماها ندارم یحرف من ی: ولپرهیوسط حرف اشکان م مهران
بگم  یزیچ خوامیساکت موندم... م یادیاالن هم ز نیتا هم رهیتو هم م اخمام

در هم به  ییسدداکت باشددم... با اخما کنهیو بهم اشدداره م فهمهیکه اشددکان م
به سددمت مهران مکنمیزحمت خودم رو کنترل م با  رهی... اشددکان  و اون رو 

با اخم  لش.. مهران اوکنهیف زدن م... شروع به حرکشهیم یخودش به گوشه ا
سرد سف به من و طاهر  یول گهیم ییزایچ هی یو  بعد از چند لحظه مکث با تا
 دهیتکون م یو سر کنهینگاه م
 گهیداره به مهران م ی: دوستت چطاهر

 ارهیمهران اثر م یکه هست داره رو یحرفاش هر چ کنمیحس م یول دونمینم-
 : آرهطاهر

... انیهم به طرف ما م یمهران و اشددکان شددونه به شددونه  قهیاز چند دق بعد
فقط  دمینم یقول چیه گمیحاال م نی: از همگهیکه م شددنومیمهران رو م یصدددا

 کنمیرو م میسع
 شد یراض دیشروع خوبه... فقط باهاش حرف بزن شا یهم برا نی: هماشکان
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 یسددت ولحرفا نیماندانا کله شددقتر از ا خورهی: هر چند چشددمم آب نممهران
کنم اول  متونیم کاریچ نمیبب دیمنتظر بمون یا قهی... چند دقزنمیباهاش حرف م

 حرف بزنم ریبا ام دیبا
توجه به ما به  یمهران هم ب ادیو به سمت من و طاهر م دهیتکون م یسر اشکان

 رهیداخل م
 ؟یبهش گفت یچ-

 هیدر مورد زندگرو  زیماندانا همه چ دمیکه فهم نجوری: در مورد ترنم.. ااشددکان
ما فهم ته بود من هم بهش گفتم  ههیکه ترنم ب میدیترنم بهش گف و  گ*ن*ا*

که  یلمیاز اون ف یباشدده در حضددور ماندانا حرف ادتونی... میثابت کن میخوایم
بعد  دیبگ یزیچ هی ترسددمیترنم تعصددب داره... م یرو یلیخ دینزن نیکرد دایپ

 نیبگه شماها هنوز باورش ندار
همه  نیا بهیغر هی: خجالت آوره... گهیم یو با لبخند تلخ کشددهیم یآه طاهر

 یکار چیسددالها ه نیتمام ا رتیغ یخواهرم تعصددب داره اونوقت منه ب یرو
تاده گوشددده  که اف حاال  بات  یبراش نکردم...  بال اث به در دن قبرسددتون در 

 هستم شیگ*ن*ا*هیب
من هم به ماندانا ... دمی... بهش حق مسددوزهیحرف طاهر م نیاز ا بیعج دلم

لحظه هم به ترنم شددک نکرده  هیسددالها  نیتمام ا شددهی... مگه مخورمیغبطه م
 یدوسددت معمول هیباشدده... من که عشددقش بودم باورش نکردم بعد ماندانا 

به ترنم وفادار بمونه... حت نیا تونهیچطور م  یهم برا ترنمبعد از مرگ  یهمه 
 ترنم دل بسوزونه
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 شهیدرست م زی: طاهر همه چاشکان
 ..شهیدرست نم یچیه گهی: نه اشکان جان... دطاهر

 دمیم هیتک واریبه د رمویم واریسمت د به
تو  ...شددهیترنم هم ثابت بشدده باز ترنم زنده نم یگ*ن*ا*هیاگه ب ی: حتطاهر

 کیاز نزد یکیسددروش فکر کردم... به نظر من هم  یرو حرفا یلیهفته خ نیا
سم بخورم  ونمتیکار رو کرده م نیا نهایتر که ترانه مرد ترنم  یوقت شیسال پ 4ق

 یکیگم ب تونمیمبلکه عاشقه سروش... فقط  اوشینه عاشق س یعاشق بود.. ول
همه  هیطور با زندگ نیخبر داشت و ا اوشیترنم نسبت به س ی هیاول یاز عالقه 

 کرد یما باز ی
شیم کاشی: اکنمیزمزمه م رلبیز صت حرف  کاشی.. ادمشیبخ دن زبهش فر
 دادمیم

ه باز هم ترنم زند میترنم رو هم ثابت کن یگ*ن*ا*هیاگه ب یبا طاهره.. حت حق
 ...شهیهم ی... عشق من رفت.. براشهینم
و با  شدددهیدر ظاهر م یجلو رهیام زنمیکه حدس م گهیمرد د هیموقع  نیهم تو
 دوبارت رو داشتم دنی: انتظار دگهیطاهر م دنید

 ف بزنمبذار باهاش حر ری: امطاهر
بخاطر ترنم حاضددره  شددناسددمشیخوب م یول سددتیخوب ن ادی: حالش زریام

 جونش رو هم بده
 بذاره هیچرا... چرا حاضره از جونش ما واقعا

 چرا؟-
 شهیمن و اشکان م یمتوجه  تازه
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 نهیشیرو لباش م یتلخ لبخند
 یسروش باش دی: باریام

 گمینم یزیچ کنمینگاش م فقط
 یلیخ نایا یبا همه  یول گفتیازت م ادی... ترنم زشناختمتیهم م دهی: ندریام

 نمتیبب کیدوست داشتم از نزد
نخوام نگم... نه... اصال  نکهی... نه اگمینم یچیو ه شمیم رهیزده بهش خ بهت

 چرا دونمیچرا؟... واقعا نم دونمی... نمچرخهیزبونم نم
 دزیماندانا زنگ م ی... هر وقت که برایبود شی: تعجب نکن... همه زندگریام

 از هر ده تا کلمه نه تاش سروش بود...
بگم ترنم  دیماندانا هم به ترنم با ی: در مورد عالقه دهیو ادامه م کشددهیم یآه

همه عالقه  نیمن و ماندانا بود... ا یبرا یدوسددت واقع هیفوق العاده بود واقعا 
جب آور ن هی یبرا قدرا هم تع ما اون رو دوسددسدددتیدوسدددت اون تمون ... 
ستینم صرار کرد بارهاخواهر بود.... هیمن و ماندانا  یترنم برا میدون  میو بارها ا

 ادیکه با ما ب
 : کجا؟گهیبا تعجب م طاهر

 : کانداناریام
 ؟یچددد-

 زنهیم یپوزخند
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 ادینادا ببا ما به کا می:گفتم کاندانا... آره گفتم بارها و بارها بهش اصرار کردریام
 مایاگه ب گفتی. به خاطر خونوادش... به خاطر عشددقش... ماما قبول نکرد..

 بره نیهم ازب وندیپ نیممکنه هم
 شهینم باورم

 آخر هم منتظر سروش بود ی: تا لحظه ریام
 زنهیو تو چشمام زل م کنهیمن نگاه م به
 دمشیاون روز آخر هم که د ی... حتشددهیهم ی شددهی: منتظرت بود... همریام

شماش ب شق تو چ از تو  شدیرو م زایچ یلی... هر چند اون روز خکردیم دادیع
... چشماش ی... حقارت... شکستگیچشماش خوند... عشق... سرخوردگ

 داشت ترنم.... یپر بودن... پر از غم... پر از درد... عجب دل
... واقعا مثله چارهیداشدددت اون دختر ب ی: عجب دلگهیو م دهیتکون م یسددر

 نیاول یرو برام گفت برا شیزندگ یماندانا ماجرا یقتبود... و زیخواهرم برام عز
نفر رو با تمام وجودم لمس کردم...  هیپرپر شدددن احسدداس  میزندگ یبار تو

رو ازش  شیآسددون بود... چون رفته رفته شددداداب یلیلمس احسددداس ترنم خ
ر از زودت یلیرفت... نگاهش خ نیزود از ب یلیکالمش خ طنتی.. شددنیگرفت

از  و با عشدق زدیماندانا زنگ م یبرا یرنگ باخت... وقت ردمکیاونچه که فکر م
... شدیمن و ماندانا اشک تو چشمامون جمع م زدیسروش و خونوادش حرف م

 یاون هم بدرفتار اب یمحل یتعجب داشدددت با اون همه ب یواقعا برامون جا
ترنم  دیماندانا تعجب نکن ی.... از عالقه زنهیچطور هنوز هم با عشددق حرف م

به آشددنا محبت  بهیر عشددق و محبت بود به دوسددتاش به خونوادش به غرمظه
ظار ه کردویم نداشدددت... هم یزیچ چیانت بال محبتش  و  یمهربون نیرو در ق
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 یکرد... ماندانا دوسددتا بمن و ماندانا رو جل یهم بود که توجه  شیسددادگ
شت ول یادیز سماندانا با ه دمیبود... من اجازه نم گهید زیچ هیترنم  یدا  یر ک

قائل بودم... مطمئن بودم دروغه..  یادیترنم احترام ز یبرا یدوسددت بشدده ول
 اون حرفا در مورد ترنم دروغ بود یهمه 

گاه م به نهیطاهر ن نا جلوگهیو م ک ندا ما بارها خودم همراه  در خونه تون  ی: 
ما  یبه حرفا یحت نیکرد کاریطاهر؟... اما شددماها چ ادتهی... ادته؟ی میاومد

ندادهم گو تا قبل از انیش   ییشددناآ فتهیترنم ب یاتفاقات برا نیا نکهی... من 
که ترنم  بود نیا یدهنده  نکه نشو یجزئ ییبا ترنم نداشتم فقط به آشنا یادیز

اتفاقات افتاد و من از زبون ماندانا  نیا یمانداناست اما وقت یبرا یدوست خوب
ارها و بارها تو چشددماش زل شدددم... ب قیتو رفتار ترنم دق دمیاون حرفا رو شددن

گاش رو بخونم ول تا حرف ن ند زیچ چیه یزدم  ماش  به جز  دمیتو چشدد
سترس یبود... وقت یکی ش... حرف نگاش با حرف زبونقتیحق از  با ترس و ا

سروش حرف م ست دادن  شماش  یرو از تو شیگ*ن*ا*هیب شدیم زدیاز د چ
به راحت ند... من  مه  یخو که  فیح یدادمولیم  یرو تشددخ نایا یه

 نیبشنو نینخواست چکدومتونیه
گام به ... ننهیشددیتو گلوم م ی... بغض بدرمیگیم واریمو از د هیتک یسددخت به

سرخه... معلومه خفتهیطاهر م سرخه  شماش  خودش رو  یداره جلو یلی... چ
ر داغون ت نی... که بغض نکنه... که نشددکنه... که از ازهیکه اشدددک نر رهیگیم

 نشم خورد شتریکه از ب کنمیرو م میسع یارم همه نشه... مثله من که د
 کنمیشونم احساس م یاشکان رو رو یدستا
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 ... سروش آروم باشسی:هکنهیزمزمه م یآروم به
باتونمیمن م یسددخته آروم بودن... ول یلیخ بتونم... بغضددم رو قورت  دی... 
 : آروممگمیم زنمویدست اشکان رو کنار م ی... به سختدمیم

 شهیحال خراب من و طاهر م ینگار تازه متوجه که ا ریام
و  نهکیما باز م ی... راه رو برارهیدر کنار م یو از جلو دهیبا تاسف تکون م یسر

ماندانا کار کردم... نه به خاطر  یرو یلیهفته خ نیداخل... تو ا نیای: بگهیم
شه که اون دخت دیشماها... فقط و فقط به خاطر ترنم... با تمام  ربه همه ثابت ب

منتظر شددما  نیهم زودتر از ا دانامتهم شددده بود... مان گ*ن*ا*هیسددالها ب نیا
 یلی... ماندانا از مرگ ترنم خنینشددون ند یباشدده رفتار تند ادتونیبود... فقط 

ل االن هم که قبو نینباشدده... هم لتونیبگه که باب م یزیچ هیناراحته ممکنه 
به خاطر ترن باهاتون حرف بزنه فقط   یمه... پس خواهشدددا برخورد تندکرده 

 یلیخ شیو جسددم یروح طیروزا به خاطر شددرا نی... انیباهاش نداشددته باشدد
 مونهیبراش مثل سم م تایعصبان نیا یکه همه  شهیم یعصب

شکان هم بعد از طاهر وارد شهیو وارد م دهیتکون م یسر طاهر ... من هم و ا
 دونمیدجور داغونم کرد... نمب ریام ی... دلم بدجور گرفته... حرفامیشیخونه م

 شهیحال و روزم بدتر م گرهیچرا هر لحظه که م
به  مویفتیراه م ریپشت سر ام یو بعد هم همگ بندهیپشت سرش در رو م اشکان

ساختمون م نی... هممیریداخل خونه م  یدختر ی هیگر یصدا شمیکه داخل 
 باشه دیماندانا با زنمیکه حدس م شنومیرو م

 ونا باعث مرگ ترنم شدن: مهران ادختر
 ترنم ثابت بشه یگ*ن*ا*هیب یخوایآروم باش... مگه نم ی: خواهرمهران
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مه  با که مهران برا یکل کار م یخواهر  به  که  شددمیمطمئن م برهیاون دختر 
شن ییصدا الن ا یبودمش ول دهید یماندانا بود... قبال چند بار یصدا دمیکه 

 امیماندانا به خودم م یصدا... با ستین ادمیازش  یادیز زیچ
نا ندا  یغلط چیاحمقا ه نیباز ا دونمی... من که می: مهران تو چه سددداده اما

 نم...........
 مونهیوارد شدن ما به سالن حرف تو دهن ماندانا م با

 ریز سالم هی ینسبتا طوالن ی... من هم بعد از مکثکنندیو اشکان سالم م طاهر
را؟... چ دونمیو نفرته... نم نهی.... نگاهش پر از کشدده رهی... بهم خکنمیم یلب

نگاهش به  یخودش خفه ام کنه.... حت یدوسدددت داره با دسددتا کنمیحس م
 رو به همراه نداره نهیهمه ک نیطاهر هم ا

 ؟یداد یکه بهم چه قول ادتهی زمی: مانداناف عزریام
نا ندا باش امگهیو م زنهیم یپوزخند ما باش... نگران ن ... آرومم... ری: نگران ن

 کنم رونیآدما رو از خونه ام ب نیا دینرفته... نبا ادمیقولم هنوز 
به من بود...  زدیکه حرف م یمدت تمام نگاه پر از خشددم... پر از  هینگاهش 

 ... پر از نفرتی... پر از دشمننهیک
نفره  هیمبل  هی... کنمیتوجه به نگاه و لحن تلخش به سددمت مبال حرکت م یب

 نمیشیم یبه آروم کنمویه نشستن انتخاب مرو واس
هم در برابر  ری...امنندیشدیو کنار هم م انیو طاهر هم به سدمت مبال م اشدکان

 رهیو به سمت آشپزخونه م گهینم یزیجواب ماندانا چ
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نا همونطور که پوزخندش رو حفظ  قهیاز چند دق بعد سددکوت باالخره ماندا
 دیبدون نیخوایم ی: چگهیسرد م تینها یب یبا لحن کنهیم

 رو زی: همه چگمیمکث م یلحظه ا بدون
 شهیپررنگ تر م پوزخندش

من نشددسددته و  یجلو نیسددروش راسددت ی: جالبه... واقعا جالبه... آقاماندانا
 رو در مورد ترنم بدونه زیهمه چ خوادیم

 رهیتو هم م اخمام
 از نامزدتون چه خبر؟ ی: راستماندانا
 ....شهیمشت م دستام

 دین بااال دیکنیفکر نم دیکن یعروسدد گهیقراره چند ماه د گفتی: ترنم مدانامان
 نیباش تونیعروس دیمشغول خر

 : مانددددانامهران
به  من یخصددوصدد یزندگ کنمی: فکر نمگمیو با اخم م شددهیگردنم متورم م رگ

 داشته باشه یشما ربط
 شهداشته با یمسائل مربوط به ترنم به شما ربط کنمی: من هم فکر نمماندانا

 ترنم در گذشته نامزد من بود-
 بود دیگیم دی: خوبه خودتون هم دارماندانا

 بهش نگم یزیچ هیکه  کنمیدارم خودم رو کنترل م یلیخ
 که با شما بحث کنم ومدمین نجایمن ا-

 نمیبیبحث با شما نم یبرا یچندان ی: من هم عالقه ماندانا
 شدت خشم به نفس نفس افتادم از
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 گهیمجبور به تحمل همد نیاز ا شددتریتا ب یپس بهتره زودتر در مورد ترنم بگ-
 مینباش

شق چماندانا شده بود که بعد از  هی: من موندم ترنم عا ست  4تو  سال هم نتون
نه... تو  هم  دنیبخشدد قیال یکه حت یزیموجود نفرت انگ هیفراموشدددت ک

 بخشمتینم یکه سر ترنم آورد ییبه خاطر بال چوقتی.. هیستین
 کنهیم میبدجور داره عصبان ی... لعنتزنهیحرف م یدر مورد چ دونمینم
 گمیم یبلند بایتقر یصدا با
 ندارم یاجیاحت یمن به بخشش جنابعال-
شددربت  وانیل هیهر کدوم ما  یو جلو شددهیوارد سددالن م ریموقع ام نیهم تو
شدن کارش کنار ماندانا مذارهیم ششیز یرومو به آ نهیشی... بعد از تموم   رگو

 کنهیزمزمه م یزیچ
 شهیم ریچشم ماندانا سراز یاز گوشه  یاشک

 ...یلی... خریسخته ام یلی: خگهیبا بغض م ماندانا
 ینجوری: اگهیو م کنهیو نوازشددش م کنهیماندانا رو ب*غ*ل م یبه آروم ریام

به ایخانم یشددیداغون م با خودت... ترنم هم  ناراحت نی... نکن  مه  تو  هیه
 ستین یراض

 االن کنارم باشه خوادیذره شده... دلم م هیدلم براش  ری: امماندانا
رو  ... دسددتشزنهیتک تک کلماتش محبت و عالقه نسددبت به ترنم موج م تو
چون خودش  ی: عاشق بچه ها بود... شاگهیم یو به آروم ذارهیشکمش م یرو

 هستم اشینهم مثله بچه ها پاک بود... معصوم و مهربون... دلتنگ مهربو
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خانمریام مه اون رو  ی:  عد از مرگش هم ه نذار ب  هیپس کمکش کن... 
 گ*ن*ا*هکار بدونند

نا  ییچه بال شدددهیبه اصددطالح عاشددق پ یآقا نیا یدونیتو که م ری: امماندا
 خودت یاگه اون لحظه اونجا بود یگفت ادتهی... ارهیسددر ترنم ب خواسدددتیم

ا ترنم که ب یبه خاطر کار یکردی... خودت دستشو خورد میشکستیگردنشو م
 کردنیم دیترنم با یکه برادرا یبکنه... کار خواسدتیکه م ییکرد و بخاطر کارا

 و نکردن
 چیآقا اون شددب اونجا بود و ه نی: اگهیو م کنهیبا دسددت به طاهر اشدداره م بعد
ترنم بودم به  ینکرد... من اگه جا یغلط چی... ه؟یفهمیم رینکرد... ام یغلط

 کردمیم زیخودم رو حلق آو یخونواده ا نیشتن چنخاطر دا
 ... آروم باشی... خانمسی: هددریام
... طاهر هم متعجب به کنمی... با تعجب نگاش مزنهیحرف م یاز چ دونمینم

 دونمیرگ گردنش متورم شددده... م تی... هر چند از عصددبانکنهیماندانا نگاه م
 کنهیم یاون هم مثله من خودخور

 دهیعذاب کش ی... ترنم مرده و قبل از مرگش کلریام یجور: چه ماندانا
 میتا بتون میهسددت نجای: ما اگهیم یو با لحن خشددن ارهیطاقت نم گهید طاهر

 .........یاما جنابعال میبنداز ریعذاب ترنم شدن گ ی هیرو که ما ییکسا
 نیخوای: واقعا مگهیبا خشددونت م ادویم رونیب ریبا خشددم از ب*غ*ل ام ماندنا

 نیبنداز رشونیگ
 : مطمئن باشدهیادامه م یگرفته ا یو صدا دهیتکون م یسر یبا ناراحت طاهر
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شاره م پوزخند ست به من ا صابمه... با د  نی: اگهیو م کنهیماندانا بدجور رو اع
 عذاب ترنم شده بود ی هیمرد ما

 شمیم رهیزده بهش خ بهت
ستیاون م:دهیمن ادامه م ی رهیتوجه به نگاه خ یب ماندانا شب ته اون  خوا اون 

 ؟یکرد کاریبه ترنم ت*ج*ا*و*ز کنه خب تو چ یباغ لعنت
ماندانا  یاون ماجراها رو برا یترنم همه  شدهیزده... باورم نم خیانگشدتام  نوک
 نمیبیتو چشماشون تاسف رو م فتهیو مهران م ریکرده... نگاهم به ام فیتعر

 یاخویو م یمن نشددسددت یتو خونه  یمد: اوگهیو م کنهیبا نفرت نگام م ماندانا
 یبدون یک یدر مورد گذشته 

رنم ت یگفتی... مگه نم؟ی: هان؟... در مورد کگهیو با داد م شهیجاش بلند م از
 خائنه؟

 ادیباال م یبه سخت نفسم
 نهیبش کنهیو اون رو مجبور م رهیگیبازوشو م ریام

 ... هان؟یدکر کاریمهرپرور در برابر کار سروش چ ی:آقاماندانا
 گهینم یچیه طاهر

نا ندا ندیبا ن ما به گفتن نگهیم شددخ طب  چیه گمیخودم م سدددتی: الزم  غل
 ...ی... فقط ترنم رو مقصر دونستینکرد

 :م........مهران
 یواریهم روشددنه چون د لشی: دلدهیمهران حرف بزنه خودش ادامه م ذارهینم

 یرو سددر ترنم بدبخت خال تیدق و دل ی... همه ینکرد دایکوتاه تر از ترنم پ
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تنها... بعد از اون همه ترسددو  ی... اون شددب ترنم پر از ترس بود... تنهایکرد
 آقا نیلرز به خاطرت*ج*ا*و*ز ا

 دهیتکون م یو بعد هم با تاسف سر کنهیدست به من اشاره م با
عذابش  ی هی... پس تو هم مادیترسددی: از عکس العمل تو و خونوادت مماندانا

تا آخر ...یبود که ترنم  مادرت  ظه بهش ب نیتو اون  نکرد...  یحرمت یلح
 ...اوردیرو به جا ن یکه حق مادر یمادر

: حاال دهیشددده ادامه م سیامونش خ یب یکه صددورتش از اشددکا همونجور
... ن؟یگردی... دنبال قاتل مد؟یکن دایرو پ ایبشدده... که ک یکه چ نجایا نیاومد

نابود  نی... ان؟یگردیمرگ ترنم م لی... دنبال دلن؟یدگریترنم م هیدنبال عامل 
مه راه الزم نبود... تو کافشددددیم دایپ نهیخودتون هم آ یخونه  یه بود  ی... 

ستیجلوش م نیرفتیم ش شماهانیزدیو به خودتون زل م نین حظه که هر ل یی... 
ثان به پ یمهر ه*ر*زگ قهیهر دق هیهر  ند شیشددونیرو  ها  نیچسددبو ما شدد

 اشوی... رونیکه باورش نکرد یی... شماهانیشماها هست مرگش لی...دلنیقاتل
 نیپاهاتون له کرد ری... آرزوهاشو زنیازش گرفت

 ری: ماندانا تو رو خدا آروم بگریام
تک  ... تکتونمینم یول خوامی: مگهیو م زنهیم هیگر ریبلند ز یبا صدددا ماندانا

... یدونیته... نمچه سخ یدونینم ری... امشنیترنم تو ذهنم تکرار م یجمله ها
شقش م یوقت سرت از ع شب... از اون گفتیبا ح ساش... از اون  ... از التما

اون رو خار و  نندسددروش رو شددماتت ک نکهیا یکه به جا رتشیغ یب یبرادرا
 که براش حکم مادر رو داشت شیکردن... از نامادر لیذل
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... گهینم یچیسددرخ شددده... ه ی...از شدددت ناراحتندازمیبه طاهر م ینگاه
 روشه... یادیمعلومه فشار ز

م ترن یفهمی... تو نمری: نه امدهیتوجه به حال من و طاهر ادامه م یماندانا ب یول
ن که ترنم رو کشددت یی... کسددازدیشدددن قلبش حرف م کهیت کهیاز ت یچه جور

من نشددسددتن و تازه دنبال اثبات  یاالن رو به رو یاصددل یاون دزدا نبودن قاتال
 کمک بود حاال حتاج... اون بدبخت تا زنده بود مگردنینم متر یگ*ن*ا*هیب

 داره یا دهیچه فا گهیکه رفت د
شو به من و طاهر م ینگا در  یبرادر که جلو یآقا نی: همگهیو م دوزهیپراز نفرت

رنم رو ت یترنم بسط نشسته نخواست حرفا یگذشته  دنیشن یمن برا یخونه 
شنوه... آره ام ست و بدبخت ریب ستیا ینخوا  ترنم بارها و بارها التماس کرد نجا

وش گ چکسیه دیننشدد چکسی... اما هدیکه به حرف من گوش کن دیکه بشددنو
 بگم... خوامیم ینکرد... مگه من چ

ترنمه... تو حرفه  یمن همون حرفا یحرفا ی: آخه لعنتگهیداد رو به طاهر م با
باور دار بهیمن غر دت بود رو بعد حرف ترنم که از گوشدددت و خون خو یرو 

 یباور نداشت
سوز ی... حرفاشهیداره منفجر م سرم ساریام یماندانا... دل ترنم...  ی... التما

 کنندیمهران بدجور داغونم م ینگاه ها
شته از حال... از گهیو م گهیم نجوریهم ماندانا سال  4... در هم و برهم از گذ

 ی... از ترسددامیدونسددتیدونسددتن نم نیکه ما در ع یاتفاقات ی... از همه شیپ
ترنم... از  یترنم... از غصدده ها یترنم... از اشددک ها یها یترنم... از سددخت
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 درد و یبا همه  گهیم زی.... از همه چشیگ*ن*ا*ه یاثبات ب یتالش ترنم برا
و من شددکسددتن طاهر رو  کشددهیخودش داره دسددت از گفتن نم یکه برا ینج

شدددن خودم رو با تک تک و خورد  نمیبیخودم م یلحظه به بحظه با چشددم ها
ها با بکنمیبدنم احسددداس م یسددلول نا  ندا ما نه تر ی...  ما مات  نیرح کل
به رخمون م یخودخواه ... کنهیم تهو ما رو داغون تر از گذشدد کشدددهیما رو 

 ماندانا مراعات ی... ولنمیبیمهران م یو حت ریاشکانف ام یرو تو چشما ینگران
باهات گذشددته مون ما هم اشددت یبا همه  سدددتیاصددال براش مهم ن کنهینم

 ...میداغدار
شنگ ی: حق با ترنم بود جمله گهیکه با هق هق م شنومیرو م صداش ه رو ک یق

 دمیوصف حال و روزش بود روز آخر به خورد من داد و رفت ... اون روز نفهم
له خکردمیگفت... اون روز درکش نم یچ ته خ یلی... مث  یلیاز روزا... درسدد

ول ترنم ق به... شدددمیوقتا موفق نم شددتریب یکنم ول درکش کردمیم یوقتا سددع
ض ض یخورد...ول دیگفت با شهیحرفا رو نم یبع فت گ شهیحرفا رو نه م یبع
 ت!!سکو شهیبغض..م شهیم یدلتنگ شهیسردلت..م مونهیخورد ..م شهیفنه م

طور گذشت... چه سخت  نیبود... تک تک لحظه هاش هم نیترنم هم وضع
 حرفات رو نشنوه... چکسیه و یبود پر از حرف باش

 سوزونهیآخر ماندانا بدجور دلم رو م ی جمله
راه  نیمرگ بهتر دی... شددادیفقط و فقط عذاب کشدد ایدن نیا ی: ترنم توماندانا

 نجاتش بود
بدون توجه به  شددمویخراب از جام بلند م یتحملش رو ندارم... با حال گهید

 عی... سرشمید از خونه خارج مبا سرعت از سالن و بع کنهیاشکان که صدام م
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... قلبم تند لرزنیم بی... دسددتام عجشددمیم رسددونمیم نمیخودم رو به ماشدد
 نیماشدد رداغون سددوا یبا حال شددهی... سددرم از شدددت درد داره منفجر مزنهیم
 شددهیلحظه از خونه خارج م نی... اشددکان تو همکنمیاون رو روشددن م شددمویم

سرعت از کنارش رد م یول صد نامعلومو ب شمیمن به  سمت مق که خودم  یه 
 رونمیخبرم م یهم ازش ب

سنگ قبرش زل زدم نم امیبه خودم م یوقت ستم و به  ش  دونمیکه کنار قبر ترنم ن
 یوقفه رانندگ ی... چه قدر زمان گذشدددت.... چه قدر بدیچقدر طول کشدد
تلخ  یبا حرفا دونمیرسددوندم... فقط م نجایخودم رو به ا یکردم... چه جور

 یهممر چیمرهم گشتم و ه هیهزار بار شکستم و بعد از شکستن دنبال  ماندانا
سرد  نیخودم رو به ا یچه جور دونمینکردم... نم دایرو هم بهتر از ترنم پ گور 
با گرم تا  کرده دلگرم  غیکه وجودش رو از من در یوجود عشددق یرسددوندم 

 یبرا که ترنم ییکجام... جا دمیفهم دمیاسددم ترنم رو د یبشددم....فقط وقت
 موندگار شده شهیهم ی شهیهم

 کنمیلرزون سنگ قبر ترنم رو لمس م یدستها با
 نهیشیرو لبم م یتلخ لبخند

ودم به از غم ب زیلبر یکه وقت شهی... آره مثله همشهیترنم پناه آوردم...مثله هم به
داشددتم از غم نبودش  یاون چهار سدددال که وقت یتو ی... حتبردمیترنم پناه م

... تا نمشیتا از دور بب شدمیمحل کارش منتظر م کیساعتها نزد دمشیمنفجر م
مل کنم... ا نمشیاز دور بب  زیاز غمم... لبر زیهم لبر النو درد نبودش رو تح
از هزاران احسدداس ناگفته... دلم ترنم رو  زیاز غصدده... لبر زی... لبریاز دلتنگ
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... دلم دخوای... دلم ب*غ*لش رو مخوادی... دلم آغوشدددش رو مخوادیم
سه ها شقانه اش رو م یب*و* موهاش فرو  نیسرمو ب خوادی.... دلم مخوادیعا

ن م ستیبرام مهم ن گهیوجودم استشمام کنم... د یکنم و عطر تنش رو با همه 
با ترنم بودن رو  یانتخاب کرده...االن فقط و فقط دلم لحظه ها یچ یرو برا

 خوادیم
 ...کنهیم ینیقلبم بدجور سنگ یتو یزیچ هی

: گمیزمزمه وار م کنهیو سددنگ قبر ترنم رو لمس م لرزهیکه دسددتام م همونجور
 یسالم خانم

... 
 ؟یترنم یجواب بد یخواینم-

 نهیشیتو گلوم م یبد بغض
 طیشرا نیدر بدتر شهی... تو که همیخانومم؟ تو که اهل قهر نبود یباهام قهر-
شیم  نیا هیجوابمو بده...  ینمبار هم ببخش و جواب بده... آره خا نیا یدیبخ

که به  بخشددمتی... آره گلم مبخشددمتیکن ... من هم م یدفعه رو هم خانم
نامزد شدددد هام  با متی... میخاطر داداشددم  فات د بخشدد با حر رو  لمکه 

چرا؟... چون  یدونی... میرو خراب کرد امیکه دن بخشددمتی... میشددکوند
اما نه  یعاشددق شدددتو هم  ی... آره خانمیبعدها تو هم عاشددقم شددد دمیفهم

شقه من.... تو هم ببخش خانم شم عا شق دادا ... تو هم ببخش که باورت یعا
 نکردم...

... 
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طاهر راسدددت م - باورت نکردم...  که  طاهر زمیعز گفتیآره گلم ببخش   ...
 من بارها و بارها مجازاتت کردم... یول یبار اشتباه کرد هی... تو گفتیراست م

شد لرزهیم صدام سرم از  شهیم ریت درد تو  تفاوت به دردم ادامه  یمن ب یول ک
 دمیم
 ام؟یدارم از کجا م یدونیم-

... 
 ماندانا یدوستت... از خونه  نیتر یمیصم شیاز پ-

... 
سته  یحرف بارم کرد.. به جا یحرف بارم کرد... آره ترنم کل یکل- شک  یدل 

اون  رو یتو بهم بگکه قرار بود  ییاون حرفا یحرف نثارم کرد... همه  یتو کل
 بهم گفت

 ادیباال م یبه سخت نفسم
 ینداشت یعالقه ا اوشیبه س چوقتیه گفتیاون م -

 ذارمیسنگ قبرش م ی... سرم رو روشنیتو چشمام جمع م اشک
من  دونهی... اون که نمدمید یمن چ دونهی: اما اون که نمکنمیزمزمه م رلبیز

دل  اتیمهربون یروز تو با همه  هی دونهیاون که نم ی.... آره خانمدمیشددن یچ
 یشکست یمن رو چه جور

کارا هم سددخت به نظر  نیروزا سدداده تر نیا ینفس بکشددم... ول کنمیم یسددع
 رسنیم
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 رو برام لمی... اون روز که طاهر به شرکت اومد و اون ففتمیاون روز نحس م ادی
مشددتم  یورو ت نیزم یو به خاک رو کنمیآورد... سددرم رو از سددنگ قبر جدا م

 رمیگیم
 ؟یکردیم کاریچ یمن بود یتو اگه جا یخانم-

... 
 ؟یکردیباز هم باورم م یدیشنیتو اگه اون حرفا رو از جانب من م-

... 
 دمیو با بغض ادامه م بندمیرو م چشمام

شن یوقت- که با  ییتو نیا شدی... آره ترنم باورم نمشدیباورم نم دمیصدات رو 
مه نفرت دار بد م از یاون ه مه  بهی... صددددات برام غریگیمن  با ه بود... 

 کهیاون حرفا اون ت یول ی... انگار ترنم من نبودیشددباهتت انگار خودت نبود
 ترنم بودنت بود ینشونه  یکالما اون دونستنا همه 

.... 
 چهیپیترنم تو گوشم م یصدا

 «بود اوشی... از اول هم هدفم ساوشهیمن س هدف»
 هیبرات  شهی... فکر کردم همیداد یسال من رو به باز 5ن فکر کردم تمام او-

 بودم چهیباز
 «ماریشده بدستش م یمتیمحاله ازش بگذرم به هر ق اوشمیس ی وونهید من»
ستم ترنم...آره خانم- شک ستم... بخاطر حرفا یاون لحظه  شک  یاون لحظه 

 یمن رو شکوند یکه همه وجودم بود ییتو... تو
 «به عشقم دنیرس یمهره برا هیمهره ست...  هیمن فقط  یبرا سروش»
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شدم... چرا در ع چوقتیه- سنگ  شق بودن ازت  نیبهت نگفتم که چرا از  عا
 رو بهت نگفتم مییجدا هیاصل لیدل چوقتیمتنفر شدم... ه

... 
 زنمیبه سنگ قبر زل م کنمویرو باز م چشمام

 بشکنم نایاز ا شتریب خواستمیچرا؟... چون نم یدونیم-
... 
 ... بهم حق بدهیبهم حق بده خانم-

... 
 رهیبه سددنگ قبر خ نطوریهم کشددمویم ی... آهکنمیاحسدداس سددرما م بیعج

قبر  سددر یپرپر شددده  یگلبرگها یگرفته... تازه متوجه  بی.... دلم عجشددمیم
 رهی... هنوز تازه ست... اخمام در هم مدارمیدونه از گلبرگا رو برم هی... شمیم

 انیب تونندیترنم که نمو مادر  پدر
 فتمیحرف ماندانا م ادی

 «اوردیرو به جا ن یکه حق مادر یمادر»
.. .ومدی یهم نم تونسدددتیاگه م ی... مادر ترنم حتنهیشددیرو لبام م یپوزخند

مادرش  پدر و  قب  که مرا ها هم  طا با خودم بودن....  که  طاهر هم  نا و  ندا ما
 رو نداره؟ یا گهیبود... ترنم که کس د

 ندازمیبه اطراف م ینگاه یجیگ با
 باشه نجایا تونستهیم ی: قبل از من کگمیوار م زمزمه

http://www.roman4u.ir/


 847 شقعبه دیار سفر 

فا به نا فکر م یحر ندا مام  یا گهیاز دوسدددت د ی... حرفکنمیما نزد... از ت
 نیترنم ا شدددیمن و طاهر گفت... باورم نم یسددال افتاده برا 4 نیکه ا یاتفاقات

ها باشددده... در مور ییهمه تن د اون دکتر هم گفت... در مورد رو تحمل کرده 
کارتش رو تو یدکتر تاق ترنم پ یکه  ف یتالش ب دکردم... در مور دایا  یه وق

سالیتا  شدیگفت... باورم نم شیگ*ن*ا*هیاثبات ب یترنم برا م در به در ترن ک
رنم ت گفتیرو ثابت کنه ماندانا م شیگ*ن*ا*هیتا ب گشدددتیم یدنبال مدرک

 شده بود بهش نگفت دیه بود اما از بس ناامکرد دایهم پ ییزایچ هی یحت
 چهیپیماندانا تو گوشم م یحرفا

شماها ماندانا شه... آره حماقت  ست بک شد که ترنم د شماها باعث  : حماقت 
 یجینتا هیشددب برام زنگ زدو گفت ماندانا من دارم به  هیباعث شددد... ترنم 

ده اما اون شدد یچ دمیازش پرسدد یلیفقط برام دعا کن... اون شددب خ رسددمیم
 مطمئن بشم دیمطمئن بشم ماندانا... با دیبا گفتیم

 شد؟ ی: بعد چطاهر
رو سددر من و  ایکه دن ادشیپوزخند ماندانا هنوز تو گوشددمه و بعد فر یصدددا

 طاهر خراب کرد
از تالشش دست برداره... بهم  یاحمق با باور نکردنش باعث شد ی: توماندانا

باورم نکرد... سددروش هم که اصددال  چکسی... هیگفت طاهر باورم نکرد مان
به  حداقل دمیپرسیازش م ی... هر چستیمن ن شیپ یهست ول یعنی... ستین

ه اگ یحت ن... ماندانا باورم ندارگفتیم یدیشددده... فقط با ناام یمن بگو چ
 شیانم هیقسم بخوره که همش  نایا یجلو ادیبال رو سر من آورد ب نیکه ا یکس

.. ... فراموش کن.دمیبر گهی... من دیمان الیخی... بکنندیمبود باز هم باورم ن
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 موضددوع هم نیحرفامو ثابت کنم چه برسدده بخوام حرف از ا تونمینم یمن حت
شددددم... تو هم فراموش کن  یبودم چ یفراموش کنم ک خوامیبزنم... من م

... ترنم رو بکشن خوانی... همه مدستیفا یترنم موندن ب یماندانا... تالش برا
 دهیبر ندارن که ترنم خودش داره لحظه به لحظه جون مخ

با داد م کوبمیم نیبه زم یمحکم مشدددت نهی: ترنم دارم دگمیو  ... شددمیم وو
 وونهی... د؟یفهمیم

 یو سرشون رو به نشونه  ندازنیبهم م یکه اطراف من هستند نگاه ینفر چند
گاهشددون ترحم موج مدنیتاسددف تکون م نهی... تو ن مهم  من یبرا یول ز

.. حاال سددتیبرام مهم ن گرانید ینگاه پر از ترحم و دلسددوز گهی... دسددتین
 رپ یسخت تر از تحمل نگاه ا یلیپر ازتمسخر خ یکه تحمل نگاه ها فهممیم

 یبا تمسخر نگات کردم... ببخش خانم شهیاز ترحمه... ببخش که هم
 کشمیم یقیعم آه

 یبه معماها گهید یمعما هی... داغون شدم شتریب یکه آروم بشم ول نجایا اومدم
ستان زندگ شد...  میدا ضافه  ست که تو ا یا گهیکس د یعنیا  یروزا نیهم ه

ونه هست که نش نیام به گلبرگا به ا رهیآخر با ترنم در ارتباط بوده باشه... نگاه خ
 وجود داره یکس نیچن
ستگ با ثابت کنم که  دیبرم تا بتونم ثابت کنم... آره با دیبرم... با دیبا میهمه دلب

ش شد... که ترنم پ شقم  شد... که ترنم اونقدرا هم گ*ن*ا*هکار  مونیترنم عا
 برم تا دیاون عکسددا کار عشددق من نبود... با الیمینبود... اون اس ام اسددا اون ا

 یمکرد اون همه اول راه بود... به آرو هبار اشتبا هیبتونم ثابت کنم ترنم من فقط 
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ست م یرو شمویسنگ قبر د  زود یلی... خیخانم امی: باز مگمیزمزمه وار م ک
 زود یلی... خگردمیبرم

گامو از ن ی.. به سختشمیبلند م نیزم یاز رو ی... به سختکنمیدل م یسخت به
 رمیگیوجودم فاصله م یاز همه  یو به سخت رمیگیسنگ قبرش م

 دنیبخش ریکه چقدر بده د کنمیفکر م نیبه ا شمیکه از عشقم دور م همونجور
فرصددت جبران  شددهیکه هم دنیفهمیآدما م کاشیشدددن... ا دهیبخشدد ریو د

 و من زود میگرفتیازشددون درس م کاشیا ادنیز ایدن نیندارن... امثال من تو ا
رو از  ن... فرصددت ترنم رو ازش گرفتم و االن فرصددت با ترنم بوددمیبخشددیم

شق ست دادم... چه تلخه نبودن ع ستیسالها م یکه همه  ید شق یدون  یشعا
 یکرد بشیتکذ یول

شمام ... چفتهیم نهی... نگام به آشمیسوارش م عیسر رسمیم نیکه به ماش نیهم
ش ی... چقدر بشمیخودم هم متعجب م نمیبیرو که م شده...  یا شهیروح و 
گار ه باق یچیان نه  یاز اون سددروش مغرور  مه  ظاهرم برام مه نه  نده...  نمو

 مارکا رو تنم کنم و تو شرکت حاضر بشم نیبهتر ستیبرام مهم ن گهیلباسم... د
ش رمویگیم نهیرو از آ نگام شن م نیما ور رو غر ستیترنم ن ی... وقتکنمیرو رو

ه کار و شرکت ب ستیترنم ن ی... وقتکاریچ خوامی... لباس و ظاهر رو مخوامیم
بودم  دهیسددالها ترنم رو بخشدد نیکه تمام ا فهممی... حاال مخوره؟یچه دردم م

با عشددقمف با همه...  دمف... با خوکردمیم یقط داشددتم لج و لجبازفقط و ف یول
ه ک یلج کرده بودم... اما بدجور تاوان پس دادم تاوان حماقت ایدن یآره با همه 

 خودم باعثش بودم رو بدجور پس دادم
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ستم سمت پخش م د شن مرهیبه  ش کنموی... پخش رو رو رو به حرکت در  نیما
 ...رهیگب شتریدلم ب شهیو باعث م چهیپیم نیماش یخواننده تو ی... صداارمیم

نگ رو گوش م کشددمویم یآه که آه مت خونه حرکت  دمیهمونجور  به سدد
رو ندارم که حرف  نیا تیظرف گهیبسددده... امروز د گهیامروز د ی... براکنمیم

 ...کشمینم گهیبشنوم... واقعا د
 رمیکنارت سخت دلگ یحس دلتنگ نیاز ا من

جواب بده... به خدا همش دروغه... تو رو خدا جواب تو رو خدا  سددروشددم»
 «دلتنگتم یلیبده سروش... خ

 هاش هنوز تو گوشمه هیهق هق گر یصدا
 رمیم یگوشه م نیروز ا هیتو و چشمات  یب دونمیم
 نیا یبه ادامه  یعالقه ا چیمن ه دیریبا من تماس نگ گهیخانم مهرپرور د-»

 ندارم یرابطه 
 نباش... بهیهمه غر نیحرف نزن... باهام ا ینجوریخدا ا: سروش تو رو ترنم

 نیتر بهیغر یا بهیمن از هر غر یشما برا-
 : سروش به خدا دروغهترنم

ش گهیخانم محترم د- شما نه عالقه ا ی... من نه عالقه انیمزاحم من ن به  یبه 
 گذشته تون دارم

بدون تو مرمیمی: سددروش من مترنم هام نکن...  کار نی... ارمیمی... من  با رو 
ست م نیهمه ترکم کردن تو ا ها سروش... تو تن کنمیکار رو باهام نکن... التما

 «کار رو باهام نکن نی... ایبودنم لیدل
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رو  یترنم گوشدد یبدون توجه به التماسددا ادمهیهنوز  کنهیاون روزا داغونم م ادی
قدر شددکوندمش... عد از اون هم خطمو عوض کردم... چ  خاموش کردمو ب

 کردم... چقدر بهش طعنه زدم تشیچقدر اذ
 شهیبغض من م یروز هیلبهامه  یرو یسکوت
 چهیپیترنم تو گوشم م یصدا

باور  نیسددکوتم شددما رو به ا دیدادم سددکوت کنم تا شددا حیترج دمیبر یوقت »
 «باشه  گ*ن*ا*هیترنم ب دیبرسونه که شا

 شهیرو دل ش نهیش یبارون م نیمثل ا ینیب یم
شیم کاشیگرفتمش... ا دهیم التماس کرد و نادبه چقدر شادمشیبخ اگه  دی... 

 االن ترنم زنده بود موندمیباهاش م
 سوزهیهم م بی... عجسوزهیم نمیس قفسه

 آغوشت یکن تا که بسپارم خودم رو تو صدام
ش یکه رو ممور ییآهنگها شیروز پ چند س هیگو زدم... دلم  ید یترنم بود رو 

 اددیترنم گوش م یروز هیرو گوش بدم که  ییآهنگها نیماش یتو خواستیم
 دوشت یبا قلب من بردار بذارم سر رو قدم
ستن و هم یاز دلتنگ زیآهنگها لبر ی همه صه ه  ترشیدلم ب شهیباعث م نیو غ

 خواننده ینه از صدا رهیبگ
 یدونیکه م یهام و از احساس یدل خستگ ریبگ
 آهنگا رو گوش نیمن ا ادیترنم با  کنمیفکر م یمن ترنمه... وقت یاصددل لیدل
 رمیگیم شیوجودم آت یبا همه  دادیم
 یچتر بارون یبار آرامش من باش به جا هی
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که  ییحرفا یواسه  کنهی... فکر کنم خدا داره مجازاتم مرمیاز حرفام دلگ چقدر
رحمانه ام  یب یحرفا ادیرو شددکوندم...  شیا شددهیروز به ترنم زدم و دل شدد هی
ندن تو واسددده  ...»فتمیم به... ترنم ا یمو عذا مه مون  قتیه کاشیه  چو

 « دمتیدینم
 خوابم یقاب نگاهت رفت که با عشق تو م کجا

 تابم یتاب ب یواست ب ایرو نیا یتو یحت که
 هنیتنها آرزوم ا امیب اینگو... من اگه هزار بار هم به دن نجوریسددروش... ا نگو»

... همسددفرم تو ی... همراهم تو باشدد.یاون هزار بار همزادم تو باشدد یکه تو
ش ش امی... همه دنیبا شحالم که دیتو با شقت  دمتی... خو شحالم که عا خو

 «شدم
 شمیچقدر دل تنگ تو م یفهم ینم دیشا گمیم
 شمیتو پ یبرگرد دیارزه با یم یتو خوشبخت با

... من هم خوشحالم دمتی... ببخش... من هم خوشحالم که دیخانم ببخش
 دم... تموم لحظه ها رو فراموش کن ترنم... همه دروغ بودنکه عاشقت ش

 : به خدا همه دروغ بودنکنمیبغض زمزمه م با
رفته... گ بیبه گذشته فکر نکرد.... دلم عج شدیم کاشی... اکشمیم یقیعم آه
بال  یهمه سددردرگم نیا نیب مدرک درسدددت و  چیه دمیام ینقطه  هیکخ دن

 دهیمفه زیچ هیکه ترنم  نهیا دونمیکه م یزیچ هم در دست ندارم... تنها یحساب
ش نکرد باور یسک نکهیبخاطر ا یبهم کمک کنه ول تونستیکه م زیچ هیبود... 

 اونو تو دلش نگه داشت...
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 نگفته چکسیبه ه یعنی: گمیوار م زمزمه
ض اون» شه در به در دنبال کاراش بود ترنم بع  وقتها باهاش درد و دل یروزا بنف
باخبر  اتیجزئ یحال ترنم بود اما از همه  یایهم دورا دور جو بنفشدده کردیم

 «نبود
 به بنفشه گفته باشه تونهیپس نم-
 یترنم اون رو از خودشددون طرد کردن بنفشدده هم برا یخونواده  نکهیاز ا بعد»

 «چرا؟ دونمیچرا؟... واقعا نم دونمیبا ترنم رو زد... نم یدوست دیق شهیهم
 بدونه ریاخ یمورد ترنم در سالها در یزیمحاله بنفشه چ-
 فتمیماندانا م یحرفا ادی

شه نبود من و بنف یاز گوش یگشت اما خبر شیدنبال گوش یروز ترنم کل اون»
ش یلیهم خ شت هیدنبال گو من و  بعدش یروزها یاما نبود که نبود ول میترنم گ

 کرده و ترنم باز هم گ*ن*ا*هکار یکه ترانه خودکشدد میبنفشددده متوجه شدددد
که باعث تعجب من و بنفشدده شددد حرف ترنم بود که  یزیشددناخته شددده و چ

من  شددده و دایپ فشیک هیکنار پیز یتو یگوشدد نیماشدد یاون روز تو گفتیم
صه م شخ شاهد بودم که  تونمیخودم به  بگم از جز محاالته... چون من خودم 

 «هم نگاه کرده بود فیترنم بارها و بارها به اون قسمت ک
 تونهیم یپس کار ک سدددتیهمه نگرانه ترنمه و گ*ن*ا*هکار ن نیا ماندانا اگه

 باشه؟
... 

 : بنفشهکنمیزمزمه م رلبیز
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بود...  داشت بنفشه یترنم دسترس هیکه اون روزا به لپ تاپ و گوش یکس تنها
 اتیکه از جزئ یکس یترنم هم بودن ول ی گهید یماندانا هم بود... البته دوستا

 د بنفشه بودترنم با خبر بو یزندگ
شده بود پس اگه  یزمان ست ن شدم ترنم هنوز با ماندانا دو که من با ترنم نامزد 

 بنفشه باشه به جز تونستینم یدرد و دل کنه اون کس کس یترم قرار بود با کس
 چرا؟ یول-

.... 
 اصال بنفشه االن کجاست؟-
رو برام  شبه اشکان بسپرم شرکت پدر تونمی... مستین یکردنش کار سخت دایپ
سوته ترت دایپ سه  ضم ن یزیچ یول دهیرو م بشیکنه...   نهیا ستیکه برام قابل ه

صم شهیکه مگه م صفا و  شه با اون هم  ستش د نیبا بهتر یو مهربون تیمیبنف و
 کار رو کرده باشه؟ نیا

... باز هم سددوال پشددت سددوال... معما یجواب ی... باز هم بیهم سددردرگم باز
شت معما و مثل هم ساب هیجواب...  هیاز  غیدر هشیپ ست و ح که  یحواب در

شددده از بنف یکه خبر تیموقع نیرو قانع کنه... تو ا گرانیمنو قانع کنه... که د
آخر حال و  یوزاترنم ر گفتیبه دکتره... ماندانا م دمیام یفعال همه  سدددتین

شناس  هیبه  نیهم یخراب بود برا یلیروزش خ شناس مراجعه کرد و روان روان
ها امهم ب نه... تن خاطراتش رو مرور ک که  مک کرد  که اون  نهیا دمیهش ک

 شتریز من.. با شتریاز ماندانا... ب شتریب یزیبدونه... چ یشتریب زیروانشناس چ
 از طاهر
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ز کال خاموش بود... ا ایروانشددناس در دسددترس نبود  هیگوشدد ایهفته  هی نیا تو
سددر به مطب  هیر فردا که امروز جمعه هسددت قرار شددده من و طاه ییاونجا

 ادیبتونه ب دونمیم دیبع دمیکه من از طاهر د یحال خراب نی... هر چند با امیبزن
اشددکان هم تنهام  دونمی... مرسددونمیکه شددده خودم رو م یمتیمن به هر ق یول
 ...ذارهینم
که  هنیا دونمیکه م یزی... تنها چدونم؟یکنم؟... واقعا نم دیبا کاریچ دونمینم

 امیکوتاه ب دیبابار ن نیا
 روزا هوش نی... ادمیبه خونه رس یچه جور دمیتو فکر بودم اصال نفهم اونقدر

ه چ یحواس یهمه ب نیبرام نمونده... فقط موندم با ا یو حواس درست و حساب
پشددت فرمون و  نمیشددیم نطوریتا حاال خودم رو به کشددتن ندادم... هم یجور

االن هم  نیندارم تا هم یبه رانندگ یتسللط چیکه ه یدر صورت کنمیم یرانندگ
 نیش... مااستیکار دن نیترنم زنده بودن سخت تر ی... بهیلیکه زنده موندم خ

شمم چ شمیم ادهیپ نیاز ماش نکهی... همشمیم ادهیپ کنمویپارک م یرو گوشه ا
با اخم جلو فتهیبه اشددکان م به د یکه   داده... هیتک واریدر خونه واسددتاده و 

خودش  یلب برا ریو ز رهیگیرو م یداره شددماره ا سددتیف نحواسددش به اطرا
 کنهیرو زمزمه م یزیچ
 رمیتعجب به سمت اشکان م با

 شنومیرو م صداش
 ؟ییکجا ی: لعنتاشکان

... 
 کشمتی: به خدا اگه دستم بهت برسه ماشکان
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با نزد یزیچ خوامیم که  باال م کیبگم   ی... وقترهیگیشددددن من سددرش رو 
 شهیم شتریاخماش ب تهفیچشمش به من م

 ؟یهست یمعلومه کدوم گور چی: هگهیشده م دیکل یدندونا نیب از
 ؟یکنیم کاریچ نجای: اشکان تو اگمیزده م بهت

در  ی... اومدم جلو؟یدونی: واقعا نمگهیو م رهیگیم واریشددو از د هیحرص تک با
 دماشغل د رییخرابه تغ یکه کار و کاسب یی... از اونجاکنمیم ییخونت گدا

 : اشکدددانگمیم دمویتکون م یحوصلگ یرو با ب سرم
 : مرگاشکان

له  همونجور فاصدد نهیم یهسدددت رو ط نمونیکه ب یکم یکه داره  : گهیم ک
 چند بار بهت زنگ زدم یونی... م؟یفکر کرد یسروسش وافعا با خودت چ

 ییآروم شدن به تنها یاشکان مگه بچه ام... تحمل اون فضا رو نداشتم... برا-
 داشتم ازین

 کنهیبلند م صداشو
که همه رو نگران  شددهینم لی... دلی: به جهنم که تحملش رو نداشددتاشددکان

 هم با اون حال و روزش نگرانه تو بود چارهیطاهر ب ی... حتیخودت کن
 کنهیدرد م سرم

شکان حرفانیشیمگه بچه ام که دم به دم نگران من م- رام ب یلیماندانا خ ی... ا
شده بهم حق بده...  هی یمن بذار... برا ی... خودت رو جابود نیسنگ بار هم 
 نگاه بهش بنداز هیو  اریدرب بتیرو از ج یبار اون گوش هی شییخدا
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گاه ارمویدر م بمیرو از ج یگوشدد یکالفگ با ... دهنم از ندازمیبهش م ین
 بار هم طاهر باهام 15مرتبه اشددکان برام زنگ زده و  40... مونهیتعجب باز م

تا هم اس ام اس از طرف دو تاشون برام فرستاده  ستیتماس گرفته... کم کم ب
ش ییاز اونجا یشدن ول سا یکه گو صال متو لنتیرو  سا و  ی جهبود من ا تما

 اس ام اساشون نشدم
صفحه  نگام صدا یزیچ خوامیم رمویگیم یگوش یرو  که  یدختر یبگم که با 

 مونهیحرف تو دهنم م شنومیاز پشت سرم م
 ن؟یراست ی: آقادختر

 : بله... خودم هستم... شما؟گمیبا تعجب م گردمویعقب برم به
 آالگل هستم ی: دخترخاله دختر

 رهیتو هم م اخمام
 ش؟یفرما-
ورد آال در م خواسددتمی: مگهیو م دارهیبرم عیحرکت سددر هیرو با  شیآفتاب نکیع

 باهاتون حرف بزنم
 رد زدممو نیقبال در ا یزدن یفکر کنم حرفا-
فکر نکنم آال هم حرفتون رو  ی: ولگهیم یعصددبان یدرهم و با لحن ییاخما با

 قبول کرده باشه
 زنمیم یو پوزخند ذارمیشلوارم م بیرو تو ج میگوش

آالگل هم با  یمن حرفام رو هم به آالگل هم به خونواده ها گفتم... خونواده -
 یدخالت نکن ستیوط نکه بهت مرب یمسئله کنار اومدن بهتره تو کار نیا
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دلت خواسددت  ی: هر غلطدهیجواب م یو با لحن بد کنهیرو بلند م صددداش
 یدیشده پا پس کش یحاال که وقت عروس یکرد
 یدختره  نیماندانا بهم وارد شد فقط ا قیهمه شوک که امروز از طر نیاز ا بعد

 مسخرش رو کم داشتم یمزخرف با حرفا
ون ا یتو رو دارم نه حوصله  ین نه حوصله دختر خانم م نی: ببگمیحرص م با

 یعالقه ا چیرو.... من از اول هم بهش گفته بودم ه شددتیریسدد یدختر خاله 
سش گرفتم... ه یزدم و پس از مدت یحرف هیبهش ندارم  شم نم چیهم پ  ادیخو

 یکنند بهتره مثله بچه  جادیبرام مزاحمت ا لشیفک و فام ایخودش  ایراه به راه 
 یو بر یریگآدم راهتو ب

 : خفه ش.........گهیداد م با
 من بلند نکن یصداتو برا گمیبلندتر از خودش م یادیفر با

 شهیاز رهگذرا به طرف ما جلب م یچند نفر نگاه
 : سروش آروم باشگهیم ادویبه طرف من م اشکان

: هگیو م گردهیآالگل برم یبگم که اشددکان به طرف دخترخاله  یزیچ خوامیم
موضددوع کنار اومدن من  نیپدر و مادر آالگل هم با ا دیبر نجایره از اخانم بهت

 کنه لیفکر نکنم خود آالگل هم دوست باشه خودشو به سروش تحم
شما دخترخاله ستاد نجایکه ا ییآالگل:  سخنران یبرا نیدار نیوا  دیکنیم یمن 

 نداشددت... حاال هم که به یکه آالگل تا مرز مردن فاصددله ا نیخبر دار چیه
درسددت و  یغذا یچشددمش خونه... حت هیچشددمش اشددکه  هیهوش اومده 
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 یسر به دخترخاله  هیبه خودش زحمت نداده  یآقا حت نی... اخورهینم یحساب
 من بزنه ی چارهیب

به آالگل نداره به نظرتون  یسروش عالقه ا یاما وقت کنمی: من درکتون ماشکان
سروش هرچقدر ب نیا یادامه  سته؟...  دور و بر آالگل بچرخه  ترشیرابطه در

 شهیم شتریآالگل هم نسبت بهش ب یوابستگ
 تیموقع نی.... تو انیآالگل: شددماها فقط به فکر خودتون هسددت یخاله  دختر

شده بجا کهیت هیکه آالگل  ستخون  ست و ا  دیبه بهبودش کمک کن نکهیا یپو
 بشه شتریب شیممکنه وابستگ دیگیم
 دمیدو نفر گوش م نیا یداغون به گفتگو یاعصاب با

 یخواسددتگار ومدیکه داشددت م ی: روز اولدهیادامه م نطویآالگل هم دخترخاله
ستینم شه... اون موقع که از ا دون سته ب  نیدزیحرفا نم نیممکنه آال بهش واب

 یلیالن خ... نه آقا انیافتاد یاالن که کار از کار گذشته شما تازه به فکر وابستگ
 یدختره  هیبه خاطر  دمی... من اجازه نمرهید موضددوع نیفکر به ا یبرا یلیخ

شته کرده با زندگ یچه غلط ستیمرده که معلوم ن س هیدر گذ کم که برام ح یک
 دیکن یخواهرم رو داره باز

... حالم از آالگل بهم مبخوره که اونقدر فهم و شددعور شددهیگردنم متورم م رگ
 بزنهحرف  بهیدخت غر هینداشت که در مورد نامزد سابق من با 

ار کن حرفت رو تکر گهیبار د هی ی: اگه جرات دارگمیم یبلند بایتقر یصدا با
 رمیتا خودم دهنت رو گل بگ

ونه ش یبه طرفش برم که اشکان دستش رو رو خوامیم کنمویرو مشت م دستام
 دهیو اجازه نم ذارهیام م
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 : سروش تو رو............اشکان
 نیا اشددکان یول زنمیپس م تیبانتوجه به حرف اشددکان دسددتش رو باعصدد یب

بشددم دتر و پسددر  یعصددبان یوقت دونهی... مزنهیدفعه محکم به بازوم چنگ م
 ستین میحال

با پوزخند نگام  دونمیاسددم نحسددش رو هم نم یآالگل که حت ی دخترخاله
 یردتلخه آقا... فکر ک قتیبهت برخورده؟... حق هی: چگهیو با تمسخر م کنهیم

ست بکن دمیاجازه م نمویشیروم ممن هم مثله آالگل آ ... نه یهر کار دلت خوا
ه و من بزن سددرمتو  یکه اجازه بدم هر کسدد سددتمیمن آالگل ن یآقا اشددتباه گرفت

 نگاش کنم هیبا گر نمویبش
بازوم رو از دسدددت اشددکان خارج کنم که  خوامی.. مکنمیخشددم نگاش م با

سروش براگهیم یو به آروم رهیگیمحکمتر م س ی:  ر درست نکن... خودت درد
 میدردسر دار یاالن هم کل نیهم

کان رو درک نم یحرفا اصددال مه  کنمیاشدد به دختر یه که جلوم  هیتوجهم 
 واستاده...

 نیب یبرو به اون آال هم بگو... هر چ گمیرو بهت م نیاحمق ا یدختره  نیببب-
ستادن ا شده... بهش بگو با فر  ...شهیو اون نظر من عوض نم نیما بوده تموم 

به  سیلپ زنمیزنگ م یکن یمن بلبل زبون یو برا یبمون نجایباز هم ا یاگه بخوا
 جمعت کنه نجایاز ا ادیجرم مزاحمت ب

سرخ شده... دستاش  تیاز شدت عصبان شهیلباش جمع م یاز رو پوزخندش
 ادیبه طرف من م بارهیم شیکه ازشون آت ییو با چشما کنهیرو مشت م
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له به جز  زیچ چیکه ه یآدم پسدددت و احمق هیو... آالگل: تو... ت ی دخترخا
 ستیخودت برات مهم ن

 کنمیتمسخر نگاش م با
آدم  هی... فکر نکنم یدخترخالت بگرد یبرا گهیشددوهر د هیپس بهتره دنبال -

 مثله من مناسب آالگل باشه یپست و احمق
اگه آالگل رو به موت  ی: مطمئن باش حتگهیم ادیکه به طرف من م نجوریهم
 یاحمق شوهرش بش یباشه محاله اجازه بدم تو هم

حاال گورت رو گم کن... د- ندارم ا گهیجه بهتر...  فا  نیهم دوسدددت  طر
 که آالگل ممکنه برام بفرسته یا گهید ی... نه تو رو نه واسطه هانمتیبب

 ییاحمق به تمام معنا هیآالگل: تو  ی دخترخاله
 المت.. به سیرو قبال گفته بود نیا کنمیفکر م-
ستگار ند ی: فکر کردگهیتوجه به حرف من م یب ستیآالگل خوا ا... ... نه آقد

ت احمق فقط تو رو دوس یدختره  ی... ولشکنندیبهتر از تو براش سر و دست م
اومدم... من چون تحمل  نجایروحش هم خبر نداره که من ا یداره... اون حت

 کنمصحبت  همه راه اومدم تا باهات نیرو نداشتم ا دنشیدرد کش
 شیرپی... خیدیجواباتم شن یحرفاتو زد-

 یعشق آال رو ندار اقتیکه ل یزبون نفهم هیآالگل: تو  ی دخترخاله
شکان شمیحرفاش کالفه تر م نیام... با ا کالفه ست ا شدت از د .. بازوم رو به 

 رمیبه سمت آپارتمانم م کشمویم رونیب
له من که همه و  یاز حرفا یدار ؟یکنیفرار م یدار ه؟یآالگل: چ ی دخترخا

 یکنیمحضه فرار م قتیهمه حق
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شم به عقب برم با بون خائنف ز شعورفی: بابا من احمقف بگمیبا داد م گردمویخ
که دوسددتش نداره  یبا دختر خوادیآدم احمق و زبون نفهم نم نیا ینفهم... ول

 یشدم ول کردم اومدم با آالگل نامزد یغلط هیسقف بره... زوره؟... آره  هی ریز
اج اصدال ازدو دمیم حیترجکنم  یعشدق زندگ یب تونمی... من نممونمیاالن پشد

 نکنم
صله ست رو ط نیکه ب یاندک ی فا و خودش رو به من  کنهیم یمن و خودش ه

 رسونهیم
 از خودت مطمئن یکه وقت یکنیم جایب یلیخ یآالگل: جنابعال ی دخترخاله

 یکنیرفت مدختر مردم و عالف خودت و عشق مزخ یستین
رو مجبور نکرده بود که من رو قبول کنه... از  یجنابعال یدخترخاله  یکسدد-

هام رو... همه و  یتوجه ا یرو... عشقم رو... ب دمی... ترددیرو د زیاول همه چ
مه رو د خاب کرد پس حق دیه باز انت با چشددم  نداره...  یبرا یو  اعتراض 

 کردمبرخورد ن گهیجور د هیاهات تا ب یهم بهتره زودتر گورتو گم کن یجنابعال
صبان همونجور شدت ع صداش از  ستش رو باال م لرزهیم تیکه  : هگیو م ارهید

 ... تودمیتو ند یو خودخواه یاحسدداسدد یبه ب ی... تو عمرم آدمییپررو یلیخ
 یع*و*ض*ی هست یا وونهید هی
سر هیبهم بزنه که با  یلیس هی خوادیم ستش رو تو هوا م عیحرکت  به  و رمیگید

 دمیشدت فشار م
 شهیشدت درد رنگش کبود م از
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ع*و*ض*ی  ی وونهید نیکه ا یپس بهتره حواست رو جمع کن یدیحاال که د-
 نقدریا شددهی.... بهتره حواسددت به رفتارات باشدده.. من همارهیسددرت ن ییبال هی

 کنمیخوب برخورد نم
 ل کنمکه مچ دستش رو و کنهیو مجبورم م رسونهیخودش رو به من م اشکان

 که به جز سرک یفوضول یتوجه به آدما یاطرافمون جمع شدن... ب ینفر چند
داد  ی... صدارمیندارن به سمت خونه م یا گهیکار د گرانید یتو زندگ دنیکش

 یدا... صشمیوارد آپارتمان م عیسر کنموینم یتوجه یول شنومیرو م ادشیو فر
که اطراف جمع  ییآدما آالگل رو آروم و یکه دخترخاله  شددنومیاشددکان رو م

 یعس رمویبه سمت آسانسور م یحوصلگ یمن با ب یول کنهیشدن رو متفرق م
 فکر نکنم زیچ چیبه ه کنمیم

سور رو م ی دکمه سان  یقدمها یصدا قهی... بعد از چند دقشمیمنتظر م زنمویآ
 وارد خوامی... مرسهیلحظه م نی... آسانسور هم تو همشنومیاشکان رو م یآشنا

 شمیاشکان سرجام متوقف م یر بشم که با صداآسانسو
 : سروشاشکان

 تنها باشم خوامی: فعال مگمیبه عقب برگردم م نکهیا بدون
 : اما....اشکان

هت که ب یبه همون آدرس ای... فردا ساعت ده بدمینترس خودم رو به کشتن نم-
 دادم

 بمونم شتیحرف نزنم بذار پ دمی: سروش قول ماشکان
 یزیحرف رو دو بار تکرار کنم... فقط برو... فعال به تنها چ هی دایخوشددم نم-

 و آرامشه ییدارم تنها اجیکه احت
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 گهینم یچیو ه کشهیم یآه
لحظه چشمم به اشکان  نی... در آخرشمیتوجه به اشکان وارد آسانسور م بدون

 و نمزیمورد نظر رو م یطبقه  یبهم زل زده... دکمه  ینیکه با نگاه غمگ فتهیم
 شهیدر آسانسور بسته م

دلم  ...کنمیخارج م بمیرو از ج ییو ربان آشددنا کنمیفرو م بمیرو تو ج دسددتم
 ی... دلم هوازنمیبهش م یب*و*سددده ا ارمویگرفته... ربان رو باال م بیعج

سور از حرکت وا نیترنم رو کرده... تو هم سان سور ستهیمیلحظه آ سان ... از آ
 یول رهی... دلم بدجور ضددعف مشددمیه موارد خون یبعد از مدت شددمیخارج م

 ریز ی... بعد از کلرمیم خچالیبه سمت  یحالیرو ندارم با ب یچیه یحوصله 
و در آخر بعد از  خورمیبه زور م دارمویبرم ینیریدو تا شدد خچالیو رو کردن 

چند روز دو  نیو باز هم طبق معمول ا رمیبه اتاقم م ریخوردن چند جرعه آب ش
تخت  یخودم رو رو سددمبدون عوض کردن لبا خورمویمتا قرص آرام بخش 

ستگکنمیپرت م سلولها ی... خ ساس م یرو با تک تک   نیا یول کنمیبدنم اح
ستگ سم یخ ستگ نیا ستین یج شات م گهید یزایاز چ یخ  ییزای... چرهیگین

ناام له  هاگرانید ی... نبود ترنم... حرفای... دلمردگیدیمث هزاران  ی... ترحم
 ...بهیغر

مام رو م کشددمیم یا هازیخم ندمیو چشدد باز اب گار  قرصدددا دارن اثر  نی... ان
 رمیبه خواب م یک فهممیخودم هم نم ی... بعد از مدتکنندیم

 و پنجم ستیب فصل
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مام باز م چشدد گاه گنگ کنمیرو  بدجور درد ندازمیبه اطراف م یو ن ... سددرم 
ساعت منمیشیتخت م ی... روکنهیم شمم به  ساعت ده و فتهی... چ ... مهین... 

 اما هوا روشنه روشنه
سمت پنجره م شمویتخت بلند م یتعجب از رو با سمو یو نگاه رمیبه  ن به آ
 دمیپنج خواب میساعت چهار و ن روزید ادیم ادمیکه  یی... تا اونجاندازمیم
 صبحه میساعت ده و ن یعنی کنمیلب زمزمه م ریز

ود ... قرار بفتمیاشددکان م قرارم با ادیباشددم...  دهیهمه خواب نیا شددهینم باورم
 میساعت ده به مطب اون روانشناس بر

ش به ش ینگاه دارمویبرم بمیرو از ج یسرعت گو  یباز هم کل ندازمیم یبه گو
سر یتماس ب شکان دارم...  سخ از طرف ا شکان رو م یشماره  عیپا  رمویگیا
اد و د رو برداره... بعد از چند تا بوق باالخره اشددکان با یتا گوشدد شددمیمنتظر م

 دارهیرو برم یگوش ادیفر
 ؟یهست یمعلومه کدوم گور چی: هاشکان

 امیاشکان خواب موندم... االن م-
 .........خوریکه تو م یی: با اون قرصااشکان

 کنمیاشکان گفتم که حرکت م-
 یکشی: زحمت ماشکان

 اشکان-
 شنومیرو م شیعصب ینفسا یصدا

 میتو مطب نشست ... من و طاهرای: زودتر باشکان
 باشه-
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با دکتر  یادیصحبت کردمو گفتم کار ز ی: با منشدهیآرومتر از قبل ادامه م کمی
 مارایاز ب یکی... قرار شددد اگه می... گفتم فقط چند تا سددوال از دکتر دارمیندار

 خودت رو برسون عیما رو بفرسته داخل... پس سر ومدین
و  کنمیم یر از اشددکان خداحافظاز چند تا سددوال و جواب در مورد طاه بعد

 تا لباسام رو عوض کنم رمیم
 دی... شدداترسددمیم ادیز یلی... خترسددمیندارم... م یچرا حس خوب دونمینم
 هیسک نیدکتره... آخر نیکه سراغ دارم هم یسرنخ زنده ا نیکه آخر نهیا لشیدل

از  دیبا ردکت گفتی... اون طور که ماندانا مدونهیترنم رو م هیکه ترنم تمام زندگ
شه... ترسم از ا زیهمه چ شته با ماندانا رو  یهم همون حرفا رکه دکت نهیخبر دا

 بده لمیتحو
رعت به س شمویم نی... سوار ماشزنمیم رونیاز خونه ب یبا ناراحت کشمویم یآه

ه بودم باالخره ب کیتراف یکه تو یسدداعت می... بعد از نرونمیبه سددمت مطب م
به سرعت خودم رو به طبقه  کنمویپارک م یشه ارو گو نی... ماشرسمیمطب م

به  ی... بعد از چند لحظه مکث و تازه کردن نفس نگاهرسددونمیموردنظر م ی
 موکشددیم یقی... نفس عمکنمیم دایباالخره در مورد نظر رو پ ندازمویاطراف م

 منیبیطاهر و اشکان رو نم شمیوارد مطب م یوقت کنمیبه سمت در حرکت م
سا یقیقتعجب نگاه د با ستن ول یصندل یکه رو ندازمیم ییبه ک ش باز هم  ین

 امیبه خودم م یدختر ی... با صداستیاز اشکان و طاهر ن یخبر
 ن؟یراست یآقا دی: ببخشدختر

 دمیتکون م یتعجب سر با
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 بله-
 بفرستمتون داخل نیدیرس نکهی: دکتر گفتن به محض ادختر

 کنمیتشکر م یلب ریز دمویتکون م ی... سرنهیشیرو لبام م یلبخند
ست به در اتاق با شاره م ید سرعت خودم رو به در مکنهیا عد از ب رسونموی... با 
 شمیوارد اتاق م زنمیچند ضربه به در م نکهیا

 زیبه پسدر هم سدن و سدال خودمه که پشدت م ادیکه به چشدمم م یکسد نیاول
 کنهینکاش ممن رو ک یحالتها قشینشسته.... بعد از چند لحظه که با نگاه عم

 ؟یسروش باش دی:سالم... باگهیو م شهیبلند م زیاز پشت م یبا لبخند تلخ
 هی... ته دلم سهیطاهر خ ی... چشمهاشنیو اشکان هم از جاشون بلند م طاهر
 شهیم یجور

 گفت همون روانشناسه شهیم یسر جواب سوال اون پسر جوون رو که به راحت با
 دمیم

 کنمیرو زمزمه م یلب سالم ریز بندمویرو پشت سرم م در
 .. راحت باشنی: بشگهیو م کنهیدست به مبل اشاره م با

ستن انتخاب م یمبل رو برا نیتر کینزد دمویتکون م یسر ش . بعد از ..کنمین
 نندیشیم یهم به آروم هینشستن من بق

 ن؟یگفتیم نیدکتر داشت ی: آقااشکان
 ترنم مرگ اون بوده باشه بتیغ لیکه دل شهی: آره... هنوز باورم نمدکتر
: فکر کردم به زور مجبور به ازدواجش گهیو م دوزهینگاهش رو به طاهر م بعد

 کردن
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و بحث ر گهی... دکتر هم دزنهیزل م نیو به زم رهیگینگاهش رو از دکتر م طاهر
 کنهیصحبت رو عوض م یو مس دهیادامه نم

شاومده بود در  نجایکه ا ی: هر چند ترنم روز آخردکتر شکوک ینایمورد ما  یم
موضوع  نی... من بهش گفته بودم راجع به اکردیصحبت م کردنیم بشیکه تعق

 اجل مهلتش نداد نکهیمثله ا یبه خونوادت بگو ول
با من حرف زده بود ولگهیم یبه سددخت طاهر نه... در موردش   یمن جد ی: 

و بهم گفته ر زیتنها به شرکت بره... شب قبلش همه چ ذاشتمیم دینگرفتم... نبا
 چند تا عکس برا.... ایبود... اون لعنت

 و بیدر مورد تعق کردمیفکر م ی... ولدونمینکن... م تی: خودت رو اذدکتر
 بهت نگفته یزیچ زیگر

نه اون شدددب همه چگهیو م کشدددهیم یآه طاهر  کاشیرو بهم گفت... ا زی: 
 کاشی... اگرفتمیم یموضوع رو جد

 بهتون نگفت یزیا ترنم چ: دکتر در مورد گذشته هاشکان
ت رو فرص نیداشت تا باهاش حرف بزنه و من هم ا اجیاحت یکی: ترنم به دکتر

و خودش ر انیاز قضدداوت اطراف یگذاشددتم تا بدون ترس و نگران ارشیدر اخت
رو در مورد گذشددته ها  زیترنم همه چ دونمیکه من م ییسددبک کنه... تا اونجا

 کرده فیبرام تعر
شه  شیگ*ن*ا*هیب یکه نشدونه  یزیچ ایدر مورد مدرک : گمیسدرعت م به با

ستش ماندانا م یحرف س یجینتا هیترنم به  گفتینزده... دو چون  یبود ول دهیر
 داد حیباورش نکرد سکوت رو به حرف زدن ترج یکس
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 وتش بوداشتباهاتش سک نیاز بزرگتر یکیجاها اشتباه کرد و  یلی: ترنم خدکتر
 ؟یسکوت در برابر چ-

ستی: اون نمتردک س یوقت یسکوت کنه ول خوا  زیه چهم دیباورش نکرد ق یک
 رو زد

 گفته یترنم بهتون در مورد گذشته ها چ-
 زایچ یلی: خدکتر

باگهیترنم م یاون هم در مورد حرفا زنمویبه دهن دکتر زل م یکنجکاو با  ... 
 یرفاح قای... دقگهیم زی... دکتر از همه چرمیتو فکر م شددتریهر حرف دکتر ب

 یهمون حرفا قایدکتر برام آشناست... دق یحرفا یترنمه... شک ندارم... همه 
نار تفاوت از ک یروزا ب اونکه تو  نهیگذشددته ها... فقط فرق االن و گذشددته در ا

 از اون روزا شددتریبدم تا ب مویزندگ یاالن حاضددرم همه  گذشددتمویحرفا م نیا
 شددهی... باورم نممونهیطاهر باز م بدونم... با تموم شدددن حرف دکتر دهن من و

س یمهم زیچ نیکه ترنم به چن س یبود ول دهیر اثر  بیبه حرفش ترت یباز هم ک
 نشون نداده بود

 رو مالقات کرده؟ یترانه قبل از مرگش کس نیبگ نیخوایم یعنی: اشکان
 میدونیازش نم یچیدختر... که ه هی

به من زد...  یروز هیکه  زنمیرو م یی: من فقط دارم حرفادکتر  یروز هیترنم 
 لشی... البته دالگمیحرفا رو به من زد و من هم االن دارم به شددماها م نیترنم ا
 نداشت تا حرفاش رو ثابت کنه یمدرک شهیمثله هم یبود ول یمنطق

 باشه؟ تونستیم یاون دختر ک یعنی
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ستاش م نیسرشو ب طاهر  یول تگفیم ییزایچ هی: ترنم اون روزا گهیو م رهیگید
 دیمن به کل از ترنم ناام لمیشدددن اون ف دایشددده بودم... با پ الشیخیمن هم ب

 دهیجد هیباز هی کردمیشده بودم... فکر م
 لم؟ی: کدوم فگهیمتعجب م دکتر

 دایکه از اتاق ترانه پ یلمی: فگمیم یبا لحن تلخ امویم رونیفک اون دخت ب از
شت با  لمیاون ف یشد... ترنم تو صخبت منفر د هیدا شقش  ... دکریر مورد ع

 ...اوشیدر مورد عشقش به س
ادامه  لرزهیصدددام م تیهمونطور که از شدددت عصددبان کنمویمشددت م دسددتامو

گفت... از تنفرش به من... از عشددقش به  زایچ یلیخ لمیاون ف ی: ترنم تودمیم
برسدده... اونجا بود که  اوشیحاضددره به سدد یمتیبه هر ق نکهی... از ااوشیسدد

و ر باورهام یرو بزنم... اونجا بود که همه  دشیق شددهیهم یگرفتم برا میتصددم
د رو خور تمیغرور و شخص ینسبت به ترنم از دست دادم... اونجا بود که همه 

 دمیشده د
قط آخر فقط و ف ی... ترنم تا لحظه رممکنهیغ نیا ی: ولگهیم یبا ناباور دکتر

 شدیتو چشماش جمع م اشک ومدیاسم تو م ی... وقتزدیاز عشق تو حرف م
شکان س میکنی: ما فکر ما شد ول اوشیترنم به خاطر  سروش نامزد  عد از ب یبا 

باخبر بوده همه  زایچ یلینفر که از خ هی یبه سددروش عالقه مند شددد ول یمدت
کارش  نیبا ا ی... ول؟یبه خاطر چ میدونی... هر چند نمکنهیرو خراب م زیچ

 ...اوشی.. سروش. ترنم... ترانه... س..شهیم ایلیخ هیزندگ هیباعث نابود
 من و خونوادم یطور زندگ نی: همطاهر
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بگم  به جرات تونمی: محاله... من مگهیو م دهینه تکون م یبه نشونه  یسر دکتر
 وقتچیترنم ه دونمیم یبود ول یچ لمیاون ف دونمینبود... نم یآدم نیترنم چن

رف با ح هینگاه با  هیکه با  هینداشته... من شغلم طور اوشیبه س یعالقه ا چیه
شاره م هی سم... ت تونمیا  یتسروش بود... وق ی وونهید رنمطرف مقابلم رو بشنا

س سروش یوقت یبود ول یعاد هیلحنش کامال عاد زدیحرف م اوشیترنم از   از 
ستیم صداش م یزیچ خوا شماش جمع مدیلرزیبگه  شک تو چ ... شدی... ا

... عشددق از تک تک کردی.. بغض م.کردیوسددط حرفاش از شددعر اسددتفاده م
 بود دایحرکاتش پ

 و پنجم ستیب فصل
دکتر رو قبول ندارم اما به  یحرفا اوشی... هر چند در مورد سبندمیرو م چشمام

شق ترنم که بعدها به وجود اومد کامال ا شب تو مانیع اون اتاق  یدارم... اون 
س ستها ریبسته که ا شق ر نیب میاون دزدا بود ید شکاش ع ب ... اون شدمیو دا

ودم خ ینتونستم جلو ا... اون شب بعد از مدتهکردیم دادیعشق تو چشماش ب
وجودم عشق اون رو احساس کردم... اونقدر عشقش برام  یبا همه  رمویرو بگ

رو ازدست دادمو اون رو مهمون آغوش  ارمیو ملموس بود که من هم اخت یواثع
 خودم کردم

قاطاهر ما چ ی: آ مه  لمی... اون فدیدونینم یزیدکتر شدد ها یه  یراه 
 ترنم رو بست... یگ*ن*ا*هیب

 اون شخ  ترنم بوده؟ دی: از کجا مطمئندکتر
 شناسم؟یمن خواهرم رو نم دیبگ نیخوایم یعنی: طاهر
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 نیا ابودن که تونسددتن ت یکه تا اونقدر حرفه ا یبگم افراد خوامیم ی: نه ولدکتر
 دونمیمکنند ن هیهم ته لمیف هی نسددتنتویم یبرن صددد در صددد به راحت شیحد پ

 ادهیامکانش ز یول یچطور
به ا هی با فکر  ظه  کهیلح باشددده لرزشدد یهم واقع لمیاون ف ن م بدن یرو تو ین

 کنمی... به سرعت چشمام رو باز مکنمیاحساس م
ش شماها نق یداستان زندگ یتو چوقتیکنم من ه یقضاوت خوامی: من نمدکتر

نکرد... معلوم بود  یرو از من مخف یزیئنم ترنم چمطم زیچ هیاز  ینداشددتم ول
ن م شیاز خودش پ نکهیرو بسازه نه ا شیصاف و صادقه... اون اومده بود زندگ

و ر باهاتشاشددت گفتیم هاشیگ*ن*ا*هیفرشددته بسددازه... همونطور که از ب هی
 دادنیچشددماش اجازه نم خواسددتیاگه خودش هم م یهم قبول داشددت... حت

 کنه یرو مخف یزیچ
 نمیبیرو تو چشماش م ی... ترسشهیم رهی.. اون هم بهم خفتهیبه طاهر م نگاهم
 لمیمحاله که اون ف دونمی... محاله... مکشددهیوجود خودم هم زبانه م یکه تو
از دوستاش نشون داده بود همه  یکیرو به  لمیبوده باشه... طاهر اون ف یدروغ

 یترنم بود... حت دخو زدیدرسدددت بود... اون فرد هم که داشدددت حرف م زیچ
 ترنم بود... محاله که اشتباه کرده باشم یصداش هم صدا

 ایدکتر در مورد اون دختر  ی: آقاگهیم میمن و طاهر تو فکر نهیبیکه م اشددکان
 دیدونینم یزیچ زدیکه ترمن ازش حرف م یاون پسر

 ری... همونطور که بهتون گفتم اسددمش امدونمینم یادیز زی: متاسددفانه چدکتر
 بود
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 کرد داشیپ شهیم ی: آخه با گذشت چند سال چه جورطاهر
 باشه ادشیاز اون روزا  یزیچ ستمیمطمن ن میهم کن داشیاگه پ یحت-

کان به جز عاشدد تاب نکی: در مورد اون دختر   یا گهید زیو کفشددش چ یآف
 دیدونینم

 دونستی: نه... خود ترنم هم نمدکتر
و  دزننیم یآفتاب نکیزاران هزار نفر ع... همیدی: باز هم به بن بسددت رسددطاهر
 .......شیم یچه جور پوشندیپاشنه بلند م یکفشا
شما بادکتر سته اما  ستجو کن انتونیاطراف یتو دی: در به  نایا ی... اگه همه دیج

صور از اطراف صد من صد در  شه پس  صور بوده با شما کار من مک ک انتونیقول 
س کینزدبه ترنم  یلیخ یلینفر که خ هیگرفته...  بهش  کسچیکه ه یبوده... ک

 شک نکرده
 ؟یآخه ک-

سدکتر سال پ ی: ک آخر  یترنم بوده بلکه تو روزا یتو زندگ شیکه نه تنها چهار 
 هم دست از سر ترنم برنداشته

 رو به گند بکشه شیطور زندگ نینداشت که بخواد ا یترنم دشمن آنچنان-
ته اش از  دی: شدددادکتر هایکتریاز نزد یکیهم منصددور و دار و دسدد ترنم  ین

 سواستفاده کردن
 دونمی... واقعا نمدونمی: نمگمیم دمویتکون م یسر

به نت یول میها رو هم گفت یدنی... شددنمیدیها رو شددن یگفتن  یا جهیباز هم 
 ... بدجور اعصابن داغونه... بدجورمیدینرس

 رسهیبه نظر م بیعج یلیخ زیچ هی: فقط دکتر
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 ؟ی: چاشکان
شتن؟... اگه م: که دکتر ستنیچرا ترنم رو ک شه با  خوا شته ب صادف  هیترنم ک ت

 دردسرتر بود یکه کار ب یساختگ
 شهیاتاق حکم فرما م یتو یچند لحظه سکوت بد یبرا

نازه  دی: شدددادکتر نازه ج باق یزیچ یگیم یترنم نبود... وقت یاون ج  یازش 
 نمونده بود

 شهیم ریشمش سرازچ یاز گوسه  ی... اشکزنهیم یلبخند تلخ طاهر
 یمعلوم بود... خال رو اتشیجزئ یدکتر صددورتش سددوخته بود ول ی: آقاطاهر

مال ترنم بود... وزن...  زشیگردنش... حالت صددورتش... موهاش... همه چ
شونه هاکلیقد... ه سته اگه ن شک م بودیم دیکه با یی... در  یول ادمفتینبود به 

 ودخودش ب کهندارم  یشک نیچکتر... کوشناسمیباشه من خواهرم رو م ادتونی
که ماندانا خبرمون کرد و با  ی... اون شبدهیادامه م لرزهیکه دستاش م همونجور

شدن  دایترنم پ یگفت جنازه  هیگر شده طاها با من بود... من تحمل رو به رو 
ها رفت وقت طا نداشددتم اول  نازه رو  حالش خ رونیب یبا ج مد  بد بود  یلیاو

از  یزی... خودم هم رفتم داخل چشدیمن باورم نم یول بالفاصله گفت خودشه
علوم بود... اما م اهیس اههینمونده بود صورتش س یباق دشیپوست صاف و سف
نباشدده.. مدام با خودم تکرار  دیباز هم با خودم گفتم شددا یبود خودشدده... ول

شدم  دنیبا د ی... ولهیباز هیهم  نیا کردمیم شدم... مطمئن  شونه ها مطمئن  ن
 ترنمه دمیرو د ازشخودم جن یکه با چشما یه اون شخصک
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حرفا رو ندارم... چشددمامو  نیا دنی... تحمل شددننهیشددیتو گلوم م یبد بغض
 آروم باشم کنمیم یسع بندمویم

 زی... ممنون بابت همه چمیکه مزاحمتون شد دیدکتر ببخش ی: آقااشکان
 یگ*ن*ا*هیب دیه بتونک کنمیقلب آرزو م می: از صمگهیم ینیبا لحن غمگ دکتر

لخ باشه... ت نقدریا شیزندگ انیپا کردمیفکر نم چوقتی... هدیترنم رو ثابت کن
شماره  یوقت یبار براش زنگ زدم ول نیچند شدم فکر  یبا  خاموشش رو به رو 

 شددنومیهمه مدت م نیامروز بعد از ا یکردم خونوادش بهش سددخت گرفتن ول
درصددد هم احتمال  هی ی... حتسددتین کردمیکه فکر م یاون طور زیچ چیکه ه

کنه که اونا ترنم رو بدزدن و آخر هم اون بال رو  دایپ خیحد ب نیکار تا ا دادمینم
 ...ارنیسرش ب

سف با شاگهیم یلحن متا نگرفته بودم وگرنه  یمن هم اونقدر ماجرا رو جد دی: 
 اال.......

 دینکن تیذخودتون رو ا خودی: دکتر بگهیو م پرهیوسددط حرف دکتر م طاهر
 تاوانش میو حاال هم دار میکه باورش نکرد میمن و خونوادم هست یمقصر اصل
 میرو پس بد

 گمیبرادرانه هم به تو هم به سددروش م یکنم ول حتتونینصدد خوامی: من نمدکتر
 دیجبران کن دیکن یسع

 شهیمگه با جبران ما ترنم زنده م-
 کنندی*ن*ا*هکار نگاه نمگ هیحداقل همه به اون به چشم  ی: نه... ولدکتر
و از مطب خارج  میکنیم یاز دکتر خداحافظ یحرف زدن همگ قهیاز ده دق بعد

 میشیم
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 میدینرس یا جهی: باز هم به نتگهیم ینیبا لحن غمگ طاهر
 دمیم هیتک واریبه د یدیو باناام دمیحرفش تکون م دیتائ یبه نشونه  یسر

 میقدم جلو افتاد هی... باز ن؟ی: چرا باز ماتم گرفتاشکان
 برامون گنگ و پر از ابهامه زیقدم... باز همه چ هیکدوم -

لقمه رو آماده کنند و تو دهنتون بذارن... از اول هم  نی: نکنه انتظار داشتاشکان
 دیتونطول بکشه تا ب یلیو ممکنه خ نیرو شروع کرد یکه کار سخت نیدونستیم
رانه قبل از مرگ ت یکی نیدیفهم که نی... همدیترنم رو ثابت کن یگ*ن*ا*هیب

هاش حرف زده خودش خ مه هیلیبا حداقلش االن ه که ترنم  ییزایچ ی... 
ه ک ییزایچ یعنی نیرو بردار یبعد یقدمها دیحاال با دیدونیرو م دونسددتیم

 کردن اون دختر دایمثله پ دونستیترنم هم نم
 ؟یچه جور یول-

 نیبگرد ری: دنبال اماشکان
 نهیشیم رو لبام یپوزخند

... م؟یکن دایهمه سددال اون پسددربچه رو از کجا پ نیحالت خوبه؟... بعد از ا-
ند سدددال  یچه جور یول میکرد دایپ میریگیاصددال فرض م عد از چ نه ب ممک

 بمونه ادشی اتیجزئ
چه چطاهر که دکتر گفت اون پسددر ب ند  ما ظاهر اون طرف  یزی: ب  ادشیاز 

ن که اال اوردیبه خاطر نم یزیته بود چسال گذش هی کینبود... اون موقع که نزد
 میداشته باش میتونیم یهمه سال گذشته چه انتظار نیا

 دیریو باز هم ماتم بگ دینیتو خونه هاتون بش نیبر نیخوای: نکنه ماشکان
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 حرفش ندارم یواسه  یجواب
 یسددع یندارم ول یچندان دی: هر چند امگهیبعد از چند لحظه مکث م طاهر

 کنم دایپ رو ریام کنمیم
 : خوبهاشکان

 م؟یبنفشه کن یهم برا یفکر هی ستیبهتر ن-
 خبرم یوقته ازشون ب یلی: خطاهر

 کنمیم داشیسه سوته پ نی: مشخصات پدرش رو بداشکان
 ی... در آخر نگاهسددهینویروش م ییزایچ هیو  ارهیدر م بشیاز ج یکاغذ طاهر

 دهیو اون رو به دست اشکان م ندازهیبه کاغذ م
 کنمیم داشی: پشکانا

 دهیتکون م یسر طاهر
 خورهیمن که چشمم از بنفشه هم آب نم-

 بخون اسی ی هی: کمتر آاشکان
 شهیمرخ  م مارستانیزودتر برم امروز باالخره پدرم از ب دی: من باطاهر

 حالش چطوره؟... بهتر شده-
 مادرم کهسکوت گرفتن...  یروزا همه روزه  نی... استین یفیتعر ادی: زطاهر

 یدیکنم... حتما تا االن فهم کاریچ دیبا دونمی... نمزنهینم یحرف چیهنوز ه
 ترنم نبوده یکه مادرم مادر واقع

 دمیدر مورد گذشته ها بروز نم یزیچ یول دونستمیچند از قبل م هر
 دمیفقط سرم رو تکون م بندمویرو م چشمام
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ترنم حرف زدن... طاهر فکر  که هم دکتر هم ماندانا در مورد مادر ییاونجا از
 دمیرو فهم زیکه من تازه همه چ کنهیم

 مونهیپش رشیاخ یمادرم بابت رفتارا کنمی: حس مطاهر
 داره یا دهیفا یمونیمگه پش یول مونمی... من هم پشرهیگیم دلم

 ؟یدونیدر مورد مادر ترنم م یزیچ-
... فقط دونهینم یدایز زیمادرم هم چ ی... حتدونمینم یادیز زی: نه... چطاهر

 و فقط پدرم خبر داره و بس
 گمینم یزیچ کشمویم یآه

 شد رمیبرم... د دیبا گهی: من دطاهر
 شد خبرمون کن ی: برو داداش... اگه خبراشکان

 نیخبرم نذار ی: شماها هم بطاهر
 نگران نباش... برو به سالمت-

ست م طاهر سرعت ی... بعد از خداحافظدهیباهامون د ش هم به   نشیسوار ما
 شهیو از ما دور م شهیم

 ؟یکن کاریچ یخوای: ماشکان
 خونه رمیم-

 سر بزن هی: حداقل برو به اون شرکت خراب شده ات اشکان
 حوصله خودم رو ندارم... چه برسه به شرکت-

 یایاز پا در م ینجوری: سروش ااشکان
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 یواسدده  یا زهیانگ چیکنم؟... ه کاریچ دیبا دونمیخسددته ام اشددکان.... نم-
از  ی... خالمیخال هیخال کنمی... حس منمیبیدر خودم نم یزندگ نیا یادامه 

س سا ستن  کنهیوادار م یزندگ یکه االن منو به ادامه  یزی...تنها چیهر اح دون
 قتهیحق

شو س ست تو... پدر و مادرت رو هم گهیو م دهیم رونیبا حرص ب نف : امان از د
در خونه تون  یرفت جلو روزید ایلع یتدونسددیم چی... هیخودت کرد ریاسدد

 دعوا راه انداخت؟
 رهیتو هم م اخمام

 ه؟یک گهید ایلع-
 برام آشناست اسمش

 آالگل یدختر خاله -
 دمیاسم رو شن نیجا ا هی کنمیم حس

 خبرم کرد اوشی... سنیو بب ایراه انداخت ب یزیآبرور هی: اشکان
 ام آشناستاسم بر نیچقدر ا ای... خداای... لعایلع

 : آخرش هم پدرت مجبور شد به پدر آالگل زنگ بزنهاشکان
... 
 دم؟یاسم رو کجا شن نی... اایلع

 ... با توامی: هواشکان
 : هان؟گمیگنگ م یبا حالت ارمویباال م سرمو

 : چه مرگته؟... حواست کجاست؟اشکان
 دمیجا شن هیاسم رو قبال  نیا کنمیاشکان... حس م -
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 وم اسم؟: کداشکان
 برام آشناست... یادیز کنمیچرا فکر م دونمی... نمایلع-

 اههیآالگل لع ی... مگه فقط اسم دختر خاله ایزنی: حرفا ماشکان
 شهیاسم م نیفکر و ذکرم مشغوله هم یاما همه  گمینم یزیچ

جور که معلومه حال و روزت  نیخورده اسددتراحت کن... ا هی: برو اشددکان
 بدجور خرابه

 دمیجا شن هیاسم رو  نیا ریاخ یروزا نیتو ا دونمیاشتباه کنم... م همحال
 دمینفر شن هیاز زبون  دایاسم رو جد نیاشکان من مطمئنم ا-

 خود آالگل گفته دی... شایدیاز زبون پدر و مادرت شن دی: شااشکان
 ...دونمینم-

 دی: شاگمیحرفم م یدر ادامه  کشمویم یآه
جا هر تا اون ند  به که  ییچ گل چن ادیمن  مادرم و آال پدر و   نیدارم از زبون 

 دمیرو نشن یاسم
احمق به چه  ی... اسددم اون دختره ی... هر چدمیسددرم رو تکون م یکالفگ با

رام که ب یزیباشم... االن تنها چ دهیباشم... چه نشن دهی... چه شناد؟یکار من م
 ترنمه ی هیمهمه روشن شدن قض

 ؟یکنیم کاری: حاال چاشکان
 دمیجواب م یحوصلگ یب با
 یاز بنفشه بزن یرد یتونیم نیخونه... تو هم بب رمیم-

 : باشهاشکان
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 اشکان؟-
 : هوم؟اشکان

 م؟یشیموفق م یکنیفکر م-
 ذارهیشونه ام م یو دستش رو رو زنهیبه روم م یبرادرانه ا لبخند

 : شک نکناشکان
شم ا شهیکه باعث م یلیتنها دل- شته رو جبران کنم نهیهنوز نفس بک ... که گذ

مرتکب شدددم... تنها  یادیمن هم اشددتباهات ز یدرسددته ترنم اشددتباه کرد ول
بهم خ*ی*ا*ن*ت  یکه به همه نشددون بدم ترنم بعد از نامزد نهیا میدلخوشدد

 نکرده
 یشی: مطمئنم موفق ماشکان

 دوارمی: امگمیم کشمویم یآه
************* 

 &&ترنم&&
 کنهیگاه مترس به اطراف ن با
 : نکنه برسنکنهیلب زمزمه م ریز

 انی: نترس حاال حاالها نممرد
 ستی: دست خودم نترنم

 نزنه هیگر ریز شهیکه مثله هم رهیگیخودش رو م یاشکا یزحمت جلو به
 دفعه کمکم کن هی نیدفعه... فقط هم هی نیهم ای: خداگهیوار م زمزمه

سدداعت وقت  هی... تا رسددنیالها نم: ترنم نترس... مطمئن باش حاالها حامرد
 میدار
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ساعت  هی نیا یو... تنندیشیکه نم کاریب گردنیدنبالمون م میستین نندیبب یوقت-
 میدور بش نجایاز ا میتونیمگه چقدر م

 بسپر قمیرو به من و دوست شف زی: نگران نباش... همه چمرد
 اد؟ی: پس چرا نمگهیو م دهیاسترس پاشو تکون م با

قدری. اه... دختر هم ا:اه..مرد بد کرد ن ... گمشددو اونور... یغرغرو... حالمو 
 کنه تیمرضت به من هم سرا ترسمیگمشو اونور م

حرف  نیروشن شدن ماش یکه جواب مرد رو بده اما با صدا کنهیباز م دهنشو
 مونهیتو دهنش م

شولی: امرد شن کرد... االن م نی... بفرما ما ار ک نی... من که گفتم ارسهیرو رو
 جا بدرد ما خورد هیهم  خیکوه  نیکار داداشه گلمه... باالخره ا یراسته 

 داداشه خلت حاال شد گل یگفتیکه م روزیتا د-
ضعیزبون درآورد نمیبی: نه ممرد نکن اون زبونت رو از حلقت  یکار هی فهی... 

 چمیبعد دور گردنت بپ رونیبکشم ب
 نگرانم یلی.. خ.ریلحظه زبون به دهن بگ هیتو رو خدا  -

زبونت رو دو  نکهیتوهه... فکرشددو کن بعد از ا هیشددگیکه کار هم نی: امرد
 سبوکیعکست رو بذارم تو ف دمیچیگردنت پ

 رهیگیمرد خندش م یحرفا از
 امان از دست تو-

 : مگه چمه؟مرد
 یزنیخورده خل و چل م هیفقط  ستین تیزیچ-
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 ه داداچم نگفتم دعوات کنه... اگه بتیتلب یب شعولهیب ی: دختله مرد
 شمیدارم خالص م شهی: باورم نمگهیتوجه به حرف مرد م یب

 خانم کوچولو یباور کن دیبا گهی: حاال دمرد
 کوچولو یگیمن کجام کوچولوهه... سن مامان بزرگت رو دارم باز بهم م -

 یرو باحال اومد کهیت نی: دمت گرم... اگهیو م زنهیخنده م ریغش غش ز مرد
... من ه؟ی... االن چه وقت شددوخوونهی: دگهیو م کوبهیمرد م یبه بازو یمشددت

 یاریدر م یفقط مسخره باز یاونوقت جنابعال رمیمیدارم از استرس م
 چنده؟ ییلوی: برو بابا... استرس کمرد

 که سروش تونست فرار کنه نهیا می... تنها دل خوشیلینگرانم... خ یلیخ -
 حرص و جوش نخور نقدری: اگهیو م زنهیم یبه زحمت لبخند مرد

 نشده؟ یسروش زخم یمطمئن -
 بزرگترا بله یبار با اجازه  نیهزارم ی: برامرد

 و سالم باشه حیصح کاشیدلم براش تنگ شده... ا بیعج -
 : بابا سالمه... نگران نباشمرد

 : مطمئن باشم؟گهیو م زنهیمرد زل م یچشما تو
 نهیشیمرد م یتو گلو یبغض
 : آره خواهر کوچولومرد

 ماجراها تموم بشه؟ نیا یممکنه همه  یعنی-
 کنمیم نیراحته راحت... تضم التی: خمرد

تلخ  یلی... هر چند خدمیرو فهم زیهمه چ شددهیبعد از چهار سددال باورم نم-
 بود...
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 شهیترنم حلقه م یمرد دور شونه ها دست
 احته راحت باشهر التیگلم... خ شهیداره تموم م زی: همه چمرد

 بود قیحقا دنیداشت فهم هایسخت نیکه ا یتنها حسن-
 یفکر کن ندتیبه آ دی: بامرد

ته... حس م یلیخ- چه زود  زیچ چیو ه چکسیه کنمیسددخ نده...  برام نمو
 که ازشون انتظار نداشتم ییمن رو داغون کردن اون هم کسا یایدن

ست خل و چلم هم  نیه ا... تازکنمی: مگه من مردم؟... خودم کمکت ممرد دو
 هست
ه از ک یی.... باور حرفاشهی... هنوز هم باورش نمنهیشیتو گلوش م یبد بغض

 ...دنهیسالها عذاب کش هیبه سخت دیپدر مسعود شن
 یداداش یخوب یلیخ-

 ؟یخانم خانما... از من خوب تر کجا سراغ دار دونمی: ممرد
 یکردم پررو شد فیباز من ازت تعر-

 زنندیتو ذوقش م ینجوریا زنهیهم که حرف راست م یکیروزا  نی: امرد
 باشه شیدوم نیبرو بابا... تو کدوم حرفت راسته که ا-

 ...میقد یادب... دختر هم دخترا یب نقدری: واه واه.. دختر هم امرد
 زنهیشور م نقدریچرا دلم ا دونمی: نمگهیو م رهیگیاسترس نگاش رو از مرد م با

ار جمله رو تکر نیمثله نوار ضددبط شددده ا هیبه دو ثان هیه هر دو ثان: تو هم کمرد
 یکنیم
 مگه دسته منه؟-
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 زنهیشور م یشور شده ه نیواسه هم یختی: نه بابا از بس توش نمک رمرد
 شنیهر دو ساکت م یراندازیت یصدا دنیشن با
 کنهیو با بغض نگاش م زنهیمرد چنگ م یترس به بازو با
صداگهیم لرزهیکه م ییصدا با شما دو نف یبود؟... مگه نگفت یچ ی:  ر به جز 

 ستین یا گهیکس د
تا واس نجایلحظه ا هی... دونمی: نمگهیو م کنهیبه اطراف م یمضطرب نگاه مرد

 شده یچ نمیتا من برم بب
 شهیتو چشماش جمع م اشک

 کنهیمرد حلقه م یرو محکمتر دور بازو دستاش
منو تنها نذار... تو رو خدا من رو تنها نذار.... من ... ترسددمینه... من... من م-
 ترسمیم یلیخ

 هدیشددن یراندازیت ی.... دوباره صددداندازهیبه ترنم م یم*س*تاصددل نگاه مرد
 شهیم

 ه؟شد یچ نمیبب دی... بااینکن....پس با من ب هی: باشه... باشه... گرمرد
شما با شک یچ شونه  یا شه تکون م یسرش رو به ن مونجور که به ... هدهیبا

از اونجا بلند  یراندازیت یکه صدددا یمرد چنگ زده قدم به قدم به سددمت یبازو
 شنیم کیشد نزد

 شد یراندازیت یانبار ی: فکر کنم تومرد
 اوهوم -

 اون تو خطرناک باشه ترسمیبمون... م نجایلحظه ا هی: ترنم مرد
 امینه... من هم م -



wWw.Roman4u.iR  886 

 

 ؟ی: ترنم مگه بهم اعتماد ندارگهیو م ندازهیبه ترنم م ینگاه تیبا جد مرد
سر با سمیم ی:دارم ولگهیو م دهیتکون م یهق هق  سمی... متر رت س ییبال تر
 ادیب

 شهینم یچیه دمی: نترس دختر گل... قول ممرد
 کنهیبه مرد نگاه م یدرموندگ با

 دمی: قول ممرد
 کنهیمرد رو ول م یناچار بازو به
 ایتو رو خدا زود ب-

 زنهیم یبخش نانیند اطملبخ مرد
 راحت التی: خمرد
 رهیم یو به سمت انبار ارهیهم اصلحه اش رو از پشتش در م بعد

به مرد خ دهیم هیتک وارید به با ترس  به لحظه ازش شدددهیم رهیو  ... مرد لحظه 
 کنهیم شتریترسش رو ب نیو هم شهیدورتر م

شون کن... در بدت ای: خداکنهیلب زمزمه م ریز م کنار طیشرا نیرخودت حفظ
 از داداشام مراقبم بودن و باورم کردن شتریبودن... ب

 ادیداد مرد به خودش م یصدا با
خل و چل دخلشددو  نیخرمگس بود که ا هی... سددتین یزی... چای: ترنم بمرد

 آورد
سمت انبار با شک نیدوم هیخون یبازو دنیبا د یول رهیم یذوق به   مرد دوباره ا

 شهیتو چشماش جمع م

http://www.roman4u.ir/


 887 شقعبه دیار سفر 

 شده؟ یداداش چ-
شده  شیزیچ نکهی: دختر چته... امرد شده که خودم  هین سوراخ  سوراخ  خوده 

 کنمیدرستش م
شددو... ترنم تو هم  نیچرت و پرت گفتن برو سددوار ماشدد ی: به جایدوم مرد

ده... نش میزیچ ریآبغوره نگ یخودیرو برداشتم... ب زیزودتر سوار شو... همه چ
 هیزخم سطح هی

 یزخم سطح یگیبعد م رهیخون مداره ازت -
 کن زیزخمش رو تم نیرو بردار تو ماش هیاول یکمکها ی: ترنم اون جعبه مرد

 گهینم یچیبغض سرجاش واستاده و ه با
 : تدددرنمشهیبلند م یمرد دوم ادیفر
 رهیقدم به عقب م هیو  ترسهیم یداد مرد دوم با

خورده هار  هی اروی نی... ا.... خانم خوشددکله نترسدی: چه مرگته؟... ترسددمرد
 داره فیتشر
 یخودیب تونیکی گهیچرت و پرت م تونیکی: ممکنه برسن... اونوقت یدوم مرد

 ارنی.... اگه برسن دخل هر سه مون رو مزنهیزار م
 یکنیم غیج غی: خو باال... حاال چرا مثله دخترا جمرد
 یاستاد: دختر باز که ودهیسمت ترنم و ادامه م گردهیبرم بعد
.. .زنهیو به بازوش چنگ م رسددونهیخودش رو به ترنم م یبا کالفگ یدوم مرد

به طرف ماشدد به مرد م برهیم نیهمونطور که اون رو   ی: خودت جعبه گهیرو 
 اریرو ب هیاول یکمکها

 : باشهمرد
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 ؟یخوب یمطمئن -
 همه حرص نخر نی: خوبم... اگهیو م کنهیم متریلحنش رو مال یدوم مرد

 شنیم نیسوار ماش یهمگ
 یتوقف چیدور شو... بدون ه نجایاز ا یتونی: تا میدوم مرد
 قیتخت رف التی: خمرد
 شهیمن بمینص یچیه یرو به تو مسپرم به جز خرابکار یکار ی: وقتیدوم مرد
رو به  نیو ماشدد کنهیپرت م نیرو به عقب ماشدد هیاول یکمکها یجعبه  مرد

 ارهیحرکت در م
 روزگار یه یمن... ه یزحمتها یزد همه دستم نهی: امرد
 کن... شتریمزخرف گفتن سرعت رو ب ی: به جایدوم مرد
 کنهیو با سر به بازوش اشاره م ندازهیبه ترنم م یاز تموم شدن حرفش نگاه بعد
 کن زی: زخمم رو تمیدوم مرد

 ستمیمن بلد ن یول-
 دهیزم رو بهت م... داداش محترمه االن آموزشات الینداره آج یبی: عمرد
 یکن کاری... تو هم جعبه رو باز کن تا بهت بگم چری: خفه بمیدوم مرد

ستها با  دهیگوش م یمرد دوم یو با دقت به حرفا کنهیلرزون جعبه رو باز م ید
 شکل ممکن انجام بده نیتا کارش رو به بهتر

******** 
 ردشون رو زده سی: پلاشکان
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ه جز دو هفته ب نی... تو اگذرهیم میتر مالقات کردکه با دک یهفته از اون روز دو
 یول فتادین یا گهیشدددن اتفاق خاص د ریاز افراد منصددور دسددتگ یمین نکهیا

 زنندینم یحرف درست و حساب چکدومیه ایلعنت
 اشددکان هم گوش یبه حرفا رمیم شیکه متفکر به سددمت قبر ترنم پ همونجور

 کنمیم
و باهاش درد و دل  امیترنم م شیپ رهیگیم مروزا که هر وقت دل نیمعمول ا طبق

صم کنمیم صبح هم ت سر بزنم... ا یابد یگرفتم به خونه  میامروز  شقم   نیع
شت روز تو خونه  شکان هم که هفت روز هفته رو ه سر  یا سه دنبال  من پال

 من راه افتاد
 فتنیم ریگ ی: مطمئننا به زوداشکان

 ؟نگفتن یدیجد زیکردن چ ریکه دستگ ییاونا-
که  یزینبودن... اصل کاره ها فرار کردن... تنها چ یکاره ا نکهی: نه مثله ااشکان

 که هنوز از کشور خارج نشدن نهیا دنیفهم
 بابت راحت شد نیاز ا المیحداقل خ-

 ی... ممکنه راحت نباشدده ولهیحتم شددونیریدسددتگ گفتی: سددرگرد ماشددکان
 شنیم ریآخرش تو چنگال قانون اس

 شع*و*ض*ی یدوسدت دارم زودتر اون منصدور و دارو دسدته  نایا یبا همه -
.. واقعا .تونمیعنوان نم چیبگذرم از مرگ ترنم به ه یزی... من از هر چفتنیب ریگ

 از مرگ عشقم بگذرم تونمینم
 متاثر شد یلیترنم حرف زدم سرگرد خ یدر مورد زندگ ی: وقتاشکان

 گمینم یزیچ کشمویم یآه
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شکان سرگرد ما صور و خونوادش خ فتگی:  ستن ول یبانفوذ یآدما یلیمن  یه
شددون بدسددت  هیعل یدفعه کارشددون سدداخته سددت... چون مدارک خوب نیا

 تنتونسددینم ینظر داشددتن ول ریوقت بود که اونا رو ز یلیخ گفتیآوردن... م
ستنیثابت کنند... م ست اما بدبخت دون ش نجایا یکار اونا ون رو بود از بس کار

 دیرسینم زیچ چیبه ه سیپل دندایانجام م زیتم
 تونستن به اون مدارک برسن یپس چه جور-

 خودشون رو دارن ی: باالخره اونا هم آدمااشکان
 به منصور برسن تونندیهمون آدما نم قی.... از طرنطوریکه ا-

 شده باشن دی... ممکنه شهستیاز اونا ن ی: متاسفانه خبراشکان
 ندددده-

که منصدور و افرادش اقامت  ییده باشدن... چون اونجا: البته ممکنه زناشدکان
 نداشته یا یارتباط ی لهیوس چیداشتن ه

 ممکنه فرار کرده باشن؟ یعنی-
 ستیازشون ن یخبر چیچرا ه نجاستیسوال ا ی: اوهوم... ولاشکان

شه و اونا نتونند خبر  لشیدل دیشا- صور هم دنبال اونا با صوره... ممکنه من من
 و بدنزنده بودنشون ر

شن و  دمی....اونجور که من شدنگفتیم نوی: سدرگرد هم هماشدکان اگه زنده با
 ای میبه طور م*س*تق ای... کنهیفرار کرده باشن صد در صد منصور دنبالشون م

صور میم*س*تق ریغ سرگرد بهم گفت من شن و در ع هی...   نهیحال ک نیآدم خ
 بخشهیخ*ی*ا*ن*ت رو نم چوقتیهست که ه یا
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به  شهیم قایکه سر ما آورد دق یی... با بالهاستین یبودنش که شک یا نهیدر ک-
 برد یصفتش پ نیا

 هست؟ یدیپس هنوز ام-
که من  نجوریجاشددون امن نباشدده... ا ی: آره... ممکنه زنده باشددن ولاشددکان

 دادن حیاون بال رو سر تو و ترنم آوردن فرار رو بر قرار ترج نکهیبعد از ا دمیفهم
 ارهیبه عمل ب یا ژهیو ییرایازشون پذ سیبمونند تا پل یر داشتنکنه انتظا-
 در تعجبم؟ یاز چ یدونیم-

 ؟ی: چگهیو م دهیتکون م یبا تعجب سر اشکان
 کنهیعمل م یکه چطور من زنده موندم؟... چطور منصددور که اونقدر حرفه ا-

 من رو زنده گذاشت
باشدده.... اونا خودشددون  یها یکه کار نفوذ زنهی: سددرگرد حدس ماشددکان

ه رها کردن ک ییکنند اما فکر کنم تو رو جا تیاونجا ازتون حما تونسددتنینم
 از اونجا باشه ینیامکان رد شدن ماش

 نبود؟ یزنده بودن من شانس یعنی-
 دهیمثله منصور بع ی... از آدمدونمیم دی: بعاشکان

 مرگ ترنم نگفت؟ یدر مورد چگونگ یزیسرگرد چ-
کان مدارک رو ها  ی: نفوذاشدد عات و  به دسدددت پل هیفقط اطال  سیجور 

 دونهینم یزیخودشون هم سرگرد چ طیدر مورد شرا ی... حترسوندنیم
 یبزرگ شده باشه... وقت یخونواده ا نیچن یکه مسعود تو شهیاصال باورم نم-

مه  نا مسددعود رو بهم داد و اون رو خوندم دلم براش سددوخت... من  یترنم 
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 ...کنمیدر مورد بد بودنش هم قضدداوت نم یبود ول یمسددعود آدم خوب گمینم
 شد... یجور هینامه اش رو خوندم ته دلم  یتو ینوشته ها یوقت

 فتمیاون نوشته ها م ادی
عاشددق بودنم  کردمیفکر م ینداشددتم ول یدیاول هم به عاشددق شدددنت ام از»

شق بودنم در ع فهممیحاال م ی... ولهیکاف شق نبودنت خودخواه نیعا  ...هیعا
 «محض هی... خودخواههیآه خوداه

 رهیگیم بیعج دلم
 نوشته بود؟ ی: مگه چاشکان

 دهیفکر کردن به اون نامه هم عذابم م ی... فراموشش کن... حتالیخیب-
 بود یقربان هی: مسعود هم اشکان

 بخاطر ترانه عوض شد یاون هم مثله خونوادش بود ول-
 دادیهم خونوادش رو عذاب م نی: هماشکان
 نمیبیچشمم م ینامه رو جلو یها نوشته

شق بودن با ا نیگلم... با ا ستمین قتیال من» شتن با  نیهمه عا ست دا همه دو
 یزندگ یمن... ترانه  یترانه  ستمین قتیهمه از دور مراقب بودن باز هم ال نیا

 ممونیاز تمام اعترافام پشدد یچقدر دوسددتت دارم ول یدونسددتیم کاشیمن... ا
من پر از  یای... دنشدددمیم دیمتولد شدددم که نبا ییاین من در دن... چویخانم

و ت خواستمیخودخواه بودم که م یلیحق با ترنمه... من خ فهممیحاال م هیاهیس
 «ها بکنم یاهیس نیرو هم وارد ا

 نداره یخوب یکه خونواده  دونستیخودش هم م-
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 کمه کمش حکم اعدام رو شاخشونه یری: بعد از دستگاشکان
 کنند بعد حرف از حکم بزن رشونیل بذار دستگاو-

 خالفکار هستن یخونوادگ ای: لعنتاشکان
و به ر مونیهمگ هینفر زندگ هیعشددق  یچه جور ینیبیاشددکان؟.... م ینیبیم-

 کشوند؟ یتباه
 ؟یگی: مسعود رو ماشکان

 دمیمثبت تکون م یبه نشونه  یسر
 هم خودش رو به کشتن داد هم ترانه رو-
 هیسددال زندگ 4: هم ترنم رو... هر چند مرگ ترنم من مثله دمیادامه م بغض با

سعود با عذاب نمردن ول شق  یآخرش با عذاب همراه بود... حداقل ترانه و م ع
 ی... آخرش هم با درد و رنج مرد و منه احمق حتدیسددال زخم زبون شددن 4من 

 آخر هم باورش نکردم یلحظه ها
 نابود بشه ینجوریاده اخونو هی کردیفکرشو م ی: کاشکان

ود هم ناب نیراست یمهرپرورف خونواده  یاشتباه نکن اشکان... به جز خونواده -
... مگه من چند میبابا و مامان همه و همه داغون شددد اوشفیشددد... منف سدد

 هیسددالمه اشددکان؟... تو بگو... مگه من چند سددالمه؟.... چهارسدداله مثله 
ساز فقط و فقط کار کرد ستگاه پول شقد کنم  رو فراموش یم و پول در آوردم تا ع

ماع ریکه االن ز که... االن از نظر اجت باال یمال یفرهنگ یخا  ییدر سددطح 
ا به ساله نی.... من تمام استمین یداشتنها باز هم راض نیا یبا همه  یهستم ول

ده سداخته شد یایدن نیا نمیبیرو سداختمو االن م امیفراموش کردن ترنم دن دیام
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د... حال نبو نیدر ع یکه بود ول ی... ترنمدهترنم بنا ش ادیه هاش با لحظه لحظ
 ستیکه ن یترنم

ستم سرقلبم م د شکان تو  نیدر ع ی: ولدمیادامه م ذارمویرو  ست.... ا حال ه
 خواستم؟یکه من م یا یاون زندگ نهیبگو.... ا

 گهینم یزیو چ دهیتاسف تکون م یبه نشونه  یسر اشکان
 اشکان؟-

 هوم؟: اشکان
 ..........سیپل یممکنه منصور و دار و دسته اش فرار کرده باشن ول-

خودشددون رو  یاونا هم ادما گفتینخون... سددرگرد م اسی هیآ نقدری: ااشددکان
 دارن

 ِقِصر در برن ایدفعه هم لعنت نیا ترسمیباز نگرانم... م-
م هت بگب خواسدتمیرو بهت بگه... نم زیهمه چ یکنی: آدم رو مجبور ماشدکان

 مرز یکایمنصور و دار و دسته اش رو نزد شیچند روز پ یول یتا حرص نخور
 بودن دهید
 ؟یچددد-

ما برن ا یقاچاق خواسددتنی: نترس بابا... موفق نشدددن فرار کنند... ماشددکان
 نتونستن

 ....نکنه تا ح..........ینگفت یزیپس چرا چ-
هت ب نیهم ی... واسه ؟یکنی: اه... سروش چرا مثله پسربچه ها رفتار ماشکان

 یکنیبه ماجرا نگاه م یمنف ی... چون همش از جنبه گهید گفتمینم

http://www.roman4u.ir/


 895 شقعبه دیار سفر 

ه... اگه منصور شناسمیکه فعال م ی... تنها مقصریتا درکم کن یستیمن ن یجا-
 ...کشمیاون هم فرار کنه تا عمر دارم عذاب م

 سروش... باور کن کنمی: درکت ماشکان
 یسرگرده آشنا در اومد نیبا ا میس آورد... فقط شانقیرف الیخیب-

 یما رو دست کم گرفت یداداش... جنابعال گهید مینی: ما ااشکان
 برو بابا-

 : کجا؟اشکان
 نکن حوصله ندارما یاشکان شوخ-

 شد ی:اوه... اوه... باز آقا برزخاشکان
نم مئ... مطستی... ماندانا نزنهیسر قبر ترنم سر جام خشکم م یدختر دنید با

 ...ستیکه ماندانا ن
 ؟یشد؟... چرا واستاد ی: چاشکان

 اشکان اونجا رو نگاه کن-
 ؟یگی: کجا رو ماشکان

 بنداز ینگاه هیکنار قبر ترنم رو -
 رهیگینگاشو از قبر م یو بعد با کالفگ ندازهیبه قبر ترنم م ینگاه اشکان

 گردهیو به طرف من برم دهیتکون م یسر
 ؟ی: خب... که چاشکان

 مگیاشکان با دقت نگاه کن... اون دختره که کنار قبر ترنم نشسته رو م-
 ندازهیبه قبر م ینگاه گهیبا د هی اشکان

 ستیماندانا که ن-
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 از دوستاش باشه گهید یکی دی: شااشکان
 نداشت یا یمیدوست صم گهیکدوم دوست؟... ترنم که د-

 کس و کارم نبود ی: باالخره باشکان
 نهیشیرو لبم م یپوزخند

اون  مینیبب میبر یفتیبهتره راه ب یمن بد لیپوزخند تحو نکهیا ی: به جااشددکان
 هیدختره ک

با سددرعت به سددمت قبر ترنم قدم  دمویمثبت تکون م یبه نشددونه  یسددر
 کی... هر چقدر به قبر ترنم نزدکنهی... اشکان هم پشت سرم حرکت مدارمیبرم

خواهرش  که انگار کنهیم هین دختره چنان گر... چوشهیم شتریتعجبم ب شمیتر م
صدا ست داده...  س رنمآخه ت یول زهیترحم انگ یلیهاش خ هیگر یرو از د  یک

شت که ا شه... که اگه چن نقدریرو ندا سوز با س نیبراش دل ترنم  یتو زندگ یک
 گفتنیماندانا بهمون م ایبود دکتر 

 شنومیهاش م هیهق هق گر نیدختر رو در ب یصدا
 گهیم ینیبا لحن غمگ کنهیرز رو پرپر م یکه گلها ورهمونط

... 
 : ترنم شرمندتمدختر

... 
 من با دختر فقط و فقط چند قدمه یفاصله  ی همه

 بشه ینجوریا خواستمی: ترنم به خدا نمدختر
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بشدده... مگه  ینجوریا خواسددتینم هی... منظورش چزنهیجام خشددکم م سددر
 کرد؟ کاریچ

 به مرگت نبودم یگت نبودم ترنم.... به خدا راضبه مر ی: من راضدختر
 رهیآشناست... اخمام درهم م بیبرام عج صداش

 کنهی: عذاب وجدان داره داغونم مدختر
 امیاشکان به خودم م یصدا با

 ؟ی: چرا واستاداشکان
 یاشک یو با چشما چرخونهیسرش رو به عقب م عیاشکان سر یبا صدا دختر

 زنهیبه ما زل م
 مونهیدختر باز م یچهره  دنیاز د دهنم

... 
 داشیو پ میگشددتیکه من و اشددکان در به در دنبالش م یدختر شدددهینم باورم

 اومده باشه نجایخودش به ا یبا پاها میکردینم
 : بنفشهکنمیزمزمه م یناباور با
 پرهیمن رنگش به شدت م دنید با
تش قدم به سم هی... شهیبلند م نیزم یو از رو کنهیسرعت اشکاش رو پاک م به

 رهیبه عقب م یبا ترس قدم شهیکه باعث م دارمیبرم
برام  نشویحال پر نیهمه سال کنار قبر ترنم اون هم با ا نیبنفشه بعد از ا وجود

رام ب شیترس و دسددتپاچگ شددونشیاز حالت پر شددتریتعجب داره... ب یجا
گه دوسددتبهیعج جایرو بهم زده پس ا شی... ا نه؟یم کاریچ ن لب ... ک چرا ط

 کنهیبخشش م
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 : سد دلد امکنهیزمزمه م رلبیبه زحمت ز بنفشه
 رهیتوهم م اخمام
 : سالماشکان
شکان شه پ تیمن به ماه یکه از زمزمه  ا ست ترنم گهیبرده م یبه نف شما دو  :

 ... درسته؟نیهست
 نهیشیرو لباش م یلبخند تلخ نحالیبا ا یول شهیدستپاچه م کمی

 : بودمبنفشه
 ؟یکنیم کاریچ نجای: اپرسمیم تیجد با
 ید ولعشقم بو هیمی... دوست صمگشتیکه با سها و ترنم م فتمیم ییروزا ادی

 نیهم یروز هیکه  دمیتنهاش گذاشددت... از ماندانا شددن طیشددرا نیدر بدتر
 یمهمون ترنم کردو بهش گفت واقعا برا یلیس هی یمیدوست به اصطالح صم

همه سددال با تو دوسددت بودم... اون لحظه  نیا نکهیخودم متاسددفم به خاطر ا
س شه جلوم بود تا جواب اون  شتم بنف ست دا رد رو که نثار ترنم ک یناحق هیلیدو

مرد اون  یخ*ی*ا*ن*ت شددد اون من بودم اگه کسدد یبهش بدم... اگه به کسدد
 ترنم دست بلند کنه یترانه بود بنفشه حق نداشت رو

 سر به ترنم بزنم هی: اومده بودم بنفشه
 ل؟یاونوقت به چه دل-
 دوست من بود ییروزا هی: باالخره ترنم گهیمن من م با
 اومد دوستت بود ادتیسال تازه  4بود بعد از  یگیم یخوبه دار-

 رهیتو هم م اخماش
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 داشته باشه یاومدن من به شما ربط نجای: فکر نکنم ابنفشه
س ینداره ول ینه به من ربط- ستش رو  شیل پسا 4که  یبرام جالبه بدونم ک دو

 به دوستش سر بزنه دیول کرد چرا هر هفته با
 نهکیم دادینگاهش داره ب یکه تو یحرف تونمی.... نمشددهینگاهش عوض م رنگ

 رو بخونم
 اومدم نجایبارمه که ا نی.... من اولدیکنیواسه خودتون سرهم م ی: چگهیم

 شمیم رهیقبر خ یرو یپرپر شده  یبه گلبرگها زنمیم یپوزخند
 کنمیطور فکر نم نیمن ا یول-

صداش مپرهیم رنگش صال معنگهیم لرزهی... همونجور که  سروش من ا  هی: آقا 
 کنمیحرفاتون رو درک نم

 ادیم ادتی یخورده فکر کن هی: گمیو م کنمیم یسنگ قبر اشاره ا به
 فتمیطاهر م یحرفا ادی

 دو نفر مخالف نیا یبنفشدده به شدددت با رابطه  یاز اون اتفاقا خونواده  بعد»
دور  نیبهش گفت به ترنم بگ دویمادر بنفشدده چند بار مامان رو د یبودن... حت

 «نشه یو بر دختر من آفتاب
 ا....... هگی... ممکنه کس دکنمی: مگه فقط من گل پرپر مگهیم یدستپاچگ با

 شهیپررنگ تر م پوزخندم
 زده باشماز پرپر کردن گلبرگا  یحرف ادینم ادمی:پرمیحرفش ک وسط

 خودش رو لو داد خودشف
شار نیرو ب فشیکامال خودش رو باخته... ک گهید شدت ف ستاش گرفته و به   د
 دهیم



wWw.Roman4u.iR  900 

 

 برم دیشده با رمی: من دبنفشه
 یتا از کنارم رد بشدده ...جلو ادیو به سددرعت به طرف من م زنهیحرف رو م نیا

 کنمیراهش رو سد م
 کجا خانم؟... من هنوز حرفم تموم نشده-

 شده رمی: سروش خان من دبنفشه
 رمیگیوقتت رو نم ادینترس ز-

 ....ی: ولبنفشه
 قهی: فقط ده دقگمیتحکم م با
 دهیتکون م یناچار سر به
 ؟یکنیم کاریچ نجایبگو ا-

 اومده بودم به سر بزنم دی: باور کنبنفشه
 دمی.... اونجور که شددن؟یدیترسددیخونواده و مادرت نم یاونوقت از حرفا-
 و کردن یحرفا بار ترنم کرد یلیخ

 و من هم مثل.......... دونستنیاون روزا همه ترنم رو مقصر م ی: توبنفشه
 یگ*ن*ا*هیمگه ب ؟یکنیم کاریچ نجای: پس االن اگمیم یحوصددلگ یب با

 ترنم ثابت شده
 ...ی:ند د ه... ولبنفشه

 ارهیم ه شو به دستافتاده باشه اعتماد به نفس از دست رفت یزیچ ادیانگار  هوی
شم م صال چه دلگهیو با خ ض یزیشما چ یداره من برا یلی: ا  بدم... حیرو تو

 د؟یکنیم کاریچ نجایخود شما بعد از چهار سال ا
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 دمهایکه  یی: تا اونجاگهیو م کنهیاز چند لحظه مکث با تمسددخر نگام م بعد
 نیشما هم نامزد کرده بود

 ندازهیحماقتم م ادی... داره من رو یلعنت
 شهیمشت م دستم

 زنهیتو ذهنم جرقه م یزیچ
 «شناختم؟یآالگل رو از قبل م یدونستیم»

شه شما االن  یگ*ن*ا*هی: مگه بدهیهمونجور ادامه م بنف شده که  ترنم ثابت 
 ن؟یهست نجایا

 «شناختمش دمشید یمهمون یتو یوقت»
 ..ممکنه؟.. یعنی... کنمیبار به بنفشه شک م نیاول یبرا یکمال ناباور در

ه در مورد ترنم ثابت بشه... درست یگ*ن*ا*هیب دیحتما نبا دینیبی: پس مبنفشه
ود هم ب نیاگه ترنم گ*ن*ا*هکارتر یحت یمتاسددفم ول یلیترنم خ یگذشددته 

ستش بودم باشدمیاونطور ازش جدا م دیمن نبا  راه درست دی... باالخره من دو
 دادمیو غلط رو بهش نشون م

دوست  نیتر یمیبه بنفشه نه... چون بنفشه صم یکرده بودم ولماندانا شک  به
ترنم بود... اصددال اونا دوسددت نبودن مثله دو تا خواهر بودن... ترنم به بنفشدده 

 از ترانه اعتماد داشت.... شتریب
 کنمیفکر م شیمن به چهار سال پ یول ارهیو منطق برام م لیهمونجور دل بنفشه

س سمن و  یکه قبل از نامزد یک ست بود... ک از  ستتونیکه م یترنم با ترنم دو
 باخبر باشه.... اوشیترنم نسبت به س یعالقه 

 فهممیبنفشه نم یاز حرفا یچیه
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مدرکا جلو الفیمیو فقط اون ا فقط ظاهر  یاون اس ام اسددداف اون  مام  چشدد
 باشه؟ کیاز بنفشه به ترنم نزد شتریب تونستیم ی... کشنیم

 غیتمرکز کنم... فقط ج کنمیم یو ته بنفشدده سددع سددر یب یاز حرفا خسددته
لحظه  هیحواسم به گذشته هاست... دوست دارم  یهمه  یول شنومیم غاشویج

چند روز به دست آوردم رو کنار  نیکه تو ا ییزایچ نیا یزمان واسته و من همه 
 هم بذارم

داشددت  نهیمن و اشددکان رو بب نکهیکه بنفشدده قبل از ا فتمیقبل م قهیچند دق ادی
 دادیترنم م لیرو تحو ییحرفا

 «شرمندتم ترنم»
 رهیتو هم م اخمام

 «بشه ینجوریا خواستمیبه خدا نم ترنم»
آخر و عاقبت  خواسددتیکرده که نم یترنمه؟... مگه چه غلط یشددرمنده  چرا

 بشه؟ نیترنم ا
 «به مرگت نبودم یبه مرگت نبودم ترنم.... به خدا راض یراض من»

ستداللهاش و بنف یحرفا سبت به من... ا سش ن سر قبر ترنم... تر  یادآوریشه 
... دونهیرو م ییزایچ هیکه اون  دنیمن... همه و همه به من نشددون م ینامزد

 دونهیم ییزایچ هیاز  شتریهم ب دیشا
 باشه که من فکر یزیبه حرف عقلم گوش بدم که اگه اون چ خوادیدلم نم اصال

 یقسددوال با هینکبت بود... فقط  یدختره  نیاسددر  ریز زیهمه چ یعنی کنمیم
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نقشددده  هیاون هم  ایمن در آورد؟... آ یسددر از زندگ یآالگل چه جور مونهیم
 چرا؟ یعذاب دادن ترنم؟... ول ینقشه برا هیبود؟... 

 «کنهیوجدان داره داغونم م عذاب»
ها سددال... تن 4عذاب وجدان داشددته باشدده؟... اون هم بعد از  دیبنفشدده با چرا

 کرده یغلط هیکه  نهیکنم ا دایبراش پ تونمیکه م یلیدل
ستام شت م د شت نکوبم ت هیتا  رمیگیخودمو م یدارم جلو یلی... خکنمیم و م
 دمیم رونینفسامو ب تیدختره... با عصبان نیدهن ا

با تعجب بهم نگاه  ندازمیبهش م ی... نگاهذارهیدسددتاشددو رو شددونم م اشددکان
حرف تو دهن بنفشددده هم  یشدددده که حت یام چطور هافیق دونمی.... نمکنهیم
 مونهیم

 : پس همون............بنفشه
 کیقدم به بنفشدده نزد هیو  زنمی... دسددتش رو کنار مرمیگیرو از اشددکان م نگام

 نمیبی... ترس رو تو چشماش مشمیم
 ؟یترنم ی: چرا شرمنده گمیشده م دیکل یدندونا نیب از
 نهزیدهن باز بهم زل م با
ستا با شده و با حرص م ید شت  شرمنده  یکرد ی: چه غلطگمیم  یکه االن 

 ؟یترنم
 ؟ی: چد د دبنفشه

ما بهتره طفره نر نیبب- خان با گوشدددایخانم  فات رو  ی... خودم  خودم حر
 یواستخینم ی... گفت؟یعذاب وجدان دار ی... گفتیشرمندش ی... گفتدمیشن

 بشه ینجوریا
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 پرهیم رنگش
 واسه خود.......... یردا ی: چبنفشه

 یکرد ینزن... بگو چه غلط ی: خودت رو به نفهمگمیم یبلند بایتقر یصدا با
 دهیقبرستون خواب ی نهیکه االن ترنم تو س

 ندازنیبهمون م یکه دور و اطراف ما هستن نگاه ینفر چند
 : سروش آروم باشاشکان

شکان م یب شه هم من هم خود نی: ببگمیتوجه به حرف ا  میدونیت خوب مبنف
 یالیوسددا یکه به همه  یبود... تنها کسدد یمیکه ترنم فقط و فقط با تو صددم

 داشت تو ........ یترنم دسترس یشخص
سط صداش مپرهیحرفم م و سعلرزهی...  لرزش  نیکه ا کنهیم ی... معلومه داره 
ما ز نیرو از ب با همه سدددتیهم موفق ن ادیببره ا پنهون  یکه برا یزحمت ی....
 دنیباز هم چشماش لوش م کشهیترسش مکردن 

شه ست نگه دار آقا... ابنف سه  یچرت و پرتا چ نی: د سر و هم  یوا خودتون 
 د؟یکنیم

ست س د شو گم کرده... از تک تک جمله هاش معلومه تر جا من  هی... دهیو پا
 کنهینفر حساب م هیجا من رو  هیو  کنهیرو شما خطاب م

... اصددال از اول هم موندنم اشددتباه دیکنیبدتر م گمینم یچیه ی: هر چبنفشدده
 بود

 نهیشیرو لبم م یپوزخند
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با  نیتر احمق تا  زیهمه چ تونهینگاه م هیآدم هم  رو بفهمه... فقط موندم چرا 
م ترن دی... حتما بادمینفهم یچیسددالها ه نی... چرا تمام ادمینفهم یچیاالن ه

 ... لعنت به من... لعنتفتمیتا به فکر ب رفتیم
 شهیتموم شدن حرفش با سرعت از کنارم رد م با
 ستیخبر از گذشته ها ن یکه ب کنهیحرکتش مطمئنم م نیا با

 رسونهی... خودش رو به من مندازمیبه اشکان م ینگاه
ه... نباش یکنیاون طور که فکر م دی.... شا؟یو کرد نکاری: سروش چرا ااشکان

 از گذشته ها بگه یذاشتیحداقل م
صلگمیم ینلحن مطمئ با شک نکن... گ*ن*ا*هکار ا شه...  شکان خود  ی:ا

 بنفشه هست
 : اما....اشکان

 مهم رو فراموش کرده بودم زیچ هیروزا از بس فکرم مشغول بود  نیا-
 رو؟ ی: چاشکان

 حرف ترنم رو... ترنم بهم گفته بود آالگل دوست بنفشه بود-
 ؟ی: چددداشکان

 بدجور شوکه شدم دمیشن حرف رو نیاون لحظه ا یمن هم وقت-
 آالگل ه........... یبگ یخوای: ماشکان

شکان... نم دونمینم- شه... فقط  نی... فقط دعا کن که ادونمیا  زیچ هیطور نبا
 رد؟کار رو باهاش ک نیبا ترنم داشت که ا یبنفشه چه پدرکشتگ فهممیرو نم

 رهی... بنفشه که داره م؟یکن کاریچ یخوای: ماشکان
 زنمیم یشخندین
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ست کم گرفت- شیمنو د شن کن... من هنوز با ا نی... تو برو ما م خان نیرو رو
 کارا دارم

 ؟یکن کاریچ یخوای: سروش ماشکان
 رو روشن کن و منتظر باش نی... فقط برو ماشیفهمیم-

 : سروش شر به پا ن....اشکان
 مونهیکه حرف تو دهنش م کنمینگاش م یچنان اخم با
 رهیگیاز من محرص نگاش رو  با

 : از دست تواشکان
 شهیو از کنارم رد م زنهیبهم م یمحکم ی تنه

 ندازمیبه سنگ قبر ترنم م ی... نگاهکشمیم یلرزون نفس
 رهیگیم بیعج دلم

باورم نمیخانم ینیبی: مکنمیلب زمزمه م ریز ... مطمئنم اگه شدددهی... من که 
 مرگ یهزار بار آرزو یدیرسیم دمیکه من االن رس یزیچ نیو به چن یزنده بود

 یچقدر بنفشه رو دوست داشت دونمیندونه من که م ی... هر کیکردیم
 که بنفشدده از اون عبور کنمینگاه م یریبه مسدد رمویگیرو از سددنگ قبر م نگام

 ی... بنفشدده چه ارتباطنمشیبیهنوز هم م یاز من دور شددده ول بایکرده... تقر
ستیم شه؟... چرا تون شته با صور دا شه با با من صور کمک کن دیبنف ه؟... به من

صال همه   یعنیدلم بذارم؟...  یجابه کنار... آالگل رو ک نایا یواقعا چرا؟... ا
 آخه چرا؟... واقعا چرا؟ یمن کرد؟ ول یبنفشهف آالگل رو وارد زندگ

 ...دمهیهم تو د هنوز
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 دنبو یاطراف کسدد نیداره... اگه ا یاز چنگم خالصدد کنهیاحمقه که فکر م چه
 ارگدیب خوامیاما االن نم دمیکشددیم رونیزبونش ب ریرو از ز زیجا همه چ نیهم

عد هم راه بندازه و ب دادیداد و ب تونسددتیحرکتم م نیکتریبه آب بزنم... با کوچ
 بزنه به چاک...

 نیکه ا رمیترنم... دارم م رمی: دارم مگمیم ندازمویآخر رو به سددنگ قبر م نگاه
 روشن کنم....رو  زیهمه چ فیدفعه تکل

ستام رو تو ج با شدن حرفم د شت چهره  یو همه  ذارمیم بمیتموم  شمم رو پ خ
ت حرک یریبلند به سمت مس ی... با قدمهاکنمیم یبه ظاهر خونسردم مخف ی
 فرارش انتخاب کرده... یرو برا ریبنفشه اون مس شیپ یقیکه دقا کنمیم

 یو خودشدده که متوجه ... اونقدر ترسددمیم شیچند قدم یبه فاصددله  باالخره
ضوره من نم سرعت  الشی... انگار خشهیح شده چون با  از بابت من راحت 

به  قهی... بعد از چند دقسدددتیقدمهاش رو کم کرده اما حواسددش به اطراف ن
جا نهیخلوته خلوته... پرنده پر نم یجا هی... میرسددیم خوامیکه م ییاون . ..ز
 زنمیبه بازوش چنگ م کنمویم ... سرعت قدمامو تندترنهیشیرو لبم م یلبخند

 رهیمن اخماش تو هم م دنیو با د گردهیتعجب به عقب برم با
شه سر من برنمبنف ست از  ... ولم کن... بگم ؟یداری: آقا به ظاهر محترم چرا د

 یشیم یغلط کردم اومدم راض
ضا م یزیتنها چ- ستن حق کنهیکه من رو ار  امثلهی... انتخاب با خودته قتهیدون

 یکه بگ کنمیبه زور مجبورت م ای یگیآدم بهم م یبچه 
 ارهیب رونیبازوش رو از چنگم ب کنهیم یو سع کنهیترس نگام م با
 یریجا نم چیه ینزن... تا من نخوام جنابعال خودیزور ب-
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 و داد راه بندازم غینکن ج یکار هی... ی: بازوم رو ول کن لعنتبنفشه
 مرده ها ی.... واسه ؟یک یواسه -

 هکنی... شروع به تقال مشهیم شتریو ترسش ب ندازهیبه اطراف م یاهنگ
ما خودت هم خوب م نیبب- خان  یتونیجا نم چیتا من نخوام ه یدونیخانم 
 یبر

 ؟یخوایاز جونم م ی: چبنفشه
بدونم چرا سددر قبر ترنم  خوامیفقط م خوامینم یچیه یمن از جون جنابعال-

 ؟یو عذاب وجدان زد یمونیحرف از پش
 ذاشتمیتو اون روزا تنهاش م دینبا نکهیا ی: براگهیمن من م یاز کم بعد

 ادیرو لبام م یپوزخند
 ؟یگینه بابا... راست م-

 ؟یپرسیچرا م یکنیباور نم یبابا... وقت ی: ابنفشه
مسددخره و بچه گونه ات رو  لهیاحمقم که بخوام دال نقدریا یفکر کرد یعنی-

 باور کنم
 لیدال نی: من رو احمق فرض نکن... من ادمیادامه م یبا لحن خشددن تر بعد

 کنمیمسخره رو باور نم
 ستیبه من مربوط ن گهید نشی: ابنفشه

 ی... باشه... خودت خواستستین تیزبون خوش حال نکهیمثله ا-
 کنمیاشکان پارک شده حرکت م نیکه ماش ییبه سمت جا کشمویرو م بازوش
 ؟یکنیم یچه غلط ی: داربنفشه
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شت م یچند روز رفت ی... وقتیفهمیم- اون موقع  یزندان آب خورد یها لهیپ
 یفهمیم

 من رو متوقف کنه کنهیم یو سع ستهیمیجاش وا سر
 گردمیطرفش برم به
 ؟یدی... ترسه؟یچ-

 چی: من هدهیاما جسددورانه جوابمو م کنهیم دادیچند ترس تو چشددماش ب هر
 نکردم که بخوام بترسم یکار

 یداشته باش سیهم پل یترس دیه... پس نبا... باش؟یجد-
 کشمیاشکان م نیبا خودم اون رو به طرف ماش دوباره
 واسه خودت؟ یگیم ی: چبنفشه

... 
 نمیبیاشکان رو م نیماش باالخره

 بازوم رو ول کن ی: لعنتبنفشه
سر یو من ب کنهیهمونور تقال م اون ش عیتفاوت به حرکاتش   نیخودم رو به ما

سونمیم ش کنموی. در رو باز م..ر شه رو به داخل ما دم ... خوکنمیپرت م نیبنف
 رو بزن ی: قفل مرکزگمیبه اشکان م نمویشیکنارش م عیهم سر
 کنهیبهت زده نگام م اشکان

 : اشکانگمیداد م با
 زنهیرو م یو قفل مرکز دهیتکون م یناچار سر به

 زنمیبه بازوش چنگ م دوباره
 ت کنممجبور ای یگیرو م قتیحق-



wWw.Roman4u.iR  910 

 

 ی: ولم کن لعنتبنفشه
 ریاشکان با سرگرد تماس بگ-

 ؟ی: چاشکان
سرگرد تماس بگ گمیم- ش ریبا   یکی ادیرو به من بده... فکر کنم بدش ن یو گو

 بدم لشیاز افراد منصور تحو
 شهیم رهیبهت زده به بنفشه خ اشکان

شه نمونده... عج یبه چهره  یرنگ س بیبنف شکان دهیتر  هیو  به من نگاه هی... ا
 ندازهینگاه به بنفشه م

 ؟یزنیود مد د خدی: چد درا حد درف ببنفشه
شکان م یب شه رو به ا شدگمیم کنمویتوجه به حرف بنف شکان متوجه   یچ ی: ا

 گفتم؟
 دارهیبرم بشیرو از داخل ج شیو گوش دهیتکون م یبه ناچار سر اشکان
 د؟یکنیم کاریچ نی: شماها داربنفشه

 یداشته باش یترس دیپس نبا یردنک یاگه کار-
 کنهیم یریشروع به شماره گ اشکان
نکردم من رو  ی: من کارگهیبا بغض م شددهیبنفشدده جمع م یتو چشددما اشددک

 دردسر ننداز یتو
 برات نخواهد داشت یپس دردسر ینکرد یاگه کار-

 رهیگیرو به سمت من م یو گوش زنهیتماس رو م یدکمه  اشکان
 کار رو با من نکن نیا: تو رو خدا بنفشه
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 خورهیبوق م نیاول
 رو بگو قتیپس حق-

 بوق نیدوم
 نکردم ی: من کار بنفشه

 بوق نیسوم
شنت کنم... ترنم نمرده... م- شتن و تو هم تو یفهمیبذار رو رگ م یترنم رو ک

 یترنم همدست
 ...داره؟؟یبوق... چرا برنم نیچهارم

 فهم...ب ینکردم لعنت ی: من کارگهیهق هق م با
 یهمکار ییبا کسا شی... شما چهار سال پنیکارا کرد یلیچرا خانم شما خ-

 شنیترنم محسوب م یکه االن قاتال نیکرد
شه... م یشک چیه گهی.... دشهیصورتش مثل گچ م رنگ  مدونیندارم که خود

 کنهیکارا رو م یکه سرگرد خودش همه 
 ادیسرگرد به خودم م یاصد دنیفقط با شن خورهیبوق م گهیچندتا د دونمینم

 : به... سالم اشکان جانسرگرد
تماس رو قطع  عیو سددر زنهیچنگ م یحرف بزنم که بنفشدده به گوشدد خوامیم
 کنهیم
 بشه یجور نیا خواستمی: به خدا من نمگهیم هیگر با
 از اول بگو...-

.... 
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ش نمیبیسکوتش رو م یوقت ستش ب یگو شدت از د شمیم رونیرو به  : گمیم وک
 یواسه گفتن ندار یحرف نکهیله امث

 : باور ک..........بنفشه
که  هنیبدونم ا خوامیکه م یزیرو باور کنم تنها چ یزیچ خوامی: نمگمیداد م با

 یکرد یچه غلط
 شهیم رهیخ رونیو به ب رهیگیرو از من م نگاش

 منتظرم-
.... 

 وقتم رو تلف نکن یخودیپس ب یبگ یزیچ یخوایاگه نم-
 یلی:خگهیلرزون م ییکه با صدددا رمیسددرگرد رو بگ یدوباره شددماره  خوامیم

 لیغرور داشددت... اوا تینها یب یمهربون نی... در عادیز یلیمغرور بود... خ
 اون یبا همه  یخاطرات خوب باهاش داشتم ول یدوستش داشتم... کل یلیخ

د که ینفهم چوقتیکرد... ه هیهم بهم هد اهیخاطرات سدد یخاطرات خوب کل
سخره م نیدر باعثه آزارمه... مدام اچق صال براش مهم نبود  کردیو اون رو م و ا

ص ستش بودم... من یمن ی... حتبرهیسوال م ریز هیبق تیشخ ه ادعا ک یکه دو
 دادیمثل خواهرش هستم مدام مورد تمسخر قرار م کردیم
 یکنیصحبت م ی: در مورد کگمیتعجب م با

اون هم  کنمیبه اشددکان نگاه م ... با تعجبشددنومیپوزخندش رو م یصددددا
 شهیم رهیمتعجب به من خ
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که ازش خوشم  ینیطور بود... در ع نی: از ترنم.... از همون اوله اول همبنفشه
ازش متنفر بودم ... از همون اول هم به اجبار باهاش دوسددت شدددم...  ومدیم

که کنار  یمن وقت تیشددخصدد یرو دوسددت داشددتم ول تشیدرسددته شددخصدد
ص  شهی... همدیرسیبه نظر م زیو ناچ کیکوچ یلیخ گرفتیر ماون قرا تیشخ

ضعی... از همون بچگگفتیبهم زور م مادرم سم  بود و مادرم مدام  فی... در
هم  هیهمکالسدد یباهام درس کار کنه از همون دوران کودک خواسددتیاز ترنم م

 کردیم یبود... فقط و فقط خرابکار یکارش خرابکار ی... از همون بچگمیبود
 اشددتم... من هم دوسدددت دکردنیم دیو تمجد فیاز هم همه ازش تعرب یول

 یترنم هم همپا داشددتمیکه قدم برم یزیباشددم... آرزوم بود... تو هر چ نیبهتر
ستمی... مزدیکم کم از من جلو م یول شدیمن م شم... ول خوا  شهیهم یاول با

س سیم به آرزوهام محال به نظر دنیترنم کنارم بود و با کنار ترنم بودن ر .... دیر
 شهیهمه جا... هم ی... توزیهمه چ یباز هم اون اول بود... تو کردمیهر کار م

کم کم ازش  یول ومدیفقط ازش خوشددم نم لی... اوازدیمادرم بهم سددرکوفت م
 یم نتونسددتباز ه نیکرد... بب کاریترنم چ نیمتنفر شدددم... ازبس بهم گفتن بب

و  خوندمی... من درس مدیدیمرو ن هاشیخرابکار چکسی... هیکن یغلط چیه
باالتر ب ته وداون نخونده از من  به زحمت تو رشدد مورد عالقم جون  ی... من 

با خونوادش رشددته  یلج و لجباز یاون از رو یبرسددم ول ییجا هیتا به  دادمیم
که من انتخاب کرده بودم و ب یا  شیبه عشددق و زندگ الیخیرو انتخاب کرد 
ستمیبود... م نای... تو کالس جز بهتردیرسیم شک  یلو شمیارشد قبول نم دون

 بره تونهیباالتر از ارشد رو هم م یچیترنم ارشد که ه زنداشتم که با
 شدم رهی... بهت زده بهش خکنهیمکث م یا لحظه
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 حرفا برام سخته نیا باور
شد...  هیماجراها از  نیا یهمه  یعنی شروع  سادت  سادت دخترونه...  هیح ح

 ..........دونسیشه رو خواهر خودش مبنف شهیکه هم یترنم
 امیبنفشه به خودم م یصدا با

شه ست رو هر چبنف شتمیم ی: هر وقت د ست  ذا ترنم زودتر از من اون رو به د
به و چه چه تعر شدددهی... مادرم همگرفتیم به   و کردیترنم رو م یکارا فیبا 
ته تر از و من خسدد دیبه کجا رسدد نیکرد... بب کاریچ نی... ببریبگ ادی گفتیم

ستمیم شهیهم کردم  الشت یلیکردم... من هم خ یسع یلیبگم من هم خ خوا
شد... تو شگاه خ یاما ن برعکس ترنم و ماندانا که مدام  خوندمیدرس م یلیدان

 دهیداز اسدتادا کارم رو پسدن یکیفعال بودم  یلیخ یلیبودن خ طنتیبه فکر شد
نداشددتم برا کار کنم... هم یبود... دوسدددت  بام  مانم  رنجویبا ما تو خونه از 

بدو خواسددتمیم خوردمیسددرکوفت م ثابت کنم  کمک خونوادم هم  نبه همه 
آرزو رو  نیوقت بود که ا یلیمن اسددتقالل بود... خ یآرزو یموفقم.... همه 

سالها قبلش تنها رو دمیدیم میداریخواب و ب یتو صا که ترنم  صو من  یایمخ
رو از من گرفت... اون ندونسددته  آرزوهام یرو ازم گرفته بود... آره ترنم همه 

 رسوندیرو به عرش م دشو خو دادیسوق م یاهیمن رو به سمت س
همه  نی... ارونهیاما اون هنوز هم نگاهش به ب کنمیو مبهوت بهش نگاه م مات

 ی... برادهیدختر نکرده بع نیا بینصدد یزیچ یکه به جز مهربون یاز ترنم نهیک
حرفا رو بشددنوه مطمئنم قلب  نیتا ا سددتیچه خوب که ترنم ن گمیبار م نیاول

 ظالمانه رو نداشت یحرفا نیتحمل ا کشیکوچ
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کار کنم اگه  شرکتش یتو یشیماه به صورت آزما هی ی: استاد گفته بود برابنفشه
نم باز اما تر کردمیم ریاستخدام بشم اون روز تو آسمونا س ومدین شیپ یمشکل

باز هم باعث  زدیگند م میه تو زندگک شهیرو خراب کرد... مثله هم زیهم همه چ
شد... با  هیتباه سخره تمام آ هیشوخ هیمن  . سوال برد.. ریرو ز میکار ی ندهیم

 یآب شدن و وقت سیخانم خ هیکه استاد بهم داده بود بخاطر شوخ ییتمام کارا
شکلم رو گفتم بهم گفت قبل از ا ستاد م ستعداد طرف نگاه ک نکهیبه ا نم به به ا

شددد که باز هم  ینجوری... آره... اکنمیطرف مقابلم نگاه م یریپذ تیمسددول
برنامه  یهمه  شهیمثله هم دونستیکه خودش رو دوست و خواهر من م یکس

فت ترنم ا چکسی... هختیهام رو بهم ر به من  نینگ مه  کار رو کرد... ه
متاسف بود اما تاسفش به  یلیسرکوفت زدن... همه به من طعنه زدن... ترنم خ

شم اون بارها و بارها زندگخوردینم درد من شتم باهاش با ست ندا رو  می... دو
 و رو کرده بود... ریز

فا و ا نی... اکنمی... اصددال درک نمگهیم یبفهمم چ تونمینم اصددال  نیحر
برام  زدیاز بنفشدده حرف م یمهربون ایدن هیبا  شددهیکه هم یترنم یاسددتداللها برا

 تونهیعشددق من نم هیزندگ یتباه یرامسددخره ب لیدال نی... اسددتیقابل قبول ن
 باشه یکاف

ستام شت م د شه دهنم ب یبگم که با حرف بعد یزیچ خوامیم کنمویرو م از بنف
 مونهیم

که عشقم رو ازم گرفت  یاون شب یبه اندازه  چوقتیه نایا ی: اما با همه بنفشه
 ازش متنفر نشدم

 عشقت؟-
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 یکه همه  یعشددقم... کسدد : آرهگهیو با خشددم م گردهیسددرعت به طرفم برم به
 شدیاون خالصه م یتو میزندگ

... 
 چه خبره؟ نجایا ایخدا

شه شقم رو از من گرفته بود.... وقتبنف سالها قبل ع ساطتت کرد... وقت ی:   یو
 یراب یتا بهم برسددن... وقت ذارمیم هیبهم گفت از جونم ما یکمک کرد... وقت

نداره...  یگفتم به تو ربط یوقت گفت چرا؟... یبار بهش گفتم نکن... وقت نیاول
بهم  یساز هر ک شتریب فشهاون گوش نکرد... اون بهم گفت اشتباه نکن بن یول

... من گفتم نکن ترنم... خوانیرو م گهیهر دو نفر همد دونمیربط داره... من م
... مثله بگم یچیمن نتونستم ه یبگو... ول لیدل هینکن... بهم گفت  گمیمن م

ستم  شهیهم شق  یزنیازش حرف م یکه تو دار یبگم اوننتون ست که ع سالها
 یدو نفر رو بهم برسون یخوایمنه... آخه به تو چه که م

 ؟یگیم یدار یتو چ -
ستیرو... مگه نم تی: واقعگهیتلخ م یلبخند با شنو یخوا شق تیب  هیو ... آره ع

 عشدق من رو از من گرفت... من همون روز مردم... من همون روز هزار یروز
ستم... وقت شک شحال یبار  ... تونمیگفتم م یدیاومد تو خونه و گفت د یبا خو

م رو؟... گفت تونست ینداشتم... گفتم چ یهمون لحظه تا مرز سکته فاصله ا
... اون روز عشقم رو از من تپهیبهم برسونمشون... گفتم که دلشون واسه هم م

وجودم  یبا همه  رو... ازش متنفر بودم میکار تیگرفت و سدددالها بعد موقع
 خورمیبه مرگش نبودم قسم م یراض چوقتیه یازش متنفر بودم ول

http://www.roman4u.ir/


 917 شقعبه دیار سفر 

 مقاح یکرد ی... تو چه غلط؟یگیم یدار یچ یفهمیم چی: تو هگمیم ادیفر با
 کشمیو اون رو به طرف خودم م زنمیمانتوش چنگ م به
 ؟یکرد کاریترنم چ ی: تو با زندگگمیشده به زور م دیکل یدندونا نیب از

 لرزنیاز شدت ترس م لبهاش
 ؟یلعنت یکرد کاری: هان... چدمیداد ادامه م با

 و ششم ستیب فصل
اده هست س هیتالف هی کردمی... فکر مشهیم ینجوریا دونستمی: به خدا نمبنفشه

شدددم....  یبد هیو من وارد باز سددتین زایچ نیحرف سددر ا دمیبعدش فهم یول
 امیاشون راه بکردن که مجبور شدم باه دمیاونقدر تهد

 نیماشدد ی شددهی... با شدددمیو به شدددت به عقب هلش م کنمیرو ول م مانتوش
 رهیو از شدت درد اخماش تو هم م کنهیبرخورد م

 کنهیمات و مبهوت به ما نگاه م اشکان
ق... احم یکرد ی: تو چه غلطگمیو م رمیگیدسددتام م نیسددرم رو ب یکالفگ با

و رو ... ترنم که بد تیحد ازش متنفر نیا اکه تو ت دونسددتیم دیترنم از کجا با
 دوست داشت شتریاز ترانه هم ب ی... اون که تو رو حتخواستینم
 فهممیکه نم کنهیزمزمه م یزیلب چ ریز
 ؟یکرد کاریما چ یبنفشه؟... با همه  یکرد کاریتو با ترنم چ-

.... 
با داد م رمیباز از کوره در م نمیبیسددکوتش رو م یوقت باگمیو  که اللمو:   ینز 

 یگرفت
 : اولد دد ش ف.........گهیبا هق هق م شنیم یاشکاش جار باز
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 یگیم یحرف بزن بفهمم چ ینکن درست و حساب هیگر-
 زهیریاون همون طور اشک م یول
 نکن هیگر گمی: مگه نمگمیداد م با

 خورده آروم باش هی: سروش اشکان
 ا لرزش اونا معلوم نباشهت کنمی.... دستامو مشت ملرزنیم بیعج دستام

 یتآدم بهم گف یاالن مثل بچه  نیاحمق اگه هم یدختره  نی: ببگمیم دیتهد با
 کنمیباهات برخورد م گهیجور د هیوگرنه  یچیکه ه یخورد --چه 

 رهیاشکاش رو بگ یجلو کنهیم یچون سع کنهیاثر م دمیتهد انگار
که به شدددت دنبال کار  یی: تو همون روزاگهیم لرزهیکه به شدددت م ییصدددا با

شدم که تو  هیبودم با  شنا  سرشناس مشغول کار بود... وقت هینفر آ در  یشرکت 
 ی... ولدشیکمکم کنه... باورم نم تونهیمورد مشکلم بهش گفتم بهم گفت که م

که هم عا بهم کمک کرد... برعکس ترنم   کردیکارام رو خراب م شدددهیاون واق
ستم تو سط همون دختر تون شم... در مورد  یشرکت یتو ستخدام ب شناس ا سر

 فتهیب یندادم... دوست نداشتم دوباره اتفاق یچندان حیتوض هیکارم به ترنم و بق
شددم و از ترنم براش  یمیو کارم رو از دسدت بدم.... کم کم با اون دختر صدم

صبور خوب سنگ  ستیم محرفا یبود... پا یگفتم...  ش .... اددیم میو دلدار ن
داده بود  بیکه ترت یا یمهمون ی... تونهیود که ترنم رو ببمشددتاق شددده ب یلیخ

ترنم طبق  یترنم رو هم با خودم بردم... برادرش از من خوشددش اومده بود ول
 یراه انداخت... بعد از چند هفته از اون مهمون یزیمعمول همونجا هم آبرور

ن م... میریکوچولو حال ترنم خانوم رو بگ هی هیچ رتاون دختر بهم گفت نظ
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ط و گفت فق دیخند دیتعجبم رو د یوقت دمیاز حرفاش نفهم یزیاون لحظه چ
شددده بودم  یمیباهاش صددم یلیبترسددونمش... تو اون روزا خ خوامیکم م هی

بهش نگفته بودم اما در مورد تمام  یزیدرسته در مورد عشق از دست رفته ام چ
هایموقع مه ییت ته بود حرف زده بودم اون ه رو  زیچ که ترنم از من گرف

ستیم سو بود هی یبهم گفت برا دیتعللم رو د ی... وقتدون شده تر ن بار هم که 
 و من مشیترسددونیخورده م هیفقط  میباهاش ندار یرو کنار بذار... ما که کار

 ردردس هی یرو تو هیتموم اون سالها ندونسته هم خودم هم بق هیهم بخاطر تالف
 بزرگ انداختم

 ست؟خوایازت م ی: چگمیخشم م با
شه سورد و ابنف ستیترنم رو م لیمی: پ ستمی... مخوا  یرو رو تولد تو خیتار دون

 پسوردش گذاشته... بهم گفته بود
 یاحمق هم داد یتو-

 قراره موضوع از چه دونستمیاون کار رو کنه... باور کن نم کردمی: فکر نمبنفشه
ا : بگمیبا حرص م زنمیکه رگ گردنم متورم شددده به بازوش چنگ م همونجور

 شهیدرست م ی... با باور من چشهیباور من ترنم زنده م
 شهیتو چشماش جمع م اشک
 کنم ی... مجبور بودم باهاشون همکارکردنیم دمی: تهدبنفشه

 دمیرو فشار م بازوش
سا- سا دایکتابا پ نیکه ب ییعک م که تو لپ تاپ بود... اون اس ا ییشد... عک

قالمیاسدددا... اون ف اطالح  به یترنم افتاد کار تو یکه تو زندگ یی... تمام اتفا
 دوست بود
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 لم؟ی: کدوم فگهیتعجب م با
 کنمیم شتریبه لحظه فشارم رو ب لحظه

که خودت باعثش  یاز مخمخصه ا ییرها ی: برادمیتوجه به حرفش ادامه م یب
 یکرد یترنم رو قربون یبود

به زحمت زمزمه م بندهیزور درد چشددماش رو م از  یبه خدا چاره ا: کنهیو 
... اصددال فکرش رو هم دونسددتنیمن م یرو درباره  زینداشددتم... اونا همه چ

 انتقام مسعود با من دوست شده باشه یکه اون دختر برا کردمینم
 بود؟ یاسم اون دختر چ-

شماش م باز سمش رو بگم تونمی: نمگهیو با لکنت م نهیشیهم ترس تو چ ... ا
 ون بدم خونواد.........کردن... اگه لوش دمیاونا تهد

 من نده لیتحو یتکرار ی: حرفاگمیداد م با
 رهی... اخمامو تو هم مفتمیآالگل م ادی تازه

 ... درسته؟یبه اسم آالگل داشت ی... تو دوستنمیصبر کن بب-
شاد م دنیشن با شماش گ سم آالگل چ در رو باز کنه و  خوادی... به زور مشهیا

 شهینه که موفق نمبازوش رو از دست من خالص ک
شه سبنف سم نم نیرو به ا ی: من ک سمیا ستیم ی... تو که هر چشنا فتم گ یخوا

 بذار برم
صبان دونمیم شدت ع شمام از  شده ول تیچ صبان یهنوز برا یسرخ   شدن یع

 زوده
 ... هنوز واسه رفتن زودهی: کجا خانمگمیو م دمیم لشیتحو یشخندین
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 بشه؟ یجور نیا خواستمی: تو رو خدا ولم کن... من نمبنفشه
 نه؟ ای یشناسیآالگل رو م ینگفت-

 شناسمی: گفتم که نمبنفشه
 دارم که باور کنم فیو بنده هم اونقدر خر تشر-
 بذار برم شناسمشی: من نمگهیهق هق م با
 ؟یمن کرد هیبگو چرا آالگل رو وارد زندگ-
 ؟ی: چگهیحرف من بهت زده م دنیشن با

 برهیسر م کم داره حوصلم رو کم
 ی: سددعگمیو م دمی... به شدددت هلش مزنمیبازوش هم چنگ م یکیاون  به

 ینکن من رو احمق فرض کن
 ؟یگیم یدار یچ فهممی: باور کن نمگهیم ملتمسانه

ضوع از چه هیهر چقدر ترنم حماقت کردو باورت کرد کاف- ... من تا نفهمم مو
 دارمیقراره دست از سرت برنم

شکان شگهیو م ندازهیشه مبه بنف ینگاه ا شو سیپل نی: مطمئن با ن رو رد همه 
ست نم یزیچ هایکاریمخف نیزده ا سته کنهیرو در شما هم االن جز دار و د  ...

 دیرو بگ زیپس بهتره همه چ نیشیهمون قاتلها محسوب م ی
 ن؟یگیم نیدار ی:شماها چگهیبا ترس م بنفشه
باره  نیاز ا یزیولم کن... من چ ی: لعنتگهیو با داد م کنهیشددروع به تقال م دو

.... همون روزا هم فقط چند تا کار واسددده اونا انجام دونمینم ریاخ یماجراها
نه از رو ته  یدادم... اون هم  مجبور  دی... مجبور بودم... بفهمیقلب یخواسدد

 بودم



wWw.Roman4u.iR  922 

 

ش یانجام نداد یبود که جنابعال یکار گهید- ن اال یگند بود زد ی... هر چیبا
 یدیا کار انجام دادم... زحمت کشفقط چند ت یگیم

 ؟یفهمینداشتم... چرا نم ی... چاره اکردنیم دمی: اونا تهدبنفشه
را چ یموندیاشددتباهت م یپا دیخودت باعث شددده بود با تی: خرگمیداد م با
 یکرد ریرو درگ هیبق

 دمیکردم چهار ساله دارم تاوانش رو پس م یغلط هی: من بنفشه
ما بق- تاوان غل هیا فه  یطاهم  تو رو پس دادن... هنوز هم دارن پس  یاضدددا
س هی ری... ترنم االن زدنیم ... من دهیقبرستون خواب ی نهیکپه خاکه... ترانه هم 

 بود؟ یحالمون گفتن نداره... گ*ن*ا*ه ما چ گهیهم که د اوشیو س
 بود؟... ی: هان... گ*ن*ا*ه ما چگمیاز قبل م بلندتر

 گهینم یچیه
 تفیاشکان راه ب-

 : کجا؟اشکان
 بهتره خود سرگرد وارد عمل بشه... هر چقدر تعلل کردم بسه-

 شنیمن داغون م یکار رو نکن... خونواده  نی: تو رو خدا ابنفشه
 یبه فکر خونوادش بود یکردیم یترنم باز یبا آبرو یتو داشت یمگه وقت-
 فتی: اشکان با توام... راه بگمیبلندتر م یصدا با

 ارهیرو به حرکت در م نیو ماش دهیتکون م یسر اشکان
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... ترسددمیم یچرا ول دونمی...نمزنمیبه مچش چنگ م کنمویرو ول م بازوهاش
سمیم شه... با همه  زیفرار کنه و همه چ تر سته ب یدرا نیا یدوباره خراب ب از ب

 ترسمیهم م
مه ه یولش کنم ول خوادیاز من م یو زار هی... با گرکنهیمدام التماس م بنفشدده

 فکر و ذکر من آالگله ی
گل رو وارد زندگ پرسددمیبار ازت م نیآخر یبنفشددده برا-  من هیبگو چرا آال

 هنامزد من بش دیپس چرا دوست تو با یبود مونیپش یگی... مگه نم؟یکرد
 شهیم رهیبهت زده بهم خ بنفشه

 دمیبا شدت فشار م رمویگیحرص فکشو تو دستم م با
 رهیبه هوا م غشیشدت درد ج از

کان قب برم اشدد به ع با داد م یزیچ خوادیو م گردهیبا ترس  که  گه  و : تگمیب
 باشه تیحواست به رانندگ

گاش رو از من م با گاه م رهیگیترس ن به جلو ن نهیو  ما مک  نهیاز آ دونمی... ا
 حواسش به من و بنفشه هست

ور ک دمیم سددتیپل لیسددالم و سددالمت تحو یخانم خانما اگه فکر کرد نیبب-
 و ارمیسددرت م ییبال هی ای یگیرو م زیآدم بهم همه چ یمثل بچه  ای... یدخون

عد راه نت م هیب ندا گه امروز هم بخواکنمیز باش ا فه خون  ی... مطمئن  خ
 هرد بش تیکیرغبت نکنه از نزد چکسیکه ه کنمیباهات م یکار یریبگ
 شنیم ریچشمش سراز یطور از گوشه  نیشدت درد و ترس اشکاش هم از
 ذارنی: اونا زندم نمگهیمت مزح به
 کنمیپوزخند نگاش م با
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 ذارمیمن هم زندت نم ینگ یزیاگه چ-
. بشدده.. ینجوریا خواسددتمیکار رو باهام نکن... من نم نی: تو رو خدا ابنفشدده

 شنیخونوادم داغون م
 یرسوند بیمگه تو کم به ماها آس-

 : من نم....بنفشه
 بندهیرو م که چشمش زنمیبا خشم سرش داد م چنان

ه ب یگند زد گهیمسددخره رو برام تکرار نکن... حاال که د یجمله  نیا نقدریا-
ستن  یزندگ ستنت چه فرق ایمن و ترنم خوا سته  یبرا ینخوا من داره.. چه خوا

ناخواسددته همه چ به خاطر  یفهمی... میرو داغون کرد زیچه   هیاحمق؟.... 
 ستخوایرو م وکه ت ستیوم نکه اصال معل یحسادت بچه گانه... به خاطر کس

ستخدامت م ینه... به خاطر کار ای صال معلوم نبود ا ر نه... بخاط ای کنندیکه ا
م... من... ترن یبه زندگ یبه ترنم نداشت گند زد یکه اصال ربط یمادر یحرفا
 یچیسدددالها مثل احمقا ه نی... ترانه... خونواده هامون و من تمام ااوشیسدد
ستگار یحت کردمیفکر م نبود... منه احمق میحال سعود هم از  یموضوع خوا م

بار هم به حرفاش  هیسر ترنمه...  ریز یهمه چ کردمیجانب ترنم بوده... فکر م
 دمیبار هم التماساش رو نشن هیگوش ندادم... 

ظه من فشارم رو هر لح یدستم رو کنار بزنه ول کنهیم یو سع ارهیباال م دستاشو
 کنمیم شتریب

 ؟یمن کرد یل رو وارد زندگبگو چرا آالگ-
 نامزد تو آالگ...... دونستمیمن اصال نم ی: لعنتبنفشه
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 مونهیحرف تو دهنش م هوی
شو شم به موهاش چنگ م کنمویول م فک شالش زنمیبا خ ... از بس تقال کرده 

 شونه هاش افتاده یرو
 شهیشدت درد صورتش جمع م از

 هنکی... مثله اشددهیاره جالب م: دگمیم یظاهر هیو با خونسددرد زنمیم یپوزخند
 یدونسددتینم یگفتی... خوب داشددته میاریم ادیرو به  زیهمه چ یکم کم دار

 یشناسیآالگل رو از کجا م نمیآالگل نامزد منه... خب خب بگو بب
رو  یکسدد نی: نه... نه... من چنگهیم هیبا گر دهیشدددت سددرش رو تکون م به
 شناسمینم
کارش در تعجبم.. نیا از مه ان باه مان  نیا دی. چرا  گل رو کت مه وجود آال ه
 براش نداره ی... آالگل که خطرکنهیم
 «کردن...  دمیاسمش رو بگم... اونا تهد تونمینم »

 ... نکنه...نکنه
 ندازمینگاه به اشکان م هینگاه به بنفشه و  هیدهن باز  با
 ل نبودگشد آال چهیکه باز یکس یعنیبنفشه نبود....  یآالگل جز نقشه  یعنی

 کنمینه... بهم بگو که دارم اشتباه فکر م-
 کنهیبا ترس بهم نگاه م بنفشه

شه ها ز نیتمام ا یعنی شه رو باز یعنیسر آالگل بود...  رینق داد تا  یآالگل بنف
 بتونه به هدفش برسه

 شمیم رهیو بهت زده به رو به رو خ کنمیرو ول م بنفشه
 چنیپیذهنم م یجورواجور تو یصداها یکل
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 «شناختمش دمشید یمهمون یتو یوقت»
 زنمیبنفشه زل م یچشما تو
 «فراموشم کرد دی... شادمشیبار د هیمن رو نشناخت... فقط  دیشا»

 زنهیبه شدت م نبضم
 «داده بود ترنم رو هم با خودم بردم بیکه ترت یا یمهمون یتو»
 کشمینفس م یسخت به
 اون دختر آالگل بود... درسته؟-
 داد آالگل بود؟ بتیکه فر ی: آره؟... اون دخترگمیم ادیرف با

 زهیریهمونجور م اشکاش
.... 

 گهینم یچیه
 گردهیو با سرعت به عقب برم زنهیبه شدت رو ترمز م اشکان
 ؟ی: چدددداشکان

شد هیکه وارد زندگ ی: اون دخترگمیم زنمیکه نفس نفس م همونجور شه  تا  بنف
 به جز آالگل... نامزد منه احمق ستین یبرسونه کس بیبه ترنم آس

 یواستاد ابونیاشکان وسط خ-
 هنوز هم بهت زده بهم زل زده اشکان

 : اشکانگمیداد م با
شکان ش عیسر ا رو  شیو بدون توجه به من گوش کنهیپارک م یرو گوشه ا نیما

 شهیخارج م نیو از ماش دارهیکه کنار من افتاده برم
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... نمکی... با تعجب به کاراش نگاه مشهیم یه اسرعت مشغول گرفتن شمار به
 یچون اشکان با کالفگ دهیبعد از چند لحظه مکث انگار طرف مقابل جواب م

 کنهیشروع به حرف زدن م
تاده... ... از ترس به لرزه اففتهیشم که چشمم به بنفشه م ادهیپ نیاز ماش خوامیم
 زنمیدوباره به اشکان زل م ورمیگینگام رو ازش م یفرار کنه... با کالفگ ترسمیم

سمتش برم ی هیگر یصدا شم به  صابمه... با خ شه بدجور رو اع  دموگریبنف
... ترنم دشددمن یدیخواسددته هات رسدد ی: چه مرگته؟... تو که به همه گمیم
 بهت سرکوفت خوب بودن ترنم رو بزنه تونهینم یکس گهیات مرده و د نهیرید

 هستن یخطرناک ینکن... اونا آدما ریرو درگمن  نیاز ا شتری: تو رو خدا ببنفشه
مه  ینکردم...کسدد ریرو درگ یمن کسدد- ماجرا کرد  نیا ریما رو درگ یکه ه

 یرراه ب ابونیکه اجازه بدم راست راست تو خ ی... انتظار نداریبود یجنابعال
 شهیم نیو به سرعت وارد ماش کنهیرو باز م نیدر ماش اشکان

 ؟یکرد کاریاشکان چ-
 یفهمی: صبر کن مگهیو م کنهیبه بنفشه م ینگاه ناشکا

 ارهیرو به حرکت در م نیحرفش دوباره ماش نیاز ا بعد
 داده باشن میباز نطوریا شهی... باورم نمیلعنت-

تو  هیرو کردن که وارد زندگ سددکیر نیکه چطور ا نهی: فقط تعجبم از ااشددکان
 بشن
شدن رفش از آ بعد شه نگاه نهیاز تموم  سر کنهیم به بنف شونه  یو  سف  یبه ن تا

 دهیبنفشه تکون م یبرا
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صال برام قابل درک نشمیم وونهید دارم  سر آالگل ریز نایا یکه همه  ستی... ا
 جربزه ها ند............ نیباشه... آالگل اصال از ا

 ...فتمیاسم آشنا م هی ادی
 اشکان-
 : هان؟گهیم یحوصلگ یب با
 دفاع کردناش... ادیفتاراش... ر ادیبرخوردش...  ادی

 بود؟ یآالگل چ یاسم دخترخاله -
 : چطور مگه؟اشکان

 : اشکانگمیداد م با
 : چه مرگته؟... اسمشاشکان

 شهیام حبس م نهیتو س نفس
 بود ای: لعاشکان

 چهیپیمنصور تو گوشم م یفقط و فقط صدا فهممیاز اطرافم نم یچیه گهید
کارقول د ایبه لع نکهیبا ا » که  باشددم ول یادم  ته  نداشدد کارت  مجبورم  یبه 

 «بکشمت 
 ی: لعنتگمیداد م با

 شده؟ ی: سروش چاشکان
 : بدجور رو دست خوردم اشکانگمیم یبلند بایتقر یصدا با
 به نفس نفس افتادم تیشت عصبان از
 بدجور-
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 ه؟ی: منظورت چاشکان
کار  نی*ی هم تو اع*و*ض یکار دسدددت داره... اون دختره  نیهم تو ا ایلع-

 دست داره
 کنهیباز بهم نگاه م یو با دهن گردهیطرف من برم به
 یبه کشتنمون بد یتونیم نی: اشکان جلو رو نگاه کن.. ببگمیداد م با

 کنهینگاه م ابونیو به خ ادیبه خودش م تازه
 شه؟ی... مگه م؟یچ یعنی: کنهیزمزمه م رلبیز

نفشدده ... بکنمیم فیبراش تعر یبا کالفگرو  ایمربوط به منصددور و لع یماجرا
 کنهیم هیجمع کرده و گر نیماش یمدت خودش رو گوشه  یهمه 

 بدم زودتر به سرگرد اطالع دی: باگهیو م کنهیم شتریرو ب نیسرعت ماش اشکان
 برم آل........ خوامیکن م ادهیپ ییجا هیمن رو -

... آالگل رو گفتم یو ماجرا... به سرگرد زنگ زدم شینیبی: عجله نکن ماشکان
 فکر همه جاش رو کرده بودن ای... لعنتدهیرو م زیهمه چ بیگفت ترت

 یدیرو به گند کشدد می: تو زندگگمیو با داد م کنمیحرص به بنفشددده نگاه م با
رو  یی... تو و همه کسدداکنمی... نابودت میرو ازم گرفت زمی... تو همه چیلعنت

 کنمیبود مکار دست داشتن رو نا نیکه تو ا
 شهیم شتریاش ب هیگر شدت

 ینداشددتم با دسددتا اجیکردن... اگه به وجودت احت هیهنوز زوده واسدده گر--
 کشتمتیخودم م

 کشمیاون رو به سمت خودم م زنمویشالش چنگ م به
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به من زد ییحرفا نیا یهمه - گاه یکه  به مو تعر یتو آ ... یکنیم فیهم مو 
 شد؟ رفهمیش
 دهینه تکون م ینشونه ترس سرش رو به  با
 رهیتو هم م شتری... اخمام بزنهیم شمیعکس العملش آت نیا با

 کنمیرو مهمون صورتش م یمحکم یلیس برمویباال م دستامو
 : سدددروشاشکان

 ؟یخورد - -: چه گمیتوجه به داد اشکان م یب
 : تو دخالت نکنگمیگوشه نگه داره که با داد م هیرو  نیماش خوادیم اشکان
 کنهیبه عقب نگاه م یبا نگران یول دهیبه ناچار به راهش ادامه م اشکان
 یرس جلوو با ت ارهیدستش رو باال م عیکه بنفشه سر برمیدستم رو باال م دوباره

 رهیگیصورتش م
 کشنی: اونا خونوادم رو م گهیهق هق م با
... ذارمیوگرنه زندت نم چیکه ه یآدم همدسددتات رو لو داد یاگه مثله بچه  -

کرده خودشددون مرگ رو به  یبفهمن دخترشددون چه غلط یخونوادت هم وقت
 دنیم حیترج یزندگ

 : سروش تمومش کناشکان
ع*و*ض*ی...  ی... دختره یفراموش نکن یکه تا عمر دار ارمیسرت م ییبال-

 ؟یبگ یخوایکه نم
 : سروش ولش کن... صداش رو ضبط کردماشکان

 شهیرص محرف ته دلم ق نیا دنیشن با
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... اونا خونوادم رو دیکار رو نکن نی: نه... تو رو خدا ازنهیبا ترس داد م بنفشدده
 بود خواهر..... کیبار هم نزد هی... کشنیم

ندتر فه شددو... حتزنمیم ادیاز خودش فر بل  یخوایحاال هم نم نیهم ی: خ
 دمیعمرم ند یع*و*ض*ی تر از تو تو ی... آدمیجبران کن

.... 
ند نیب از ناد مه م دیکل یو بادمیشدددده ادا قدر  که  یزندون بمون یتو دی: اون

 موهات همرنگ دندونات بشه
شده... ه هی... از بس گرگهینم یچیه شماش متورم   متونینم یجور چیکرده چ

 کنمینگاه م رونیبه ب شهیاز ش دمویبه عقب هلش م تیآروم شم... با عصبان
ستا خوادیم دلم شمش... دلم گر یبا د ست دارم ترنم کنارم خودم بک فته... دو

 کاشیبود... ا نجایا کاشیترنم رو کرده... ا یباشه... دلم هوا
ه به کار بنفشه ندارم ب یکار گهیاز بابت من راحت شده که د الشیکه خ اشکان

 زنگ به طاهر بزن هی: گهیم یآروم
 : نه... تو رو....بنفشه
 همونیکه حرف تو دهنش م ندازمیبهش م ینگاه چنان

 ییپررو یلیخ-
ش  مشی... هر چقدر منتظر مرمیگیبا طاهر تماس م ارمویدر م بمیرو از ج یگو

 شنومیصداش رو م شدمیم دیلحظه که داشتم ناام نیدر آخر دهیجواب نم
 : الو... سروشطاهر

 صداش خسته و گرفته ست بدجور
 شده؟ یزیسالم طاهر... چ-
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 ییفته سددت... باز نتونسددتم به جاگر یلی: سددالم... نه... فقط حالم خطاهر
ن و از کرد یوقته اسباب کش یلیخ ریام یخونواده  دمیکه فهم نجوریبرسم... ا

 اون کوچه رفتن
 ستین ریکردن ام دایبه پ یاجیاحت گهید-

 ؟ی: چطاهر
 طاهر دمیرو فهم زیمن همه چ-

 ؟ی: چدددددددگهیبا داد م طاهر
 زیهمه چ گمی: طاهر آروم باش... مدمیه مو ادام کنمینفرت به بنفشدده نگاه م با

 بود یکار ک دمیشد... فهم رمیدستگ
 بود؟ ی: کار کپرسهیم یبلند بایتقر یصدا با
گاه یاداره  ایطاهر ب-  شینی... بهتره خودت ببیآ

 شناسمش؟ی: مگهیوار م زمزمه
 : آرهگمیم کشمویم یآه

 کنمی... خواهش مه؟ی: سروش فقط بگو کطاهر
 ..اما....-

 : سروشطاهر
ترنم  یبا خونواده  شهیروش نم دونمی... مکنهیبا چشماش بهم التماس م بنفشه

 چشم تو چشم بشه
سگمیم رمویگینگامو ازش م یرحم یب با شه... ک  که حکم خواهر ترنم ی: بنف

 رو داشت بهش خ*ی*ا*ن*ت کرد
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 شنومینفساش هم نم یصدا ی... حتادیاز اون طرف خط نم ییصدا چیه
 طاهر... طاهر...-

 شنومیداد طاها رو م یصدا
 شده؟... داداش ی: داداش... طاهر... طاهر چطاها

... 
 شده؟ ی: داداش چطاها

... 
 : طاهر حالت خوبه؟طاها

... 
 بگو یزیچ هی: طاهر تو رو خدا طاها

... 
 چهیپیگوشم م یطاها تو یاز چند لحظه صدا بعد

 : الو... الوطاها
 طاها-

 ؟یی: سروش توگهیمتعجب م هاطا
 : خودممگمیم کشمویم یآه

 رواینشسته و به د نی... رو زم؟یبه طاهر گفت یشده؟... چ ی: سروش چطاها
 دهیجوابم رو نم کنمیصداش م یزل زده... هر چ

 گمیبراش م کنمویبنفشه رو براش خالصه م یچند جمله حرفا یتو
 ؟یگیچرت و پرت مسروش؟... چرا  یگیم ی: چگهیم یناباور با

 نهیشیرو لبام م یپوزخند
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 یباور کن یخوایکه باز هم نم ییتو نیا گمیمن چرت و پرت نم-
 چر........ نی: اطاها

بود که قبال در مورد گناکار بودت ترنم  یی: چرت و پرت اوناگمیم یکالفگ با
 هم که یباور کن نخواست یمحضه خواست قتیهمه حق نایو قبول کردم ا دمیشن
 باور نکردن ماها رو بخوره ایباور کردن  یکه غصه  ستین یترنم گهی... دچیه

صدا شدت م ییبا سروش تو رو خدا تمومش ؟یچ یعنی: گهیم لرزهیکه به   ...
... به خدا دیکنیرو شددروع م دیجد یباز هی نیا نیکن... دوباره تو و طاهر دار

 دمیبر گهی... دکشمینم گهید
 ردکیبه ازدواج ترنم م یکه داشت طاهر رو راض مفتیاون شبش م یحرفا ادی

 ای... مادرمون مهم تر یزنیم نهیسددنگ اون دختره رو به سدد نقدریچرا ا طاهر»
 «ترنم؟

 شهیبرس... مثله هم تی... به زندگیبش یباز نیوارد ا یستیمجبور ن-
 نرویب تیوقته ترنم رو از زندگ یلیخ دمیکه شن نجوری: ادمیادامه م یرحم یب با

 یکرد
 کشهیکه م یقیآه عم نطوری... همشنومینفساشو م یصدا

ها نه؟... مطا گه  غه م غه... ول دونمی: درو فات درو خدا  یحر به  سددروش 
 ..........یا

 گمیم یبلند بایتقر یصدا با
اون عکسددا و اس ام اسددا و  دی... اون روزا که باسددتی... نه... دروغ نینه لعنت-
زود به ترنم انگ خ*ی*ا*ن*ت  یکار رو نکرد نیا یکردیم بیرو تکذ الیمیا
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 یول میرو کرد یغلط اضاف نیهم هم هیمن و بق ی.. هر چند تو مقصر نبودیزد
 یکنینم باور زنمیحرف م شیگ*ن*ا*هیدارم از ب یکه چطور وقت نهیتعجبم از ا

 : محالهشنومیش رو م زمزمه
.... 

 رممکنهی:غطاها
... 

 : امکان نداره سروشطاها
نداره ترنم ب- کان  له... ام له... ب خه اون از اول  گ*ن*ا*هیب باشددده... آ

 گ*ن*ا*هکار خلق شده بود
 ؟یکنیم ینجوری: چرا اطاها

 فتمیاون شبش م یحرفا ادی
 یلیاالن هم خ نی... تا همزنمینکن.. من امشددب با بابا حرف م هیگر مامان»

 «ادهیاز سرش هم ز کهی... همون مرتینکرد رونشیکه از خونه ب یکرد یخانم
 یانتخاب نکرد یشوخ یرو برا ی: سروش وقت خوبطاها

بفهم....  نویام احمق.. ا ی... من جدکنمینم یمن شددوخ ی: لعنتگمیداد م با
 مبد لشیتحو سیکه به پل رمینشسته... دارم م نجایع*و*ض*ی االن ا نیا

 ؟یچ یعنی:شنومیصداش رو م لرزش
ت به ترانه خ*ی*ا*ن* چوقتیترنم ه یعنی: گمیم یو به تلخ بندمیرو م چشمام

 نکرده بود
.... 
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 چیاحمق تر از خودمون ه یعنی... رمیمن هم برم بم یعنی... ریبرو بم یعنی-
 یدیجا سدراغ ندارم... اگه باز نفهم چی... ه؟یفهمیسدراغ ندارم... م ایدن یجا

 برات بازترش کنم
.... 

عث م نیو هم گهینم یچیه م شدددهیبا باور بمن ادا بدم:  ترنم  یگ*ن*ا*هیه 
سددخت تر از باور گ*ن*ا*هکار بودنشدده... خودش بارها و بارها به من  یلیخ

 نگرفتمش یجد چوقتیگفته بود اما من ه
 : آخه....طاها

 فینفر ماجرا رو تعر هیتو  یبه خودم زحمت دادم و برا یخودی... بدونمیم -
 ندارم یتو انتظار برس... از تیکردم... برو پسر... برو به زندگ

 شه؟ی: مگه مگهیبا داد م طاها
 حاال که شده-

 اریدر ن ی: سروش مسخره بازطاها
 کشهیم غیکه بنفشه از ترس ج کوبمیم نیبه در ماش یمشت چنان ضربه ا با

: گمیتوجه به جفتشددون با داد م یمن ب یو ندازهیم یبا ترس بهم نگاه اشددکان
سخره باز ستم که ه یتو ای ارمیدر م یمن م  یغلط چیاحمق؟... من ازت نخوا

مه یبکن به ادا طاهر هم بگو  هیزندگ ی... برو گمشددو  به  هات برس...  گرانب
گاه یسر به اداره  هی خوادیم  هم به سالمت... خوادینم ادیب یآ

 : سرو.......طاها

http://www.roman4u.ir/


 937 شقعبه دیار سفر 

صله - صابم رو خورد بود که  یکاف یرو ندارم... به اندازه  اتتیچرند یحو اع
 یهم خوردترش کرد یبعالجنا

 چشمام گمشو ی: از جلوگهیکه با خشم م شنومیداد طاهر رو م یصدا
 ... انگار تازه به خودش اومدهچهیپیم یگوش یهم صداش تو بعد

 ام؟یب دی: سروش بگو کجا باگهیناله م با
 : طاهر من ....طاها
 خفه شو یکی: تو گهیبا داد م طاهر

گاه ی: اداره سروش  که کج......... یونی... میآ
... فقط دعا کنه که دسددتم ذارمی... فقط به بنفشدده بگو زندش نمدونمی: مطاهر

 کنمیپارش م کهیبهش نرسه... ت
سوال د نکهیاز ا بعد س گهیطاهر چند تا  شه پر ا و من هم ب دیاز من در مورد بنف

 طاها تا دمی... اونجور که فهمکنمیجواب دادم تماس رو قطع م یحوصددلگ یب
 هیاون هم  ستیلحظه از کنار طاهر تکون نخورد... هر چند برام مهم ن نیآخر

 هیمثله من و بق هیاحمق
 دمیم هیتک نیماش ی شهیرو به ش سرم
 چهیپیسها تو گوشم م یصدا
 ماهه نقدهیکردم ا دایدوست پ هی ی: داداشسها

 واقعا؟-
 : اوهوم...سها

 رو برات حفظ کنه تابهیماه نیخب خدا ا-
 : سدددروشسها
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... اوشددهی... سددندازمیم میبه گوشدد ی... نگاهامیبه خودم م میلرزش گوشدد با
 ذارمیم بمیج یو تو کنمیرو خاموش م یحوصلش رو ندارم... گوش

ست مسبب تمام بالها کردیفکرش رو م یک سر من و  ییکه همون دو شه که  با
 اومده هیبق
 فتمیمامان م یحرفا ادی

 ؟یفالکت بارت ادامه بد یزندگ نیبه ا یخوایم ی: سروش تا کمامان
 ما شد فالکت بار؟ یدست شما درد نکنه ساراخانم... حاال زندگ-

 ام ی... من جداریدر ن ی: مسخره بازمامان
 دونستمیمن نم ییسارا یخوب شد گفت-

 : سدددروش... خجالت بکش.. مثال من مادرتممامان
 نه بابا... واقعا؟-

 : سدددروشمامان
 خانم خانما؟ یزنیباشه بابا.. چرا م-

 دختر خوب انتخاب کردم هی: برات مامان
 مگه لباسه؟-

 : سددروشمامان
 اومد؟ شیسوال پ هیمامان برام -

 ؟ی: چمامان
 هی... من اگه کنهیتحملت م یبابا چه جور غیج غیهمه ج نیمن موندم با ا-

 دادمیزن مثله شما داشتم دو روزه طالقش م
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 : سددددروشنماما
 نیگرانبهاتون بپرداز ی... به ادامه صحبتهامیباشه.. باشه... تسل-

 کردم دایدختر خوب برات پ هی گفتمی: داشتم ممامان
 مثله شما خوب و خانمه؟-

 ... فکر کرد.........؟ی: پس چمامان
 خوامینم-

 ایکنیم میعصب ی: سروش دارمامان
 خوامیم... من نغوههیج غیاگه مثله شما ج-

 زنمی... هر وقت در مورد دختر حرف میدی: سروش چرا انقدر حرصم ممامان
 یدیم لمیچرت و پرت تحو

 ه؟یدختر خوب ک نیا نمیغلط کردم... بگو بب یخب... خب... مامان خانم-
 : آالگلمامان

 کدوم آالگل؟-
 : سروشمامان

 جرم که نکردم شناسمیمادر من... خب نم هیچ-
 گمیسها رو م : دوستمامان

 ما تلپ شده؟ یدختره که هر روز تو خونه  نیهم-
 : سروش مودب باشمامان

 شو الیخیمامان ب-
بهونت  گهیهم از تو... د نی... ااوشی... اون از سددیگیم نویهم شددهی: هممامان

... از لحاظ کار و یهم که دار ی... خونه و زندگی.. م*س*تقل که شددده؟یچ
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ضع ستت تو جهم ک یمال تیشغل و و ساله ارهیخودت م بیه د  نی.... من دو 
سمیدختر رو م شمام بد شنا کن دختر  وردختر نه... با نیاز ا یول دمید یاز چ

سال و خورده ا کهی... نزدهیخوب آزارم  یخوایم یتا ک گذرهیاز اون روزا م یسه 
 ؟یسروش تا ک یبد
 خوامی... من اصال زن نمدیحرفشم نزن-

... از میدیدختر خوب رو هم فهم یو معن می... نمردنهیشددیرو لبام م یپوزخند
ساس خوب سبت بهش اح شتم...  یاول هم ن  نیکه به ا فتمیم یاون روز ادیندا

 یبازلج ادیادامه بدم...  تونمیفکر افتادم که به ترنم نشددون بدم بدون اون هم م
 مسخرم

 ؟یگی: سروش راست ممامان
 ه؟یدروغم چ-

 هماهنگ کنم؟ زنگ بزنم و یعنی: مامان
 یبله سارا خانم-

 زنمای: سروش واقعا زنگ ممامان
 خب بزن-

 : سروش فردا نظرت عوض نشه؟مامان
 ینه مامان خانم-

 یخواستگار یایب یخوایباور کنم م یعنی: مامان
 ایکنیم مونمیپش یمامان دار-

 : سروشمامان
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 ....کردم مادر من... گل من... خانم من.. سرور....... یشوخ-
 : بسه.. بسه.. گمشو اونور من برم زنگ بزنم تا نظرت عوض نشدهمامان

باز یاز رو کاشیا با  کاری... من چکردمیقبول نم یلج و لج کردم؟... من 
 کردم؟ کاریخودم و ترنم چ

 دنشیحد مشددتاق د نیتا ا چوقتی... هکنمیم یآال لحظه شددمار دنید یبرا
 نبودم

ستام شت م د شدت هم رو...دندونکنمیرو م شدت رو از  شار  یام رو به  هم ف
 دمیم

 و بس دونهیازش متنفرم فقط خدا م چفدر
 م؟یرسیم ی... پس کیلعنت-

 ... تصادف شدهکهیکه تراف ینیبی: ماشکان
 شانس... لعنت نیلعنت به ا-

رده خو هی دیتا شددا بندمیچشددمام رو م یدی... با ناامزنهینم یحرف گهید اشددکان
 به مقصد فقط و فقط به ترنم و دل شکسته دنی... تا رسرهیوم بگقرارم آر یدل ب

اشکان  ی... با صداشمیو هر لحظه از بنفشه و آالگل متنفرتر م کنمیش فکر م
 امیبه خودم م

 : سروشاشکان
 کنمیو بهش نگاه م کنمیرو باز م چشمام

به طرف من  کنهیخودش احسددداس م ینگاهم رو رو ینیکه سددنگ اشددکان
 یش ادهیپ یخوای... نممایدی: رسگهیو م گردهیبرم
 از اطرافم ندارم ی... اصال درکشمیاطراف م یمتوجه  تازه
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رد من زودتر برم با سددرگ اریب نوی: اشددکان تو اگمیو م کنمیبه بنفشدده م ینگاه
 حرف بزنم

 راحت التی: برو خاشکان
شه شماش بهم التماس م بنف شم ول کنهیبا چ صرف ب ه اوت بتف یمن ب یکه من
 یو به سمت اداره  شمیم ادهیپ نیاز ماش خونمیچشماش م یکه از تو یالتماس

گاه  ... بانمیبیم یزن چادر هیآالگلل رو کنار  شددمیکه وارد م نی... همرمیم یآ
 کنهیکه به شدت متورمه داره به زن التماس م ییچشما
 نکردم یکار چی: خانم به خدا اشتباه شده من هآالگل

 ادینم شیبراتون پ یشده باشه مشک ی: اگه اشتباهزن
تا هم؟یچ یعنی: آالگل با آبرو نی...  باز یاالن هم  شدددده... اون جور  یمن 

 ....نیکرد نیخونه من رو سوار ماش یجلو نیاومد
... شما هم میرو انجام داد فمونی: خانم ما وظدهیجواب م یحوصلگ یبا ب زن

 دیریبهتره آروم بگ
 مونهیو حرف تو دهنش م فتهیچشمش به من مبگه که  یزیچ خوادیم آالگل

 مکشینفس م دهیبر دهیبر تی... از شدت عصبانرمیخشم به طرفش م با
 : سرو.....آالگل
 : آقا شما.........خانم
ستمو باالم بدون شون د س برمیتوجه به حرفا صورتش م یلیو چنان  که  زنمیبه 

 کنهی... بهت زده بهم نگاه مشهیپرت م نیزم یرو
 معلومه........... چیآقا ه :زن
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 : که ترنم ه*ر*زه بود؟... که ترنم خائن بود؟گمیداد م با
 ؟یگیم ی: سروش چآالگل

... زنمیبه بازوش چنگ م رمویبلند شه... به سمتش م نیزم یاز رو کنهیم یسع
به  ستیبرام مهم ن یول شهیلبش پاره م ی... گوشه کنمینثارش م گهید یلیس هی

 گمیبا دادم زنمویمانتوش چنگ م
 یراحت با من باش الیتا با خ یعشقم رو به کشتن داد -

 دمیاز قبل ادامه م بلندتر
 ؟آره؟... آره ع*و*ض*ی-

... چند نفر به ستمیمن ول کن ن یول کنهیبه زحمت آالگل رو از من جدا م زن
 که من رو از آالگل دور کنند کنندیم یو سع انیسمت من م

... از شدددت برمیدوباره به سددمت آالگل هجوم م دمویهل م یرو به کنار همه
 شهیم میترس پشت زن قا

من  خوادیحرف رو زده م نیا ی: سدروش همه دروغه... باور کن... هر کآالگل
 خراب کنه شتیرو پ

 خفه شو ک*ث*ا*ف*ت-
 زنهیبه بازوم چنگ م یکس

 ...یولم کن لعنت-
با داد م خطاب تاشددعوریب مذاری: زندت نمگمیبه آالگل  با دسدد خودم  ی... 

 یخودتو اون دختر خاله  یچشددمام نابود کرد ی... عشددق منو جلوکشددمتیم
 کنمیع*و*ض*ی تر از خودت رو نابود م

 نمیبی... ن=ترس رو تو چشماش مپرهیخورده رنگش م هی کنمیم حس
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 شنومیسرگرد رو م یصدا
 نیآروم باش نیراست ی: آقاسرگرد

 گردمیبه سمت سرگرد برم نمزیکه نفس نفس م همونطور
 کشدددهی... همونطور که من رو با خودش مدهیبگم که اجازه نم یزیچ خوامیم

 معلوم نشده یچی... هنوز هنیآروم باش کنمی: خواهش مدهیادامه م
 یکه کنار آالگل واسددتاده با سددر به اتاق یاز تموم شدددن حرفش به اون زن بعد

آالگل رو به سددمت اتاق مربوطه  و دهیتکون م ی... زن هم سددرکنهیاشدداره م
 کنهیم تیهدا

 معلوم بشه؟... من مطمئنم کار خودشه دیبا یچ گهید-
 نمیبش کنهیو کمک م برهیم یرو به اتاق من

 کن فیرو برام تعر زیبعد همه چ ریبگ ینفس هی: اول سرگرد
 ... بدجور کالفه امکشمیم یقیو نفس عم زنمیخشم به موهام چنگ م با
 : مگه اشکان براتون نگفته؟گمیم یصلگحو یب با

فت از جزئ اتی: فقط کلسددرگرد فت... چون ا یزیچ اتیرو گ ند نینگ ه پرو
 میاقدام کرد عیخودمون هم وسطه سر یدو تا از آدما یمهمه پا یلیخ

خودم عشددقم رو به  ی: با دسددتانالمیم یدیبا ناام رمویگیدسددتام م نیب سددرمو
 زد کردم و داغونش کردمکشتن دادم... با دشمن عشقم نام

 یکه قاتال کنمیرو م میسددع یو همه  کنمیمن درکتون م نیراسددت ی: آقاسددرگرد
 هم باشه یمدرک دیبا دیقبول کن یکنم ول دایخانم مهرپرور رو پ

 دی: هست... شک نکنگمیم دمویتکون م تیبا عصبان سرمو
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وسط  گفتن... ریاز اتفاقات اخ کنمیو من هم شروع م کنهیمنتظر نگام م سرگرد
 دمیو من جوابش رو م پرسهیدر مورد گذشته از من م ییحرفام سواال

 : پس اشکان صداش رو ضبط کرده؟گهیاز تموم شدن صحبتام م بعد
 آره... خودش بهم گفت-

ود با وج یرو انکار کرد ول زیهمه چ یحرف زدم ول یبار با خانم تقو هی: سرگرد
 کنهیشاهد موضوع فرق م کی

 که خودش هم گ*ن*ا*هکاره یشاهد-
شه بر عل ادتونی ی: البته... ولسرگرد شکا نیا هیبا رفته تا صورت نگ یتیخانم 
 میونتینکنند نم یتیشددکا شددونیا ی هیخانم مهرپرور بر عل یخونواده  ایشددما 

 ریاخ یشما هم معلومه تو کارا یکه از حرفا نجوری... امینگهش دار نجایا ادیز
 دست نداشته

 شهیدختره بلند م نیاز گور هم شایآت ی: همه گمیخشم م با
دختر فقط به دوسددتش خ*ی*ا*ن*ت کرده  نیا دیقبول کن ی: درسددته ولسددرگرد

.. فقط موندگاره. نجاینداره ا یکه با گروه منصور سر و سر میالبته تا مطمئن نش
 ؟یمطمئن ایدخترهف لع نیدر مورد ا

 هم ندارم یمدرک یشک ندارم ول-
چنگ  یشدددن ما به هر سددرنخ دیما ناپد یهمکارا نیتا از بهتر : دوسددرگرد

 کن ادداشتیخانم رو  نی... لطفا مشخصات امیزنیم
آالگله و تازه از خارج  یدختر خاله  دونمیفقط م دونمیازش نم یادیز زیچ-

 اومده
 کنه؟یم ی: کجا زندگسرگرد
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 کنه یخاله اش زندگ یبا خونواده  دمیاحتمال م یول ستمیمطمئن ن-
 شهیو از جاش بلند م دهیتکون م یسر سرگرد
ون که همراه خودت یاز دختر دی... اول بای: بهتره به اعصابت مسلط باشسرگرد

 رو انکار کنه زیحرفش بزنه و همه چ ریکنم... ممکنه ز ییبازجو نیآورد
کرد؟... از همون  کاریچ دی: اونوقت باگمیو م شددمیاز جام بلند م یدیناام با

 استفاده کرد؟ شهیضبط شده نم یصدا
لدگهیو م ذارهیشددونم م یرو رو دسددتش کار خودمون رو ب ما  ... نگران می: 

باش... من هم خوب م ما حرف  نجوریاز دهن ا شدددهیم یچه جور دونمین آد
 کش....

د حرف تو دهن سرگر شهیو باعث م شهیبلند م رونیکه از ب یادیداد و فر یصدا
 بمونه
 هفتم ستیب فصل

 چه خبره؟ نجای: امروز اگهیو م کنهیبه من م یبا تعجب نگاه سرگرد
 ادی.... فرشددهیو از اتاق خارج م رهیحرف به سددرعت به سددمت در م نیاز ا بعد

 چهیپیطاهر تو گوشم م
 یخواهرم رو جهنم کرد هی: احمق ع*و*ض*ی تو زندگطاهر

س من سرا شه رو مرسونمیم رونیخودم رو به ب مهیهم  ص نمیبی.... بنف  یداکه با 
شتها کنهیم هیبلند گر ست یو اثر انگ صورتش خودنما ید که فکر  کنهیم ییرو 

طاهر رو سددد  یجلو گهیکار طاهر باشدده... طاها و سددرگرد و چند نفر د کنمیم
 نداشته باشه یکردن که به بنفشه دسترس
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 .......نجیمهرپرور ا ی: اقاسرگرد
 رمیسمت طاهر م به

صلگ یبا ب طاهر ست  ییهر جا نجای.. ادونمیآقا... م دونمی: مگهیم یحو که ه
 باش........

شم از ب مونهیمن حرف تو دهنش م دنید با و  ادیم رونیاون چند نفر ب نیو با خ
 زنهیبهم زل م

شددد؟... به  یچ ینیبی: سددروش... مگهیم یدیاز چند لحظه مکث با ناام بعد
منه  یحق با اون بود ولخواهرم تباه شدددد... هیع*و*ض*ی کل زندگ هیخاطر 

 احمق باورش نکردم
 کنهیبه ماها نگاه م ی... طاها با ناباورنهیشیتو گلوم م یبد بغض

ستاشینفر از ز نیبه چند سرگرد شاره م رد که به طاهر کمک کنند و اون  کنهیا
 ببرند که من با سرگرد رفته بودم یرو به همون اتاق

به طرف سددرگرد م طاها به  ادیبهت زده  ... گن؟یم یچ نای: اگهیزحمت مو 
 سرگرد دروغه مگه نه؟

... 
 ذارهیطاها م یشونه  یدستش رو رو یبا دلسوز سرگرد

بازجو- باش پسددر... من هنوز ازش  مال م ینکردم و ییآروم  دروغ  دمیاحت
 نباشه
به بنفشددده  یبه من و نگاه ی... نگاهرهیچند قدم به عقب م یبا ناباور طاها

شدده تو : بنفگهیم لرزهیکه به شدددت م ییو با صدددا دهیم هیتک واری... به دندازهیم
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ست ترنم بود س ی... محاله با زندگیدو شت یک  یکه براش حکم خواهر رو دا
 مگه نه؟... یکار رو بکن نیا

 کنهیم هیفقط گر گهینم یچیه بنفشه
 بگو یزیچ هی: با توام بنفشه؟... گهیبا داد م نهیبیسکوت بنفشه رو م یوقت
.... 

 گهینم یچیه چکسیه
 نیمام ات یخودی: تو رو خدا بگو که دروغه... بگو که بگهیم یفیضع یصدا با

که نثار صددورتش کردم به  یها یلیسددالها عذابش ندادم... بگو که تمام اون سدد
 حق بود... بگو که که حقش رو نا حق نکردم

.... 
 بگو یزیچ هی ی: د لعنتگهیداد م با

.... 
 ادامه داستیکه تو صداش هو یبا بغض خورهیسر م وارید یرو که از همونجور

 کردمی: بگو که ترنم گ*ن*ا*هکاره... بگو اشتباه نمدهیم
... اما هکنینگاش م یسددرگرد هم با دلسددوز یقرار گرفتن... حت ریتحت تاث همه

ودم خ نکهی... با افتمیاون شددبش م یحرفا ادی... سددوزهیمن... من دلم براش نم
 دیکنم... شددا یبا طاها همدرد تونمیچرا نم دونمینم یکارم ولهم گ*ن*ا*ه

با تمام  خواسدددتیچون م به ازدواج کنه... من  وقت  چیه نفرتمترنم رو وادار 
س ترنم رو مال ک خواسددتیو طاها م نمیبب گهیترنم رو کنار کس د تونسددتمینم
 کنه گهید
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 زنهیبنفشه زل م یداده تو چشما هیتک واریو همونجور که به د نهیشیم نیزم یرو
 بود؟ شی: همش نماگهیم ینیو با لحن غمگ

... 
 : آره؟طاها

 شکنهیبا هق هقش سکوت سالن رو م بنفشه
 رهیگیدستاش م نیو سرش رو ب بندهیرو م چشماش

ست یعنی: طاها سال دو  هیزندگ ینابود یبرا شینما هیبود...  شینما یاون همه 
 خواهرم

 شهیم ریچشمش سراز یاز گوشه  یاشک
 کردم؟ کاری: من چطاها

... 
 کردم؟ کاری: من با خواهرم چطاها

... 
ها باورم نمطا مام ا گ*ن*ا*هی... ترنم بشدددهی:  ها اون رو  نیبود و من ت سدددال

 مجازات کردم
... 
 کردم؟ کاریمن چ ای: خداگهیدادم با

رو باور کردم و  لیمی: چند تا عکس و اگهیو م دهیرو به شدددت تکون م سددرش
 سالها سرزنشش کردم نیتمام ا

 رهیگیو بازوش رو م رهیمتاثر شده به سمت طاها م یلیکه خ سرگرد
 : بلند شو مرد... بلند شوسرگرد
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 : نگو جناب سرگرد... نگو... من نامردمطاها
ه و به بنفشدد دمیم هیتک واری... به دکنهیو روزم بدجور خرابه... سددرم درد م حال

 خورنیشونه هاش تکون م هی... از شدت گرشمیم رهیخ
شده با داد م طاها سرگرد بلند  شون دادگهیکه به کمک  شتن مق... اح ی:تو به ک

... اول ترانه رو بعدش هم ترنم رو... تو یتو هر دو تا خواهرام رو به کشددتن داد
 یباعث مرگ هر دوتاشون هست

 سدمت و اون رو به دهیبه سدمت بنفشده هجوم ببره که سدرگرد اجازه نم خوادیم
 کشهیاتاقش م

بار  کنمیم ی... کارگذرمی... ازت نمی: تو اونا رو از من گرفتطاها که صدددد 
 یمرگ کن یآرزو

 کنهیم دیبنفشه رو تهد شهیکه طاها داره به زور سرگرد از ما دور م همونجور
لحظه هم حرفم رو باور نکرده بود... دلم  نی... تا آخرنهیشیرو لبام م یپوزخند

بنفشددده رو با خودش  ادیم یزن هیرو ندارم...  چکسیه یصددله گرفته... حو
 ینه کار سددوزهینه دلم براش م یول خونمیچشددماش م ی... ترس رو توبرهیم

 ؟یکن یخوایم کاری: چگهیو م ادی... اشکان به طرف من مکنمیبراش م
 زنمیم واریبه د یلگد یکالفگ با
 دونمینم-

حوصددله ندارم  دونهی... مسددتهیمیکنارم وا بیو دسددت به ج دهیتکون م یسددر
 خونه برم... آروم و قرار ندارم... تونمی... نمگهینم یزیچ

 رمیگیم واریمو از د هی... تکادیکه به طرفمون م نمیبیرو م سرگرد
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 شد؟ ی: محمد چاشکان
بازجوسددرگرد ندیم یی: از هر دو نفر دارن  که کن تادم  ند نفر رو فرسدد ... چ

 ارنیم برو ه یخانم تقو یدخترخاله 
 گه؟یم ی: بنفشه چاشکان
 ؟ی: صداش رو واقعا ضبط کردسرگرد
 : نه بابا... دلت خوشهاشکان

 ؟ی: چددددگمیداد م با
 اومد اعتراف کنه نجایگفتم بترسه و ا ی: اونجوراشکان
شد... چون زده زسرگرد سخت تر  که معلومه  نجوری... ازیهمه چ ری: کارمون 

 دهیترس یلیخ
 یلعنت-

 گه؟یم ی: آالگل چاناشک
 یچی: هسرگرد

 یکردیضبط م دیحرف زدن با یبه جا-
از قبل بهم  دی... بانیتو ماشدد شیاریب یخوایم دونسددتمی: من چه ماشددکان

 یگفتیم
 ازش حرف بکشم تونمینم یشلوغ یکه تو یدیفهمیم دیخودت با-

 دارم؟ بی: مگه علم غاشکان
 نداره همه حرص خوردن نی: باشه بابا... اسرگرد

 کنمیو با خشم به اشکان نگاه م زنمیبه موهام م یچنگ یکالفگ با
 میرو به روشون کن گهیبا همد ستی: بهتر ناشکان
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 میکنیکار رو م نیهم میدینرس یی: اگه به جاسرگرد
 بار هم قسر در برن نیا ترسمیم-
 هم باهاشونه ایلع شنیآالگل وارد م یلحظه خونواده  نیهم تو

 ارن؟یرو ب ایلع یچند نفر رو فرستاد یگه نگفت: ماشکان
 : معلومه که فرستادم... چطور مگه؟گهیو م دهیتکون م یسر سرگرد
 آال اومده یکه خودش با خونوده  نی: ااشکان
 : آال؟سرگرد
 گهید گمی: آالگل رو ماشکان
 : آهانسرگرد
 هدینشون مرو بهش  ایو اشکان لع کنهینگاه من و اشکان رو دنبال م سرگرد

 البد بخاطر آالگل اومدن-
له اسددرگرد ه ک نجوریتنها بودن... ا نجایرو آوردن ا یخانم تقو یوقت نکهی: مث

س دمیفهم س یکنه... وقت شیخونه نبوده که همراه یک  یارو ز هیاز بس گر دیر
 راه انداخت مجبور شدم آخر سر به خونوادش اطالع بدم

 خودش اومد یپا کرد که با یسکیعجب ر ای: لعاشکان
در مورد اون زده باشه... بعدش  یکه منصور حرف کردیهم فکرش رو نم دیشا-

 آوردن نجایبه ا یلیبدونه که آالگل رو به چه دل خواستیهم اون از کجا م
 بزنم یحرف هیخانم  نی: من برم با اسرگرد

 نی... مواظب باشهیوحش یلی: خگمیو م زنمیم یپوزخند
 :سددروشاشکان
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 شهیو از ما دور م دهیتکون م یسر گردسر
شکان صور هم یکرد... مطمئن یبزرگ سکیر نایا ی: با همه ا  ایعل نیمنظور من

 بود
ر که منصددو ییایآالگله پس لع زنهیکه بنفشدده ازش حرف م یشددخصدد یوقت-

 باشه ایلع نیهم دیاسمش رو برد هم با
 بگم واال ی: چاشکان

 ا؟... حالتون خوبه؟آق نیگیم ی: چشهیبلند م ایلع داد
ببرم بعد شددما  نجایدخترم رو از ا دمیشددده؟... من شددن یآالگل: جناب چ پدر
 نیبریدخترم رو هم با خودتون م یکی نیا نیدار

 کنهیم هیواستاده و گر یآالگل گوشه ا مادر
 دخترتون هستن؟ شونی: اسرگرد

 آقا؟ هیبا دخترم نداره... مشکل چ ی: فرقپدرآالگل
 به قتل هستن یو دخترتون مضنون به همکار شونی: اسرگرد

 ؟ی: چدددگهیو م کشهیم یغیآالگل ج مادر
 ن؟یدیما م لیکه تحو هیچ فیاراج نی: آقا اتیآ

... دمیرو انجام م فمی... من دارم وظنی: بهتره مراقب حرف زدنتون باشددسددرگرد
 !!!یمیسروان کر

 : بله قربانیمیکر سروان
 دیخانم رو ببر نیا-
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 ییجا... از اونفتهیکه چشمش به من م ندازهیبه اطراف م ینگاه یبا کالفگ ایلع
هم اگه  ایلع نی... اسددتمین چکدومشددونیه دیکه گوشدده واسددتادم در معرض د

 شدیمن نم یمتوجه  گشتیبرنم
... 

 خورهیزده بهم زده و از جاش تکون نم بهت
 نیای: خانم همراه من بیمیکر سروان

 ؟یچ یعنی... دیظه صبر کنلح هی: خانم تیآ
 چه خبره؟ نجایآروم باش... آقا ا تی: آگهیم یآالگل با ناراحت پدر

 دمیم حیبراتون توض نیاریب فی: با من تشرسرگرد
 .........حی: چه توضتیآ

 خفه شو تی: آگهیآالگل با خشم م پدر
 : باباتیآ

 به سرمون شد یچه خاک نمی: بذار ببپدرآالگل
فقط چند روزه  ای... لعسددتیمن قاتل ن ی: آقا بچه هاگهیم هیبا گرآالگل  مادر

 کنهینم یزندگ نجایاومده... اون اصال ا رانیا
.. من هم نگفتم قاتل هسددتن فقط گفتم شددهیمعلوم م زی: خانم همه چسددرگرد

 هستن یمضنون به همکار
 نیاریب فی: آقا شما همراه من تشرگهیخطاب به پدر آالگل م بعد

 نی... انی: خانم هنوز که واسددتادگهیم یمیبه سددروان کر یبلندتر یابا صددد و
 دیخانم رو ببر
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 : بله قربانیمیکر سروان
 دی: خانم حرکت کنگهیو م رهیگیرو م ایلع یبازو یبه آروم سروان

ست  رهی... اخماش در هم مادیتازه به خودش م ایلع شدت بازوش رو از د و به 
 کشهیم رونیاون زن ب

 : ولم کنگهیداد م با
 نیاریب نیی: خانم صداتون رو پاسرگرد

 دیرو به من بچسبون یبشه؟... که انگ قاتل ی: که چایلع
 ادینم شیپ یپس مشک ینکرد یآروم باش... تو که کار اجانیآالگل: لع پدر

شمام خ میم*س*تق ای... لعنهیشیرو لبام م یپوزخند  ی... همه شهیم رهیتو چ
 زنمیو بهش زل م زمیرینفرتم رو تو نگام م

گاه لع پدر جب ن گل متع بال م ایآال نهیرو دن با د ک هت زده م دنیو   :گهیمن ب
 سروش

 شنیمن شوکه م دنیو با د گردنیو مادر آالگل هم به طرفم برم تیآ
... با چند قدم بلند خودش رو رهیو اخماش تو هم م ادیکم کم به خودش م تیآ

 زنهینگ ملباسم چ ی قهیو به  رسونهیبه من م
 ؟یکنیم یچه غلط نجای: تو اگهیداد م با
 دمیو به عقب هلش م کنمیلباسم جدا م ی قهینفرت دستاشو از  با
 داشته باشه یربط یفکر نکنم به جنابعال-
 شده؟ داتیباز دور خواهر من پ ی... به چه جراتییپررو یلی: ختیآ

 نهیشیرو لبام م یپوزخند
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عال یرمن غلط بکنم دور و بر دخت- ناب له خواهر ج گه  یمث ول بچرخم... ا
 شدینم دامیهم پ شیلومتریمجبور نبودم تا چند ک

شت م از شو م ستا شم د ست فطرت... در مورد خواهر گهیو م کنهیشدت خ : پ
 من درست حرف بزن

 که دربارش درست حرف بزنم هیمگه آدمه درست-
 و: ع*و*ض*ی... خفه شگهیم ارهیکه به سمت هجوم م همونجور

 آقا نی: آروم باشگهیبا داد م سرگرد
 من کرد هیع*و*ض*ی اون خواهرته که خودش رو به زور وارد زندگ-

 مهرپرور منظورم به شما هم بود ی: آقادهیادامه م یبا لحن خشن سرگرد
 شمیم رهیو به سرگرد خ رمیگیم تینگام رو از آ یتفاوت یب با

ر فقط و فقط به خاط گمینم یزیت چ: اگه بهگهیو م ادیآالگل به سددمتم م پدر
... برام هم مهم ؟یینجایندارم چرا ا یخونوادت قائلم... کار یکه برا هیاحترام

 یکه مربوط به آالگله دخالت نکن یتو مسائل خوامیفقط م ستین
با اون دارم ول یعالقه ا چیمن ه- به مسدددائل مرتبط  نه  به دخترتون   االن ینه 

آالگل و صد البته دخترخاله  یپرونده  یها یاکاز ش یکیحضور من به عنوان 
 الزمه زشیعز ی

 شهیم رهیآالگل بهت زده بهم خ پدر
 ؟ی: چددددتیآ
 کنهیبهت زده نگام م الیل
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 یکه اون شدددب خورده بود.... ک یی... کتکهانشی... نگاه غمگفتمیترنم م ادی
الت به وجود مشددک یهمه  هیدختره باعث و بان نیآالگل و ا کردیفکرش رو م
 اومده باشن

کنم... در حد مرگ ازشددون  زشددونیخودم حلق آو یدارم با دسددتها دوسددت
 دو نفر نیکه من به ا یاحسدداسدد یواسدده  هیکم یتنفر هم واژه  یمتنفرم.. حت

 دارم...
به زور داره خودش رو کنترل م تیآ باز م کنهیکه معلومه  تا کنهیدهنش رو   و 

 نیزل زدم از ب ایلع یهمونجور که تو چشددما ودمیبگه اما من اجازه نم یزیچ
 شیگرام یو اون دختر خاله  ی: من از خواهر جنابعالگمیشده م دیکل یدندونا

سخره خاص و عام کردن  میکه به زندگ دارم... اونا  تیشکاگند زدن و من رو م
 در مرگ ترنم فقط و فقط گور خودشون رو کندن یدادن من و همدست یبا باز

اه شددده نگ رهیکه بهت زده به دهنم خ تیبه آ رمویگیم ایم رو از لعخشددم نگا با
 کنمیم
سادگ نیا- شونیاز ه یرو هم مطمئن باش که به   دی... اونا باگذرمینم چکدوم

اوان ... تختیکه ترنم ر ییتاوان تمام کاراشددونو پس بدن... تاوان تمام اشددکها
مه  یباز تاوان ه ها یدادن من...  فه ا یغلط تا ترنم رو که کر یاضدددا دن 

 گ*ن*ا*هکار جلوه بدن... تاوان مرگ ترنم
شدت خشم دستام مشت شده به نفس نفس افتادم... بدجور اعصابم خورد  از

ست دارم بزنم و همه شمیم کیبدجور تحر فتمیترنم م ادی یشده... وقت ... دو
و دست ر چوقتیکه ه یسروش کردیفکرش رو م یشون رو لت و پار کنم... ک

ضعش به جا کردیبلند نم زن جماعت س ییاالن و  ن کارشیکه راه به راه ا دهیر
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نهیرو تکرار م قدر تغگزهیو ککش هم نم ک هم  رو رییتغ نیکردم و ا ریی... چ
که االن تو  یدختر به وجود آورد  ها هسدددت و قراره  نیاز ا یکیدر من  تاق ا

اال ا خون بت زدمیو آالگل رو م ایبشه... اگه دست خودم بود اونقدر لع ییبازجو
تظاهر کنم... تظاهر به خونسددرد بودن... تظاهر به آروم  دیکه با فی... حارنیب

به زنده بودن... ا کارم تظاهر کردنه... حت نیبودن... تظاهر  س نف یروزا فقط 
.. .سددتین یبرام واقع یچیهم برام حکم اجبار رو داره... بدون ترنم ه دنیکشدد

سخته در ع ستن واقع نیچه  شون بدباز  تیدون  یتا بتون یهم خودت رو آروم ن
 یدار مانیبودنش ا قتیکه به حق یرو ثابت کن یزیچ

باز بهم خ ی خونواده با دهن   اورشددونی... گنینم یچیشددددن و ه رهیآالگل 
 که آالگل رو متهم کرده من باشم یکس شهینم
 کنهیم دادیو شروع به داد و ب ادیتازه به خودش م ایلع
که راه  یا یزیآبرور نی... بخاطر اکنمیم تیازت شددکااحمق  ی: پسددره ایلع

 گذرمیازت نم یبه سادگ یانداخت
 کنهیبا اخم نگام م شهیدوباره داره متشنج م طیمح نهیبیکه م سرگرد

زه اجا ایبه زور اون رو با خودش ببره اما لع خوادیواسددتاده م ایکه کنار لع یزن
بگه که  یزیچ خوادی... سددرگرد مهدیادامه م دادشیو همونطور به داد و ب دهینم

 گهیبهش م یرو به آروم یزیو چ ادیاز همکاراش به کنارش م یکی
 امیاشکان به خودم م یصدا با

 یو آروم بش یقدم بزن کمیتا  میبر رونیب یخوای: سروش ماشکان
 برو بابا... دلت خوشه ها-
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 : به خاطر خودت....اشکان
 شو اشکان الیخیب-

 ؟ی: مطمئنسرگرد
 دهیتکون م یسر مرد

 ...کنیم یدگی: رسگهیم یبا کالفگ سرگرد
راه انداخته خسددته شددده وسددط حرفش با  ایکه لع ییکه از سددر و صدددا معلومه

ن دختر رو با خودتو نی... انیهست نجایهنوز که ا یمی: سروان کرگهیخشونت م
 نیببر

 ادیکوتاه نم گهیدفعه د نیو ا گهیم یبا ترس بله ا سروان
 ... ولم کن...ی: ولم کن لعنتایعل

با اون زن م همونجور مه م رهیکه  به من ادا طاب   یها ی: چوب ه*ر*زکدهیخ
... اون دختر رفته بهت میپس بد دیرو هم من دختر خاله ام با یعشددق جنابعال

 .............انیخ
 کنهینگام م ی... سرگرد هم با ناباورشهیکه خفه م زنمیم یداد چنان

به ا یتو و اون دخترخاله ه*ر*زه - خوش نکن که قراره  نیاحمقته... دلت رو 
 ... منصور لوت داده احمقیآزاد بش
 ...نیکجا هست نیفراموش کرد نکهیمهرپرور مثل ا ی: آقاگهیم تیبا جد سرگرد

 کنهیلونه م ایلع یلحظه ترس تو چشما هی
 دمیم ادامه زنهیکه توش تمسخر موج م ییتوجه به سرگرد با صدا یب

 که قصد کشتنم رو داشت لوت داد یاون روز-
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 لیکه تحو هیخزعبالت چ نی: اگهیو م کنهیزود ترسددش رو پنهان م یلیخ اما
 ؟یدیمن م

 کنمینگاش م شخندین با
 ادیم ادتی یبه زود-

 خوابهیخورده سر و صداها م هیو  برهیرو با خودش م ایاون زن لع باالخره
 موضوع از چه قراره نیآالگل: آقا بهم نگفت پدر

 شنومیسرگرد رو م یصدا
 کنهیم فیرو براتون تعر زیهمکارم همه چ یتقو ی: آقاسرگرد

 نیاریب فی: با من تشرمرد
سر اون مرد حرکت م شنیاز کنار من رد م تیآالگل و آ پدر شت   ...کنندیو پ

... صددداش رو رسددونهیمادر آالگل هم به سددرعت خودش رو به شددوهرش م
 شنومیم

 چه خبره؟ نجایآالگل: آرش ا مادر
 دونمیمهال.. نم دونمیآالگل: نم پدر

مهرپرور اگه  ی: آقاگهیم تیو با عصددبان رسددونهیخودش رو به من م سددرگرد
 ..........شیمجبور م دیریخودتون رو بگ یجلو دیتونینم

 شده بود کی.. بدجور اعصابم تحردی: ببخشگمیو م پرمیحرفش م وسط
 ...نیرو متشنج کرد نجایجو ا یلیخ : امروزسرگرد

 دمیتکون م ی... فقط متاسف سرگمینم یزیچ
 شه؟یم یچ نینرس یا جهی: محمد اگه به نتاشکان
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 کنهیبه من م یو اشاره ا نهیشیرو لباش م یلبخند
 درسددت گفته ایدر مورد لع یکه امروز کرد ول ییهایخرابکار ی: با همه سددرگرد

 ستیاطالع ن یاز منصور ب ایلع ادیبود... به احتمال ز
 روشن شد زیهمه چ یعنی-

 میازش ندار یفعال در حد حدس و گمانه... چون مدرک نی: نه بابا.. اسددرگرد
 ستیارتباط با منصور ن یبگم که ب تونمیبر طبق سوابقه گذشته اش م یول

 : کدوم سوابق؟اشکان
 بهتون بدم یشتریب حیتوض تونمی: فعال نمسرگرد

سوال د نکهیاز ا بعد شکان چند تا  سرگرد م پرسهیهم ازش م گهیا ... رهیباالخره 
ها  یاز صددندل یکی یو رو شددمیاز کنار اشددکان رد م یحوصددلگ یمن هم با ب

برم... دوسددت دارم هر  تونمینم یندارم ول نجایا یکار چیه نکهی... با انمیشددیم
 معلوم بشه زیچه زودتر همه چ

 بندمیرو م و چشمام رمیگیدستام م نیب سرمو
... 
شته...  دونمینم شا هیچقدر گذ ساعت...  سه  ساعت...  هم  دیساعت... دو 

سرگرد... چند نفر از همکاراشتریب شکان...  سرگرد... همه و همه از من  ی... ا
سرگرد گفت اگه خبر ستن برم...  س یول دنیشد بهم اطالع م یخوا تم من نتون

نند رو هم آزاد ک الگلو آ ایبا رفتنم لع ترسددمی... انگار متونمیبرم... هنوز هم نم
شونیکرد... ه فیرو تعر زیطاهر و طاها هم همه چ یسرگرد برا باور  چکدوم

شه... طاهر و طاها هم  نیا یکه نامزد من باعث همه  کردنینم اتفاقات بوده با
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 ینشستن... اشکان هم که کار نیماش یتو رونینتونستن برن... هر دو تاشون ب
 دو رفتاوم شیبراش پ

 امیسرگرد به خودم م یصدا با
 : سروشسرگرد

 شمیو به سرعت از جام بلند م کنمیباز م چشمامو
 شد؟ اعتراف کردن یچ-

 گهیزود اعتراف کنه که د نقدریمتهم ا هی: آخه پسددر خوب اگه قرار بود سددرگرد
 مینداشت یمشکل
 شیسال پ 4رو از  زیچند ساعت از من خواست دوباره همه چ نیتو هم سرگرد

اط به گذشددته ارتب ریاتفاقات اخ یکنم حاال که مطمئن بود همه  فیبراش تعر
مه چ خواسدددتیداره م  تیموقع یچون من تو یبذاره ول نیذره ب رهیرو ز زیه

و درشددت  زیو از ر ختیآب ر یمن رو رو یپته  ینبودم اشددکان همه  یخوب
ه امروز... هر جا هم تا ب شیسرگرد گفت... از همون چهار سال پ یبرا میزندگ
ت دوس نیکه در ع شدی... سرگرد باورش نمگفتمیخودم م موندیجا م یزیکه چ

بود  ییقسمت حرفا جا نینامزد شدم... سخت تر یا گهیداشتن ترنم با کس د
خاطر عکسا مجبور  هب کردیته باغ صحبت م یکه اشکان داشت در مورد ماجرا

سر شیپ ی... دفعه میکه بگ میبود صورت  شکان همه چ به  سته ا گفته  رو زیب
 یرو باز کنه... تمام مدت سرگرد با ناباور زیدفعه مجبور بود همه چ نیبود اما ا

 نیراز متفاوت ت یکیتکون داد...  یو آخرش هم فقط با تاسف سر کردینگام م
ترنم رو در مورد پارک و نجات دادن بچه  یبود که حرفا یعکس العمالش زمان

http://www.roman4u.ir/


 963 شقعبه دیار سفر 

رات به ج تونمیرو داشدتن براش گفتم... م دنشیقصدد دزد که افراد منصدور یا
ه اشکان ب یشد و آخرش هم با صدا رهیبهت زده بهم خ قهیدق کی کیبگم نزد

 تکون داد و گفت نه یشده فقط سر یزیچ دمیازش پرس یخودش اومد... وقت
 کنهیکرده بود حاال چطور حاشا م فیرو تعر زیبنفشه که همه چ یول-

 و اون هم مجبور شد دروغ بگه نیجبورش کردم گهی: مسرگرد
ده باعث ش نیکه اشکان با سرگرد دوست بود... هم نهیکه آوردم ا یشانس تنها

 هی دیمن هم فهم یدر مورد زندگ یهوام رو داشددته باشدده وقت شددتریخورده ب هی
 خورده نرم تر از گذشته شد

 ته رو کنهجبران گذش ستیاالن هم حاضر ن ی... حتی: لعنتگمیخشم م با
 ؟یکنیاگه اعتراف نکنند آزادشون م-

ست من نسرگرد شه.. اعتراف هم نکنند آخرش آزاد  ی... اگه مدرکستی: د نبا
 شنیم
بدم  اجازه تونمیترنم نم یکردن قاتال دایپ یو تالش برا یبعد از اون همه سددع-

 از چنگم در برن یراحت نیبه ا
 رو یی... حرفامیکنیرو م مونیسع یهمه  میهمکارام دار ی هی: من و بقسرگرد

 کنهیبهمون م یادیصد در صد کمک ز یگفت شیهم که در مورد چهار سال پ
 گمینم یچیو ه دمیتکون م یسر فقط

 فقط وقت تلف کردنه نجایموندنت ا یبهتره بر گمی: سروش باز هم مسرگرد
 بکنم... بدجور کالفه و داغونم دیبا کاریچ دونمینم

 خورده حرف زدن دوباره رفت هیبعد از  سرگرد
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نتونسددتن آالگل و  یجور چیبرگشددتن... ه یآالگل هم دسددت خال ی خونواده
 قتل و باند منصددور در ینبود پا یکیرو آزاد کنند... باالخره موضددوع کوچ ایلع
صبان ونیم ستم ع بودن اونا من رو متهم  یبود... پدر و مادر آالگل بدجور از د

چه ها ب یگ*ن*ا*هیبتهمت زدم... گفتن فقط منتظر  و آالگل ایکردن که به لع
 نمدویگفتن نداره م گهیهم که د تی... آکنندیم تیهسددتن بعدش از من شددکا

 رمب رونیب نجایزنده از ا ذاشتیو نم دیجوئیاگه دست خودش بود خرخره مو م
زور زدن که بچه اشددون رو با گذاشددتن سددند  یهم اومدن و کل ایو مادر لع پدر

 چیآالگل نتونسددتن ه یموفق نشددددن... همونطور که خونواده  ید ولآزاد کنن
دست از پا درازتر مجبور شدن برگردن... بماند که مادرش  یکنند و همگ یکار

م که رو گرفت دمخو یجلو یلیفحش بار من و خونوادم کرد خ یقبل از رفتن کل
ه ب دفعه هم جو رو متشددنج کنم سددرگرد نینگم چون مطمئن بودم اگه ا یزیچ

 کنهیم رونمیزور هم شده ب
که م یحرفا ادی گل  مه چرمیگیم شیآت فتمیآال کار کرد... حت زی... ه  یرو ان

... ناسهشیرو اصال نم یفرد نیسرگرد اسم بنفشه رو آورد آالگل گفت چن یوقت
 لیکه بنفشدده تحو ییسددرگرد از حرفا ی...وقتخورهی... حالم ازش بهم میلعنت

وسط  شیکرد حرف همکار بودنشون در چهار سال پمن و اشکان داد استفاده 
 یادیاومد به لکنت افتاد و آخرش هم خودش رو به اون راه زدو گفت با افراد ز

 داشته باشه ادینداره که همه رو به  لیدل کردهیکار م
 شمیم وونهیدارم د یلعنت-
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عد گل ه یاز کل ب که آال ناام یچیجواب و سددوال کردن  نداد  از  دترینم پس 
 شدم شهیهم

من دروغ  یچشددما ی: جلوکنمیو با حرص زمزمه م کنمیمشددت م دسددتامو
 کنم تونمینم یغلط چیو ه گنیم
سرگرد م ادی ض نجای... امینیشینم کاری: من و همکارام بفتمیحرف  وعه فقط مو

شن کمک بزرگ ای... اگه واقعا آالگل و لعستیمرگ ترنم ن صور با  یاز افراد من
همونطور که به اشددکان گفتم دو تا از همکارام لو  ...شددنیما محسددوب م یبرا

س نیرفتن... البته ا ست... چون ه اتیجز حد شونا یخبر چیما . ..ستین ز
با ما تماس  چکدومشدونیه یازشدون به دسدت ما برسده ول یقرار بود اطالعات

شد در مورد محموله ا یزیچ نینگرفتن... آخر ود بود که قرار ب یکه به ما گفته 
مه از مرز رد  که  دمونیام یبشددده... ه له بود  عات در مورد محمو به اطال

شدددن... مدارک  دی.... منصددور و پدرش هم ناپددیبه دسددتمون نرسدد چوقتیه
 ندیرو فهم زیلحظه همه چ نیدر آخر ایلعنت یول میازشون به دست آورد یادیز

 میو ما هم به مشکل برخورد
 شهیهم باورم نم هنوز

 کنند؟یم یهمکار یباند نیا چنهم ب ایآالگل و لع یعنی-
شمویم یآه صلگ یبا ب ک  تسین یانگار چاره ا ندازمیبه اطراف م ینگاه یحو
 برم دیبا
: گهیم نهیبیکه من رو م نیهم رسونمیبلند خودم رو به اتاق سرگرد م یقدم ها با

 ؟یریم یدار
 دمیتکون م یناچار سر به



wWw.Roman4u.iR  966 

 

 ادیطرفم م به
 شهیحل م ی: همه چگهیو م ذارهیشونم م یرو رو دستش
 زنمیم یتلخ لبخند

ترنم هم ثابت بشه باز هم  یگ*ن*ا*هیاگه ب ی... حتشهیحل نم یچیه گهید-
 شهیاون زنده نم

سوز گهینم یچیه ستش رو پس مکنهینگام م یو با دل من  : پسگمیم زنمی... د
 شد بهم اطالع بده یزی... فقط هر چرمیم

س هی... دهیتکون م یسر شت  صداش منفر از پ سر کنهیر  از من  عیو اون هم 
 رهیو م کنهیم یخداحافظ

سته  طیاز مح عیسر گاه یب سونیم ابونیخودم رو به خ زنمویم رونیب یآ ... مر
ونه برم... به خ رمویدربست بگ هی رمیگیم میتصم اوردمین نیکه ماش ییاز اونجا

حبت صدد یحوصددله  چکدومی... نه من نه اونا هفتهیچشددمم به طاهر و طاها م
 نداره و یا دهیاموندن ف نجایکه ا گمیبه طور مختصددر بهشددون م میکردن ندار

خونه  هیدربسددت راه هی... خودم هم بعد از گرفتن کنمیم یازشددون خداحافظ
 ...شمیم

 میدی: آقا رسراننده
ش دمویپولش رو م امیراننده به خودم م یصدا با  دنی... با دشمیم ادهیپ نیاز ما

 ...شمیداده متعجب م هیتک واریش که به دو خود اوشیس نیماش
 االن شرکت باشه دی: مگه نباکنمیلب زمزمه م ریز
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 نیموقع بابا هم از ماش نی... تو همرهیاخماش تو هم م نهیبیکه من رو م اوشیس
 شهب شتریتعجبم ب شهیموقع روز باعث م نیو با حضورش تو ا شهیم ادهیپ

 مریو به سمتشون م کنمیم شتریب سرعتمو
 سالم-

 ؟یکنیم یچه غلط یمعومه دار چی: سروش هبابا
 ؟ی: چگمیتعجب م با
 چه خبره؟ نجای: سروش ااوشیس
 نیگیم یشماها چ فهممیمن نم-

 زنمی: دارم در مورد آالگل حرف مبابا
 موضوع از چه قراره.. پس پدر و مادرش با خونوادم صحبت کردن فهممیم تازه
سروش چرا با آبرواوشیس  ارکیچ یدار یفهمیم چی... هیکنیم یمردم باز ی: 
 ؟یکنیم
 میزنیداخل در موردش حرف م می: برگمیم دمویتکون م یسر یناراحت با

 فقط با خشددم نگام گهینم یچیبابا ه یول دهیتکون م یبه ناچار سددر اوشیسدد
 یپدر و برادر گرام یبرا دیحاال با ادی... بعد از تحمل اون همه داد و فرکنهیم

هم با  اوشی... بابا و سشمیوارد ساختمون م یحوصلگ یکنم... با ب یانسخنر
سر شمیوارد آپارتمان م یوقت شنیمن همراه م سروش فقط کافگهیم عیبابا   هی: 

 و تو دونمیکارا قانع کننده نباشه اونوقت من م نیا یبرا لتیدل
 کنهیو با اخم نگام م نهیشیرو مبل م رهیم گهینم یزیچ اوشیس
 هم پشت پنام بود طیشرا نیکه در بدتر ی... پدرزنمیپدرم زل م یهاچشم به
 ...شهی: بهم اعتماد کن... مثل همکنمیزمزمه م یآروم به
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سروش... تا ک هی ی: قانعم کن... برابابا شده قانعم کن  شتب یبار هم که  اه؟... ا
گل... دور و بر ترنم پلک ینامزد نامزددنیبا آال که ... االن هی... بهم زدن  م 
 هی... فقط اریب لیدل هی... یآالگل و دخترخالش رو به دردسددر انداخت دمیشددن

 لیدل
ستامو شمام رو مدمیم هیتک واریو به د کنمیفرو م بمیتو ج د : گمیم و بندمی... چ

 داد... یشدنمه پدر... آالگل من رو باز چهیباز لشیدل
اون عکسا.... که باعث شدن ... تمام الیمیاون اس ام اس ها... تمام اون ا تمام

 دوست ترنم با االگل به دست اومده بودن یهمکار قیترنم رو بزنم از طر دیق
 ؟ی: چدددگهیبا داد م اوشیس

... نگام رو ازش کنمیبابا نگاه م یبهت زده  یبه چهره  کنمویباز م چشددمامو
 هکنی... از جاش بلند شده و منتظر نگام مشمیم رهیخ اوشیبه س رمویگیم

 زنمیم یپوزخند
به آالگل داره؟...  ی... موضددوع ترنم چه ربط؟یگیم یدار ی: سددروش چبابا

 زنهتون رو بهم ب نیب ادیچه برسه که بخواد ب شناختیآالگل اصال ترنم رو نم
 شناختیپدر من... م شناختی: مگمیم کشمویم یآه

حال  من ی... هر کلمه از حرفاکنمیماجرا م فیشددروع به تعر یبه سددخت بعد
قط ف ی... رنگ تو چهره اش نمونده... با ناباورکنهیرو بدتر و بدتر م اوشیسدد

... دمیباز ادامه م یول نمیبی... لرزش دستاشو مدهیسرش رو تکون م کنهینگام م
چشددماش جمع  تواشددک  رسددمیبه ترانه م یوقت گمیو همه کس م زیاز همه چ

گردنش متورم  یرگها گمیزن ناشددناس م هیاز مالقات ترانه با  ی... وقتشددهیم
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بات کردن حرفاش م یاز تالش ترنم برا یوقت شدددهیم به ر یمونیپشدد گمیاث و 
اش رو دسددت گمیاز بنفشدده و اعترافاتش م ی... وقتنمیبیوضددوح تو چشددماش م

 چشماش گمیاز آالگل و کاراش م ی... وقتدهیو به شدت فشار م کنهیمشت م
چشماش از شدت  گمیخرش مآ یاز منصور و حرفا ی... وقتشهیپر از نفرت م

 یصدا زنمیحرف م ایمنصور و لع ییاز آشنا یو در آخر وقت شهیخشم سرخ م
 هفتیم نیزم یو رو شنی... کم کم زانوهاش تا مشنومیشکستن کمرش رو م

 لرزنیم بیعج دستاش
 کنهیبا دهن باز بهم نگاه م بابا
 : سد دروش بد دگد دو کد ده درو.........اوشیس
 . آره؟دروغه؟..-

.... 
بود...  گ*ن*ا*هی... ترنم من بسددتی: آره؟... بگم دروغه؟... اما نگمیداد م با

 کار ترنم نبود چکدومیاون اتفاقا ه الفیمیاون عکساف اون اس ام اساف اون ا
 شهیم ریچشمش سراز یاز گوشه  اشک

 تر... یعنی: گهیخش دار م ییبا صدا بابا
 : نه.. نه...دهیادامه م یو به سخت کنهیم یمکث

 کشهیبه صورتش م ی... دستدهیتکون م سرشو
 کاره بوده چی..... نگو سروش... نگو که ترنم تمام مدت هیدعند د دی:بابا
طاهر... مهم ا نیرازه ب هی نی... اگمینم یزیچ لمیف از عا  نهیمن و  که ترنم واق

 ترنم باز هم مقصر شناخته بشه خوامیعاشقم شد... نم
 بود؟ گ*ن*ا*هیواقعا تمام مدت ب یعنی: اوشیس
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... 
 کنهیفقط بهم نگاه م یبا ناباور بابا
 واریو با خشم به سمت د دارهیدستش هست رو برم کیکه نزد یگلدون اوشیس

 کنهیپرت م
 کار رو کردن؟ نیباهامون ا ای: آخه چرا؟... آخه چرا لعنتگهیداد م با

... 
 رهیبه طرفش م و کنهینگاه م اوشیبا ترس به س بابا
که ترانه رو به  گرفتمیرو م ییطرف کسددا شددهی: من احمق رو بگو هماوشیسدد

 کشتن دادن
... 
 ... آخه چرا؟ای: آخه چرا... خدااوشیس

... 
 اوشی.. سدددهی... سددردرد امونم رو بردمیم هیتک واریو به د نمیشددیم نیزم یرو

نهیم ادیهمونجور داد و فر نا گهیمن د یول ک ندارم...  آروم ییتوا کردنش رو 
شم... خودم االن  یبرام نمونده... حت یینا گهید صله ندارم از جام بلند ب  هیحو

 بده میکه دلدار یکیکه آرومم کنه  یکی خوامیگاه م هیتک
.. اگه .کردمیترنم رو باور م یحرفا دی: باگهیکه با بغض م شددنومیرو م صددداش
ترانه و ترنم شدددم... من تو ... من باعث مرگ شدددینم ینجوریا کردمیباورش م

 که به ترنم مشکوکم خوندمیگوش ترانه م

http://www.roman4u.ir/


 971 شقعبه دیار سفر 

که  یخوندیگوش همه م ی.. دوست دارم بگم تو گوش ترانه نه تو تورهیگیم دلم
 ترنم مقصره

 ریآروم بگ اوشی: سبابا
 : من کشتمشون... من هر دوتاشون رو به کشتن دادماوشیس
رو به زور با خودش  اوشیباف سددکه با دونمیچقدر گذشددت... فقط م دونمینم

 تمتونسددی... واقعا نمتونسددتمیمن نم یاصددرار کرد که من هم برم ول یلیبرد خ
مامان و سها رو نداشتم... خسته از گله  یها یو زار هیتحمل کنم... تحمل گر

خونه بمونم...  مداد حیکه از جانب مامان در انتظارم بود ترج ییتهایو شددکا
 ییا تنها... حداقل بکشمینم نیاز ا شتریب گهی... دلهیکمامروز ت یواسه  تمیظرف

 ینیفقط اعصددابم داغونتر از ا یشددلوغ یتو یخودم رو آروم کنم ول تونمیهام م
ست م شده  یها کهیتوجه به ت یب شموی... از جام بلند مشهیکه ه سته   یشک

خت ت یجونم رو رو مهیبدن ن رسددمیبه تخت م نکهی... همرمیگلدون به اتاقم م
بدنم درد مکنمیرت مپ مام  نهی... ت  تو تنم یجون یول دونمیرو نم لشیدل ک

 ...کنمینمونده... مثل کتک خورده ها احساس درد م
با  شهی... باورم نمادیز یلی: دلم برات تنگ شده ترنم... خکنمیغصه زمزمه م با
کهیا که رفت کردمیمن هنوز موندگارم... فکر م یتو رفت ن من هم دووم  یحاال 

 هنوز زنده ام یچه جور دونمینم یول ارمینم
به  و فتنیهم م یکه پلکام کم کم رو زنمیخودم حرف م یالیبس با ترنم خ از

 رمیخواب م
 و هشتم ستیب فصل
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هفته  یروزا گهیچند روز گذشته.. دو روز... سه روز... چهار روز... د دونمینم
ها نیا یرو هم گم کردم... تو نگ  به ز ندادم... مکرر تلف یروزا  ن جواب 

رو نداشتم... االن هم  چکسیه یرو هم خاموش کردم اصال حوصله  لیموبا
س خوادیخبر ندارم دلم هم نم چکسیاز ه س بابدونم...  یزیچ یاز ک  یتنها ک

جا مد بود... از اون ماس بودم مح مدت در ت مام  مد دوسدددت  ییکه ت که مح
اما  رهیسددخت گ یلیکار خ یباهاش راحتم... هر چند تو یلیاشددکان بود خ

اه هم من اشتب دی... شاسوزونهیترنم دل م یبرا یادیز کنمیچرا حس م دونمینم
یکنمیفکر م بدجور اعصدددابم رو خورد کردن...  یا... ع*و*ض* بت  نک

صا صو شه  یمخ سخت یلیشعور....انکار تمام حرفاش خ یب یاون بنف  برام 
ی کدومشددونیه ابود... ع*و*ض* تهگفتنینم یزیچ چ مد گف گه  ... مح بود ا

. اونا رو نگه داره.. ادیز تونهیهم تو دسددتمون نباشدده نم یاعتراف نکنند و مدرک
 ... داشددتم کم کممیکن میتونسددتینم یگ*ن*ا*هکارن اما کار میدونسددتیهمه م

که بهش داده  یکه باالخره محمد تونسددت با توجه به اطالعات شدددمیم دیناام
 ادندیکه نشددون م یکنه... مدارکبنفشدده و آالگل جمع  هیرو بر عل یبودم مدارک

سنیرو م گریدو نفر همد نیا سال پشنا شرکت با هم  هیتو  شی... چون چهار 
ش یپ در یپ یها ییشدن مدارک و بازجو دای... با پکردنیکار م ه به باالخره بنف

برخورد داشددتم  یادیز یاعتراف کرد... هر چند آالگل گفت با آدما زیهمه چ
شناختم اما هم من  ادمیهمه  ی افهیکه ق شهینم لیدل شه رو ن بمونه من واقعا بنف

سرگرد م  زی... همه چکنهیاعتراف م زیاون هم به همه چ یکه به زود میدونیهم 
بنفشددهف دعوت کردن بنفشدده به تولدشف کار کردن  رافآالگله... اعت ی هیبر عل
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شرکت شه تو  س ییقایبا تحق نطوریو هم کردیکه آالگل اونجا کار م یبنف رگرد که 
ه آالگل و بنفش شیکه چهار سال پ دنیرس جهینت نیو همکاراش انجام دادن به ا

 ی هیبر عل زی... همه چدنیرسددیبه نظر م یمیبا هم صددم ادیشددرکت ز یتو
بهم نگفته.... امروز صددبح که طبق معمول براش  یادیز زیآالگله.. محمد چ

ودم شده ب دیبس نااماعتراف کرده... از  زیکه بنفشه به همه چ دمیزنگ زدم فهم
چه  ونمدیخبر نم دنی... با شددنکردمیگفت بنفشددده اعتراف کرده باور نم یوقت

گاه یجور سمت آ شدم و به  شه با انکار ح یآماده  ه ک ییرفاحرکت کردم...بنف
حاال م گل  میگیبه من زده بود فقط وضددع خودش رو خراب تر کرد...  آال

به  گداریب دیون حرفا و اعترافا نبابنفشه با ا یبنفشه اعتراف کرده ول دونستینم
زد...  حرفش ریبود که ز نیا شیزندگ یحماقتها نیاز بزرگتر یکی... زدیآب م

صال برام مهم ن که االن برام مهمه  یزیچ نهات شهیم یآخر و عاقبتش چ ستیا
بات ب با هیگ*ن*ا*هیاث مه  ند االن ه مه... هر چ باشددن ترنم  دهیفهم دیترن

سا دمینم تیرضا هایسادگ نین به ام یبوده ول گ*ن*ا*هیب باعث  که ییتمام ک
تاوان کاراشددون رو پس بدن... همه شددون رو به  دیبودن با یزیاون آبرور هیو بان

رو  یر... کاگردونمیترنم رو بهش برم ی فتهاز دست ر یآبرو کشونمویدادگاه م
 ...کردمیم شیچهار سال پ دیکه با

همه  دیبا رید نقدریهمه مدت چرا ا نی... بعد از ادمیبا تاسددف تکون م سددرمو
 رو بفهمم؟... چرا؟ زیچ
س با گاه دنیر ش عیسر یبه آ شه ا نیما ... مریو به داخل م کنمیپارک م یرو گو

سمت اتاق محمد م مایم*س*تق ضربه به در م رمیبه  ازه اج ی... وقتزنمیو چند 
 شمیوارد م دهیورود م
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.. یرسوند نجایخودت رو ا یجور: چه گهیو م شهیمن از جاش بلند م دنید با
 دیساعت هم نرس میبه ن

شه به همه چ شهی.... باورم نمدونمی: خودم هم نمگمیلبخند م با راف اعت زیبنف
 کرد

 کارت دارم نی: سروش بشگهیو م زنهیم یزحمت لبخند به
 افتاده؟ ی: اتفاقپرسمیم یبا نگران شهیرو لبام خشک م لبخند
 هیاومد... بنفشدده  شیسددوال در مورد گذشددته برام پ: نه... فقط چند تا محمد

 ادیشماها جور در نم یکه با حرفا زنهیم ییحرفا
 نه؟کیپس باز هم داره کتمان م ی: لعنتگمیو با حرص م کنمیمشت م دستامو
 گمیبا آالگل نم شی: نه... در مورد همکارمحمد

 ؟ی: پس چگمیو با تعجب م نمیشیم
ضمحمد ضوع در مورد ق مهرپرور در موردش  یکه تو و آقا هیلمیاون ف ی هی: مو

 نیبرام گفت
 برام عذاب آوره لمیاون ف یادآوری... هنوز هم رهیتو هم م اخمام

 فهممی: منظورت رو نمگمیم یسخت به
 یاصال وجود نداشت که اون بخواد به کس یلمیف نیچن گهیدختر م نی: امحمد

 کنه یتو اتاق ترانه جاساز ایبده 
 ....کنمیاز حلقه در اومده نگاش م یاچشم با

 شده خی کهیت هی... نوک انگشتام مثله زنهیم رونیداره از دهنم ب قلبم
 ؟یچد د-
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 : سروش حالت خوبه؟محمد
اصددال وجود نداشددت..  یلمیف نیاصددال وجود نداشددت... چن یلمیف نی... چن

 اصال وجود نداشت.. یلمیف نیچن
 : سروشمحمد

 هان؟-
 ؟ی: خوبمحمد

 وجود نداشت؟ یچ یعنی... ؟یگیم یدار یمحمد چ-
 روز......... هیواسه  میبذار یخوای: سروش ممحمد

 شه؟ی: جوابمو بده... مگه مگمیو با داد م شمیاز جام بلند م تیعصبان با
 یباشه کجا هست ادتی: سروش آروم باش... گهیو م کنهیم یاخم محمد

 زنمیبه موهام چنگ م تیعصبان با
 : سروش با توامگهیتحکم م با

شمویم قیبار نفس عم چند شم... م کنمیم یسع ک به  فقط و فقط دونمیآروم با
من بود تا حاال صددد بار  یجا گهیهمه هوامو داره هرکس د نیخاطر اشددکان ا

 باهاش برخورد کرده بود
 ستی... دست خودم نخوامیمعذرت م-

شن یی: با حرفاگهیم یو با ناراحت دهیتکون م یسر شه   تونمیقط مف دمیکه از بنف
 منصور باشه یاز طرف دار و دسته  یباز هی تونهیهم م لمیبگم که اون ف

 پاهام واستم... یرو تونمینم کنمیم حس
 نبود... یاون ترنم بود.. اون باز-
 : من مطمئنم اون ترنم بودگمیبلند تر م یصدا با
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 نجایا یایازت خواستم ب نی... آروم... واسه همسی: همحمد
 نهیگ*ن*ا*هش رو کمتر کنه واسدده هم خوادی... اون مگهیداره دروغ م بنفشدده

 گهیوجود نداشت... آره.. آره... مطمئنم... مطمئنم داره دروغ م یلمیف گهیم
 : اگه دروغ نباشهگهیته دلم م یزیچ هی

 : محاله... حرفاش دروغهگمیو م کشمیبه صورتم م یدست
 ...ه؟یجور هیچرا دلم  دونمینم یول
 دونمیحداقل وجدانم راحته... م کشددمیم یهمه سددخت نیاگه امروز من ا »

جدان جهینکردم در نت یگ*ن*ا*ه که تو از  یعذاب و ما اون روز  ندارم ا هم 
 نیاون روز ا دوارمی... امیکنیمرگ م یهزار بار آرزو یروز یباخبر بشد قیحقا

عذاب وجدان دسددت و پنجه  مردونت بتونه کمکت کنه که با اون یزور و بازو
 «تو باشم یلحظه هم جا هی خوادیدلم نم ی... من که حتینرم کن

بدم بب لمیاون ف خوامیم نانیاطم ی: برامحمد به بنفشددده نشددون   نینچ نمیرو 
نا براش آشدد یبردار لمیو اطراف محل ف طیمح اینه...  ای دهیرو تا حاال د یلمیف

 ......اریرو ب لمیزدم قرار شده اون ف نه... واسه برادر ترنم هم زنگ ایهست 
شدده خانم بنف هیکه  امیبه خودم م ی... فقط وقتفهممیحرفاش نم هیاز بق یچیه

 ارهیرو به اتاق محمد م
 رهیقدم عقب م هیمن از ترس  دنیبا د بنفشه
 ستیاز طاهر ن یخبر هنوز
 رمیتوجه به محمد به سمت بنفشه م بدون

 ؟یکنیم سرهم یدار هیدروغا چ نیا-
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 کنهینگام م تیبا جد محمد
 دته؟یجد هی: هان؟؟... بازگمیتوجه به محمد با داد خطاب به بنفشه م یب

 هی شددمیمجبور م یبه رفتارت ادامه بد نجوریهم ی: سددروش اگه بخوامحمد
 باهات رفتار کنم گهیجور د
 شهیبنفشه جمع م یتو چشما اشک

 یو با ناراحت ارمیم نییامو پا... صددددزنمیو چنگب به موهام م کشددمیم یآه
ض یخودت رو تبرئه کن یخوای: مگمیم ستان حذف کرد لمیف هیکال ق  یرو از دا

هت رو کمتر کن باور م ی... فکر کردیکه گ*ن*ا*  زرویتا د کنمیحرفات رو 
 یسازیم سهیقد هیترنم گ*ن*ا*هکاره بعد امروز ازش  یگفتیم

 رو گفتم قتی: من حقگهیبا هق هق م بنفشه
 ی... نه... محاله... اون دختر ترنم بود... مطمئنم دختر توشددهیم یدلم خال هت
 ترنم بود لمیف

بار  هیبود اما مطمئنم ترنم فقط  یچ لمیاون ف دونمی: من نمدهیادامه م هیگر با
 عاشق شد

 ...کنمیرو مشت م دستام
 زنهیم یتلخ لبخند
 نبود شیدگتو زن یا گهی: اون هم عاشق تو... مرد دبنفشه
 ...شهیحبس م نهیتو س نفسم

.. یوجودم یسروشم... سروشم... به خدا همش دروغه.... به خدا تو همه  »
بار...  هی نی.... سددروش باورم کن.... همیو هسددت یبود میتو تنها مرد زندگ

 «دفعه... تو رو خدا باورم کن هی نیهم
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 اوردیم تو رو ماس شدی: هر بار که حرف از عشق و دوست داشتن مبنفشه
 یگ*ن*ا*هیثابت کن ب-»

 کنمیرو دارم م می... من که همه سع؟ی: آخه چه جورترنم
 هی متونیتازه م یو مدرک برگشددت لینداره... هر وقت با دل یاونش به من ربط-

 برات کنم یفکر
 : سروشترنم

 ه*ر*زه اریاسم من رو به زبون ن-
... باورم کن... سددتمین ه*ر*زه نسددروش... به خدا م سددتمی:من ه*ر*زه نترنم
 بار هی نیهم

 کردم ادیز تایخر نیاز ا-
 یکنیاشتباه م ی: دارترنم

 دمیم ستیپل لیشرکت به جرم مزاحمت تحو یجلو یایب گهیبار د هی-
 «:سد د دروشترنم

ترنم  یجذبت شددد...من متوجه شدددم ول دی: از همون اول که تو رو دبنفشدده
عاشددق بود... روز به روز عاشددقتر  ی. محاله... ول..؟ینه من و عاشددق گفتیم
 شدیم

 شهیازم بلند نم ییصدا چیبگم اما ه یزیتا چ کنمیباز م دهنمو
ور که دورا د ی... اصال کسدونستیرو مثل برادر خودش م اوشی: اون سبنفشه

 نبود جز ترنم یبهم برسن کس اوشیکمک کرد ترانه و س
 یرو شروع نکرد یخوب هی: بنفشه بازگمیم یسخت به
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 هگیگذشددته... د یکی: آب از سددر من گهیو م کنهیحرص اشددکاش رو پاک م با
نه... من  ای یباور کن سدددتیواسددده از دسدددت دادن ندارم... برام مهم ن یزیچ
 دونستمیرو گفتم که م ییزایچ
ترنم باعث شددد  یچ یعنی... گهیداره م یچ نی... اادینفسددم باال م یسددخت به

 م برسن...پاهام تحمل وزنم رو ندارن...به اوشیترانه و س
 ییتو ...یی... آره خائن توییتو هیخائنه واقع هیکه  ی...کسددسددتمیمن خائن ن »

 « یکه من توش گرفتار بودم تنهام گذاشت یاز مخمصه ا یخالص یکه برا
 کشنیم ریهام ت قهیشق

 فتمیتا ن رمیگیم واریرو به د دستم
شه ست خورده  نیا شهی؟ باورت نم هیچ: گهیو م زنهیم یپوزخند بنف جور رود

دادن...  یمثله من... همونجور که من رو به باز یهسددت یکی... تو هم ؟یباشدد
 گرفتن یتو و امثال تو رو هم به باز

 شنومینم یچیه گهیبه دهنش زل زدم... د یناباور با
 از اطرافم ندارم یدرک چیکرده... ه خیبدنم  ی همه

و من باز هم  گفتیرو م قتیتمام مدت داشت حق یعنی: کنمیزمزمه م رلبیز
 گشتمیم قتیدنبال حق

ستیا یبدبخت آخه» سه  یمن کار نجا سروش وا شده به  هی ینکردم ...  بارم 
 «بار بهم اعتماد کن...  هی ی... فقط برایکنیچشمام نگاه کن آخه چرا باورم نم

 شنیتو چشمام جمع م اشک
 نکردم... نه.... رو گفت و من باورش قتیاون حق-

... 
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 دمیرو به شدت تکون م سرم
 نه-

 زنهی... ترحم تو نگاهش موج مفتهیبه محمد م نگام
 : حق با اون بود... من خائن بودم...گمیبا بغض م کنموینگاه م بهش

 : سر.....محمد
 تنها بود... من تنهاترش کردم یمن ترکش کردم... اون تنها-
 بود؟... مگه دوستت ن؟ینگفت یچیچرا ه ی: لعنتگمیداد خطاب به بنفشه م با

سونهیسرعت خودش رو به من م ای محمد صداتو گهیم تیو با جد ر سروش   :
 شددمیمجبور م یطور ادامه بد نیا یاگه بخوا یسددخته ول دونمی... منییپا اریب
 کنم رونتیب

 خورهیبه هق هق افتاده... شونه هاش تکون م هیاز شدت گر بنفشه
 ...زنمینفس نفس م تینعصبا از

 : پسر آروم باشمحمد
 رمیگیرو از بنفشه م نگام

 آرزوهاش رو پرپر کردم یاز همه من داغونش کردم... من همه  شتریب-
 : چهار سال به پام نشست تا برگردمدمیبا غصه ادامه م کنمویم یمکث
 شنیترنمه که تو ذهنم تکرار م یحرفا فقط

 یبگ و ی.... منتظر بودم برگردیرت بودم که برگردچهار سددال منتظ نیتمام ا »
ترنم اشددتباه کردم... ترنم هنوز هم دوسددتت دارم.. ترنم هنوز هم عاشددقتم... 

به تو بد کردن کردن...  ایدن یهمه  فهممیحق با توهه... حاال م دونمیحاال م
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 اومد... تیسددال خبر نامزد 4تو هنوز هم پاک بود... اما بعد از  دونمیحاال م
شیسال باز تو همون بود 4بعد از  سرو سه  ی... همون   یکه باورم نکرد و وا

 «رفت شهیهم
 شنیم یمحابا از چشام جار یب اشکام

هم  یمن کشددتمش... با باور نکردنم باعث مرگش شدددم...اون شددب آخر-
 زنمیم واریبه د یباورش نکردم... با خشم مشت

 من م*س*تحق مرگم-
ب یعشددق ی.. برایک ی... برایمتیبه چه قکنم...  یزندگ دیبا چرا ه که خودم 

خودم ندارم.. با خشددم سددرم رو به  یرفتارا یرو یکنتر گهیکشددتنش دادم... د
 کوبمیم وارید
 کنمیم یچه غلط نجایمن ا ستیترنم ن یوقت-

من رو  یو جلو ادیبه خودش م عیشده سر ریکه از عکس العملم غافلگ محمد
 کنمیصورتم احساس م یخون رو رو یسی... خرهیگیم
 ستمیمردنم ن قیال یمن حت-

 کنهیکه چند نفر رو صدا م شنومیمحمد رو م یصدا
 با خودت پسر؟؟ یکرد کاری: چمحمد

اطراف برام دورتر  یلحظه به لحظه صداها یول شنومیباز شدن در رو م یصدا
 رمیمطلق فرو م هیاهیس یو بعد هم تو شنیم

********** 
 &&ترنم&&
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 نیو غمگ رتریدلگ شهیو اون رو از هم چهیپیاتاق م یخواننده تو نیغمگ یصدا
... هیجور هیچرا؟... از صبح حالش  دونهیگرفته... نم بی... دلش عجکنهیتر م

که براش حکم  ی... با وجود دو تا حامکنهیم یبی... احساس غربیجور عج هی
بت م باز هم احسددداس غر نهیبرادر رو دارن  گار آراک از وجودش  مش... ان

 اما امروز با دارهیدسددت از سددرش برنم ی... هر چند اکثر روزا دلتنگدهیپرکشدد
بل فرق داره ... نم یروزا نهیق نهی... فقط مه؟یفرقش تو چ دو له  دو امروز مث

 هی... امروز ستین یروز عاد هی... امروز انگار ستیقبل ن یاز روزا چکدومیه
 استرس بد هی... کنهیذره آبش م رههمه وجودش رو گرفته و ذ یخاص یدلشوره 

 کنهیم ادیو تپش قلبش رو ز ارهیکه وجودش رو به لرزه در م
 نداره دهیآروم بشه... اما باز فا دیتا شا کشهیم یقیعم نفس

 من چم شده؟ ایخدا-
 قلبش باال رفته ضربان

 تخت نشسته یرو
 قراره یتاب و ب یدلش ب بی... عجکنهیتو ب*غ*لش جمع م پاهاشو

 !شه؟ی: نکنه امروز عروسگهیوار م مزمهز
 فتهیحرف سروش م ادی

 «دیاریب فیحتما تشر مونهیعروس گهیماه د دو»
 کرده یوقته عروس یلیهم خ دیشا-

 بتونه از ضربان قلبش کم کنه دیتا شا ذارهیقلبش م یرو رو دستش
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گذرونم... زندگ ایخدا- که بتونم ب  یخودت کمکم کن... خودت کمکم کن 
به  یوقته عادت کردم ول یلی... به نبودش خگذرهیسخت م یلین سروش خبدو
ملم صبر و تح ای... خداشهیبرگشتنش رو داشتم... هم دیام شهینه.. هم یدیناام

 ادیز یلیکن... خ ادیرو ز
 کشهیم یقیعم آه
 دوستش... نی... بهترفتهیدوستش م ادی

 یورنجیکه ا کردینم فکرش رو هم چوقتی... هنهیشددیرو لباش م یتلخ لبخند
شه... ا شت خنجر بخوره... ا ینجوریبهش خ*ی*ا*ن*ت ب داغون  ینجویاز پ

 نیبه ا یاحتماالت فکر کرده بود ول یبه همه  زیبشدده... به همه کس به همه چ
س میلحظه هم به خودش اجازه نداده بود حر هی یبرا ینه... حت یکی  ونشیتدو

 نیبهتر یبرا طنتایشدد ی. با همه ..هایشددوخ یرو خدشددده دار کنه... با همه 
 حرمت قائل بود یلیدوستش خ

 کنهیتکرار م ریاخ یروزها نیو مثل تمام ا دهیرو تکون م سرش
دختر..  یتونی... تو میتونیترنم فراموشددش کن... ترنم فراموشددش کن... تو م-

 فراموش کن
: آخه چه دهیادامه م رسددهیکه از شدددت بغض به زحمت به گوش م ییصدددا با

جونم به جون سددروش  دونسددتیدوسددتم بود... اون م نی... اون بهتر؟یجور
 بسته هست

 احساس نشیس یدر قفسه  یدرد شهیاز دست دادن عشقش باعث م ادی دوباره
 دهیکنه... بغضش رو به زحمت قورت م

 کنم؟... سروش..... کاری:سروش چگهیناله م با
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 لرزنیم دستاش
س- س... آره... حتما شهیحتما عرو  یهمه ب نی... ایهمه دلتنگ نی.. اشهیعرو

 باشه لیدل یب تونهی... نمیقرار یهمه ب نی.. ایتاب
 مانیرو ن مانیشددده بود پ داریب ی... وقت دیدیفقط و فقط کاب*و*س م شددبید

کرده بود اما  دارشیب مانیبود... پ دهیسددر خود د ینگران باال یرو با چشددما
 اوردین ادیرو به  از کاب*و*س ها چکدومیه یداریب یتو

 رمینه آرومم نه دلگ یکه تو خوشبخت نیاز ا من
شک نر کنهیرو م شیسع ی همه ضع زهیکه ا شکنه که بغض نکنه که   فیکه ن

 کنهیم کشیتحر شتریخواننده ب ینباشه اما صدا
 خوشبختت کنم خواستمیخوشبختت کنم... به خدا م خواستمیم-

 شهیم ریچشمش سراز یاشک از گوشه  یا قطره
 رمیم یمونم نه م یزخم خوردم که نه م یجور هی
مه م ریز نهیلب زمز فا یب اری: ک له خ یو نگ آغوش  یلیمن مث از روزا دلت

سال… گرمتم شت رو از من در یمثله تمام اون چهار  و من رو  یکرد غیکه آغو
 یبودنت گذاشت یدر حسرت تمام لحظه ها

 که شد دردم ییایرو هیبود  نیآرزوم ا تمام
شن نامزد یکه تو فتهیم یشب ادی ساف برا یج شقش آرزو یمه شبخت یع  یخو

 بدجور دلش رو سوزوند شهیکرد اما جواب سروش مثه هم
 آرزو کردم یچ نیبارم نوبت ما شد بب هی

 «میشیمطمئن باش خوشبخت م میندار یاجیاحت یجنابعال ریخ یدعا به»
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 گم خدا رو شکر خوشبخته یعمره با خودم م هی
 «رو درک کنم یعشق واقع یبا نامزدم تونستم معن ییآشنا با»

 گفتنش سخته نیچقدر ا یرو شکر خوشبخت خدا
پلکاش راه باز  ریمحابا از ز یاشددک ب ی... دوباره قطره هابندهیرو م چشددماش

سرکنندیم  باز هم پر از درده... پر یول شهیم سیصورتش خ هیاز ثان ی... در ک
 جوابه یب ی.. پر از هزاران چراهااز بغضه... پر از اشکه.

 رحمه یدردفب نیا یول یدون یکه تو نم نیا نه
 چهیپیسروش تو گوشش م یصدا

... امروز مدام به یهمه راه اومد نیکه ا ینینامزدم رو بب یدوست داشت یلیخ »
 « یشده بود رهیمن خ دیعشق جد

 فهمه یمرد م کیفقط  ایرو تو دن ییزایچ هی
 شه؟یم دایمرد هم پ یهمه نامرد نیمگه تو ا-

 گمید یکیخندم تماِم شب  یروز م تماِم 
ضش سعدهیرو به زحمت قورت م بغ شکاش رو بگ یجلو کنهیم ی...  . ..رهیا

ض یلیخ یلیاما خ سونتر یسخته... بع  مکنرمیغ ایدن یکارا نیمواقع انجام آ
 شنیم

 گم یم یبد یمردم دروغا نیاز حالم به ا من
 شب آخرش تو گوشمه یه هق هق افتادم... هنوز حرفاب هیشدت گر از
نگو... امشب فقط آغوش تو  یچینگو ترنم... امشب ه یچی... هددددددسیه »

 «کنهیآرومم م



wWw.Roman4u.iR  986 

 

با  ی... هنوز هم لحظه هاشددهیوجودش احسدداس م یآغوشددش تو هیگرم هنوز
دستاش رو... صداقت  ی... ضربان قلبش رو... مهربونکنهیاون بودن رو حس م

 « نهیبیوجودش اون لحظه ها رو با چشم م یش رو... هنوز هم با همه کالم
 حال مشده... یب هیشدت گر از

 ... آخه چرا؟؟؟یکار رو کرد نی: آخه چرا باهام اکنهیبا خودش تکرار م مدام
... 

 فتهیدوستش م ادی
رو  سهیقد هی... تو برام حکم یدوستم بود نی: تو بهترگهیخودش زمزمه وار م با

تو  یدگزن یمن تو ی... الگودونستمیم ایدختر دن نی... من تو رو پاک تریداشت
 یکار رو کرد نی... چرا باهام ایلعنت یبود
 شهیباز م یاتاق به آروم در
حال و روز ترنم لبخند رو لبش  دنیاما با د شدددهیبا لبخند وارد اتاق م مانینر

 شهیخشک م
 شده ترنم؟ ی: چگهیبا وحشت مو  ادیبه سمت ترنم م یبا نگران مانینر

 دهیگلوش اجازه نم یبغض تو یبگه ول یزیتا چ کنهیدهنش رو باز م ترنم
 اومد؟ یکس می: ما نبودگهیبا ترس م مانینر
 کنهیو اشکاش رو با دست پاک م دهیزحمت بغضش رو قورت م با
 اومده؟ یکس گمی: ترنم با توام؟... مدهیبلندتر ادامه م ییبا صدا مانینر
 شنوهیخودش هم به زور م یکه حت کنهینه آروم زمزمه م هیلب  ریز
 چه خبره؟ نجای: امانیپ
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... کنهیم هیداره گر یحال یبا ب دمیدر رو باز کردم د نکهیهم دونمی: نممانینر
 میذاشتیتنهاش م دینبا

 رهیتو هم م مانیپ یاخما
 شده؟ ی: ترنم چمانیپ
م و به سمت تخت ترن کنهیرو قطع م شهیکه داره پخش م ینیآهنگ غمگ مانیپ
 ادیم

له نم ی: آبجمانینر کرده  تتیاذ یشدددده؟... کسدد یچ یبگ یخوایخوشددگ
 ؟یخانم

 دهینه سرش رو تکون م ینشونه  به
 ؟یکردیم هی: پس چرا گرمانیپ

... دوسددت نداره ناراحتشددون رهیگیم مانیو نر مانیخجالت نگاهش رو از پ با
با انگشدد که  نه همونجور  بازک نهیم یتاش   یزی: چگهیم ینیبا لحن غمگ ک

 خورده دلم گرفته بود هینشده... فقط 
 کشهیم ینفس آسوده ا مانینر
 نگرانتون کردم دیببخش-

 شنیخورده وا م هی مانیپ یاخما
ند مانینر نهیم یلبخ حاال بگو بب هیحرفا چ نی: اگهیو م ز چرا  منیکوچولو... 

 دلت گرفته بود؟
 رهیخورده آروم بگ هیقلب ناآرومش  دیتا شا هکشیم یقیعم نفس
..... 

 می: ترنم منتظرمانیپ
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 دی... باور کنستین یمهم زیچ-
 اگه مهم نباشه ی... حتمیشنوی: ممانیپ

 بندهیرو م چشماش
.... 

 نهیشیرو لباش م یتلخ لبخند
شت و  یمهم یکه تمام اون روزها که حرفا کنهیخودش فکر م با سه گفتن دا وا

 ادیه ک یامروز ینه خواست بشنوه ول دینه شن چکسیشنوا بود ه یتاج گوشمح
 وانخیشددددن که م دایپ بهیانتظار نداشددته باشددده دو تا غر چکسیگرفته از ه

شنون...آره م شنون... حرفا خوانیب س یب ود ب دهیبر ایند یرو که از همه  یدل ک
 نداشت ندهیبه آ یدیام چیو ه

 بگو یزیچ هی: ترنم تو رو خدا مانینر
: کنهیبسددته شددروع به حرف زدن م یاز چند لحظه مکث با همون چشددما بعد
شا دیشا شه...  سخره با شه... نم دیم حس  یول دونمی... واقعا نمدونمیهم نبا

فاق بد... ات هی... فتهیم یاتفاق هیداره  یخاک یکره  نیاز ا ییجا هیکه تو  کنمیم
و قرارم رو از من  ومکه هسددت آر یزیهر چ دونمی... فقط میچه اتفاق دونمینم

 دونمی... نمیهمه دلتنگ نی... ایقرار یهمه ب نی... ایتاب یهمه ب نیگرفته... ا
نه  فاق هی دونمی... مدهینم یخوب هی... دلم گواههیچ ینشددو تاده...  یات اف

 مطمئنم... شک ندا..........
ختر ... دشده؟ ی... فکر کردم چی: ترنم من رو کشتپرهیوسط حرفش م مانینر

 نشده یچیفکرا نکن من مطمئنم ه نیاز ا
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شتباه نم دونمینم- رو  میزندگ یکه همه  ی... منکنهیداداش...هر چند دل من ا
 تهفیم ییاتفاقا هیحس کنم که داره  تونمیرفتم االن م شیبا حرف دلم پ

 یجور نیهم یکنیبد گذشددته فکر م یهمش به اتفاقا یوقت ی: خانممانینر
 گهید یشیم
 یحرف درسددت تو عمرت زده باشدد هی: اگه گهیم شیشددگیهم تیبا جد مانیپ

 نهیهم
 .........مای: ِا... پمانینر
نهیرو قطع م مانیحرف نر یحوصددلگ یبا ب مانیپ با اک  نی: ترنم خودت رو 

 نشده یچیخسته نکن من مطمئنم ه خودیب یفکرا
 گهیچرا حسم م دونمینم یهم حق با شماست... ول دی: شاگهیو م کشهیم یآه

اتفاق هر  و اون فتهیقراره ب ایدر حال افتادنه...  ایافتاده..  یندیاتفاق ناخوشددا هی
 یتو یزیچ چیمربوط به سددروشدده... چون ه ادیکه هسددت به احتمال ز یزیچ
 قرار کنه یطور ب نیجود نداره که من رو ا ایدن
گاه مانیو پ مانینر ند مانی.... نرندازنیبهم م ین نهیم یتصددنع یلبخ و  ز
 دهیبگه که ترنم اجازه نم یزیچ خوادیم
 چراها نباش نی... پس از جانب من دنبال ادونمیاز چراها رو نم یلیجواب خ-
 یگردیفکر کن که برم نی... به ایفکر کن ندتیبه آ دی: ترنم تو حاال بامانینر
 شهیخوب م زی... همه چشهیثابت م تیگ*ن*ا*هیخونوادت... ب شیپ

و ناتموم.. به  یطوالن ی...به سددکوت هاکنندیع آدما عادت ممواق یبعضدد-
صه ها یدر پ یپ یهاییتنها شکها ی... به غ ه شبانه.... اونوقته ک یروزانه... به ا

مه چ یحت گهید ته هم بشددده د زیاگه ه گذشدد له  ندارن... آره  تیظرف گهیمث
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 یحت هگید دمیمن رس هبرسن ک ینقطه ا نیبه ا ی... آدما وقتمانی... آره پمانینر
 زیاگه همه چ یحت گهیکردن رو هم ندارن... اونوقته که د یخوب زندگ تیظرف

 هستن بهیآل باشه باز هم باهاش غر دهیهم ا
کاو مانیو نر مانیپ ندیبهش زل م یبا کنج فازن ترنم سددر  ی... از حر

قط از ف دونندیترنم نم هیخونوادگ هیاز احساسات و زندگ یادیز زی...چارنیدرنم
 که منصور سرش آورده خبر دارن ییبالها
مه م ترنم با بغض ادا کافدهیهمونجور   فیکن یمن زندگ یروز جا هی هی: فقط 

ونوقته ا یو اون کن نیا یحواله  یتصنع یلبخندها فیزیاشک بر فینفس بکش
شنگ ایدن یفهمیکه م ضستین رسهیکه به نظر م یزیاون چ هیبه ق مواقع  ی... بع

 هیبشدده که  ینهمو یاگه زندگ یاونوقت حت شددهیم ریبه آرزوها د دنیرسدد یبرا
 هی... یکنینم یباز هم باهاش احسددداس خوشددبخت یعمر آرزوش رو داشددت

شم  یبودم ول شهی... با همه کس... من همزی... با همه چیبیغر ییجورا در چ
هم  دی... شاشدنیتفاوت از کنارم رد م یو ب دنیدینبودم... همه من رو م ایلیخ
نارم  ایلیخ ندنیمک نار هم بودن مهم شددددیهمراهم نم چکسیه یول مو ... ک

 مهم همراه هم بودنه.. ستین
ند تلخ دهیتکون م یتاسددف سددر با با لبخ که من اون همراه رو گهیم یو   :

شتم... ه ست همراه لحظه ها چکسیه چوقتیندا شه...  ییتنها ینخوا من ب
 عشقم یحت

ش کنهیمکث م یا لحظه صداش یو بعد با لرز ستیهو که تو  شاگهیم دا  دی: 
 ازدواجه اونه یبرا هایقرار یها و ب یتاب یب نیهمه ا
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.... 
 خوادیهم م دیشا ایازدواج کرده...  ای... کنهیداره ازدواج م گهیبهم م یحس هی-

 ازدواج کنه
 رهیگیقرار م ریبدجور تحت تاث مانی... نرلرزهیشدت بغض لباش م از
 ن گرفترو از م میزندگ یکه همه  یبا کس-
 : ترنم بهش فکر نکنمانینر
 شدیکاش م یا-
 ارزشش رو نداره ای:خودت رو ناراحت نکن... دنمانینر
وجودم  هیشددگیمهمون هم گهیها هم د یناراحت نیا یول کنمیم یسددع یلیخ-

 شدن
و تو گذشددته هاش  زنهی... به رو به روش زل مشددهیتلخش پررنگ تر م لبخند
 شهیغرق م

 گفتمی.. مزدمیم ادی... فرزدمی... هر روز... هرشب... داد ممکردیالتماسش م -
باورم نکرد... ترکم  یکار چیمن ه گفتمیگ*ن*ا*هم... م یمن ب ما  نکردم ا

... شددک نکن... ادی... آره ترنم اون مادیراحت... با خودم گفتم م یلیکرد... خ
شق شهیمگه م شق و عا سال ع شه بره هوا... ن یپنج   .. امکان.ادیترنم م هدود ب

صبر کردم... خ صبر کردم....  صبر کردم...  .... ادیز یلینداره بره و برنگرده... 
باز هم صبر کردم... چهار سال آزگار فقط  نایا یاما رفت و برنگشت... با همه 

 و فقط صبر کردم...
 شهیم ریپچشمش سراز یقطره اشک از گوشه  هی

 شد؟ یخرش چآ یدونی: مگهیو م زنهیزل م مانینر یچشما تو
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 دهینه تکون م یبا تعجب سرش رو به نشونه  مانینر
 شهیم ریاشک از چشماش سراز یقطره ا دوباره

 شیاومد... اما نه خودش... خبر نامزد یاومد... آره داداش-
 کنهیم سیپشت اشک که صورتش رو خ اشک

 : خواهر..........مانینر
 شهیم رهیخ مانیپ یو به چشما رهیگینگاش رو ازش م مانیتوجه به حرف نر یب

جمله ها آرزوهام رو خورد  نیرحمتریبا ب دیمن رو د ی: وقتدهیبغض ادامه م با
 یتو به جا کاشیبودم... بهم گفت ا شیاشتباه زندگ نیکرد... بهم گفت بزرگتر

نه مرده بود غدار نم هیو بق یترا عا  دیو اون روز نفهم یکردیرو دا که من واق
زنده مونده بودم با اون  رگشددتشب دیا اون همه درد و رنج به امکه ب یمردم... من

وجودم در روح و روانم حس کردم و دم نزدم... مرگ  یحرفاش مرگ رو با همه 
شکستن قلبم  ی... صدااهامیمن مرگ باورهام بود ... مرگ آرزوهام... مرگ رو

ستمینم چکاریه یول دمیشنیرو م شقت تو ه عک نهیا ایدرد دن نیکنم... بدتر تون
و  دیشددکف ترد فمرگت باشدده... خ*ی*ا*ن*ت سددتارچشددمات زل بزنه و خوا

روز به مرگ  هیکه  سددتنین نیا هیبه سددخت چکدومیبد هسددتن اما ه نایدروغ ا
عدش خ یاون روزا و روزا ی... تو یباورهات برسدد بارم  گهید یزایچ یلیب

رد... مس کل شهیحس کرد که نم شهیگفت که نم شهیکه نم زایچ یلیکرد... خ
و از  ادیعشددقت چشددم تو چشددم... بعد اون ب یرورو به  یمن باشدد یجا دیبا
فاجعه پ دشیجد یایدن به عمق  که  ته  تار و یبریم یبگه اونوق با حرفاش   ...

ستیو نم کردیمارم م ستیهم م دیشا کنهیداره داغونم م یچه جور دون و  دون
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 البد دونمیبدم... نمنکرده ام رو پس  یتاوان گ*ن*ا*ه ها ینجوریا خواستیم
ستیم سروش هنهداغونم ک خوا ه ک دینفهم چوقتیدرکم نکرد... ه چوقتی... 

داغون و شکسته شده بودم... هر روز و هر شب عشقش  نایقبلتر از ا یلیمن خ
شیرو به رخم م شق جددیک و  دشی... نامزد جددشیجد هی... زندگدشی... ع

 زدمیدم نم یول شکستمی... مشدمیمن لحظه به لحظه خورد م
 نهیشیرو لباش م یپوزخند

 نیکه تمام ا هیهمون کس دشیبفهمم عشق جد دیاالن با نجاستیو جالبش ا-
 دونسددتیداد... سددروش من رو گ*ن*ا*هکار م یسددالها همه مون رو به باز

سه هم س نیوا نامزده که تموم اون اتهامات رو بهم وارد  یترکم کرد و حاال با ک
 ماجراست هیتهم اصلکه خودش م یکرده... کس

 شهیدرست م زی: ترنم همه چگهیم یبا ناراحت مانینر
 چیه نمیبیم بندمیچشددمام رو م یوقت نجاسددتیهم ینه داداش... نه... بدبخت-
ست نم زیچ .. .کردمیفکر م ینطوریوقتا ا یلی... من هم خ زیچ چی...ه شهیدر

سددروش  .. کهفهمنیرو م زیکه خونوادم همه چ شددهیدرسددت م زیکه همه چ
شدف هگردهیبرم شد.... قبل از ا زیچ چی... اما ن ست ن صور  نکهیدر شهمن  ی نق
شه رفتم پ هیدزد شناس... خ هی شهیمن رو بک  یلیباهام حرف زد... خ یلیروان

... نتهاطیترنم سابق بشم... با همون ش تونمیم کردمیباهاش حرف زدم... فکر م
مثل گذشددته اما االن  قای...دقاز ته دل یبا همون خنده ها... با همون لبخندا

اگه  یدرست بشه... حت زیچ مهاگه ه ی... حتشهیمثل سابق نم یچیه فهممیم
سابق نم یچیباز هم ه گ*ن*ا*همیبفهمن من ب ایدن یهمه  ... حاال شهیمثله 

شددددنم فقط و فقط تظاهر بود و  دهیقبل از دزد یروزا یکه خنده ها فهممیم
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 یها یبا شوخ دنیخند یکردن با الک یقش بازبس... ترنم گذشته مرده... با ن
 ...شهیترنم زنده نم یدر پ یپ
 کنندینگاش م یبا ناراحت مانیو نر مانیپ
مه م ریز نهیلب زمز که د زایچ یلی: خک قتیه گهیتو وجودم مردن  نده  چو ز

 شنینم
 ی: ترنم تو هنوز خونوادت رو دارمانیپ

نه برادر... نه خواهر... نه پدر... رو ندارم...  چکسی... من امروز همانینه پ-
 رو ندارم چکسینه مادر... نه عشق... ه

 شهینم لیدل دی... اگه عشقت ازت دست کشیدیناام نقدری: دختر چرا امانینر
 شهیپ یگردیبرم میخالص شد نجایاز ا یکه خونوادت هم کنارت بذارن... وقت

 یرو از نو بساز تیزندگ یتونیخونوادت... دوباره م
 ه؟یمن چ یبدبخت یدونیم-
 کنهیمنتظر نگاش م مانینر
 من زودتر از سروش کنارم گذاشتن یکه خونواده  نجاستیا یبدبخت-
پدر و مادر  هیباشدده  ادتی شددهیاما هم یدیکشدد یسددخت دونمی: ترنم ممانیپ

 یتکه به راح ستین یزی... مهر فرزند چکشنیاز فرزندشون دست نم چوقتیه
پدر ب مادر و  هات سددرد  ونریاز دل  با مات وارده  ها خاطر ات نه ب  بره... ممک

 مطمئن باش هنوز هم دوستت دارن یبرخورد کرده باشن ول
... نه... مادرم بعد از سالها بهم گفت که از من مانی: نه پگهیلرزون م یصدا با

 متنفره
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 ؟یکنی: فقط در حد حرفه دختر... تو چرا باور ممانیپ
 نهدویاون من رو قاتل دخترش م-
 رو بفهم نیترنم... ا ی: تو هم دخترشمانیپ

 داداش ستمیمن دخترش ن-
... 

ستاش م نیسرش رو ب ترنم سخت رهیگید مام : اون بهم گفت تدهیادامه م یو به 
 مادرم نبوده چوقتی... اون بهم گفت هکردهیاون سالها تحمللم م

 ؟یچ یعنی: مانینر
... من دختر هووش سدددتیمن ن یقعمونا مادر وا نکهیا یعنی: گهیهق هق م با

و من  دونهیم شیبودم... هسددتم... خواهم موند... اون مادرم رو غاصددب زندگ
نم نفر ازدواج ک هیمجبورم کنه با  خواستیدخترش... پدرم م هیرو غاصب زندگ

شه...  شر من خالص ب شکل ستینفر که معلوم ن هیتا از  شت یچه م ن که م دا
اون شدهر خراب شدده  یتو چکسیه بود...هانتخاب کرد شیزندگ یرو واسده 

شت من ن شده بودم معلوم نبود دهیکس... من اگه دزد چی... هستیمنتظر برگ  ن
 ترکشون کنم شهیواسه هم خواستمی... من مومدیسرم م ییتو اون شهر چه بال

.. .کنندیتخت مچاله شددده نگاه م یکه رو یبهت زده به دختر مانیو پ مانینر
 شهیباورشون نم

 و یدلدار یبرا یکلمه ا چیبگه اما ه یزیچ هیتا  کنهیدهنش رو باز م مانینر
 کنهینگاه م مانی... م*س*تاصل به پکنهینم دایآروم کردن ترنم پ

 قرار نگرفته بود تهایجور موقع نیبگه... تا االن تو ا یچ دونهیهم نم مانیپ
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و  زنمیر مهمه جا جا رمیرو بفهمم م قتیحق یاگه روز کردمیفکر م شددهیهم-
من  نیدی... دگ*ن*ا*همیمن ب نیدی... دمیگ*ن*ا*هیهم مدرک ب نیا گمیم

ندارم... د نداشددتم و  نامزدم چشددم  مه چ نیدیبه برادر  ما  زدروغیه بود... ا
 چنداگه  دیته خطم... شا کنمی... حس مخوادینم یچیچرا االن دلم ه دونمینم

 کردمیسکته م یاز خوشحال مدیفهمیرو م زیو همه چ فتادیاتفاقا م نیا شیماه پ
که تو خونه منتظر  یبرام مونده نه پدر و مادر ینه سددروشدد دونمیاما االن که م

 تفاوت شده یبرام ب زیورود من باشن همه چ
 ...نی: ترنم... ببمانیپ

 شهکیبه صورتش م یترنم بگه... دست یدلدار یبرا یزیچه چ دونهینم واقعا
 نیاونا بود هم یجا یهر کس دیخب شا یول ناراحتت کنم خوامی: من نممانیپ

 کردیبرخوردا رو م
سئله ا- شدم گفتم م شدم گفتم ستین یاز ارث محروم  ... از خونواده رونده 

... تسین یحذف کردن گفتم مسئله ا شونی... من رو از زندگستین یمسئله ا
... بارها و بارها سددتین یهر روز من رو به باد تمسددخر گرفتن گفتم مسددئله ا

 ی... عشقم رو از دست دادم گفتم مسئله استین یکتک خوردم گفتم مسئله ا
... روح و روانم رو به سددتین یباورم نکرد گفتم مسددله ا چکسی... هسددتین

سله ا یباز شت مسئله  مانیاما پ ستین یگرفتن گفتم م مادرم  یپدرم حق ندا
نداشددت  هسددت... اون حق یادیز یمسددئله ها گهید نجایرو از من پنهان کنه ا

ا ت اوردمیم رو درمیخرج زندگ یبه سددخت یکه حت یمجبور به ازدواجم کنه من
 ستین یبگم مسئله ا تونمینم گهید نجایمحتاج خونوادم نباشم ا
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: سروش حق نداشت اون کار رو باهام کنهیزمزمه م یخسته و گرفته ا یصدا با
 کنه!!

 ؟یرو خواهر ی: چه کارمانینر
 نپرس تچوقی... همانینپرس نر-
 دختر؟ یکنیکار رو م نی: آخه چرا با خودت امانینر
کار- با خودم هکنمینم یمن  ماکنمینم یکار چی... من  اون شددهرف  ی... آد

کار رو کردن... اونا من رو به  نیقلبم باهام ا یآشددنا یاون خونهف آدما یآدما
 خواسددتنیم کار رو کردن... همه نیروز انداختن...آره برادر من اونا با من ا نیا

ت خ ب بد قام  ت ن ندگ یها یا گ شدددونیز ب من  مرنیرو از  ت ن...  گه  یح ا
آشددغال باهام برخورد  هیهم بودم باز هم حق نداشددتن مثله  نیگ*ن*ا*هکارتر

له  هام مث با مه  مه و ه پدرم ه طاهرف  هاف  طا ند... سددروشف موناف  دختر  هیکن
که مکردنیو ه*ر*زه برخورد م یابونیخ قام  خواسدددتی... سددروش  غرور انت

شددکل ممکن  نی... هر چند گرفت به بدتررهیشددکسددته شددده اش رو از من بگ
سته  نیا فیسوال حاال تکل هی یانتقامش رو گرفت ول شک قلب و روح و روان 

 رهیگیاز قبل م شتری...با فکر کردن به گذشته ها دلم بشه؟یم یمن چ ی
 : پس بهش فکر نکنمانینر
 شهیچرا نم دونمینم یمن که از خدامه ول-
 یخوای: چون نممانیپ

 چوقتی... گذشته ها هشنیفراموش نم کنمیم یآرزومه اما هر کار تیمن نها-
 رنینم ادیاز 
 یایبا خودت کنار ب یتا بتون یرو ببخش انتیکن اطراف ی: سعمانینر
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سالها که به همگ یلیمن خ- شتم... به حرمت تموم اون  شق شونیوقته گذ  ع
شق د دمویورز شون ع شتم ولگ دمیاز ست...  ییزایچ هی یذ شک  هیتو وجودم 

ساس م شنیکه لمس نم ییزایچ  ی... االن حتشنیاما هر روز و هر لحظه اح
س خوادیدلم نم ستن حقگ*ن*ا*همیبدونه ب یک  یچیهم ه قتی... چون با دون

دوباره  چوقتیشددکسددته شددده و اون حرمتها ه ییحرمتا هی... شددهیدرسددت نم
سط افتاده که باعث م نیا ییاتفاقا هی...شنینم میترم همه  یپا بذارم رو شهیو

*تقل م*س خواسددتمیکردن نبودم م یبه فکر تنها زندگ چوقتیکه ه ی... منزیچ
 بشم

 ابونایکه تو خ یگرگ صددفت یجامعه با آدما نیا یدختر تنها تو هی ی: ولمانیپ
 نداره تیامن ختنیر
... تنها رمیک بگاز دوسددتم کم خواسددتمیهم بود که م نی... واسدده همدونمیم-

 چهار سال باورم کرد... نیا یکه تو یکس
 شنیم مونیاز رفتارشون پش قتیحق دنی: ترنم همه با فهممانینر
ه من رو زند یمرده  یاهایرو یمونیپش نیا ایآ ی... ولشنیم مونیدرسته...پش-
رو بهم بزنه دوباره  ینامزد ایآالگل رو طالق بده  ادی... مثال سددروش بکنه؟یم

 لش کنم؟قبو تونمیکه نسبت بهش دارم تو بگو م یعشق یگرده طرفم با همه بر
.... 
 کشهیم یآه
 شددهیهم یرو برا دشینامزد کرد ق یمن داره... سددروش وقت یبرا یا دهیچه فا-

... اگه گ*ن*ا*هیب ایگ*ن*ا*هکاره  هیاون نامزد  سددتیبرام مهم ن گهیزدم... د
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اون عاشق شد و من  یقابل تحمل بود ول باز کردیبه اصرار خونوادش ازدواج م
 آالگلکه تو چشددماش نسددبت به  ی... عشددقدمیلحظه به لحظه عشددقش رو د

رام ب تونهیم یا دهی... حاال اگه بخواد به طرف من برگرده چه فادمیداشددت رو د
 شهیمثله اول م زیداشته باشه... به نظرت با برگشتش همه چ

 فتهیته باغ م یمسئله  ادی
با کار زیاگه همه چ ی: حتکنهیزمزمه ملب  ریز که  یرو فراموش کنم چطور 

 امیباهام کرد کنار ب
 دهیتاسف تکون م یبه نشونه  یو سر کشهیم یآه

 : خب پدر و مادرت که هستنمانیپ
 نیب یاحترام یبا کدوم احترام... با کدوم حرمت.... وقت یآره... هسددتن... ول-

مادرم بود محروم  دنیکه د میعیرو از حق طب پدرم من ینمونده... وقت یما باق
بهم گفت تمام اون سدددالها مجبور بوده تحملم کنه فکر  مینامادر یکرد... وقت

تفاقا ا نیا یگفتم اگه همه  هبرگشت مونده باشه... همونطور ک یبرا ینکنم راه
 تونستمیمونم... مب تونستمیببخشم... م تونستمیم فتادیفقط چند ماه قبل اتفاق م

. ..تونمینم گهیاالن د یخاطرات گذشددته رو کمرنگ کنم ول یمدت هیبعد از 
دم... بگم فراموش کر تونمینشدددده... نم یچیبگم ه تونمیبرگردم... نم تونمینم

 سددتیاتفاقا افتاده... چون قرار ن یلی... جون خسددتیندر کار  یچون برگشددت
ب خوامینم گهیتنها بودم... د میتمام مراحل زندگ یفراموش کنم... من تو ه دل 

برام موندگارن... مونا گفت از اول از من  یتا ک سددتیببندم که معلوم ن ییکسددا
شده... پدرم هم م شق  سروش گفت دوباره عا ستیمتنفر بوده...   هیزندگ خوا

 برادرام هم که روشنه فیرو بسازه... تکل ودشخ
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 ؟ی: ازشون متنفرمانینر
شکاش شده... انگار با حرف زدن بر ا شک  سبک  مانیو پ مانینر یاخ دلش 

 شده
بود  میتنفر وجود نداره... باالخره مونا نامادر یبرا یلیدل سددتمینه... متنفر ن-

ش خود هی... باالخره پدرم هم زندگدونستمیاشتباه از من بود که اون رو مادرم م
شتباه از من بود که ازش انتظار حما شت ا سروش  تیرو دا شتم... باالخره  دا

 هیازدواج کنه که همه اون رو  یرکه با دخت کردیقبول نم رتشیبود غمرد  هیهم 
با دمی... فهمدمیرو فهم زایچ یلیروزا خ نی...ادونسددتنیه*ر*زه م  دیکه ن

 پدر و مادرم گرانیاگه اون د یداشددته باشددم... حت گرانیاز د خودیانتظارات ب
 خوامیبسازم... مرو  ندمیآ خوامیبه خودم فکر کنم... م خوامیدفعه م نیباشن...ا

ه ک ییزای... با چدونمیراجع به مادرم م زایچ یلیدنبال مادرم بگردم... حاال خ
 مادرم عاشق من و خواهرم بود... دمیفهم دمیاز پدر منصور شن

 نهیشیتو گلوش م یپدر منصور دوباره بغض بد یحرفا یادآوری با
 ..........ستیکه ن ینبود... خواهر چوقتیکه ه یخواهر-
باره داره حالش بد م نهیبیکه م مانینر ر د بشیدسددتمال از ج هی شدددهیترنم دو
ماغ ترنم م ی... اون رو جلوارهیم حث رو عوض م رهیگید نهیو ب  هی ی: ترنمک

 کن... تا راه تنفست باز بشه نیخورده ف
با تعجب نگاه ترنم عد اخماش تو هم م ندازهیبهش م یاول   ی: بگهیو م رهیب

 تنفسم بازه... من راه تیترب
 ته؟یترب ی: من کجام بمانینر
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 همه جات-
 کجا؟ قای: دقمانینر
 از سر تا پات-
 : نه بابامانینر
 به جون تو-
 یبعد با لحن بانمک زنهیبهش م یو چشددمک ندازهیم مانیبه پ ینگاه مانینر

 دوره زمونه چقدر نمک نشناس شدن نیا یبرادر... دخترا ینیبی: مدهیادامه م
ستش و م کوبهیمحکم م دبع شکنه اگهیبه د ست که نمک نداره... من  نی: ب د

 قدرنشناسم یدختره  نیا زونهیرو بگو که نگران دماغه او
 من نمک نشناسم زونه؟یدماغ من آو -
 نییپا زهیریشرشر داره م نجوری: پ نه پ دماغه منه که هممانینر
 مدددددانینر -
نت  یاهرخو ی... راسددتی: جونم خواهرمانینر ناس بود مک نشدد در مورد ن

 یهست ینمک شناس خوب دونمیکردم م یشوخ
 یادب یب یلیخ -
 گهینم یچیو ه کنهیبا لبخند به جفت شون نگاه م مانیپ

که  نی... همیهسددت ینمک شددناس خوب گمی: وا... چرا؟... بده دارم ممانینر
 گهید یشناسکه نمک  نهیا یخودش نشونه  یکرد دایمن رو پ هیبه بانمک یآدم

 برو بابا... تو نمکت کجا بود؟-
 ارم؟ی: تو آشپزخونه هست برم بمانینر
 مددددانینر-
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 اری: صدددات رو بگهیو م کنهیترنم حلقه م یدسددتش رو دور شددونه ها مانینر
 ...فهیضع نییپا
 نه به خواهرت یبه زنت بگ دیبا نویا-
 گمیم یاهرم: حاال که زن ندارم... پس به تو که تنها خومانینر
 ام؟ فهیمن ضع-
پا ینگاه مانینر تا   یبگ ی: هوممممممم... هگهیو م ندازهیترنم م یبه سددر 
 یتر فیهم ضع فهی... از ضعینگ

به  بیدسدددت به ج دهیو ترنم گوش م مانیهمونجور که جر و بحث نر مانیپ
 ترنم شده... ی... بدجور ذهنش مشغول حرفارهیسمت پنجره م

 کشمتی. مولم کن.. مانینر-
 شه؟یم ی: اگه بفهمه چکنهیزمزمه م رلبیز مانیپ

بر  نکهیسددروش زنده مونده باشدده... با ا دونهیم دی... بعکنهیسددروش فکر م به
سروش رو  صور  ستور من شک داره  دیقابل د یجا هیخالف د انداخت باز هم 

 دایتماس با همکاراش پ یبرا یکه زنده مونده باشدده... امروز هم نتونسددت راه
 کنه

 میخبر یب ایو از دن میافتاد ریده کوره گ نی: تو اکنهیزمزمه م یناراحت با
 ؟یشیمن م فی: برو جوجه... تو کجا حرمانینر
 حرفت موافقم نیآره واال... با ا-
 یموافق بود زیچ هیبا  ی: چه عجب باالخره جنابعالمانینر
 ستین یشک چیه یهست یابونیغول ب هیخودت  یشما برا نکهیتو ا-
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 ؟ی:چددددددددمانینر
 ... غول از نوعیدیکه شددن نی: همچهیپیاتاق م یترنم تو فضددا طونیشدد یصدددا

 یابونیب
 رسمی: حسابت رو ممانینر
 دهیترنم رو محکم فشار م گهیرو م نیا مانینر
 آخ.........-
 : بگو غلط کردممانینر
 کمک مانیعمرا....پ-
ولش  مانی: نرگهیم تیبا جد کنهیرو نگاه م رونیهمونجور که از پنجره ب مانیپ

 کن
 : محاله.... بگو غلط کردممانینر
 عمرا-
 یشیم یزندان نجای: پس حاال حاال هممانینر

ستا هی ترنم کنه  ولش مانینر شهیو که باعث م رهیگیم مانینر یگاز محکم از د
 دهیم حیبعد فرار رو بر قرار ترج

 : آخ...مانینر
.... 

 د؟یکنیم کاریچ نی: شماها دارگهیو م گردهیرص به سمتسون برمبا ح مانیپ
 رمتی... بگیمبگه: آخ.... آخ... ترنم... دسدتمو کند مانیتوجه به پ یب مانینر

 فاتحه ات خوندست
 : برو باباترنم
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 ایب نگفتم ی: حاال گفتم بانمکم ولگهیو با اخم م شدددهیاز جاش بلند م مانینر
 من رو بخور

شونه  به یسر مانیپ شون تکون م ین سف برا  رونیو دوباره از پنجره به ب دهیتا
 شهیم رهیخ

... یشور بود یادی: زگهیو م ارهیتف کردن رو در م یادا یبا حالت بامزه ا ترنم
 یخوریبدرد خوردن نم

با یکمرنگ لبخند له...  یدنای... از خندنهیشددیم مانیپ یرو ل ترنم خوشددحا
 نیمجبور بود و ا یکنه ول یباز نیا رو وارد یدوسددت نداشددت کسدد چوقتیه

شد... برا شهیاجبار هم به هدفش مجبور بود  دنیرس یباعث عذاب وجدانش 
 کنهیرو م شیسع یجبرانش داره همه  یاطاعت کنه و االن برا

باز یبرا ی: الکمانینر که م یمن نقش  به  دونمینکن من  تو عمرت آدم 
 یدیمن ند هیخوشمزگ

 احساس نکردم یا گهید من که جز نمک خال  طعم-
 تهیی: مشکل از حس چشامانینر
 مشکل از طعم توهه-
 ارمذیم برمیم خیتا ب خیواسددتا من خودم سددرت رو ب یاگه جرات دار -: مانینر

 سر طاقچه
 قصاب؟ یمگه سر گوزنه آقا-
 : من قصابم؟؟مانینر
 : اوهومگهیو م خندهیم طنتیش با
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 ی... ترنم هم با صددداکنهیو دنبالش م هکشددیترنم خط و نشددون م یبرا مانینر
از اندازه خوشددحاله... بعد از  شیب مانیو نر مانی... از حضددور پخندهیبلند م

نا بهش زندگ ها او باره ا هیمدت مک کردن... خوب  دنیبخشدد یدو و بهش ک
ه و کرد روعرو ش شیجو رو عوض کنه مسخره باز نکهیا یبرا مانیکه نر دونهیم

شهیچقدر مد ست نر... همونون : گهیلب م ریز کنهیفرار م مانیجور که داره از د
 ادیز یلیدوستت دارم... خ یلی... خیممنونم داداش
********** 

 &&سروش&&
 «؟یخوشبخت بش شهی: مترنم»
 نددددددده-
... رهیم نییبه شدت باال و پا نمیس ی... قفسه شمیم داریوحشت از خواب ب با

 میشددونیپ یعرق رو رو ی... دونه هارزنلیم بیودسددتام عج زنمینفس نفس م
 کنمیاحساس م

 یونه خ کی... نزدنمیبیم نیماش ی... خودم رو توندازمیبه اطراف م یگنگ نگاه
 آرزوهام

 : پس همش کاب*و*س بودکنمیلب زمزمه م ریز
 رمیخورده آروم بگ هیتا  بندمیرو م چشمام

 «: سددددددروشترنم»
شمام رو باز م با ش یروزا حت نیا ...کنمیترس چ شده  دنینفس ک سخت  هم 

 که فقط و فقط برام حکم عذاب رو داره دنیچه برسه به خواب
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م نمین تو دیبا کاریچ دو نم...  ب یک کاب*و*س  یداریخواب و 
ترنم... کاب*و*س مرگ عذاب  یسددوخته شددده  ی..کاب*و*س چهره نمیبیم

 تلخ تر از ترنم... یآور ترنم... کاب*و*س حرفا
 شنیشبانه ام خالصه م یسرد در کاب*و*سها یوزهار نیا آره

که از  یکسدد یوقفه  یب یته باغ... کاب*و*س التماسددها یماجرا کاب*و*س
ها شددتریجونم هم ب کاب*و*س تن کاب*و*س  ییدوسددتش دارم...  هاش... 

رو که از سنگ بودم رو  یبودنش داره من نیدرداش... کاب*و*س نبودنش در ع
 ارهیاز پا در م

 کنمیرو پاک م میشونیپ یرو عرق
 شبها و روزها رو دوست ندارم نیا

... نمشیبیجا نم چیحال ه نیو در ع نمشیبی... همه جا مشددمیم وونهید دارم
... شددنومیجا صددداش رو نم چیحال ه نیو در ع شددنومیهمه جا صددداش رو م

 و نباشه... ی... که باشیلیهم سخته.... خ یلیتحملش سخته... خ ایخدا
... دوباره و دوباره زنمیآرزوهام زل م یبه خونه  نیماشد یها شدهیپشدت شد از

 رو به باد دادن میکه زندگ ییهایاز حماقت ها و ندونم کار شهیذهنم پر م
 از عشق شده یداد االن خال هیکه عشق رو بهم هد یا خونه

 ؟یدیبهم م یقول هی ی: سروشترنم»
 ؟یخانم یچ-

 یباهام بمون شهی:قول بده همترنم
 وونهید-
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 تونمیتو نم یسروش... آخه ب گمی:واقعا مترنم
 «امتیق امیمن باهاتم ترنم... باور کن... تا ق-
باهات نموندم... ببخش که بدقولیمنو ببخش خانم- با تو  ی...  کردم... حق 

مه  مه یتونسددتیمن نم یوجودم ب یبود ه با ه که  فادار ی... ببخش   هاتیو
 باورت نکردم ترنمم... ببخش

 فتمیدفترچه اش م یتو ینوشته ها ادی... نهیشیتو گلوم م یبد بغض
که احساس  ینرس ییجا هیبه  یروز هیکه  نهیتو ا یآرزوم برا یهمه  سروشم»

 کاشی... ابیعشددق... غر یکس... ب ی... تنها... بیامروز من رو داشددته باشدد
 «ینفهم کاشیسروشم؟... ا یبا من چه کرد ینفهم

سددر تا پات رو  دونسددتمی... اگه مدمیفهمیزودتر م کاشیا ...یخانم دمیفهم-
سخته دگرفتمیطال م ورد بعد از خ دنیفهم ستی... درد بزرگدنیفهم ری... چه 

 یالیخ یاهایشدن آرزوها و رو
 ...سوزنیم چشمام

 ...رهیبه سمت آسمون م نگام
ده من و آالگل نوشته ش یشب نامزد خیدفترچه درتار یکه تو فتمیم یشعر ادی

 بود
شب» ش هیشب آخر ام شدم ... خور فردا مال تو ببخش که  دیکه مزاحم دلت 

 «عاشقت شدم
شنه و دوباره دردها نگام سمونه... هوا رو شدن  یبه آ شن  مکرر روزانه ام با رو

شروع م سمون  از  تونمیو من هم نم شهیشروع م زی...آره دوباره همه چشنیآ
 کنم... یریجلوگ شونیادآوری
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مت"  نمیب یم یوقت ردیگ یم دلم» ما "قسدد او هسدددت... من هم هسددتم... ا
 ...«ستین

االن من هسددتم... قسددمت هسددت... فقط تو  ی: خانمگمیلرزون م یصدددا با
 یستین

از  دیها تموم شن... شا یادآوری نیا دیتموم بشن... شا دیشا دمیتکون م سرمو
باره ندارن... د یعذابم کم بشددده... اما افسددوس و صددددافسددوس که تموم و

... پر از یمونیروز پر از عذاب وجدان... پر از پش هیروز... هیشروعه... شروع 
عذاب...پر از حس  ازغم... پر از حسددرت... پر از افسددوس... پر از درد... پر 

 به همراه ندارن... یکدومشون برام آرامش چیناگفته که ه یها
 ...یآمد رید»

 «در حسرت خواستنت تمام شد بودنم
 وزمسدیدارم م کنمی... حس مرمیگیم شیترنم آت یحرفا و نوشدته ها یادآوری از
رو خاموش  سددوزونهیکه داره وجودم رو م یشددیآت نیا تونمینم یجور چیه یول

 کنم
 یخواب هم خالصدد یتو دونمیبخواب رفتم فقط م یک شدددبید دونمینم

چند شدددب از بس فکر کردم و  نیمثله تمام ا کنمینداشددتم...هر چند حس م
آرامش  یهوشددیب یحداقل تو کاشیشدددم... ا هوشیفسددوس خوردم آخرش با

 داشتم
که بعد از  نهیا دونمیکه م یزیخبر ندارم... تنها چ زیچ چیکس و از ه چیه از

 نجایفرار کردم و خودم رو به ا مارستانیکه از ب دیبهوش اومدنم به چند روز نرس
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بعد از  دونمی... فقط ممدیرسدد نجایبه ا یچه جور ادینم ادمی یرسددوندم... حت
 نیتر نیریش ادآوریکه  یی... جادمید نجایفرار روندم و روندم و بعد خودم رو ا

 ...مهیزندگ یروزا
 بره رهیگ یم میتصم یکس یوقت»

 اگه نره هم یحت
قته... برو به و یلی... خییآقا یستیمن ن شیوقته پ یلیخ…ستیتو ن شیپ گهید

 «سالمت
 رمیگیدستام م نیرو ب سرم

 زیسددروش... تو همه چ یرو خراب کرد زی... همه چی... لعنتی... لعنتیلعنت-
 یرو خراب کرد

مه  خواسددتمیم ما یدور بشددم از ه باورش نکردن...  ییآد له خودم  که مث
تحملشددون رو نداشددتم و ندارم... همون جور که تحمل خودم رو ندارم... از 

از خودم هم  شدددیم کاشی.. ا.زارمیهمون جور که از خودم ب زارمیهمه شددون ب
 دور بشم

 «…ماندیاست که بر دلت م یداغ یگاه ستیتوانستن ن شهیهم خواستنف»
مه ه نیا کاشیچشددمات رو ترجمه کنم... ا یناگفته  یتونسددتم حرفا رید چه

 تا االن حداقل بگم خودش رو ثابت نکرد... یکردیگفتن نم یتالش برا
 دمیو نشن یفتکه بارها گ نهیآخ ترنم دردم از ا-

 شیاشک یخواب چشما یبه خواب برم و باز تو یقو یبا آرام بخشها خوامینم
سروش برا کنندیکه بهم التماس م نمیرو بب شده ب هی یباورم کن...  اورم بار هم 

.... دلم خوادیشددبانه رو نم ی... دلم کاب*و*س هاخوادیکن... دلم خواب نم
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 یکردم... تو رکخونه شددون پا کیزدچند روزه ن دونمی... نمخوادینم زیچ چیه
ند روز حت نیا ند یچ طاهر رو هم  ها و  ند دلم هم نمدمیطا  خوادی... هر چ

 نمیرو بب زیچ چیو ه چکسیه خوادی... دلم نمنمیبب
 ی... دارم ب؟یی... کجا؟یخانم یی: ترنمم کجاگمیزمزمه وار م کشددمویم یآه

 رمیمیتو م
 «…داشته باشمت توانمینمدوستت دارم اما  ؛یمان یآسمان م مثل»

هاش... از  هیاز التماساش... از زجه هاش... از گر شهی.... پر مشهیپر م گوشم
 سروش سروش گفتناش

ست نداره همه چ گهیبه بعد آدم د ییجا هی از» ست داره  یدو شه ف دو درست ب
من هم  سددمینویرو م نایسددروش حاال که دارم ا یدونیتموم بشدده... م یهمه چ

ست دارم شه... حت زیهمه چ دو شا نیا یتموم ب شتن..  ست دا  ینجوریا دیدو
 یلیدوسددت داشددتنت خ نیبرام راحت باشدده... نداشددتنت در ع یحداقل زندگ

 «یلیسخته سروش... خ
 ... از خورد کردنام... از پوزخند زدنامدنامیاز رفتارام... از نشن شهیپر م ذهنم
سکنکنهیدرد م بیعج سرم شبورد  ی... م شرو از دا .. .خورمیم دارمویبرم نیما

رو باختم... هر  میزندگ یهمه  دمی... اون روز که فهمفتمیاون روز شددوم م ادی
ته بودم ول باخ بل  ند از ق ها مقصددر ا کردمیفکر نم چوقتیه یچ ت باخ نیتن

رو  باخت نیا ی قهجر کردمیفکر م یول اوردمیخودم باشم... درسته به زبون نم
سال فهم نیااالن بعد از  یترنم زده ول صال ف دمیهمه  از ترنم در کار  یلمیکه ا

 چینسبت به برادر من در دل ترنم وجود نداشت... اصال ه ینبود... اصال عشق
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که من فکر م یزیچ تا  کردمیاونجور  کار نبود  نبود... اصددال ترنم گ*ن*ا*ه
 تاوان پس بده

ندگ نیتر تلخ» مت ز جا یقسدد یاون  به خودش م هی فکر  ی: چگهیکه آدم 
 شد... یچ م؛یکردیم

! شددد! یو چ کردمیفکر م یرو!!... واقعا چ یزندگ هیباز ینیبیسددروش... م آره
حروم شددده الاقل تو  یخوش باش سددروش... خوش باش... بر من که خوشدد

 «خوش باش
م برام ه دنینفس کش یحت نیبغض سنگ نی... با اشمیدارم خقه م کنمیم حس

 سخته
تو تاوان  ی.... خانمایکردم؟... خدا کاریمم چکردم؟... من با ترن کاریمن چ-

 ... آره گلم من رویتو تاوان اشتباهات ما رو پس داد یاشتباهاتت رو پس نداد
 ... سروشت رو ببخشیببخش... سروشت رو ببخش خانم

***** 
... از طاها.. از اوشیاطرافم... از سدد یآدما یمتنفرم... از خودم و همه  چقدر

وقتا از مادرم... تنها  یبعضدد ی... حتلیمادر ترنم... از فامطاهر... از پدر و 
 نه خوبش گفتیپدرم بود... نه بد ترنم رو م کردیکه همش سددکوت م یکسدد
 رو...

انگار  ...شودیفراموشم م دنی... نفس کشکندیم تیدلم هوا یچرا وقت دانمینم»
 «را ندارد یگرید یدلم تاب هوا

همه درد  نی... تحمل اشدددیم یذهنم خاللحظه  هی یبرا کاشیخدا... ا یوا-
 جا به جا کردن کوهه یبرام به سخت
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گاه پوزخندفتمیحماقتهام م ادی  گفتمی... با خودم منهیشددیرو لبام م ی...ناخودآ
نامزد م گل  بت م کنمویبا آال ثا .. .سددتمیعاشددقش ن گهیکه د کنمیبه ترنم 

ام خورد کنم... موفق پاه ریغرورم رو از نو بسددازم و غرورش رو ز خواسددتمیم
و اون  دمیهم شدم... غرورم ساخته شد و غرورش خورد شد...من به عرش رس

سقوط کرد... ول شدن  نکهیچقدر غافل بودم... غافل از ا یبه قعر  بعد از خورد 
داشته  دیرو که با یاون ی... االن غرور دارم ولامیم نیاون خودم هم با سر به زم

که غرورم رو خورد کرده بود و  یاون کسدد کردیفکرش رو م یباشددم ندارم...ک
 ریز زیهمه چ کردیفکرش رو م یباشدده... ک ودهداده بود ترنم نب یهمه رو به باز

شه ا یسر دختر شه که با نق شده وارد زندگ یبه نام آالگل با ساب  ... شد میح
ت فرشته ساخ هیاز خودش  ییکه با مظلوم نما ی... آالگلشیدر لباس م یگرگ

همه خراب کرد و خودش رو  شیفرشددته که ترنم رو پ هیرو نابود کنه... تا ترنم 
سر منف همه  ست و پا ریوجود من ز یباال برد... ترنم منف خانم منف هم  ید

شنا کتک م بهیهر غر سخر قرار م خوردیو آ ه من تظاهر ب یول گرفتیو مورد تم
... دمیهمف رید ... چهساختمیم سهیقد هیترنم  شیو از االگل پ کردمیشاد بودن م

 .........ریچه د
مه م ریز که خکنمیلب زمز حال اسدددت  قدر م مان نت ه  کردمیم الی: برگشددت

 …رفتنت
سروش... با نیا ی: همه دمیادامه م یسخت به ش دیدردا کمه  از  شتری... بیبک
 تو عشق پاک ترنم نبود اقتی... لیرو نداشت اقتشی.. تو لیبکش نایا
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ستام م نیرو ب سرم شدت درد داره منفجر مرمیگید  تمیدردا اذ نی... اشهی... از 
شقمه...  هیعذاب من از نابود ستنیدردا ن نی... عذاب من به خاطر اکنندینم ع

شق ستها یع درد  نستین شیب یدردا بهونه ا نیخودم پرپرش کردم.. ا یکه با د
که تو قلبم احسدداس  ید... درسددوزونهیکه داره همه وجودم رو م هیدرد یاصددل

 نداره یبرابر میجسم یاز دردا چکدومیبا ه کنمیم
ش ش ی... نگاهخورهیزنگ م میگو ز چند رو نی... طبق معمول اندازمیم میبه گو

که به ترنم صددفت ه*ر*زه رو نسددبت  یروز ادی... فتمیحرفش م ادیمادرمه... 
 حرفام ادی.. فتمیخودم م ادی... شهیداد... دستم مشت م

 «زه تو شرکتم کار کنهآدم ه*ر* هیندارم  دوست»
 چهیپیتو گوشم م صدام

 «یبرس یخورده هم به مترجم هی یاگه وقت کرد یکن یه*ر*زگ یتونیم»
 ...هامیرحم یب ادی

 «کنهیخودش افتخار م یهایبه ه*ر*زگ خانم»
 ی: تو هم گفتکنمیتکون مبدمو با ناله زمزمه م سرمو

 «یبودبا چند نفر  ستیه*ر*زه معلوم ن یتو »
از  ترشددی... تو بی.. بارها و بارها... احمق تو هم بهش گفتیتو هم بهش گفت -

 یاز همه خوردش کرد شتری... تو بیاز همه گفت شتری... تو بیهمه مقصر
 کنمیعقب پرت م یرو صندل کنمویرو خاموش م یحرص گوش با

 یه سددختشددده ب دیکل یدندونا نیو از ب ذارمیم نیفرمون ماشدد یرو رو سددرم
 خودم عشقم رو نابود کردم ی: لعنت به من... لعنت به من که با دستاگمیم
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صدک بودن در جاده ا چه» ست دلتنگ قا  ینم یباد چیکه در آن ه یسخت ا
... یبگم دوست دارم سروشم بمون یدلتنگتم سروشم... دلتنگتم.. به ک… وزد 
 یمردم ب نیناتموم ا یبگم؟... تو رو خدا برگرد... خسددته ام از طعنه ها یبه ک

شقم... م صاف... برگرد ع شمتیان با  دونمی... میتو هم دلتنگم دونمی... مبخ
 «کنمی... باورم کن سروش... به خدا باورت مینبود یدختر چیه

مه وجود لمس م یروز با ه بار مرگ احسددداسددداتم رو  باز زنده  کنمیهزار  و 
مه ه دمیفهم ی... از وقتطاقت شدم یو ب قراریب بیچند روز عج نی... امونمیم

باز زنده  یو ول کنمیمرگ م یهزار بار آرزو یبود روز قتیترنم حق یحرفا ی
بل از اون هم از زندگمونمیم  یحت قتیدن حقیبا فهم یبودم ول دهیبر ی... ق

 آسوده خاطر باشم تونمیلحظه هم نم هی یبرا
 یدلتنگ»

 من بود بینص تنها
شم ه…  تیها ییبایتمام ز از ست  یزیر چسرو شه رو دو که مربوط به تو با

 «دونمی... میایم دونمیحضورت باشه... م هیدلتنگ زیاگه اون چ یدارم... حت
 ...کردمینامزد نم کاشیمنتظرم بود.. ا ی... تا قبل از نامزدیلعنت-
سته م از شمام ب سردرد چ سرم رو به دشنیشدت   دمیکوب واری... اون روز که 

ست و بعد هم از  شک  ادیرو به  یزیچ چیه گهیحال رفتم... بعد از اون دسرم 
... اوشیسدد یشددرمنده  یمادرم... نگاه ها یشددبانه  یها هیندارم... به جز گر

 شتریو ب ترشیب شونبودم و همه با بودن مارستانیپدرم... تو ب یوقفه  یسکوت ب
ز وامر دونمیدادم... نم حی... شددبونه فرار رو بر قرار ترجشدددنیعذابم م ی هیما
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ستانیچند روز تو ب دونمینم یچندمه... حت ستر مار بودم و چند روز خارج  یب
ا آروم و ج چیه دونمینشستم... فقط م نیخونه تو ماش نیا کینزد مارستانیاز ب

ها ندارم... تن به  ییقرار  ... خوادینم یچی... دلم هدمیم حیترج یزیچ هررو 
 که بارها و بارها آالگل یارتمانهم متنفرم... اون آپ یاز اون آپارتمان لعنت یحت

حق رو نداشددت وارد  نیعشددقم بود ا یکه همه  یترنم یتوش پا گذاشددت ول
 بشه... میشخص میحر

ر از گاه پ فییبایز یبا همه  دارید یلحظه ها ست؛ین دنیاز ند شهیهم یدلتنگ»
مال من  گهید دونمیباشددم که م یچه سددخته دلتنگ کسدد… اسددت  یدلتنگ

م خود یچهار سال تو رو برا نیتمام ا یواه الیبخش که با خ... من رو بستین
 «دونستمیم
اون دوره  یتو یمال تو بودم.. حت شهی... تو من رو ببخش... من همینه خانم-
 مال تو بودم شهی... همییکذا هینامزد ی
سرم رو  ...امیم رونیب الیاز فکر و خ خورهیم نیماش شهیکه به ش ییضربه ها با

 هشیام حبس م نهیطاهر نفس تو س دنی...با ددارمیبرم نین ماشفرمو یاز رو
 کنمیو مبهوت نگاش م مات

 چش شده؟ نیمن... ا ی: خداکنمیلب زمزمه م ریز
ور لبش هم بدج ی... سر و صورتش هم زخمه.. گوشه شونهیآشفته و پر افشیق

که براش  یاز اتفاق یکه چند روز دهیپاره شددده...خشددک بودن زخمها نشددن م
 افتاده گذشته
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ه به خودم ... تاززنهیم شهیدوباره چند ضربه به ش نهیبیمن رو م هیبهت زدگ یوقت
شامیم شده... ز ی... همه شمیم ادهیپ نی... به زحمت از ما شک   یرلبیتنم خ

 کنمیسالم م
 دیبا... مگه ن؟یکنیم کاریچ نجایا گهیم یو با لحن گرفته ا دهیتکون م یسددر

 یباش مارستانیاالن ب
 رو نداشتم یشلوغ ی: حوصله گمیم ندازمویباال م یا شونه

 ؟یکه فرار کرد یبگ یخوای: نمگهیو م رهیتو هم م اخماش
 طاهر الیخیب-

 ؟یرو بهم زد ینامزد ی: سروش از دست تو... چرا نگفته بودطاهر
 زنمیم یپوزخند

 به حال تو داشت یچه فرق-
شهیم یآه صدا ک ا : حق بگهیم دهیبع یشگیاهر همبغض آلود که از ط ییو با 

 به حال من داره یچه فرق ستیترنم ن یتوهه... وقت
سرهیگیم شهیاز هم شتریحرفش دلم ب نیا دنیشن با ست ندارم ک نبود  ی... دو

 یلیآروم باشم... اما خ کنمیم یو سع بندمیبشه... چشمام رو م ادآوریترنم رو 
 الیتو گلوم نشسته و خ یسخته... بغض بد

وجودم  ی... لرزش دسددتاش رو با همه کنمیشددونه هام حس م یرو رو یدسددت
 کنمیحس م

 داخل.. میبر ای... بقیرف الیخی: بطاهر
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شمام با اون هم  ی... مردسهیصورت طاهر خ شهی... باورم نمکنمیرو باز م چ
و من بهت زده نگاش  زهیریمرگ خواهرش اشدددک م یمن داره برا یغرور جلو

 شده زیهم صبرش لبر ... انگار اونمکنمیم
 کشهیمن رو با خودش م رهیکه به سمت خونه م همونجور

خود من  یخونه برگرده... حت نیدلش رو نداره به ا ی: کسدددهیبغض ادامه م با
ضامیهم به زور م تا  زنمیسر م نجایبه ا شمیوقتا که بدجور دلتنگش م ی... بع

... حاال که شددهیم رشددتیفقط دردم ب شددمیآروم بشددم... هر چند آروم نم دیشددا
از همه  شددتریبمن  یخونه برا نیبود تحمل ا قتیحرفاش حق یهمه  دمیفهم

شده...  .. .کردیشب آخر که بهم التماس م ادی... فتمیحرفاش م ادیعذاب آور 
هار سدددال پ ادی با ادی... شیچ تک م ییاون شدد و من کمکش  خوردیکه ک

ستکردمینم امان و ... ممیمامان و بابا بگبه  یزیچ می... نه من نه طاها هنوز نتون
 قتیکه حق یبرسددده به وقت چهخونه رو ندارن  نیهم تحمل ا ینجوریبابا هم

 ماجرا رو هم بفهمن...
سیبه در م نکهیهم ... همونجور که در رو ارهیدر م بشیرو از ج دیکل عیسر میر

ر رادبا ب یکالنتر رونیب شی: چند روز پدهیبه حرف زدنش هم ادامه م کنهیباز م
غالال یبد یک*ث*ا*ف*ت دعوا یاون دختره  ع*و*ض*ی  یکردم... آشدد

 هم طلبکارن...... زیچ هیخواهرام رو به کشتن دادن االن 
 ... فقط وشددنومیطاهر رو نم یحرفا گهی... درهیگیم شیباز شدددن در دلم آت با

در  یمسددخره باز اطیح یو تو خندهیبلند م یکه با صدددا نمیبیفقط ترنم رو م
 ارهیم
 ؟یغالم من ینگفته بود یمگه روز خواستگار ی: سروشترنم»
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 ترنم-
 نیریذبپ یمنو به غالم یبه بابام گفت ی... اومدگم؟ی... مگه دروغ مه؟ی: چترنم

 یارو بذ یبد رییاسددمتو تغ دی... پس االن باکنمیدخترتون رو خوشددبخت م
 غالم

 ... کار دارماریدر ن یترنم مسخره باز-
که هترنم بذار ببیدار شدددهیم: اونو  ها چ نیا نمی... هوم...  پاره  غذ   یچ یکا

 یخونیم یهستن که ه
 ترنم دست نزن-

... 
 ترنم-

شترنم صال من به ای: راه نداره موش مو سود نی... ا  تو شهیم میکاغذ پاره ها ح
 یاز من دوست دار شتریرو ب نایا

 کشتمت یترنم خرابشون کن-
طور  نیکاغذا از من مهمترن... حاال که ا نیا یعنی: چشم و دلم روشن... ترنم

 ارمیسرشون م ییبال هیشد حتما 
به قول تو کاغذ پاره ها کار  نیهم یرو رو شبینکن... من کل د میترنم عصب-

 کردم خراب بشه کارم در اومده
 : راه نداره... بدجور ه*و*س کردم که باهاشون موشک درست کنمترنم

 ترندددددددم-
 : هومترنم
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 بعد... خوبه؟ یواسه  ذارمیباشه... اصال م-
 : قول!!ترنم

 قول... حاال برشون گردون-
 ای: قول دادترنم

 بده اریباشه.. حاال ب-
 : آخ.......ترنم

 ترندددم-
 از قصد نبود ی: سروشترنم

 کشمتیترنم م-
 کرد ری... به خدا پام گدیببخش یی: آقاترنم

 ترنم سر جات واستا-
 غلط کردم ییآقا: ترنم

 «کنمیبهت رحم نم رمتیاگه خودم بگ یبهتره خودت واست-
 : سروشطاهر

 کنمیبه طاهر نگاه م یو با گنگ امیم رونیگذشته ب نیریخاطرات ش از
 ؟ی: خوبطاهر

 شمیم اطیوارد ح دمویتکو م یزحمت سر به
 یلیسخت شده... خ یلیخونه خ نی: تحمل اطاهر

 «مدوستت دار یلیخ یسروش»
 کنمیم ریمن تو گذشته ها س یول زنهیهمونجور حرف م طاهر

 «خوشحالم که دارمت یلی... خیلیخوشحالم... خ یلیخ سروش»



wWw.Roman4u.iR  1020 

 

... 
تا سددکوت مرگف دوسددتت دارم. تاوان آن هر چه باشدددف  یزندگ یغوغا در»

 «باشد
 !!یبود خانم نیسنگ یادی: تاوانش زگمیوار م زمزمه
 ؟یی: سروش کجاطاهر

 !!!هان-
 ؟؟ییکجا گمی: مطاهر

 نجایهم-
 : کامال معلومهگهیم یلبخند تلخ با

 یک دمی... اصددال نفهمنمیبیسددالن م ی... خودم رو توندازمیبه اطراف م ینگاه
 میدیبه سالن رس

 برم لباسم رو عوض کنم نی: بشگهیو م کشهیم یآه
 اتاقش کرده ی... بدجور دلم هوارهیبه سمت اتاق ترنم م نگاهم
 لرزهیکه م یی... بعد از چند لحظه مکث با صدددداکنهینگام رو دنبال م طاهر

گه تحملش رو دارگهیم که نم ی: ا و ر قتیکه حق ی... از وقتتونمیبرو... من 
 تو اتاقش پا بذارم شهیروم نم گهید دمیفهم
 رهیو به سمت اتاقش م شهیاز من دور م عیحرف سر نیاز ا بعد

مه  یگاه» تا الز نا یکیوق کارک باشددده...  نه... حرف یرت  نه... فقط  ینک نز
 «یبود کاشیباشه!!... ا
 به در اتاق ترنمه چشممم
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 تحملش رو دارم؟؟ یعنی: کنمیزمزمه م رلبیز
 نهیشیرو لبام م یتبخ لبخند

س یچیتحمل ه- شو دارم... رو دارم برم تو اتاق ک که باورش  یبه قول طاهر رو
 نکردم

 شمیاز غم م زیلبراز قبل  شتریب کشمویم یآه
 کشمیم قینه... چند بار نفس عم ای تونمیم دونمینم بندمیرو م چشمام

 .ستین یبیعج زیچ عشق»
 ردیاست که تو دلت بگ نیهم

 «…من نفسم  و
شمام شت کاشی: اگمیو با ناله م کنمیرو باز م چ ستم ندا همه  نیتا امروز ا یدو

 افسوس نبودت رو نخورم
 دارمیتاقش برمقدم به سمت ا هی
که ترنم رو  یکیداشددتن  یقرار... برا یتاب و ب یتابم... ب یب از همون روزا 

 رو هم بدم اهامیآرزوها و رو یهمه  چیکنارم داشتم حاضرم جونم که ه
 شمیم کیبه قدم به اتاقش نزد قدم

 هزاره... یقلبم رو ضربان
 ه؟یآرزوم چ نیبزرگتر یدونیم ی: سروشترنم»
 یکه زودتر زنم بش هنیالبد ا-

 االن هم زنتم نی: بچه پررو... من که همترنم
 یستیزنم ن خوامیکه من م ی... االن اونجورگهینه د-

 تیترب یادبه ب ی: بترنم
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 ؟یچرا خانم-
 ؟یکشی: تو خجالت نمترنم

عال- ناب لت بکشددم ج جا خانم  نیفکرت منحرفه... منظور من ا یچرا خ بود 
 یخونم بش

 .: هوم..ترنم
 آرزوت بگو کوچولو نیاز بزرگتر یخجالت بکش خوادیحاال نم-

 : من و خجالت؟ترنم
 حرفت موافقم نیبا ا-

 : سدددروش!!ترنم
 ...میمن تسل یباشه خانم-

 که من زودتر از تو برم نهیآرزوم ا نیبزرگتر گفتمی: داشتم مترنم
 ؟ی: کجا برسروش

 ایاون دن-
 :ترنددددددددددمسروش

 ......زیاد مچرا د-
شنوم د نیا گهیبار د هی: ترنم سروش ضم گهیحرفا رو ازت ب سالم  مکنینم نیت
 «بذارمت

 نمیبیدر م یرو جلو خودم
 کنمیتمام بدنم احساس م یرو تو یبیعج لرزش

 «آسمونا ی... قد همه شهیاز هم شتریدارم سروش... ب دوستت»
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 مشیلرزون وارد اتاق م ییو با قدمها کنمیدر رو باز م کشمویم یقیعم نفس
 شنیگذشته تو ذهنم زنده م خاطرات

 گهیدلتنگت بودم... به حد مرگ دلم برات تنگ شددده بود... د یلیخ سددروش»
شهر بهم  نیا یروزه... بودنت تو هی یتهایمامور یجا نرو... حت چیبدون من ه

 «... با فاصله ها نابودم نکندهیبودن م دیام
 زهیریدلم ماتاق  یدوباره  دنید با
 ؟یکنیم هیچرا گر یخانم-»

 سخت گذشت یلیچند روز خ نی: آخه اترنم
 ...ینکن خانم هی.... گرسیه-

 ؟یتنهام نذار گهید یدی: قول مترنم
 دارما یلوس یچه خانم کوچولو-

 : سدددروشترنم
 جونم کوچولو... جونم خوشگله-

 ادیز یلی: دوستت دارم... خترنم
 شتریمن ب-

 «شتریب یلیخ یلیمن خ :ترنم
 شهی...در پشت سرم بسته مکشمیم یآه

 آشناست تینها یبرام ب زی... همه چچرخهیتو سرتاسر اتاق م نگام
مد سددداده...  هی قد زیم هیک تا  هی... وتریکامپ هی... میاز دوران  ند  پنجره... چ

 ازکردم...  یکه جا خال یشددرف داره به من شیاتاق با همه سددادگ نیتابلو... ا
که حق  یزیخودم متنفرم... از خودم... از شددونه هام.. از آغوشددم... از هر چ
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و  باالتر از من یلیخ یلیخ زشاتاق ار نیمن ازش گرفتم... آره ا یترنم بود ول
ترنم  یاتاق برا نیمن ترنم رو از آغوشددم محروم کردم ا یآغوشددمه... چون وقت

 نیرنج و عذاب عشقم بود...اروزا شاهد  یلیاتاق خ نیهمدم و همراه شد... ا
پنجره همه و همه همدم عشددقم  نی... اشیبال نیپتو.. ا نیتخت.. ا نیاتاق... ا
ستا نفم یشونه ها یبودن ول کمک به ترنم  یبرا چوقتیمنف آغوش من ه ید

 برنداشتن... یقدم
 بکشم نیاز ا شتریب دیبکشم... با دیبا-
تا  نیا کاررو متهم کرد یگ*ن*ا*هیب یروز هیدسدد به  ین و گ*ن*ا*ه رو 

ش شقدنیآغوش ک شدن از ع شتباهات محروم  که تو  هی... االن حکم تمام اون ا
 ستیمن ن یایدن یتو یوجود من هست ول

.... 
آرزو رو پرپر کردم...  هی... دمیرو از هم پاشدد یزندگ هیرو نابود کردم..  ایدن هی-
با همه روح رو داغون کردم و االن دار هیقلب رو شددکوندم..  هی وجودم  یم 

از  رو نایا یمن همه  یروز هیرو که از ترنم گرفتم...  ییزایتمام چ کنمیلمس م
... لمس شددکسددته شدددن رهیگیرو از من م نایا یترنم گرفتم و امروز خدا همه 

سددخت تر از لمس  یلیوجودم عاشددقش بودم و هسددتم خ یکه با همه  یکسدد
 یلی... خدمیفهم رید یلیشکسته شدن خودمه... اقسوس و صد افسوس که خ

ستمی... اگه م ستن ترنم قدم پ یبرا چوقتیه دون شتمینم شیشک ه احمق چ ذا
ا ... بشدددهیم میام ترم مردهبا شددکسددتن ترنم روح زخم  کردمیبودم که فکر م

شقم فقط خودم رو ب ستن ع .. از وجودم بود . یمیشکوندم.. ترنم ن شتریشک
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 رو اون نایا یهمه  کاشی... ااز وجود خودم یمیشکست ن یعنیشکست ترنم 
 دمیفهمیروزا م

تو گلوم  ی... بغض بددارمیآروم آروم قدم برم خورمیکه افسددوس م همونجور
 هیه ک یترنم ادی... به گذرونمیاتاق رو از نظر م یالینشددسددته... تک تک وسددا

... رسمی... به کمدش مکنمیرو لمس کرده همه شون رو لمس م نایا یروز همه 
شدددن...  دهیکمد چ ی... لباسددهاش همه مرتب و منظم توکنمیم درش رو باز

 رونشیاز کمد ب ی... به آرومرهیاز لباسدداش م یکیلرزونم به سددمت  یدسددتا
سخت ی... اونقدر جون ندارم که روارمیم ستم... به   نمیشیم نیزم یرو یپام وا

 یخاصدد یبو هی... برمیم مینی... لباسددش رو به سددمت بدمیم هیو به کمد تک
ش رو تن یدوباره بو کشددمویم یقی... نفس عمنهیشددیرو لبم م ی... لبخنددهیم

تا مرز جنون  کنمی... حس مکنهیلباسددش م*س*تم م ی... بوکنمیاحسدداس م
 شمیم وونهیندارم... دارم د یفاصه ا

 شمیم وونهیدارم د ایخدا-
 قی... چند بار نفس عم بندمیو چشددمام رو م چسددبونمیم مینیرو به ب لباسددش

 ...کشمیم
 بار... هی

 بار...... دو
 بار....... سه
...عطر شدددهیآروم آرومم... اونقدر آروم که خودم هم باورم نم یتاب یب نیع در

شمیهام م هیتنش رو با تموم وجودم به داخل ر با همه  یول ستی... خودش نک
سش م سا شماش رو نمشیبی... همه جا مکنمینبودناش اح صورتش رو چ  ...
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باش جا صدددداش رو م طرح ل مه  فاش رو شدددنومیرو... ه حاال حر  ...
 دمی... حاال با غصدده هاش جون مکنمی...حاال نوشددته هاش رو درک مفهممیم

.. جبران کردن یبرا رهی... درهید گهیکه د یی... حاالرمیگیجون م ادشیحاال با 
 گهیکردن هم د یزندگ یبرا یعاشددق موندن... حت یعاشددق شدددن... برا یبرا
که  ی... روزدمی... دارم لحظه به لحظه جون مکنمینم ینه... من زندگ... رهید

 بردم یتوطئه بود تازه به عمق ماجرا پ هیهمش  دمیفهم
 و من نبودم... یکاش تو بود یکاش نبودم... ا ی.. ایکاش بود یآخ ترنم... ا-

س س قیکه ال یاون ک شده و چه  یموندنه رفته... اون ک که حقش رفتنه موندگار 
 بودن و چه سخت تره نبودنت نیته اسخ

... 
سا نیزم یکه رو همونجور ستم به چند تا از لبا ش  و زنمیاش چنگ م گهید ین

... همونجور که لباساش تو چنگم هستن اونا رو به ارمیم رونشونیکمد ب یازتو
 برمیم مینیسمت ب

 ...کنمیاحساس آرامش م بیاز مدتها عج بعد
به مرز جنون م زیبرلباسددداش از عطر تنش ل ی همه ... رسددمیشددددن... دارم 

 ...رمیگیوجودم در آغوش م یلباساش رو با همه 
رم دا هایدلتنگ یآرومم... با همه  نقدریکه ا شهیدارن... باورم نم یحس خوب هی

 برمیاز عطر تنش لذت م
 زمیترنمم... خانمم... دوستت دارم عز -
 «! یسر جات نمیبیرو قلبمف م مزاریاما هر وقت دستمو م یازم دور نکهیا با»
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 رهیبه سمت قلبم م دستم
 شهیهم ی شهیهم ی... واسه یخانم یتو قلبم موندگار شهیهم ی واسه

... دارم رمیمی... دارم از نبودت مرمیمیم تی... دارم از دوریخانم رمیمیدارم م-
 زهزار بار تا مر یروز نجاسدددتیا یبدبخت یندارم ول ی... از مردن باکرمیمیم

 شده ی... مرگ هم از من فرارگردمیاولم برم یو دوباره به جا رمیمرگ م
.... 

.. همونجور که شددمیبلند م نیزم یاز رو ی.. به سددختدهیبهم آرامش م اتاقش
 ...رمیلباساش تو مشتم هستن به سمت تختش م

 کنم؟ کاریتو چ یترنمم.. ترنمم.. عشقم.. خانمم... ب-
... 

 یقت.. از ودهیاالن به گوشم رس نیداره.. انگار خبر مرگش هم یبرام تازگ مرگش
 قرار رفتن یقرارم.. ب یقراره ب یب دمیرو فهم قتیحق

 چهیپیترنم تو گوشم م یصدا
 « هکنیم میخدا داره تنب دیشبا مرگ خودم رو از خدا خواستم... شا یلیمن خ »
بد کردیخانم یبد کرد- بای...  با خودت یخواسددتیمرگ من رو م دی...   ...

 رهیگیو تو رو از من م شنوهیبار خدا صدات رو م هی ینگفت
... 

 سوزنیتو گلوم نشسته... چشمام م یبد بغض
جازاتم کرد یلیخ یخانم- فا یبد... قرارمون ب یلی... خیبد م نبود...  ییو

 یرفتیم دینبا
 شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک قطره
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کردم... من زودتر ترکت  ییوفا ی.. من زودتر بحقمه. ییوفا یب نیهر چند ا-
 نیا یتاوان پس بدم... همه  دیکردم... من زودتر تنهات گذاشددتم... حاال با

 یودب کاشیترنم.. ا یبود کاشیکه باورت نکردم کمه... ا یمن یمجازاتها برا
 یتونسددتی... تا میدادیفحشددم م یتونسددتی... تا میزدیکتکم م یتونسددتیو تا م

صال تا میکردیخوردم م ستی... ا  اشکیا یول یکردیبهم خ*ی*ا*ن*ت م یتون
 سخته یلیبدون تو خ ایدن نی... تحمل ایبود

شدت م ییصدا با  کاب*و*س هیبرام حکم  یزندگ نی: ادمیادامه م لرزهیکه به 
س شمامو م یتموم چوقتیکه ه یرو داره...کاب*و*  بندموینداره... هزار بار چ

باز هم ه شدددهیتموم  یس لعنتکاب*و* نیتا ا کنمیباز م ما  تموم  زیچ چیا
 ...شهینم
... 

... با حسددرت به اتاق ترنم نگاه شددمیم وونهیدارم د ای... خداشددمیم وونهید دارم
شبحال همه کنمیم شبحال طاهر.. خو شبحال طاها.. خو سا ی... خو که  ییک

 اتاق نفس بکشن نیا یو تو انیب تونندیهر روز م
 ...کنمیرو لمس م ششیدستم بال ... بانمیشیتختش م یرو
 ریبالشم را گواه بگ یمرا قبول ندار اگر»
 «ستمینگر یکسیحتما شهادت خواهد داد که جز تو برا او

که  یامون ترنمم بوده... ترنم یب یشاهد اشکها شیبال نیروزا هم یلیخ حتما
 من باورش نکردم...

 ...کنمیو ب*غ*لش م زنمیچنگ م ششیبال به
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شمیم قینفس عم بار هزار سنگ یول ک سم برام  رنم رو ... تکنهیم ینیباز هم نف
.... نبودنش رو دوسددت ندارم... دوسددت نمیبیو نم نمیبیاتاقش م یجا یدر جا

 یآرزو دونمیباشه... م خوامی... فقط مایرو ایخودشه  ستیدارم باشه... مهم ن
ن تموم م یبرا یدگزن گهیکه د دونمی... مبرمیرو با خودم به گور م دنشیبار د هی

... آخر خط... آخره آخر... یآخر راه یسددخته بدون یلیشددده... سددخته... خ
س یکه بدون نهیسخت تر از اون ا یول س یک ست بر شد به بن ب به  یکه باعث 

 یبه جز خودت و سخت تر از همه  ستین یکس یبه قعر چاه برس یآخر برس
دوباره  سدداختن یبرا یجبران ...سددتین یراه جبران چیه گهید یکه بدون نهیا نایا

 یکه خودت نابودشون کرد ییاهایآرزوها... آرزها و رو ی
.... 
... 

 کشمیتو ب*غ*لمه به پهلو رو تخت دراز م ششیکه بال همونجور
سخت تر ا سخت» ست حرفت را نفهمندف شتباه نیا ست که حرفت را ا  یا

 نیا یوقت کشدیم یکه خدا چه زجر فهممفیبفهمندفحاال م
 «اند. دهیهم فهم یچفاشتباهیاند ه دهیآدم حرفش را که نفهم ههم

شبتف با م بایکنیم هیاز جنون تا گر رمیم ی: مکنمیلب زمزمه م ریز ن بغض هر 
 یکن یچه م

شک نر یلیخ ... یلیسخته... خ یلی.. مرد بودن.. آدم بودن...خختنیسخته ا
مرد بودن به  ممفهیسددخته... حاال م یلیخ یمرد باشدد یبخوا ینامرد نیدر ع

که  ینشکوندنه دل کس یعنیمرد بودن  ستیکردن ن دادیو داد و ب ختنیاشک نر
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رد کنه.. چقدر نامیو التماست م گذرهیلحظه با تو بودن از جونش م هی یداره برا
 بودم... چقدر نامرد بودم

 یلیسروش... خ ینامرد یلیخ-
 و نهم ستیب فصل
 : سروش تو رو خدا بس کنترنم

 زوده یلی... هنوز که خ؟ینکردم کم آورد یز کارهنو-
 : تو رو خدا تمومش کنترنم

رو  میکار اصددل زودتریخوایکه م ؟یبا من بودن عجله دار یبرا نقدریا یعنی-
 شروع کنم

کن...  تمومش یپرستیکه م ی... تو رو به هر کسکنمی: سروش التماست مترنم
 ندارم گهیرو د یکی نیبه خدا من تحمل ا

... 
 دیبا نیندارد بعد از ا دیفراموشددت کنمف شددا دیتو شددا یرو نمی: گفتم نبترنم

 فراموشت کنم
به اطراف  ی... نگاهنمیشددیتخت م یو رو کنمیرو به سددرعت باز م چشددمام

شقندازمیم شنیم ریهام ت قهی...  ضربان باالک رو به  یزی... چزنهیم یی.. قلبم با 
م به دور و بر یچندان دهی... دارمینم ادیترنم به  گاهیگاه و ب یجز کاب*و*سددها
سهیبه نظر م کیتار یادیندارم... همه جا ز اه به اطراف نگ یشتریب ت... با دقر

ترنم... اتاقش...  یپدر ی... خونه ارمیرو بخاطر م زی... کم کم همه چکنمیم
 ...ششی.. بالالشیلباساش... وسا
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قل رو بهم منت یس بدترنم ح یسکوت اتاق آشنا ینفس نفس زدنام تو یصدا
نهیم ها چ یک دمی... خودم هم نفهمک مهیکه  یزیبه خواب رفتم فقط تن  اد

 چشمام به یته باغه... دوباره تا بخواب رفتم اون لحظه ها جلو یکاب*و*سها
 دراومدن شینما

 ؟یکنیم کاریبا من چ ی: ترنم دارکنمیلب با بغض زمزمه م ریز
عذاب وجدان با نبود ترنم  نی... اکنهیوجدان اون شدددب داره داغونم م عذاب

 نی... در عکنهیم ینیتو دلم سددنگ یزیچ هی... شدددهیم شددتریلحظه به لحظه ب
 !!هیچ دونمیدونستن نم

 ی: سروشترنم
ه ب ی: نه ترنم... عذابم نده... راضددگمیلرزون م ییبا صدددا بندمیرو م چشددمام

 یعذابم نده خانم نیاز ا شتریعذابم نباش... ب
 ییستت دارم آقا: دوترنم

 کار رو نکن نیترنم باهام ا-
 ؟یباهام بمون شهیهم یبرا شهی: سروشم مترنم

ماسدددت  یبود کاشی... ایکنیم وونمید یآخ ترنم... دار- ها الت تا سددداعت
 ... که بمونم... که جبران کنمی... که بمونی... که ببخشکردمیم

سها از سهاشده متنفر رمیگ بانیروزا گر نیکه ا ییکاب*و* که  ییم... کاب*و*
 تاوان اشتباهه نکرده خواستمیکه م ییخودم ساخت... کاب*و*سها یبا دستها

 خودم یترنم باشه اما شده تاوانه اشتباه کرده  ی
 نشیتو ذهنم تکرار م نجوریو هم نجوریدفترچه دوبارهف سه باره... هم یشعرها

 تنها شدم نیچن نیا ییبه جرم باوفا من»
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 «دلها شدم ی چهیباز یمندارم همد چون
... 
ا ته باغ رو ب یتا ساعتها تموم صحنه ها نمیبیدفعه که اون کاب*و*سها رو م هر

 ...کنمیتمام وجودم حس م
مام اون حرکات رو... نمیبیو م کنمیحس م آره ها رو... ت مام اون صددحنه  .. ت

 تمام اون رفتارا...
ز احساسات ترنم.... از ترسش... ... الرزهیقبل دلم م یاز دفعه  شتریهر بار ب و

خودم... از  یها یرحم یاز اشکاش ... از التماساش... از لرزش بدنش...از ب
 خودم هیپست

اق ... اتندازمیبه اطراف م ی... نگاهکشمیم یقیو نفس ع کنمیرو باز م چشمام
سر م یکیتار یتو س یو با ناراحت شمی... از جام بلند مبرهیمطلق به  مت در به 
 وقته تو اتاق یلیکه معلومه خ نجوریچرا طاهر صدام نکرد... ا دونمی... نمرمیم

 ترنم هستم
تا به منبعش برسددم...لحظه به لحظه زمزمه  کنمیمبهم رو دنبال م یها زمزمه

 نمیبیاتاق طاهر م یخودم رو جلو تی... در نهاشنیها واضح تر م
 شنیم دهیواضح و بدون ابهام شن گهید صداها

تو بد نکن...  یول می... ما بد کردزمی. آره گلم... آره خواهرم.. آره عز:...طاهر
م سددخته... دل یلینبودنت خ یبا نبودنت مجازاتمون نکن... خواهر نجوریتو ا
شته اتف برا یطنتهایش یبرا  یب یهایمهربون یبرا تتفیسکوت و مظلوم یگذ
. .کنهیم دادیخونه ب نیا یتو یروزا دلتنگ نیا یتنگ شدددده... خواهر غتیدر
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 یب یگفتنات... دلتنگ لبخندا ی... دلتنگ تو... دلتنگ داداشددیدلتنگم خواهر
حد سددخت  نیکه تحمل نبودنت تا ا کردمیفکرش رو نم چوقتیجونت... ه

 چوقتیباشه... ه
باز  مهیدر ن ی... از النهیتو گلوم بش یبغض بد شهیگرفته طاهر باعث م یصدا

س نمیبیطاهر رو م شما یتو رو یکه قاب عک ستش گرفته و داره با چ  سیخ ید
رو ف بمیعکس ترنمه... دسددتم رو تو ج کنمی... حس مکنهینگاش م یو اشددک

ودم به عکس خ کنمویرو باز م فمی... کارمیدر م بمیپولم رو از ج فیو ک کنمیم
ترنم برداشددتم...  یهایادگاری یکه از جعبه  ی... عکسددشددمیم رهیو ترنم خ

سا سوزونده  ییعک شته بود...  یبودم ولکه من  سامون نگه دا ترنم تو آلبوم عک
 شمیو تو لبخند قشنگش غرق م کنمیخارج م فمیعکس ترنم رو از ک

 دیهم بدجور دلتنگته... شددا گهینفر د هیبه جز من  یدونسددتیم ی: خواهرطاهر
شا ه به کل ک یاون یکه نه فکر نکنم اصال باورت بشه ول دیباورت نشه ترنم... 

وجودت با  یکه همه  ییاالن تو اتاقته... تو اتاق تو یشدددده بود دیازش ناام
 یکه تو تنها و ب ییوزا... مثل راوری یتنها و ب یشددده بود ول نیعشددق اون عج

له من بیبود اوری هه... ب ی... اون هم مث به تو ... اون هم قراریتاب و ب یتا
ظه  یآرزو تا لح گه  عاشددقش نبود یبا تو بودن رو داره... م گه .یآخر  .. م

که فقط براینبود وونشید لت نبود  گه دل تو د نارش گهیبار د هی ی... م  ک
مون مجازات نجوری... اشددمیپ ای... بد... پس برگری... پس برگرد خواهریباشدد

دارم از  ینکن... بخاطر من... بخاطر سددروش... بخاطر مامان و بابا... ترنم
شقت تو اتاقت ی...خواهرشمیدرد خورد م نیا ینیسنگ ... یستیه و خودت نع

 هیترنم.. درد بزرگ هیدرد بزرگ
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اون هم از  قتیحق یدوباره  دنیآروم بشددم... شددن کمیتا  بندمیرو م چشددمام
ض یلیزبون طاهر خ ست دار یسخته... بع ا ت یرو بد اتیدن یهمه  یوقتا دو

 ...رهیاز دروغ بگ یرنگ قتهیکه حق یزیاون چ
پس چرا خودت  یرو نداشددت برگشددتش یآرزو شددهیمگه هم ی: خواهرطاهر

شته... اما ح ینیکه بب یستین شت برگ سرو شته... آره ترنم  که  فی.. حفیبرگ
 ...یتا لذت ببر یتا بفهم یتا لمس کن ینیتا بب یستیخودت ن

شک قطره شه  یا سراز یاز گو شمم  شک  یو رو شهیم ریچ عکس ترنم جا خ
 کنهیم

شقه... آره س ینیتا بب یی... آخ ترنم کجا؟یی:ترنم کجاطاهر روش هنوز هم عا
همه  ینیتا بب ییترنم؟... کجا ییعاشددقه... عاشددقه تو و قلب مهربونت... کجا

شکا ی شکا هودهیشبونه ات ب یاون ا ش سرو ینامزد یکه برا ییبوده... تمام ا
 روز به دردت اضددافه بهرفتارها روز  نیرحمانه تر یبا ب یول دمیو من د یختیر

 کردم
شدت غم داره منفجر  ی... گوشم به حرفابه عکس ترنمه نگام طاهر... قلبم از 

 زنمیبه عکس م یب*و*سه ا ارموی... عکس ترنم رو باال مشهیم
 ادیز یلیدوستت دارم... خ یلیخ ی: خانمکنمیلب زمزمه م ریز

تا برات برادر یبود کاشی: ترنم اطاهر هات  یتا جبران کنم...  تا تن کنم... 
تا  یبود کاشیاز همه نشددکونم... ا شددتری. تا دلت رو بنذارم... تا طعنه نزنم..

سروش و شکستن توف سروش رو  دنیبخش یبه جا یاون شب ته اون باغ لعنت
 یبود کاشیا یبشکنم و تو رو به اوج ببرم... خواهر

http://www.roman4u.ir/


 1035 شقعبه دیار سفر 

از  شددتری... تا مقاومتم رو از دسددت ندم.. تا بفتمیتا ن رمیگیم واریرو به د دسددتم
... شددک دارم که بتونم مقاومت کنم... لحظه به شددک دارم ینشددکنم ول نیا

 و مقاومت من هم کمتر شهیم شتریکه تو گلوم نشسته ب یلحظه بغض
 چهیپیطاهر دوباره تو گوشم م یصدا

... کنمیوجودم حس م ی... سددوختن رو با همه رمیگیم شی: ترنم دارم آتطاهر
مه چ نیاز ا مه کس متنفرم... از ا زیه مه ب نیو از ه حالم بهم  یرحم یه

بابا... از  یرحم یمامان... از ب یرحم یخودم... از ب یرحم ی... از بخورهیم
که مثل  یی... کجایخواهر رمیگیم شیطاها و سددروش... دارم آت یرحم یب

گفتنات اون حس  یداداشدد یو با داداشدد یب*غ*لم کن یایب شیچهار سددال پ
 یآرامش رو بهم منتقل کن

باور رفتنت رو  :گمیلب م ریز یقیبغض عم با ندارم...  باور  ترنمم رفتنت رو 
... تو که تحمل غصدده یکنیم کاریبا همه مون چ یدار نیدوسددت ندارم... بب

شت چیخوردن ه شک طاهر رو بب نیا یتونیپس چطور م یکس رو ندا  ینیهمه ا
 یو باز هم برنگرد یمن رو نظاره گر باش یهمه دلتنگ نیو ا
 یخدا چقدر در آرزو ی... اکنندیرو درک ممواقع با رفتنف بودنت  یبعضدد »

 «رفتنم 
به کجا  کارم ینیبیترنم؟... م ینیبی... مامیجرات ندارم به اتاقت ب ی: حتطاهر

ت جرا یکه حت دمیرس یی... به جا؟یخواهر ینیبی... حال و روزم رو مده؟یکش
صدا کنم... مرور خاطرات تلخ سروش رو  ه ک یندارم پام رو تو اتاقت بذارم تا 

... اونقدر مرور ههسددخت تر از جا به جا کردن کو میما واسددت درسددت کرد
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 هم حاضدر قتیمامان و بابا با وجود ندونسدتن حق یگذشدته ها سدخته که حت
 خونه بذارن نیا یپا تو ستنین

 دمیقورت م یو بغضم رو به سخت بندمیرو م چشمام
ه ما تلخش ک ییتلخ گذشددته هسدددت... روزها یروزاها ادآوری: اتاقت طاهر

شتباه از تو و اتاقت نمیکرد شتباه از آدمایخواهر ستی.. هر چند ا و  من ی... ا
 امثال منه... ببخش ما رو ترنم... ببخش

 شهیم ریچشمم سراز یقطره اشک سمج از گوشه  هی
 یشرمنده  ایدن یهمه  ی.. به اندازه یلیشرمندتم... خ یلیخ ی: خواهرطاهر

 یربط یب یحرفا یهسددتم.. ببخش بخاطر همه  روح پاک و دسددت نخوردت
 یاز صددبحها تو یلیازت دفاع نکردم... ببخش خ یول دمویشددن گرانیکه از د

خودت رو به  یاون سرما به سخت یو تو تو دمیسرد زم*س*تون من خواب یهوا
از شددبها به خاطر دل مامان دل تو رو  یلی... ببخش خیکارت رسددوند محل

 یشمات کردم... ببخش خواهرشکوندم و اشک رو مهمون چ
 ...یدیناام نیدر ع یدواریتلخه ام چه

: ترنم تو مثل ما بد نباش... تو مثل ما مجازات نکن... تو کنمیبغض زمزمه م با
ما تالف ماها زند ای... تو باینکن... تو ببخش... تو ب یمثل  به  با بودنت   هیگو 

 دوباره بده
مت و افترا نیا ریز ... دارمرمیمی: آخ ترنم.. دارم مطاهر مه ته که  یدروغ یه

ص شده م بین ... شمیکه باور کردم داغون م ییزای... دارم از تمام چشکنمیتو 
ش ست دارم با شته ها برات بهتر یدو ست ایداداش دن نیتا مثل گذ شم... دو  ب
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ش ستمیکه م ییکارا یتا جبران همه  یدارم با ادم بدم و انجام ند نجامبرات ا تون
 کشهیدلم داره برات پر م یواهررو بکنم... خ

ا ... تمام اون سددالهچوقتیبه رفتنت فکر نکرده بودم ترنم... ه چوقتی: هطاهر
به حضددور خاموشددت انس گرفته بودم... به سددکوت مظلومانه ات عادت کرده 

 رمقت یب یبودم... به لبخندا
دلم رو امونش  یب ی.... ناله هاکنهیطاهر حالم رو خراب تر م ی هیگر یصدددا
شم... در اتاق طاهر رو  کنمیم یسع شهیرمق تر از هم ی... بارهیبدرد م آروم با

.. ورهخیتکون م هیکه از شدت گر نمیبیطاهر رو م ی... شونه هاکنمیکامال باز م
 بودمش... دهیند ینجوریا چوقتیه

و با  ارهیمن سددرش رو باال م دنی... طاهر با دشددمیوارد اتاق م کشددمویم یآه
ره ... باالخیدل بکن یسروش؟... باالخره تونست ی: اومدگهیم یاشک یچشما

سددروش... بهت  خورمی...بهت غبطه م؟یایب رونیاز اتاق خواهرم ب یتونسددت
طه م قل اخورمیغب حدا جای...  من  یول یدیدیو پرپر شددددنش رو نم ینبود ن

 به ریچه د ینیبی... مزدمیلحظه به لحظه نظاره گر پر پر شددددنش بودم و دم نم
 ؟ینیبی.. مم؟یدیحرفاش رس قتیحق

 میبودنها را قدر بدان کاش»
 «… هاستیکینزد نیخددددددا قسم نبودنها هم به

 ی: از بس شددرمنده ام سددروش... از بس شددرمنده ام که حد نداره... حتطاهر
روز  هینفس بکشددم که  ییتو هوا تونمینم یبه سددمت اتاقش برم.. حت تونمینم

به حالت سددروش.. خوش به حالت... حداقل از اون  ... خوشدیکشددینفس م
... همن پر از خاطرات تلخ یاون اتاق برا یول یخوب دار یخاطره  یاتاق کل
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 نیترنم.. پر از افسددوس ا گاهیگاه و ب یپر از اشددک... پر از درد... پر از ناله ها
تاق برایقراریب یروزها  یبدبودن من در روزها یروزها ادآوریمن  ی... اون ا

 خوب بودن خواهرمه...
حق با طاهر باشدده حداقل  دی... شددازنمیو دم نم رمیگیم شیطاهر آت یحرفا از

 و ساکت نظاره گر نبودم دمیرو ند دنشیمن زجر کش
 شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک

ش یادیز ینه من هم روزها یول  شتریب هیبق یو با همراه دمیرو د دنشیرنج ک
 و کنمی...دسددتم مشددت مکنمی. چه زود خودم رو تبرئه ماز قبل عذابش دادم..

ه ک ینیحال طاهر رو خرابتر از ا خوامیخودم رو کنترل کنم... نم کنمیم یسددع
 هست کنم

ها تک له  نا و مفهوم پ انیچشددمم م یدفترچه جلو یتک جم  دایو برام مع
 کنندیم
باشدد چکسیه یگاه » نداشددته   تتنهاتر ایبهتراسدددتفباور کن بعضدد یرا 
 «…کنندیم

طاهر رو آروم کنم... به سددمت طاهر  کنمیم یداغونه داغونم اما سددع خودم
 ی:آروم باش طاهر... ترنم راضگمیم متی... با مالمالمیشونه هاش رو م رمویم
 یخودت رو عذاب بد نجوریا ستین

باشددم؟... من ؟یگیم یدار یچ یفهمی: آروم؟... سددروش مطاهر ...آروم 
چه  یدونسددتیآروم باشددم؟... اگه م یگیهسددتم بعد م نهایا م*س*تحق بدتر از

ها قتیسددکوت کردم ه ییجا گه  یگفتینم چو باش...آخ سددروش ا آروم 
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گهیبدون بدون کاریبا ترنم چ یبدون فا گه  ها یکردم... ا جا  یخودیب ییچه 
حرفا  نیازش دفاع نکردم اونوقت ا ییچه جاها یمحکومش کردم.. اگه بدون

 یزدیرو نم
 ایخدا»
 بگو میبرا تیتجربه تنهائ زا
 «…روزها سر تا پا گوشم نیا

تارام... رف ادیبرخوردام..  ادی... فتمیخودم م ادی... نهیشددیرو لبام م یتلخ لبخند
نام...  یخودیب ادیهام...  یبدقلق ادی ها ادیمتهم کرد  ادی... میالک یدعوا

شن نامزد یکه تو یزمان ادیموردم...  یب یهایتالف سا او یج سره مزاحم مه ن پ
بار رگ ریباز ترنم رو ز گ*ن*ا*ههیترنم ب دونسددتمیم نکهیترنم شدددد و من با ا

 حرفام خورد کردم
 یشویم یگریآدم د فیکه باش دلتنگ»

 کالفه تر و تلخ تر …تری.. عصبخشنتر
 یندار یهم کار انیف با اطراف نکهیجالبتر ا و

 یداریاش را نگه م همه
 «…یکه دلدتنگ اش هست فینکیم یخال یسر کس قایدق و

در به کنار من چه ق هیبه ترنم.. چه قدر بد کردم با ترنم... بق میبد کرد چقدر
ض شمویم یداغونش کردم..آه پر بغ سع یبا همه  ک شک  کنمیم یوجودم  که ا

 کنهیبغض داره خفه ام م نی... هر چند ازمینر
 شمیعذاب وجدان داغون و داغون تر م نیبار ا ری: دارم زطاهر
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 طاهر... از ی: از من که بدتر نکردگمیبا بغض م نمویشددیم نیزم یرو کنارش
بدتر نکرد که  قدری... ایمن  نده... د ن عذاب   نیا یبرا رهید گهیخودت رو 

ها... د با ارهید گهیعذاب با ا نی.. ترنم  ها  با ا نیبغض  ها  ماسدد ها  نیالت عذاب
 میونتی... فقط مشهیمه یه طاهر... اون رفته واس ستین گهی... اون دگردهیبرنم

ست فطرتا شغال بگ یانتقامش رو از اون پ ... آروم باش مرد... فقط آروم میریآ
 یکن جبران کن یباش و سع

شددده بودم  ینامردم... من راضدد هی: نگو مردف سددروش... نگو مرد... من طاهر
بدبخت کنم... من راضدد با  یخواهرم رو  تا ترنم  مرد زن مرده  هیشدددده بودم 

شده بودم... من به  یسروش... من به خاطر مادرم راض یفهمیاج کنه... مازدو
بودم تا  گذشددتهخاطر مادرم سددکوت کرده بودم... من به خاطر مادرم از ترنم 

ست داره بکنه... من ب یپدرم هر کار ظلم رو در حقش کردم... اون  نیشتریدو
و کار ر نیاتر بود من حق نداشددتم با خواهرم  یمیصددم هیبا من نسددبت به بق

 یبه من بود ول دشیچشددم و ام یحق رو نداشددتم... ترنم همه  نیکنم... من ا
 گرفتمیم دهیرو ناد التماسپر از  یمن به خاطر مادرم تمام اون نگاه ها

 رسهیو غمم به اوج م رهیقلبم به شدت باال م ضربان
.اگه کنه.. رونیشددده ترنم رو از خونه ب یمتیبه هر ق خواسددتی: مامان مطاهر

صدتا االن با اون مرت شدینم دهیترنم دزد سال پدرم رو  کهیصد در  سن و  که 
... ؟یفهمیسدددال از خواهرم بزرگتر بود.. م 12داشدددت ازدواج کرده بود... 

کنار  وضددوعم نیقد داشددت و من داشددتم با ا میسددال... دو تا بچه قد و ن12
هم به  دیدرم.. شدددا... به خاطر مادرم.. به خاطر برادرم... به خاطر پومدمیم
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 یخاطر خودم... آره به خاطر خودم هم بود... خسته شده بودم از اون همه حرف
سرش م شت  صاف هم م ی... منه بزدنیکه پ ستمیان همه مون رو  ینجوریا خوا

.. آره سددروش خدا ترنم ردنشخالص کنم و خدا چه بد مجازاتمون کرد... با ب
تا ا بد ینجوریرو برد  به  نه...  تاوان  نیترخالصددمون ک کل ممکن دارم  شدد

. ... خونواده اش..میضددربه رو ما به ترنم زد نی... بدتردمیاشددتباهاتم رو پس م
دش به خو چکسیه میکردیرو خورد نم تشی.. اگه ما شخصمیدیبخشیاگه ما م

 پشت سرش حرف بزنه دادیجرات نم
مام تنم  از طاهر ت نهیم خیحرف  مد  کنمی... احسددداس مک خون تو رگام منج
 دهیحرفا شن نیو ازدواج و ا ی... درسته در مورد خواستگارشهی... باورم نمشهیم

 باشه یحد جد نیتا ا کردمیفکر نم یبودم ول
شد... اطااهر شتباهات  نی: حق با ماندانا بود... ترنم با مرگش خالص  تاوانه ا

 ییماها ی... برامیکه باورش نکرد ییماها یبرا هیماسددت... مرگ ترنم مجازات
 میباهاش نبود چوقتیکه ه ییماها ی... برامیعذابش دادکه 

ترنم  تیمظلوم ی.... دلم برابندمیو چشددمام رو م کنمیرو مشدددت م دسددتام
عذابش م هی... از سددوزهیم به  هیو از  دادمیطرف من  ظه  طرف خونوادش لح

 کردنیلحظه داغونترش م
 مددددددردانه ات کدددددجاست ؟ دددرتیغ»

 ددددیکش یرنددددج م ییشددددوقه ات از ت*ج*ا*و*ز تنددهاکددده مع یزمانددد
 ف

 درکدددش یجدددا بددده
 «…کددددردی  ترکدددش
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هاطاهر به سددخت یی: کتک مل م یکه ترنم  هادمیدیرو م کردیتح گاه   ی... ن
ما ه کردمیخودم حس م یملتمسددش رو رو جام  یبرا یکار چیا جاتش ان ن

 یمن نگاه ها یول ارهیاسدداش رو به زبون ن... اونقدر مغرور بود که التمدادمینم
 دمیدیطاقتش رو م یخسته و ب

اون  مهادیکه ترنم با سر و صورت کبود وارد شرکت شد...  فتمیم یاون روز ادی
 نهیبش یاز شدت درد به راحت تونستینم یروز حت

 ؟ رندیگ یرا با چه اندازه م درد»
 !«تا تدددددو  نددجایدارم ؛ از ا درد

کاریسددروش؟؟... من ه یفهمی:مطاهر کار... فقط  چیبراش نکردم... ه چ
 خونوادم بودم یمسخره  شیتماشاگر نما

 شهیاز دهنم خارج نم یکلمه ا چیبگم اما ه یزیتا چ کنمیباز م دهنمو
ها  راهیهاف اون بد و ب یلیاون کتکهاف اون س فهممی: و حاال مدهیبغض ادامه م با

سروش... خ یلیخهمه و همه به ناحق بوده...  سالها  یلیسخته  سخته بعد از 
که تو فکر  یاون جور زیچ چیکه ه ینکردن از هم خوِنت بفهم تیحما نبود 

 یکردیم
 طاهر... فهممی: مکنمیزمزمه م یسخت به

 یفهمی: نه سروش... نمطاهر
 اما..........-

با لحندهیاجازه حرف زدن بهم نم طاهر با دهیادامه م یعصددب ی...  ترنم : من 
شده بودم... حت شک م یبزرگ  شتم...  نیمن ا یکردیاگه تو بهش  حق رو ندا
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 یتو با ترنم فقط تو هیی... من حق نداشددتم بهش شددک کنم... آشددنا؟یفهمیم
کرده بودم...  یسدال باهاش زندگ یمن سدالها یول شددیچند سدال خالصده م

درد رو با  هاش هیبودم و با گر دهیاون خند یهمراهش بودم با خنده ها شهیهم
وجودم حس کرده بودم... نه سددروش من حق شددک کردن نداشددتم...  یهمه 

 نداشتم یحق نیبهش شک کرده بودن باز هم من چن ایدن یاگه همه  یحت
... 

 شهیم رهیبه عکس ترنم خ یو با ناراحت کنهیسکوت م طاهر
 یزیلحظه ها سددکوت رو به هر چ نیواسدده گفتن ندارم... تو ا یهم حرف من

 خودش یشده که انگار ترنم رو جلو رهی...چنان به قاب عکس خ دمیم حیرجت
 نهیبیداره م
 شهینگاه هم یهم شرمنده  امتی: شرمندتم ترنم.. شرمنده تم... تا روز قطاهر

 یکه به خاطر صداقتت محکوم شد سوزهیم نی... دلم از امونمیمهربونت م
 تنها شدنف یروزها برا نیا»

 «یددددددددادق باشصدددددددد ستیکاف
 زشیافتاده به سددمت م یو با شددونه ها شددهیتموم شدددن حرفش از جا بلند م با
 چکدومشونیه ذارمی: نمگهیم یو به سخت ذارهیم زشیم ی... عکس رو رورهیم

ِسر در برن... انتقام ب شون م تیگ*ن*ا*هیِق صا از رمیگیرو از همه  صو ... مخ
با دروغ رو د یک*ث*ا*ف*ت که نامرد یاون بنفشددده  ر حقت تموم کرد... 

... با دادن یدروغ ی... با کمک به دشددمنات... با اون اس ام اس هاگفتناش
 ییتو هی... با درسددت کردن اون همه مدارک علیا بهیبه هر غر لتیمیپسددورد ا

 یدونستیکه اون رو مثله خواهرت م
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 شهیطاهر ساکت م لرزهیکه به شدت م ییآشنا یصدا با
 ترنم: طاهر پدر

ش نگام سمت در اتاق طاهر ک که  نمیبیرو م شی... پدرترنم و نامادرشهیم دهیبه 
و به  شددمیبلند م نیزم یدر اتاق واسددتادن... به زحمت ازرو یبهت زده جلو
... هی... نگاهش پر از اسددترس و نگراندهی...رنگش کامال پرکنمیطاهر نگاه م

مرخ  شددده و  رسددتانمایکه تازه از ب ینگران پدر و مادرشدده... پدر دونمیم
 ومدهیدر ن ریاخ یکه هنوز هم از شوک اتفاقا یمادر

 ؟یگد دفتد د ی: طد داهد در تد دو چد دپدرترنم
 کنهیبه پدر و مادرش نگاه م دهیپر یبا رنگ طاهر

... مند دظدورت از ؟یگد دفتد د یترنم: طاهد در بد دا تد دوام؟... تد دو چد د پدر
در حد دق  یا یبد دود؟... بنفشه چه نامد درد یچد د یدروغد د یاس ام اسد دا

 ترند دم کد درده؟...
د : سددگهیو م گردهیبا بهت به سددمت من برم شددهیم دیترنم که ازطاهر ناام پدر

د دیدروش ا بد  یند دجد دا چد ده خد دبره؟ منظور طد داهر از اون حرفد دا چد 
 د ده خد دبد دره؟ند جد دا چد دیدود؟ تد دو بد ددهد دم بد دگد دو ا

شدن رمیگیرو از پدر ترنم م نگام سته  شک سان هی... تحمل  ه پدر رو ندارم ملتم
 ترنم بگه... هیگ*ن*ا*هیتا خودش از ب کنمیبه طاهر نگاه م

الد  دد دیمد دگه نبد دا یدکند د دیدار م کدیدا چ نجدیترنم: اصد دلد دا تد دو ا پدر
و بد ده مد داه عد سدل رفد دته بد  یباشد د دان دسد دت تد دو دسد دت ند دامزدت

 یداشد د
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 ی... پدر ترنم همونطور باصددداکشددهیبه صددورتش م یدرمونده دسددت طاهر
 دهیلرزونش ادامه م

 دد؟ دیدگ دیند دم یدچ ددیترنم: شد دما دو ند دفر چد دتوند ده... چرا ه پدر
 : باباگهیبه زحمت م طاهر

سترس منتظر ادامه  زنندیل مترنم به طاهر ز یو نامادر پدر حرف طاهر  یو با ا
 شهیم دهیطاها رو شن یگرفته  یموقع صدا نیهستن... تو هم

 ...............یبر میتونی: بابا برداشتم مطاها
 مونهیما حرف تو دهنش م دنیبا د طاها
 شده؟ ی: چطاها
 شهیم رهیبه من خ یچارگیو با ب دهیم رونینفسش رو به زحمت ب طاهر

 کنمیاون رو از اتاق دور م رمویناچار به سمت طاها م به
 افتاده؟ ی: سروش چه اتفاقطاها

فاگمیم یناراحت با پدرت حر که داشدددت در مورد  یطاهر رو وقت ی: 
 دیشن زدیترنم با من حرف م یگ*ن*ا*هیب

 : ندددددهطاها
 دمیبا تاسف تکون م سرمو
 بهشون بگه یچیه دیطاهر نبا ای: خداطاها

 واسه گفتن ندارم یحرف چیه
 م؟یکن کاری... االن چومدمیتنها م دی... بااوردمشونیم دی: اه... نباطاها

 شه؟یم یچ مینیبب میمنتظر باش دیفقط با-
 ارنی: اگه طاهر بهشون بگه پدر و مادرم طاقت نمطاها
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تا  کنمی... هر چند حس مفهمنیروز م هیهم کنه باالخره  یاگه ازشددون مخف-
 دنیفهم ییزایچ هیاالن هم  نیهم

شون خوب نطاها سترس و ه دیدکتر گفته با ستی: آخه االن حال ور د جانیاز ا
 وضعش معلومه گهی... پدرم هم که دومدهیباشن... مادرم هنوز از شوک در ن

 گمینم یچیو ه کشمیم یآه
 منه ری: اه.. لعنت به من... همش تقصطاها

 د؟یکنیم یگتون زندگپدربزر یخونه  نیمگه نگفته بود-
ها ها وقت ی: چرا ولطا مدت عد از  به زور  هی دمید یب حالشددون بهتره  خورده 
ه ک یبه خونه ا میبخورن هم بر ییهوا هیتا هم  رونیب انیکردم ب شددونیراضدد

شده بود  یپدربزرگ برا یخونه  کینزد شته  دم نگاه بندازن... خو هیفروش گذا
 میکن یزندگ ربزرگمپد یتو خونه  میتونیمکه ن شددهیهم یبودم... برا دهیا قبل د

ست د ادآوریهم که  نجایا که چقدر تحملش  یدونیخودت م گهیترنم و ترانه ه
صله  دنیسخته... مامان و بابا رو بردم و خونه رو د شت و  یاونا هم که حو گ

از مدارک  چکدومیکه ه ییاز اونجا یول دنیگذار نداشددتن زود خونه رو پسددند
فش ک هیخونه مدارکم رو بردارم که بابا پاش رو تو  امیسددتم بهمراهم نبود خوا
... دشیم دیشد که نبا یزیاون چ ینیبی.. آخرش رو هم که مانیکرد که اونا هم ب

 نبود طاهر اومده... صبح بهم گفته بود... حماقت کردم ادمیاصال 
 .............نجوریا یخواستینکن طاها... تو که نم تیخودت رو اذ-

خراب  نیبه من بگه تو ا یکی: کنهیداد پدر ترنم حرف من رو قطع م یصددددا
 ؟یگرفت یشده چه خبره؟... طاهر چرا اللمون
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 رهیو بعد از چند لحظه به سمت پدرش م ندازهیبه من م ینگاه یبا نگران طاها
 کنمیم فیرو براتون تعر زیراه همه چ یتو می: بابا بهتره برطاها
بود که طاهر در مورد ترنم  یا بگو... اون خزعبالت چج نیترنم: نه... هم پدر

 گفتیم
به گفته  ینامادر بود  یطاها و طاهر مدتها بود از حرف زدن فرار یترنم که 

 یشده؟... اون حرفا چ ی: طاهرف مادر چگهیم یو به سخت کنهیدهنش رو باز م
 مگه نه؟ یاون حرفا رو زد ی... چون دلتنگش بود؟یزدیبود که م

 خونه و آدماش فرار کنم نیاز ا خوادیم دلم
 شهیم ریچشم طاهر سراز یاز گوشه  اشک
ها مان... از دلتنگطا ما حاال راه ب ی: آره  با بزرگ نگرامیبر نیفتیبود...  با ن ... 

 ها شهیم
 ؟یکن یاز من مخف یخوایرو م ی: طاها چگهیترنم با داد م پدر

 ؟یگینم یزیترنم: طاهر چرا چ ینامادر
 نه مامان: طاهر
 : طاهرطاها

 ؟یترنم: چ ینامادر
 نبود یدلتنگ ی: نه مامان... اون حرفام از روطاهر
 : ط.........طاها
 خفه شو یکی: طاها تو گهیو م گردهیترنم به سمت طاها برم پدر
 که ی... ترسددشددهیم رهیو با ترس به طاهر خ رهیگیهم نگاش رو از طاها م بعد
 کنه یذبه اش مخفپشت کالم پر ج کنهیم یسع
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 یگیم یچ نمیبنال بب یترنم: تو هم درست و حساب پدر
 تا بتونه سر پا بمونه رهیگیرو م زیم یگوشه  طاهر

فام چگهیبغض م با با اون حر با حدسددتون  قتیجز حق یزی:  نبودن... آره 
س سع یدرسته... همون حد  *هگ*ن*ایدرسته... ترنم ب دیانکار کن نیدار یکه 

 بود...
 ؟؟ی: چگهیرنم بهت زده مت پدر

مه م زنهیم یلبخند تلخ طاهر بود... آره خواهر  گ*ن*ا*هی: خواهرم بدهیو ادا
 شیزندگ یسال در اتاق مجاور من به سخت یکه سالها یمن... دختر تو... ترنم

 بود گ*ن*ا*هیب گذروندیرو م
ال کام که لرزشددش یی... با صدددافتهیتا ن زنهیدر چنگ م رهیترنم به دسددتگ پدر
ستیهو شت یلیترنم رو خ دونمی: طاهر مگهیم دا ست دا با انکار من  یول یدو

 شهیعوض نم یچیو تو ه
گاه صداش باال م طاهر  ستیدست خودش ن دونمی... مرهیناخودآ
که از خونواده طرد  یبود... پدر اون دختر گ*ن*ا*هیدخترت ب گمی: من مطاهر

کار ن گ*ن*ا*هیشدددد ب چون اصددال  کنمیمبود... من گ*ن*ا*هش رو ان
 مرتکب نشده بود یگ*ن*ا*ه

تمام دخترش رو  یرحمیروز با ب هیکه  نمیبیرو م یپدر یشدددن زانوها سددسددت
 گرفت دهیناد

و  دادیشما جون م یدست و پا ریکه داشت ز یپدر؟... دختر نیفهمی: مطاهر
 نکرده بود... ینکردم واقعا کار یمن کار زدیم ادیفر
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و ر کنهیو کمک م زنهیبود که طاها به بازوش چنگ م ترنم در حال افتادن پدر
دم از ق تونمینم یطاهاست... حت یپدر ترنم رو ینیسنگ یپاش واسته... همه 

 قدم بردارم تا کمک حالشون باشم
 : طاهر تمومش کنگهیبا داد م طاها

اهر بگه اما ط زیچ هیتا  کنهی... پدر ترنم دهنش رو باز مرهیگیم شیداره آت دلم
به مادرش نگاه م ی... طاهر بدهیزه نماجا ناله  کنهیتوجه به حرف طاها  با  و 

اون اس ام اساف  یبود... همه  گ*ن*ا*هی:آره مامان... دختر هووت بدهیادامه م
... کار بنفشه... کار همون وداون عکساف همه و همه کار دوستش ب الفیمیاون ا
دور دخترش رو خط  دیشددما رو گرفت تا به ترنم بگ یکه مادرش جلو یدختر

به دختره ه*ر*زه اش ه*ر*زگ تا ترنم   دونسدددتینده... نم ادیرو  یبکشددده... 
 کاراست نیدخترش ختم ا

 دهیو سرش رو به شدت تکون م رهیگیدهنش م یترنم دستش رو جلو ینامادر
م گفت دیگفتم نکن ادتونهیهمه عذاب وجدان...  نیاز ا رمیمی: مامان دارم مطاهر

 یاالن من دارم تاوان کوتاه نیاما شددماها گوش نداد دیکار رو نکن نیبا ترنم ا
شما هم تاوان انتقام مسخره تون رو ... به قول ماندانا ترنم نمرد...  دمیهام رو م

 میمن و شماها ترنم رو کشت
... دروغه.. دروغه و کم کم صددداش اوج کنهیترنم زمزمه وار تکرار م ینامادر

 حرفات دروغه ی... همه یگیدروغ م یر: داگهیو با داد م رهیگیم
.. .ستی: دروغ نگهیچون با داد م ستیرفتار طاهر دست خودش ن کنمیم حس

بود... همونطور که خودش گفته بود  گ*ن*ا*هی.. اون بمیماها ترنم رو کشددت
 نکرده بود یکار
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مادر یها غیج مه م ینا طاهر همون طور ادا ما  .. دهیترنم خونه رو پر کرده ا
صه م دوزهی... نگاهش رو به عکس ترنم مستین ایدن نیا یتوانگار  : گهیو با غ

ستیشماها م ازدواج کنه... خواهر مثل  کهیکه با اون مرت دیمجبورش کن نیخوا
 نیده*و*س باز ب ی کهیبه اون مرت نیخواستیدسته گل من رو م

... پدر ترنم دسددتش رو پچرخهیداد طاها نگام به سددمت پدرترنم و طاها م با
 کشهینفس م یقلبش گذاشته و به سخت یرو

 : بابا... باباطاها
 غیج ی.. تازه متوجه کنهیو بهت زده به اطراف نگاه م ادیتازه به خودش م طاهر

 شهیمادرش م یدر پ یپ یها
 مراعات کن گمیم ی... ه؟ی: راحت شدطاها
 زنهیبه موهاش م یو چنگ دهیتکون م یسرش رو با ناراحت طاهر
 شهیبه آمبوالنش زنگ بزنه... هر لحظه داره حالش بدتر م یکی: طاها

... کنهیم هیو گر زنهینشسته مدام ترنم و ترانه رو صدا م نیزم یترنم رو ینامادر
 حالش گفتن گهی... طاهر هم که دشهیحال پدر ترنم هم لحظه به لحظه بدتر م

 نیا یتو مکنیم یکنه... سع دیبا کاریچ دونهینداره سر جاش خشکش زده و نم
سر تیموقع شم...  سلط با و حال و روز  زنمیم زنگبه آمبوالنس  عیبه خودم م

تا ب س ... آمبوالنفتهیم عیسددر یلیاتفاقا خ هی... بقدمیرو شددرح م ماریهر دو 
 یتر... بعد از بسشنیم مارستانیب هیترنم راه یو پدر و نامادر رسهیزود م یلیخ

از  شددهیراحت م زیاز بابت همه چ یتا حدود المیخ یشدددن هر دو تاشددون وقت
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و  کنمیم یاتفاقات امروز بودن خداحافظ کشددو یطاها و طاهر که هنوز تو
 کنمیلب زمزمه م ریز ذارمیفرمون م ی... سرم رو روشمیم نمیسوار ماش

 فتهین چکدومشونیه یبرا یاتفاق کاشیا-
مادر نمیبیم کنمیکه فکر م حاال بد ن ینا قدرا هم  عسدددتیترنم اون د از ... ب

گار یماجرا که هنوزه وقت یخواسددت از شددددت  کنمیبهش فکر م یکه هنوز 
صبان صور خوب رمیتا مرز جنون م تیع سبت به نامادر یت شت ین م... ترنم ندا

 بهش مادرجون بگم اما االن.... تونستمینم گهید یحت
 بگم.... دیبا یچ دونمی... واقعا نمدونمینم-

.... 
مه خداگمیوار م زمز بت کن یچ یخوایم ای:  ثا جا پ یخوای... میرو   شیتا ک

تا کیبر تا کجا میدامن بزن یشددرمندگ نیبه ا یخوایم ی...   ما رو یخوای... 
 ؟یترنم کن یشرمنده 

 کنمیرو روشن م نیماش دارمویفرمون برم یسرم رو از رو یناراحت با
 هترنم خست یپدر یخونه  یدر جلو هودهیب یروزا هر وقت از انتظارها نیا یتو
راه خارج از شددهر  ای گرفتمیم شیعشددقم رو در پ هیابد یراه خونه  ای شدددمیم

شهر تا داد بزنم تا فر رفتمیرو... آره م شم تا جا ادیخارج از  سبک ب  ییبزنم تا 
س شم که ک شدنم رو ب نهینب یبا شدنم رو خورد  سته   یقرار یها و ب یتاب یشک

... سددبکه میخال هیخال مکنیشددبونه ام رو...اما االن کجا برم... حس م یها
روزها هزار بار خارج از شهر رفتم هزار بار داد زدم...هزار بار  نیا یسبک... تو

به زبون آوردم... هزار بار با داد  ادیکردم.. هزار بار اسم خدا رو با داد و فر ادیفر
جواب چراهام رو ازش خواستم... هزار  یخواهش با التماس با قلدر اب ادیبا فر
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 یرحم ی... بدون غرور بدون بختمیتم و هزاران هزار بار اشددک ربار شددکسدد
دم... به نبودش کردم اما آروم نش لیکه من تبد یبودن یبرا نهیبدون تنفر بدون ک

 تمیتوجه به شخص یهام ب ییتنها ینشدم... تو یچینشدم... اصال ه یاما خال
م نشدددم... باز آروم یکردم ول هیسدداعتها گر زیتوجه به همه کس و همه چ یب

ترنم چنان در وجودم رسددوخ  یاما امروز اتاق و لباسدددا کردیآرومم نم یچیه
 تونهیبه جز ترنم نم یچیه فهممیآرومه آرومم... حاال م کنمیکردن که حس م

از  یچی...دلم هکنمیمبهم آرامش ببخشدده....هنوز هم عطر لباسدداش رو حس 
به جز ل خوادینم یفان یایدن نیا ندابه جز لمس ترنم...  به جز  یبخ ترنم... 

 ی... بادیبه خوابم هم نم یترنم... آرزوم شدددده ترنم... حت یدوسددتت دارما
 ...ادیبه خوابم هم نم یمعرفت حت

 او یخودت را تصور کن ب »
 «تو یب دمیکش یچ یبفهم دیشا
م به قد یمعرفتم.. حق دار ی.. من بیستیمعرفت ن ی... تو بیخانم یحق دار-

 یایب یچرا به خواب کسدد ینبودم حاال که رفت یبود یوقت ینذارمن  یاهایرو
ماله  ایدن یحق ها یهمه  گهیبار د نی... ایخانم یکه نابودت کرد... حق دار

 تو...
 …اما… من مددداندن اوست یآرزو»

 او را برآورده کن ! یاو رفتن من است ؛ آرزو یاگر آرزو ددایخدا
 «…ندارم ییآرزو گرید من
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به حرکت در م نیماشدد ... رونمیو م رونمی...مرونمیو م رونمیفقط م ارمویرو 
عا نم دونمینم جا... واق به  دیندارم... شدددا یمقصدددد چی... هدونمیبه ک

سددر قبر ترنم برم... خسددته ام از بس رفتم  خوادیدلم نم گهید یناکجاآباد... حت
 یوا. دلم ه..دمینشددن یجواب چیبهش التماس کردم که ببخشدده که برگرده اما ه

 نیشهر... نه نه اصال از ا نیکشور... از ا نیرفتن داره... دوست دارم برم... از ا
نه چرا؟... دلم خوادینم یچی... دلم هایدن ... دلم ترنم خوادیم زیچ هی... 
جمله رو تکرار کردم خسددته  نی... از بس اخوادی... آره دلم ترنمم رو مخوادیم

شدم... از بس نالزد یتکرار یشدم... از بس حرفا سته  اله ن ینا گهید دمیم خ
رو دوست  ینابود نی... هر چند اشمیکردن هم ندارم... دارم از نبودش نابود م

به ام کشددمیبودن نفس نم یدارم... من برا هام رو حروم  دیمن  رفتن نفسدد
ها یکه تو یترنم.. ترنم شیبرم... برم پ خوامی... مکنمیم ود و ب یتموم لحظه 

صه اون خال یتو میزندگ یمن بود و من بهش نگفتم که همه  هیندگز ونبودش ت
ده اوم شیتو اتفاقات پ ینقشدد چیکه ه یکردم با کسدد ی... من لجبازشدددیم

 یزی... آهنگ غم انگکنمیم یبیشهر احساس غر نیچرا با ا دونمینداشت... نم
صدا کنمیرو انتخاب م ش یخواننده تو یتا  سکوت متنفرچهیبپ نیما . ..م... از 

 ندازنینبود عشقم م ادیتلخ من رو  یسکوتها نیا
 دل بانهیغروب غر یا سالم

 «نه؟ک یخونه اتون سرور ادیکه ب نیخوایخانم نم هیشما  انای... احییآقا سالم»
 نهیشیتو گلوم م بغض
 طلوع سحرگاه رفتن یا سالم

 «میتنها نذار گرویهمد چوقتیه میقول بد ایب یموش موش فیسروش »
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 ییجدا یغم لحظه ها یا سالم
دروغه... به خدا  زیهمه چ دونمیچه خبره... فقط م نجایا دونمیمن نم سروش»

 «دروغه
 روشن یشعر شبها یا خداحافظ
 روشن یشعر شبها یا خداحافظ

 یچیه یتونیبا مرگت هم نم یبدون یعنی... درد شمیاز شدت بغض خفه م دارم
باشه... واسه از اول ساختن.. واسه ن یراه چیسخته ه یلی... خیرو درست کن

 جبران... واسه برگشت
 قصه عاشقانه یا خداحافظ

 روشن عشق یآب یحافظ ا خدا
دلم  ای... خداخوادینم ی... دلم زندگکشددنیم ریهام از شدددت درد ت قهیشددق
اون  یتو یرفتم ول شیپ ی... تا حاال چند بار تا مرز خودکشددخوادینم یزندگ

 خوامیم دیترنم از کارم منصددرف شدددم... ترنم موند و جنگ ادیچند دفعه هم با 
 کنم که اگه تحملاونقدر  خوامی... م؟یبا چ دونمیبمونم و بجنگم... فقط نم

بد مجازات  یبتونم تو چشددماش زل بزنم و بگم خانم ایرفتم اون دن به خدا 
حاال خانم یول یکرد مل کردم  حاال ببخش...  یموندم و تح کن و بخش... 

 اونجا مال خودم کنمش اوردمیبه دستش ن نجایاگه ا خوامیم
 عطر شعر شبانه یا خداحافظ
 شهیهم نیهمنش یا خداحافظ
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ته فرش دونمی... چون مهیترنمم بهشت دونمیشدن دارم... چون م یبهشت یآرزو
شته... م یکوچولو ی شم تا بتونم دوباره  خوامیمن جاش تو به اونقدر خوب با
 یبمونمو حسددداب گ*ن*ا*هامو با خودمو خدا دیبا... حاال حاالها نمشیبب

 خودم صاف کنم
 داغ بر دل نشسته یا خداحافظ

 من یمانده ب یا یمان یتنها نم تو
 ...امیمنتظرم بمون... به خدا م یخانم-
 خسته یسپارم به دلها یرا م تو
 من زنده یواسه  شهیمن هم ی... تو برای... تو زنده ایخانم یتو قلبم شهیهم-
 یا

 مهتاب ینایبه م سپارمیرا م تو
 ایبه دامان در سپارمیرا م تو

 اگر شب شکسته نمیشب نش اگر
 فردا یایبه رو سپارمیرا م تو
 یبا خودکش خوامیمن هم از خدا مرگ بخواه... نم یبرام دعا کن... برا یخانم-

ستیدن ایتا دن از  ور دنتیشدنم لذت د یبا جهنم خوامی... نمفتمیازت دور ب ا
 دست بدم

 تو را تا نسوزد سپارمیشب م به
 ردیتو را تا نم سپارمیدل م به
 ادیز یلی... خیخانم بمیغر یلیهمه آشنا خ نیا نیشهر ب نیا یتو-

 چشمه واژه از غم نخشکد اگر
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 ردیصدا را نگ نیروزگار ا اگر
 برگ و بار دل من یا خداحافظ

 شهیسار هم هیسا یحافظ ا خدا
 اگر زرد ماندم یتسبز رف اگر

 شهینوبهار هم یا خداحافظ
 «ییتنها ستیعادت بد ردیمچم را بگ یکیکاش  وارمیاتاق همبستر د کنج»
 ...امیتازه به خودم م ینیممتدد بوق ماش یصدا با
 امیبه خودم م ینیممتدد بوق ماش یصدا با

 ترمز یرو زنمیم چرخونمویفرمون رو م عیسر
 هیچه وضع رانندگ نیا یروان ی کهی: مرتمرد

رو پدال گازو از من  ذارهیتوجه به من پاش رو م یجوابش رو بدم که ب خوامیم
 پشت سرم بوق ینای... ماشذارمیفرمون م یسرم رو رو ی... با ناراحتشهیدور م

شزنندیم سم کنمیم یسع ارمویرو به حرکت در م نی... به ناچار دوباره ما  حوا
... نمکیرو م میحداقل سع یول ستمیچند اصال موفق نبدم... هر  یرو به رانندگ

صله  صال حال و حو شرکت رو در پ یا  شیخونه رو ندارم... بعد از مدتها راه 
 رمیگیم

**** 
 هفته بعد کی

ش یصدا با صفحه  ی... نگاهامیبه خودم م میزنگ گو ش یبه  ... ندازمیم میگو
مثله  خوامیرو ندارم... م انیمامان و اطراف هیترحم و دلسوز یمامانه... حوصله 
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 مریروزا تماساش رو بدون جواب بذارمو با درد خودم خلوت کنم و بم نیتمام ا
که  نیصددداشددم... هم دلتنگ ییجورا هی... ارهیچرا دلم طاقت نم دونمیاما نم
 چهیپیپر از بغض مامان تو گوشم م یو صدا زنمیتماس رو م یبرقرار یدکمه 
 ... سروشم تو رو خدا جواب بده؟یی: سروشف مادر کجامامان

.... 
کار رو  نی...الو.. الو... سددروش... چرا با من ا؟یدی: آخه چرا جواب نممامان

 نیهمه درد و رنج رو ندارم... تو رو خدا باهام ا نیپسددرم.. من تحمل ا یکنیم
 کار رو نکن

 رهیگیم شتریپر از بغضش ب ی... دلم از صدامونمیجواب دادم پش نکهیا از
 : سالم مامانگمیگرفته م ییو با صدا کشمیم یآه
 شنومیم کشهیم یرو که از سر آسودگ یقینفس عم یهم صدا نجایهم از

 ؟... حالت خوبه؟ یی... آخه کجایسروش تو که من رو کشت ی: وامامان
 خوبم مادر من... خوبم... کجا رو دارم برم... طبق معمول شرکتم-
 ؟یسر به مادرت بزن هی یخوای: نمگهیبغض م با
 االن نه یول امیمامان.. م امیم-

 ؟یبگ یخواینم یزی: چگهیو بعد از چن لحظه سکوت م کنهیم یمکث
 کار دارم یلی: خگمیم کشمویم یآه

 هیگر ریکه نزنه ز کنهیرو م شیسع یداره همه  معلومه
 : سروش!!گهیزحمت م به
 ه؟یجونم مامان...چ-

 : منو ببخشمامان
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 ینکرد یمامان... تو که اشتباه یکرد کاریمگه چ-
 کرد فیرو برام تعر زی:پدرت همه چمامان
 نهیرو لبم مبش یتلخ لبخند

 مادر من... اشتباه رو من کردم یشما که مقصر نبود-
 میدونستی... همه مون میهنوز ترنم رو دوست دار دمیدی: نه سروش... ممامان

خاطر ا یول کهیبه  به راه دخترا ینترنم رو فراموش ک ن هت  یراه  گاورنگ ب رن
 کردمیم یمعرف

 هیگر ریز زنهیو م ارهیطاقت نم گهیتموم شدن حرفش د با
نکن مادر من... حرص  تیخودت رو اذ یخودی: بگمیم یگرفته ا یصددددا با
ستمینزن... اگه من نم خودیب شماها مفتادیاتفاقا نم نیاز ا چکدومیه خوا ن ... 

 نیبود نکرده یرو مجبور به کار
 ......... ی: ولمامان

 کنمیتمومش کن مامان... خواهش م-
 کشهیم یآه

 دیعذاب کش یلیترنم خ ی: طفلکمامان
شم م زیم به ستمی... اگه مدوزمیترنم چ باهم  یقدر لحظه ها شتریب هیرفتن دون

 دونستمیبودن رو م
 کاشی.. ا... حق با سها بود.می: همه مون بهش بد کردگهیم یلحن شرمنده ا با

 میکردیحرفش رو باور م
 ...فتمیگذشته م ادی
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 : داداش تو رو خدا زود قضاوت نکنسها»
 دخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن یسها تو کار-

به  تونهینم چوقتی... اون هشدناسدمشی: داداش ترنم دوسدت منه... من مسدها
 چشم داشته باشه اوشیس
 ؟یدونینم یچیتو ه-

ها نه داداش... تو سدد مه چیدونیرو نم یچیه:   فیرو برام تعر زی... ترنم ه
هم باهاش  یباهاش برخورد بد یحت کردمیفکرا رو م نیکرده.. من هم اول هم

 حق با ترنمه دمیبا خودم نشستم و فکر کردم د یوقت یداشتم ول
 پس بگو... ُپِرت کرده...-

 : داداشسها
 منکن روت دست بلند کن ی.. کاریکنیخستم م یسها دار-

 «داداش یمنطق شد یب یلی: خسها
.... 

 باشه یدختر نیآالگل چن کردمیفکرش رو نم چوقتی: همامان
سددها بارها و  ادمهی... دادمیسددها گوش م یبه حرفا شددتریتو اون روزا ب کاشیا»

بعد از مرگ ترانه هم  یکرد... حت یبارها جانب ترنم رو گرفت و ازش طرفدار
ستم رو م گفتیم سمیمن دو شه... حت نیمحاله که ا شنا  هی یکارها رو کرده با

دن رو بهم رسددون اوشیسدد وبار به من گفته بود که اون و ترنم به کمک هم ترانه 
چرا اون روزا کور شدده بودم و عشدق ترنم  دونمیکه منه احمق باور نکردم... نم

هم بارها  اوشیرو خراب کرده بود...سها به س زیهمه چ لمی...اون فدمیدیرو نم
بار چنان از دسدددت سددها  هی اوشیو بارها در مورد ترنم حرف زده بود که سدد
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صبان سیبار کتک گرفت... اگه من و بابا نم ریشد که اون رو ز یع معلوم  میدیر
صحبت کردن که در مورد شدیم ینبود چ سها  ... اونجا بود که مامان و بابا با 

 نیهمه مون سددرسددنگ تا چند ماه سددها با ادمهیحرف نزنه...  دونهیکه نم یزیچ
... اون هم به خاطر ما مجبور ارمیخب باالخره تونسددتم از دلش در ب یبود ول
که  یروز ادمهی... کردمیغم نگاهش رو درک م شهیترنم رو بزنه... هم دیشد ق

هاش آشددت با باز از ترنم برام حرف زده بود ول یرفتم  با  یکنم  نان  اون روز چ
 یخواهر برادر یارزش رابطه  یب یعهاموضو نیتحکم گفتم که دوست ندارم ا

از ترنم  چوقتیه گهیما رو خراب کنند که حرف تو دهنش موند... بعد از اون د
فت...  یچیه عد از مرگ ترنم هم ه یلج کرد.. حت ییجورا هینگ  یحرف چیب

 هیکس تو خونوادم بود اما بر خالف بق نیتر یمیبهم نزد.. خواهرم بود... صددم
قتیه لداردر مورد ترن چو گل ازش نظر  ینداد... وقت یم بهم د در مورد آال

ستم هم دخالت چندان  تچوقیه یبود ول یمیصم مباها نکهینکرد... با ا یخوا
ها ته  گذشددد ثل  نم یم فکر مکردیدور کمکم  در مورد  یوقت کردمی... 

بار  هی یبر خالف تصددورم حت یول زنهیترنم بفهمه برام زنگ م یگ*ن*ا*هیب
سهم زنگ نزد... همه  ساوشیزنگ زدن.. مامان.. بابا...  شکان اما ک که  ی... ا

فدار ن کردیم یاز ترنم طر نگ نزد... خودم هم ز ندارم  گز نزدم... دوسدددت 
ز ا یلج و لجباز ینشده... تو یزیشاد نشون بده که انگار چ یخودش رو طور

 ابطهر ییجورا هیبا ترنم حرف نزد و  چوقتیبه خاطر ما ه نکهیهمه سرتره... با ا
 «باهاش قطع کرد شهیاش رو واسه هم

... 
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 ؟یگینم یزی: سروش چرا چمامان
... 

 : سروش با توام؟مامان
 ؟یچ-

 ؟یگینم یزیچرا چ گمی: ممامان
 بگم؟ یچ-

 ؟یواسه گفتن ندار یحرف چیه یعنی... دونمی: نممامان
 چیواسددده گفتن ندارم.. نه تنها حرف بلکه ه یحرف چیه گهیروزا د نینه... ا-
 گهیبودنم ترنم بود که اون هم د لیهم ندارم... تنها دل دنیواسه نفس کش یلیدل
 ستین

 ستیبه عذابت ن ینگو... ترنم راض ینجوری: نگو مادر... امامان
 زنمیم یپوزخند

به  ستنینبود... همه که مثل من ن یبه عذاب کس یراض چوقتیآره... ترنمم ه-
 کنند خاطر عذاب دادن عشقشون برن نامزد

مان با خودت اما نه رو ول کن ب نی: سددروش   شیپ ایکار رو نکن...اون خو
 یکشیعذاب م شتریب ییخودمون... تنها

بد ینجوریمن ا- جازه  گه ا مان... ا ما حت ترم  کار سددرم  یقطع کنم کل یرا
 ختهیر

 : سروشمامان
 جانم مامان-

 خودت رو غرق کار نکن نجوری: امامان
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 ازش غافل بشم یچند لحظه ا تونمیم ینجوریفقط ا-
 : اما.......مامان

 کنمیمامان خواهش م-
سر  هیحداقل  یاگه تونست ی: باشه پسرم... باشه ولشنومیلرزونش رو م یصدا

 بهمون بزن
م بد شیدلدار نکهیبدجور خرابه... بدون ا میاما وضددع روح سددوزهیبراش م دلم

 کنمیرو خاموش م یگوش عیو سر کنمیم یخداحافظ
و مثل ربات از  کنمیشددرکت حبس م یاز صددبح تا غروب خودم رو تو دایجد

شمیخودم کار م شا ک دم و سر خو ییببرم که چه بال ادیفراموش کنم و از  دیتا 
ستیا یآوردم اما بدبخت میزندگ هفته  هی نی...تو اشهیفراموش نم زیچ چیه نجا

 یانجام بدم ول امنمونده که بخو یکار گهیسددال کار کردم د نیچند یبه اندازه 
اون خونه رو هم ندارم... خونه  ی... حوصله ستمیباز هم دست بردار شرکت ن

نذاشدددت... خونه ا هی یکه حت یا پا  خاطرات  یبار هم ترنم توش  که پر از 
صبح م ادیآالگله...  گاه فتمیامروز  که  یرفتم... از روز یکه بعد از مدتها به آ

از ترنم از  ریرو به غ زیبوده همه چ نایا رمنصددو هیهم جز باز لمیاون ف دمیفهم
که جواب ه ادی ها  مدت عد از  ما امروز ب  یبرا دادمیرو نم چکسیبرده بودم... ا

بله  دمینه که د ایبرسددن  ییمحمد زنگ زدم تا بفهمم که باالخره تونسددتن به جا
گل و لع گاه یاعتراف کردن... وقت ایباالخره آال مه  دمیفهم یرفتم آ گل ه آال

هم مجبور شده دهنش رو باز کنه اما  ایاعتراف کرده و پشت سر اون لع ور زیچ
در  نایبا باند منصددور ا ایباز هم محمد نتونسددت ثابت کنه که لع نایا یبا همه 
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 یداشددته اگه به خودش بود منکر هر منصددور نام یها همکار نهیزم یهمه 
اولش  ینگفت حت یزیدر مورد منصددور و دار و دسددته اش چ ی... لعنتشدددیم

 با اعتراف آالگل یشدددن ترنم و مرگش نداشددته ول دهیاز دزد یگفته بود اطالع
با منصددور همکار و  کردهیم یمجبور شدددد بگه فقط بخاطر انتقام خواهرش 

که باعث مرگ نامزد خواهرش شدن و خواهرش رو  ییکسا نهیتحمل نداشت بب
تانیت هیراه ندیم یکردن خوش و خرم زندگ مارسدد مرگ ترنم و  ... در موردکن

 کرده... یاطالع یمنصور هم اظهار ب گهید یکارا
... ومدهی... هنوز طاهر نندازمیبه سدداعت م ینگاه یو با ناراحت کشددمیم یآه

صحبت کرده بر یلیوک شیشرکت تا با هم پ ادیمثال قرار بود ب ... میکه باهاش 
صبح م ادیدوباره  شر فتمیامروز  سرگرد با هزار تا  صرار من  شرکه با ا وط ط و 

باهاش حرف بزنم... چقدر سددخت  یو چند کلمه ا نمیاجازه داد آالگل رو بب
 یحرکت چیه زاریبود در برابر حرفاش سددکوت کنم و مثل مترسددک سددر شددال

 خودم و آالگل تو گوشمه... ینکنم... هنوز حرفا
 ؟یکرد کاریچ هیبا خودت و بق ینیبیآالگلف م ینیبیم -

ستان کردمیفکرش رو نم چوقتی: هآالگل شه ا ایکه لع یدا  نیشروع کرد رو بنف
 طور به اتمام برسونه

 ؟ینقشه شوم بود نیا یتو کجا-
 جا چیحال ه نی: همه جا و در عآالگل

شتن که ا یعنی- شش رو دا صور و گروهش ارز طور خودت و خونوادت  نیمن
 ؟یرو نابود کن
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سابآالگل ست و ح سعود رو در صور و م صال من بودم که بخوام  دهیند ی: من ا
 خونوادم رو بزنم دیبخاطر اونا ق

 ؟یلعنت یکار رو کرد نیپس چرا ا-
گل بازآال ثل خواهر خودش  ایبشددم... لع ی: قرار نبود من وارد  من رو م

 نداختیمن رو به خطر نم چوقتیه دونستیم
 ؟یکردیم یچه غلط یباز نیا یتو یلعنت یپس تو-

گل که وقت ...یچه جور دمی: خودم هم نفهمآال تاد  فاق اف قدر ذره ذره ات  یاون
 شدم ریاز همه من درگ شتریب دمیچشمام رو باز کردم د

شت.. یاون همه باز- شش رو دا شق... اون همه دروغ وافعا ارز .. اون همه ع
عاشددق سددیدادیعذابم م یخودیچرا ب چاکم نشددون  نهی.. چرا خودت رو 

 ؟یکار رو کرد نی... آخه چرا با من ایدادیم
من همه و همه  یمن دوست داشتنها ی: اشتباه نکن... عشق من محبتهالآالگ
بودن... اصددال ذره ذره وارد شددددنم بخاطر عاشددق شددددنم بود اما تو  یواقع

 یباورم نکرد چوقتی... ه؟یدرکم نکرد چوقتی... ه؟یدینفهم چوقتیه
بدبخت م فیاراج یباز که دار- تا کیکنیبار منه   هیازب نیبه ا یخوایم ی... 

 یمسخرت ادامه بد
توجه به من فقط و فقط  ی... بشدددیمن نم یخرفا یاون لحظه انگار متوجه  تو

 زدیحرف م
کر بود ف دهیترنم چرخ یاز دوسددتا یکیدور و بر ماندانا  یچند بار ای: لعآالگل

 یاز ماندانا سواستفاده کنه اما وقت تونهیکوتاهه م شونیچون قدمت دوست کردیم
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پشددت سددر ترنم حرف زدو ماندانا سددخت  میم*س*تق ریبه طور غ یچند بار
 نشد داشیدور و بر ماندانا پ گهیباهاش برخورد کرد د

 شناخت؟یرو م ایمگه مانداناف لع-
 کالس یچند جلسدده ا ایلع رفتنیم ی: نه... ترنم و ماندانا کالس نقاشددآالگل

ا دانمان دید یرفت تا ماندانا رو جذب خودش کنه و بعد به هدفش برسدده وقت
اد... چون بنفشه وا بده اما د کردیبنفشه رو انتخاب کرد... فکر نم هیافتنیدست ن

 ر بشهبنفشه هم ظاه یجلو تونستینم گهیماندانا شناخته شده بود د شیپ ایلع
چه تلخ کشددمیم یآه گل... حرفا یحرفا یادآوری..  مه چ ییآال رو  زیکه ه

 امروز صبح برام روشن کردن
شت و تو اجیک احتبه کم ای: لعآالگل صه افتاده بود و من با جد یدا  تیمخم

 بشددم... یجلو... قرار نبود وارد باز رمیدفعه من م نیکردم که ا شیتمام راضدد
ستمیفقط م ستفاده کنم و بعد من از باز خوا سوا شه  ... دمشیخارج م یاز بنف

ض چیبه ه ایلع ست هیباز هی کردمیاما من که فکر م شدینم یعنوان را  ساده ه
ضر ست شیا شه طرح دو که  یزیزودتر از اون چ یلیو خ ختمیر یکردم... با بنف

س کردمیفکرش رو م شه من  المیخ نکهی... بعد از ادمیبه هدفم ر شد بنف احت 
 یترانه خودکشدد کردمیتصددورش هم نم یحت چوقتیدور کرد... ه یرو از باز

 کنه
 ... آخه چرا؟؟یکرد هیکارو با من و بق نیآالگل چرا ا-

 رهیگیذهنم شکل م یتلخش تو ندلبخ
 دهیبود که تو رو ند یتا زمان نیبود اما ا ای: اولش فقط بخاطر کمک به لعآالگل

 بودم...
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که اون لحظه در خودم نسددبت به آالگل احسدداس کردم قابل وصددف  ینفرت
وجودم داد بزنم و بگم آخه  یدوسددت داشددتم با همه  قی... تو اون دقاسددتین

ردن نابود ک متی... به ق؟یمتی... دوسددت داشددتن به چه ق؟یمتیعشددق به چه ق
 نیواقعا ارزشددش رو داشددت... که باعث مرگ دو نفر بشدد یعنیآدما...  هیزندگ

 گوشمه ینحسش تو ی.. هنوز صدانینفر بش 4 یزندگ یباعث تباه
 شدیبدجور جذبت شدم... اصال باورم نم دمتیبار د نیاول یبرا ی: وقتآالگل

.. چه .یازش سر بود یادیداشته باشه... ز ینامزد نیترنم چچنمثل  یدختر هی
بار د ند  عد از اون چ حاظ اخالق... ب چه از ل ظاهر  حاظ  هم از دور  گهیاز ل

 ای... لعشددددمیم داتیو شدد فتهیشدد شددتریب دمتیدیکه م ی...هر باردمتید
وارد بشم... بارها  خواستمیمن دوباره م یدور کنه ول یمن رو از باز خواستیم
شماها نزد دیبارها هم بهم تذکر داده بود که نبا و ست خودم  کیبه  شم اما د ب

که ترنم رو از  نیا یدسددت من نبود... حاضددر بودم برا زیچ چینبود... واقعا ه
رو فراموش  یباز نیشددروع ا لیبکنم... کم کم دل یچشددمت بندازم هر کار

ها دل ن اسددتمخوی... میترنم تو بود یمن برا هینابود لیکردم... تن ابود ترنم رو 
ست بردار نبود یمتیکنم... به هر ف من  فیحر دید یوقت ای... لعیشده اما تو د

شم... م یبه ناچار قبول کرد من هم تو باز شهینم ش دمیدیبا  دمیدی... ممونهیپ
باز روکه من  مونهیپشدد ما برا یوارد  نابود یچیمن ه یکرده ا  هیمهم نبود جر 

ند بزرگ  هیمنصددور و خونواده اش جز  کردمیمترنم... چرا دروغ؟... فکر ن با
 ...شددهیتلخ م نقدریا نیریبه ظاهر شدد هیباز نیاخر ا دونسددتمیهسددتن... نم

ستمینم  رفتمیم شیبه جلو پ شتریب ی... هر چشهیم ینجوریآخر و عاقبتم ا دون
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تم... از نداش یاما خب راه برگشت کنمیدارم م یچه اشتباه شدمیمتوجه م شتریب
طرف هم اونقدر تو منجالب اشددتباهاتم غرق  هیتو بودم از  ی وونهیطرف د هی

د تا با چن کردمیکه فکر م یکنم... من کاریچ دیبا دونسددتمیشدددده بودم که نم
بور مج شمیوارد ماجرا م نکنار بعد م رهیو ترنم م شهیکار تموم م لیمیعکس و ا

م... حذف کن تیاز زندگ شهیکارا بزنم تا ترنم رو واسه هم یلیشدم دست به خ
شد با ا هیهم که هدفش از اول نابود ایلع ستار  نکهیشماها بود باهام همراه  خوا

 من رو به هدفم رسوندن لمیمرگ ترانه نبودم اما مرگ ترانه و اون ف
که دسددتمو دور گردن آالگل  کردمیاون لحظه به زور خودم رو کنترل م ادمهی

ود سدرگرد نب یداینم... اگه تهدسداقطش نک ایاز دن شدهیهم یفشدار ندم.. تا برا
 رفتینم رونیصد در صد آالگل امروز روز از اون اتاق زنده ب

... بشم تیخورده آروم بشه بعد کم کم وارد زندگ هی: مونده بودم اوضاع آالگل
از شددماها دور  دیبا میدیحاال که به هدفمون رسدد گفتیمخالف بود... م ایلع

از عالقم به تو  شیکم و ب ایبودم... لع هدی... اما من هنوز به هدفم نرسددمیبشدد
شت اما نم ستیخبر دا صل دون ش هیهدف ا ه ن ییتو هایها و باز همن از تمام نق

 حتمینصدد شددهیآالگل خودت رو به دردسددر ننداز... هم گفتیاون... مدام م
ظاهر م کردیم به  هت سددر م گفتتمیو من  ما دورادور ب گات  زدمویباشددده ا ن
به ترنم عالقه دارهنوز ه دمیدی... مکردمیم  تنیماشدد یتو یرفتیم یوقت یم 

و  کستمشیمن م ینیخونه بب ایتا ترنم رو موقع خروج از شرکت  یدادیم کیکش
 یمختلف جلو یهنوز هم موفق نشدددم... بارها و بارها به بهانه ها دمیفهمیم

به  ینبود ایدن نیا ی... انگار تویدیاصددال من رو نم یراهت ظاهر شددددم ول
ه دفعه هسددت ک نیاول یکرد فکر کرد یسددها من رو به تو معرف یتکه وق یطور
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شد که از طر دناتیند نی...هممیکنیمالقات م گرویهمد میدار سها  قیباعث 
 وارد بشم

س ینجایبه ا یوقت ش یآه دیحرفش ر اون لحظه و لحظه  بی... ته دلم عجدیک
وم که رو بر ینه از آه به اصددطالح جان سددوز دختر یبعدش سددوخت ول یها

 ترنم... تینشسته بود بلکه از مظلوم
 کردی... فکر مادیز یلیخ یلیکرد... خ دمیتهد یلیخ دیفهم یوقت ای: لعآالگل

شمیپا پس م  دیفهمرو ب زیشماها همه چ دیترسیم ای... لعتونستمیمن نم یول ک
و  بیع یکارمون ب نکهیباز هم باهام همراه شد... با ا امیکوتاه نم دید یوقت یول

 تمخواسیواسم مهم نبودن من م احرف نیا ینگرانم بود ول ایبود باز هم لعنق  
نبود اما هوام رو داشددت... بعد از سددالها  شددمیپ ایلع نکهی... با اارمیبدسددتت ب

مد باالخره او گار یتالش موفق شددددم...  به اصددرار  میخواسددت باز هم  ما  ا
 یزن زندگ دنبال یگفت ی... وقتسددتین یخونوادت.. معلوم بود ته دلت راضدد

 یاز هر عاشددق دمیهمونجا فهم یندار یاعتقاد یو به عشددق و عاشددق یهسددت
شق تر ستم مثله همه یعا شک شکیکه  ییاون روزا ی... اون لحظه بدجور   یوا

ل از ترنم از قب شددتریب یکارات بود که باعث د نی... با همیرفتیترنم م دنیبه د
همه  نیداره که بعد از ا یچمگه اون دختر  گفتمیمتنفر بشددم... مدام با خودم م

شته... فکر م کهسال هنوز هم  سروش رو مال خودش نگه دا اگه  کردمیهنوزه 
شه م یرسم زیهمه چ  یشد ول یرسم زیتو رو مال خودم کنم... همه چ تونمیب

له تو از من فاص شدمیم کیوضع من بدتر شد که بهتر نشد... هر بار بهت نزد
با یبعضدد دمیدی... میگرفتیم تا  به رو یکردیاکراه تحملم م وق ما  دم خو یا
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من  هیمهربون یاونقدر بهت محبت کنم که شددرمنده  خواسددتمی... ماوردمینم
 یرفتارا یحرکات من همه  ی... همه ینبود ایدن نی... اما تو اصددال تو ایبشدد

که  ییمن برا تو کسددل و خسددته کننده بود... تمام اون رفتارا یمن همه برخوردا
سخره م دمیدیمن از ترنم م ش یبرا ومدیو به نظرم م شتن نیریتو  ست دا  یو دو

 یزدیسددرم داد م دادمیبود که اگه من همون کارا رو انجام م نجایبود و جالبش ا
من از همه لحاظ  یکنم ول فیاز خودم تعر خوامیطور رفتار نکن... نم نیکه ا

 باز هم تو.......... یاز ترنم سرتر بودم ول
من ظاهر و اندام طرف مهم  ی... برایترنم سددرتر نبود از چوقتی... هینبود-

ستینبود... تو مدام م صت به دام بنداز یمن رو با ظاهر و اندام ب یخوا اما  ینق
رنم ت چوقتیبودم ه ییبایز یکه من اگه دنبال الهه  یرو فراموش کرده بود نیا

 ییواال تیشددخصدد ون... من عاشددق ترنم شددده بودم چکردمیرو انتخاب نم
 ونستمتیبعد از اون اتفاقا هم نم یت... اخالق و رفتارش برام تک بود... حتداش

ع*و*ض*ی با اون دختر خاله  یباور کنم که ترنمم گ*ن*ا*هکار باشدده اما تو
با اون ف هیبه زندگ نیع*و*ض*ی تر از خودت گند زد ی  یکه تو یلمیمن... 

د؟... بو یون دختر ک... انیکردمن رو نابود  هیزندگ نیکرد یاتاق ترانه جاسدداز
 بود یک لمیف یاون دختره تو

 ...دونمی: نمگهیو م ندازهیم نییسرش رو پا یبا ناراحت آالگل
شه ها ز نیا یکه همه  ییتو شهی.. مگه م؟یندون شهیمگه م- خودت بود  رینق

 ؟یندون
با من نبود... من  لمیاون ف ی... هر چند جاسدددازکردمی: من فقط اجرا مآالگل

... هشددیحل م زیبا وجود اون همه چ گفتیم ایخبر داشددتم که لع یلمیفقط از ف
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ود؟... ب یچ لمیاون ف دونمینم یاز منصور گرفته بود... من حت ایرو لع لمیاون ف
فقط  ارمیبدسددتت ب یجورمهم نبود چه  یبرام هم مهم نبود... هدفم تو بود

 یمال من بش خواستمیم
شدم... د یدید- سم زیکه همه چ یزمان یکه حت یدیکه ن شد باز هم  یهم ر

 یامگه ادع یرو بهم نگفت قتیتو باشددم.. چرا اون موقع حق ینتونسددتم واسدده 
شت شتن ندا ست دا شقم ینبود ی... مگه مدعیدو ...پس چرا هر روز یکه عا

رو با چشددمات  می... چرا نابودیکردیو باز هم سددکوت م یدیدیزجرم رو م
به نقشددده  یگر بود نظاره باز هم   که تو یدیدی... میدادیادامه م فتیکث یو 
ندارم ول یدیدی... میندار ییجا میزندگ کار خودت رو  یکه دوسددتت  باز 

 یکردیم
شتآالگل ستم ندا ضر  نیمهم ا ی: برام مهم نبود دو شتم حا ستت دا بود که دو

... برام مهم نبود به یمال من باشدد یول یبودم تا آخر عمر همونجور رفتار کن
ر رو نداشددتم که دور و ب نیاما تحمل ا یدوسددتش داشددته باشدد ای یترنم فکر کن
 یبا همه  یدترنم رو تو شددرکتت اسددتخدام کر دمیفهم ی... وقتیترنم باشدد
رات کنم که ج یدفعهکار نیرو گرفته بودم که ا ممیگرفتم تصددم شیوجودم آت

کنم که قشددنگ از چشددمت  یکار خواسددتمیبشدده... م ینکنه دور و بر تو آفتاب
شددکل دوباره م نایگروه منصددور ا یبودم ترنم برا دهیشددن ایهر چند از لع... فتهیب

همه  ایبودم که منصددور کمر همت به قتل ترنم بسددته.. لع دهیدرسددت کرده شددن
با مرگ ترنم هم ه فیرو برام تعر زیچ ما من مطمئن بودم   چیکرده بود ا
ستیچ شق ترنم بود شهینم زدر  شدیو با مرگ ترنم حالت بدتر م یچون تو عا
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 یاریخم به ابرو ن یحت یشددنویکه خبر مرگ ترنم رو م یروز خواسددتمیمن م
 دمیته باغ رو کش ینفشه  نیواسه هم

که  شددددیشدددده بودم باورم نم رهیلحظه فقط و فقط بهت زده به آالگل خ اون
 سر آالگل بوده باشه ریته باغ ز یماجرا

صور ا گفتیمخالف بود و م ای: لعآالگل  تو خودت رو ازنسیکارش رو م نایمن
 تیدج یوقت ایدست بذارم... لع یدست رو تونستمیبه دردسر ننداز اما من نم

 یکردم... تو یباز هم بهم کمک کرد.. اون پسددر رو من وارد مهمون دیمن رو د
اون  کردنیم رداماد فک یماجرا نشددد...خونواده  یمتوجه  یکسدد یاون شددلوغ

 یاز خونواده  کردنیهم فکر معروس  یعروسدده و خونواد  یپسددر از خونواده 
ماجرا بشدده همه سددرگرم  ریگیپ تونسددتیاون لحظه نم یکس تو چیداماده... ه

لد بود وقت یمهمون کارش رو خوب ب جه  دید یبودن... پسددره  ترنم بهش تو
نم بودم آتو از تر هی منتظربه دسدددت  نیو دنبالش راه افتاد.. از قبل دورب کنهینم

سه هم شد نیوا  هیه بودم... فکر همه جاش رو کرده بودم به جز از کنارت بلند 
ز و پسددره رو ا یکن بیترنم و اون پسددر رو تعق کردمیجا... اصددال فکرش رو نم

 یبرنامه هام نقشدده برآب شدده بود... بدجور عصددب ی... همه یاونجا دور کن
عشددق رو از  شددددیم یبه راحت یدیب*و*سددیاونجور ترنم رو م یبودم... وقت

اما من  دیدیخشددونتت هم با عشددق همراه بود ترنم نم یچشددمات خوند... حت
از عشددق ترنم  یکه دار دمیدیدسددت خودت نبود... من م زیچ چیکه ه دمیدیم
... رمیگرفتم ازتون عکس بگ میشد که اون لحظه تصم یچ دونمی...نمیسوزیم

ثل د نهیم تا گرفتمیعکس م ازتون کردمویم هیها گر وو ند  عد از گرفتن چ ... ب
سعکس باالخ شدم ... شد و از اونجا دور  کردمو  دایرو پ اوشیره طاقتم تموم 
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بهونه  نیو فردا به هم یبهش ت*ج*ا*و*ز کن دمیترسیسراغ تو رو ازش گرفتم م
بدتر کنم...  اوشی... سددیباهاش ازدواج کن تا وضددع ترنم رو  رو فرسددتادم 

رنم رو ت تو و اوشیس خواستمیاز ترنم متنفر نبود م اوشیس یبه اندازه  چکسیه
 شیترنم پ هنکی... با اکنهیو فکر کنه که ترنم داره اغفالت م نهیاون حالت بب یتو

شده بود اما  سوا هیهمه از قبل خراب  س شدیباعث م دیجد ییر  یکه بعدها ک
اون صددحنه ها ترنم رو  دنینکنه... شددک نداشددتم که همه با د یبراش دلسددوز

 یخونوادت هم که شده حرفکه تو بخاطر  دونستمی... مدوننیگ*ن*ا*هکار م
ترنم قصدددد اغفال تو رو  کردنیهمه فکر م ینجوریو ا یزنیاز ت*ج*ا*و*ز نم
که تو  دمینگفت و بعدها هم فهم یچیاومد و ه اوشیسدد یداشددت... اما وقت

س زیهمه چ ص یواقع یبه معنا یگفت اوشیرو به   میمسوختم... اونجا بود که ت
برام  یچندان ی دهیاون عکسددا فاگرفتم عکسددا رو براش بفرسددتم درسددت بود 

برام لذت بخش  دادیعکسا بهش دست م دنیکه از د یهمون ترس ینداشت ول
نا ریز یبود... عکسدددا رو کل تا او که نشددون از  دایرو پ ییو رو کردم  کنم 

بود  یفنداشت... کا یبرام کار لشیمیکردن ا دایت*ج*ا*و*ز نداشته باشه... پ
شرکتت بزنمو اون فرم هی شده بود نگا یرو که برا یسر به  ستخدام ترنم پر  ه ا

ستادم به لع یکنم... وقت سا رو فر ماجرا  دنیبا فهم ایرو گفتم لع زیهمه چ ایعک
ه گذشددت یاز نقشدده  دینبا یحماقت کرد گفتیکرد و مدام م دادیداد و ب یکل

 ییبازجو ینشون بده اما تو یعکسا رو به کس کردمی... فکر نمیکردیاستفاده م
 بوده و ترنم ایکه حق با لع دمیته باغ زد فهم یسددرگرد حرف از عکسدددا یوقت

 اشتباه رو دو بار تکرار کنه کیاونقدرا هم احمق نبوده که 
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 ییبه تمام معنا ی وونهید هیتو -
گل نهی: آره من دآال نهیام... د وو قت نفهم چیکه ه یاحمق یتو ی وو  یدیو

 چقدر عاشقتم
شقم نبود چوقتیتو ه-  نیر... ترنم تا آخیکردیفقط به خوت فکر م ... تویعا

در کنار عشددق  گفتی... اون مدام مکردیم یخوشددبخت یمن آرزو یلحظه برا
نکرد... اما تو  لیخودش رو بهم تحم چوقتیخوشددبخت باش... ه دتیجد

 یبه زور خودت رو تو یکردیم یو سددع یکردیمن خراب م شیمدام ترنم رو پ
 یجا کن لمد

 آالگل تو گوشمه ادیرداد و ف یصدا هنوز
 سددهیمن رو با اون مقا شددهی: احمق من آالگل بودم و اون ترنم... تو همآالگل

ا من ب یبرا یتالشدد چی... هینیمن رو بب یکردینم یسددع چوقتی... هیکردیم
 یکردیبودن نم

 امیباز شدن در به خودم م یصدا با
که با حال زار و  نمیبیرو م اوشی... سددندازمیبه در م ینگاه ارمویباال م سددرمو

شفته وارد اتاق م ازش  یخبر گهیرو بهش گفتم د قتیکه حق ی... از روزشهیآ
... حوصددله بندهیو در رو م ادی... داخل اتاق مرمیگینداشددتم... نگام رو ازش م

ست خودم ننمشیبب خوادیاش رو ندارم... دلم نم س شتریب ستی.. د  یاز هر ک
 دونمیرو مقصر م اوشیس

 رمیگیصداش هم سرم رو باال نم دنیناز ش یحت
 : سروشاوشیس

... 
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 بهت بد کردم دونمی.. میجوابم رو ند ی: حق داراوشیس
 ؟یاومد نجایچرا ا-
 ؟یحد از من متنفر نیتا ا یعنی: اوشیس
سع یبا همه - شم... که کتک کار کنمیم یوجودم دارم  شم... که بلند ن  ینبا

تا  دونمینم یول کنمیم یوجودم دارم سددع ی نرنم... با همه ادینکنم... که فر
 یخواهشددا چند وقت اوشیخودم رو کنترل کنم... سدد تونمیم گهید ی قهیچند دق

 نشو یدور و بر من آفتاب
 زیتو خودت نر یبزن ول یخوای:سروش بزن... هر چقدر ماوشیس

.... 
 بشه یجور نیا خواستمینم چوقتی: هاوشیس
 اما شد-
رو  میزندگ خوادیم کردمیسر ترنمه... فکر م ریز زیهمه چ کردمی: فکر ماوشیس

 نابود کنه
 نهیشیرو لبام م یپوزخند

 گفت؟ یبنفشه بهم چ یدونیم-
 یس: بنفشه گفت کگمیبا خشم م ارمویسرمو باال م شنومیاز جانبش نم یجواب

که سدها بهم زده  یکه دورا دور تو و ترانه رو بهم رسدوند ترنم بود... همون حرف
احمق جون ترنِم منف شددماها رو  یفهمید و منه احمق باور نکرده بودم....مبو

سوند ول ز همه ا شتری... بیکرداز همه متهمش  شتریب یکرد کاریتو چ یبهم ر
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... آخ که چقدر احمق بودم... یاز همه داغونش کرد شددتری... بیخوردش کرد
 آخ که چقدر احمق بودم که عشقش رو باور نکردم... ایخدا

... من ترنم رو مثل سها دونستمیسروش.. باور کن نم دونستمی: من نماوشیس
 طیشرا نیدر بدتر ی... حادیسرش ب ییبال خواستمینم چوقتیدوست داشتم ه

 به مرگش نبودم یهم راض
... 

 دونستمیبعد از مرگ ترانه... من واقعا نم ی: حتکنهیلب زمزمه م ریز
... دونسددتمی... من هم نمونسددتمدی: من هم نمگمیپر بغض م کشددمویم یآه

گاه ستم اجازه بده چند دقیامروز رفته بودم آ سرگرد خوا ل با آالگ یا قهی... از 
... قول یندازیراه م دادیداد و ب گفتی... مدادیحرف بزنم... سددرگرد اجازه نم

ساکت با  هقی... به زور چند دقشمدادم... قول دادم و هزار بار التماس کردم که 
چه سددخت بود که  یدونیآالگل رفتم... نم دنیات گرفتم و به دوقت مالق یا

 فیچقدر ازش تعر ادتهیبگه...  هاشیاون مدام از خرابکار نمویجلوش بشدد
چقدر آالگل  ادتهی.. ؟یزدیم نهیچقدر سددنگش رو به سدد ادتهی... ؟یکردیم

 ییاون کارا یبود و از همه  ههمون آالگل امروز جلوم نشددسددت یکردیآالگل م
 کار ترنمه یکردیکه تو فکر م زدیحرف م

 ادته؟یته باغ که  ی: ماجرادمیادامه م شخندین با
 دهیتکون م یسر

قشه و ن رسمیکنه اما من سر م تیکرده بود تا ترنم رو اذ رینفر رو اج هیآالگل -
شقم  نی... هر چند منه نامرد بدترزهیریآالگل بهم م ی سر ع شب  بال رو اون 

 آوردم
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 :نهگهیمبهت زده  اوشیس
 یگشتیکه سالها دنبالش م یقتیبود حق نیخان... بله... ا اوشیبله س-
 سخته یلی: باورش خاوشیس
باور گ*ن*ا*هکار بودن آالگل خ-  یبرام جا زیچ هیسددخته... فقط  یلیآره 

 سواله چرا باور گ*ن*ا*هکار بودن ترنم اون همه راحت بود...
ن واسدده گفت یحرف چی... هرهیه مافتاده به سددمت پنجر ییبا شددونه ها اوشیسدد

ست تو ج س کنهیم بشینداره... د هت .. بارهیدر م بشیرو از ج یگاریو پاکت 
ه اون ک فتمیم یا یلیسدد ادی... گردمی... به گذشددته ها برمکنمیزده بهش نگاه م

 تو گوشمه هنوزخورده بودم... حرفاش  اوشیاز س دنیکش گاریروزا بخاطر س
 نهکیآرومت م ایکوفت نیا یکنی.. فکر م؟یکنیم یدار ی: چه غلطاوشیس»
نهیآرومم نم یچیروزا ه نیا- به درد خودم  اوشی... برو سددیچی... هک بذار 

 رمیبم
ست دادن ترانه هم لب به ااوشیس شغاال نزدم اونوقت تو  نی: من با از د آت و آ

 «یکنیخودت رو نابود م یدختر پست فطرت دار هیبخاطر خ*ی*ا*ن*ت 
 گردمیبه زمان حال برم اوشیس یصدا با

عشددقم رو از دسددت  نکهی... عالوه بر ارمیمی: دارم از عذاب وجدان ماوشیسدد
روز مثل خواهرم دوستش داشتم...  هیرو متهم کردم که  یگ*ن*ا*هیدادم آدم ب

 بطلبم تیتا من بتونم ازش حالل ستیامروز ن یکه حت یگ*ن*ا*هیآدم ب
: هدیادامه م لرزهیکه به شدددت م ییاو با صددد زنهیم گارشیبه سدد یقیعم پک

 اید دندر نیبزرگتر کردمیاندازه داغون و درمونده نبودم... فکر م نیتا ا چوقتیه
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سالها  نیکه تمام ا هیمرگ کس ایدرد دن نیبزرگتر نمیبیمرگ ترانه ست اما حاال م
من  چوقتیترانه هم ه مئنم... مطدیمن عذاب کش یبه خاطر قضاوت نا به جا

... بهت بخشددمیخودم رو نم چوقتیخودم هم ه چی... ترانه که هشددهبخیرو نم
من ترنم رو متهم کردم... به  یاز هر کسدد شددتریب یاز من متنفر باشدد دمیحق م

 گ*ن*ا*هکار بوندن... به ه*ر*ز...........
 یاعتراضدد یکه باهام داشددته باشدد ی:هر رفتارگهیم یو به سددخ کنهیم مکث

 حق منه نایندارم... بدتر از ا
شت م از س شمیبلند م زیپ سمت  که  برام نمونده یجون گهی... درمیم اوشیو به 

شنوم... هم سمیبهش م نکهیبخوام حرف بزنم و حرف ب  یرو از ال گارشیس ر
هم  ایکوفت نی: به قول خودت با اگمیبا پوزخند م کشددمویم رونیانگشددتاش ب

 ها پر نکن هالآشغ نیهات رو با دود ا هیر یخودیپس ب دیبه آرامش رس شهینم
 گهینم یچیو ه کشهیم یآه
 : من رو ببخش سروشاوشیس
 ببخشه ترنمه نه من دیکه با یکس-

مه اصددرار من برا دی: شدددااوشیسدد نه اون ه عد از مرگ ترا گه ب بات  یا اث
 یشدیگ*ن*ا*هکار بودن ترنم نبود تو از ترنم جدا نم

 اعتراف کنم دیبا یسخته ول اعتراف
ست کرده بودن که ترنم رو گ*ن*ا*هکار  لمیبه ف ایلعنت: اون گمیم یتلخ به در

شون بدن... حت صرارا ین چون اون  شدمیتو هم نبود من از ترنم جدا م یاگه ا
ور منصدد یهم کار دار و دسددته  لمیاون ف دمیرو باور کرده بودم... تازه فهم لمیف

 بوده
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 ؟ی: چگهیبهت زده م اوشیس
 نیتو از ترنم جدا نشدددم... من تا آخر یفابه خاطر حر یرو گفتم تا بدون نیا-

ستمیلحظه م شقم رو ثابت کنم اما اونا خوب م یگ*ن*ا*هیب خوا ستیع  ندون
 بشه یکنند تا دور و بر ترنم خال کاریچ
 بود؟ یدر مورد چ لمی: اون فاوشیس
 زدیبود و از عالقه اش به تو حرف م لمیترنم تو ف هیشب یکی-
 ؟ینگفت یزی: پس چرا اون روزا چاوشیس
چه فرقگفتم؟یم یچ- ها داشدددت... وقت ی...  ما حال شدد مه ترنم رو  یبه  ه

... دشیاون موضوع فقط وضع ترنم بدتر م دنیبا فهم دونستنیگ*ن*ا*هکار م
 ترنم خارج شدم یاز زندگ دمویپا پس کش لمیاون ف دنیمن هم با د

 نکن ... خودت و سرزنشکردیکار رو م نیتو بود هم یجا ی: هر کساوشیس
 دهیامونم رو بر یروزا دلتنگ نیا

مه وار م کنمیرو عوض م حرف چه جورگمیو زمز نار  ی:  نه ک با مرگ ترا
 ؟یاومد

 ومدمی: کنار نگهی... با بغض مشنوهیرو م صدام
 رفتن زنده ام دی: فقط به امدهیاز چند لحظه مکث ادامه م بعد

 شهیم ریچشمش سراز یاز گوشه  یحرف قطره اشک نیگفتن ا با
 نیبه ا دنیکه عشقشون رو از دست م ییاونا یهمه  یعنی... یوجه تشابه ا چه
 کنندیم یزندگ دیام
 رهیگیم شیدلم داره آت کنمیحس م-
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ه ام تران نکهیبدتر... به جز ا یلیبدتره سددروش... خ یلی: وضددع من خاوشیسدد
 رفتهباعث مرگ زن داداشم هم هستم

ساوشیس یستین- شت من بودم... با باور نکردنم...  که ترنم ی.. اون ک رو ک
سته  یشب آخر شت از دار و د صور ا یکه کنارم بود دا باز هم  گفتیم نایمن

 باورش نکردم
 زیپشدددت م شیصددندل یرو رمویترنم م زیتموم شددددن حرفم به سددمت م با
فکر کنم که کنارم بود...  یتا به اون چند روز بندمی... چشددمام رو منمیشددیم

با ترنم بودن غرق  یروزا یمن تو یول گهیو از گذشته ها م نهزیحرف م اوشیس
 ....امیبه خودم م اوشیسیبا صدا یچقدر گذشته ول دونمی... نمشمیم

 : سروش حالت خوله؟اوشیس
 بهم زل زده ی... با نگرانکنمیو نگاش م کنمیرو باز م چشمام

 ...دمیآره تکون م یسرمو به نشونه  کشمویم یآه
 یکنیخودت رو نابو م یخونه... دار ایب: سروش اوشیس
 ... حاال نهاوشینه س-
 یشرکت و آپارتمانت حبس کن یخودت رو تو یخوایم ی: تا کاوشیس
 راحت ترم ینجوریا-

که خودش هم  گهیو م گهیو من انکار.. اونقدر م کنهیمدام اصددرار م اوشیسدد
از شددرکت  و کنهیم یاز من خداحافظ یدی... آخرش هم با ناامشددهیخسددته م

 شهیخارج م
صاب با شت م یاع ششمیترنم بلند م زیداغون از پ شن م می... گو  نموکیرو رو

. نشده.. یکاشته و ازش خبر نجای... چند ساعته من رو ازنمیطاهر زنگ م یبرا
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 یبهش اجازه  نکهی... بدون ادارهیرو برم یبعد از چند بار بوق باالخره گوشدد
 کنمیم دایحرف زدن بدم شروع به داد و فر

 ساعته من............ کی... ؟یهست یمعلومه کدوم گور چیه-
 ساکت شم شهیطاها باعث م یگرفته  یصدا
 ...می: سروش بدبخت شدطاها
 شهیام حبس م نهیتو س نفس

 کنه؟یم کاریطاهر دست تو چ هیشده؟... گوش ی: طاها چگمیزحمت م هی
 : طاهر تصادف کردهطاها
 طاها یمنگ فقط به حرفا یمثل آدما شددمیم رهیو به روم خر واریزده به د بهت

 دمیگوش م
...دعا مهیوخ یلیکه معلومه وضددعش خ نجوری: االن هم تو اتاق عمله.. اطاها

 کن سروش.. فقط دعا کن...
 مارستان؟ی: کدوم بکنمیزمزمه م یسخت به

 (--)مارستانی: بطاها
ش عیسر سرعت و یچه جور دونمی... نمکنمیرو قطع م یگو شرکت  یبا چه  از 

فقط  دمیرس مارستانیبه ب یک دمی... اصال نفهمشمیم نیسوار ماش امویم رونیب
 از طاهر یاتاق عمل منتظر خبر یطاها جلو یکه پا به پا امیبه خودم م یوقت

 هستم
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هم از  نی... اون از ترانه... اون از ترنم.. اکشددمینم گهی: سددروش به خدا دطاها
امان که .. مهیبستر وی یس یکس برام نمونده... بابا که تو س چیه گهیطاهر... د

 تو بخش اعصاب و روان با هزار تا آرام بخش به خواب رفته
... من خودم به شددخصدده ادیز یلیخ یلیسددخته... خ یلیخ دمیحق م بهش

همه درد رو ندارم... پدر ترنم که از همون روز تا االن تو بخشددش  نیتحمل ا
هنوز اونقدر حالش خوب  یهر چند حالش بهتر شده ول ...هیبستر وی یس یس

سکته ا شکر که  شه... خدا رو  شده که به بخش منتقل ب تر در کار نبود... دک ین
ترنم  یراما ناماد شهیمرگش م ایباعث سکته  یشوک عصب نیکوچکتر گفتیم

بدتر م به روز حالش  به خوب  یادیز دیاول ام ی.... هر چند روزاشدددهیروز 
شت سم ترانه و ترنم رو  میشدنش دا اما اون بعد از هر بار به هوش اومدن مدام ا

 کنند... آخر سدر وابشبا آرامبخش خ شدددنیو پرسددتارا هم مجبور م زدیم ادیفر
 اون رو به بخش اعصاب و روان منتقل کرد مهیوخ دحالشیهم که دکتر د

 شهیم ریچشم طاها سراز یاز گوشه  اشک
 به طاهر بود دمیام ی... همه کنم؟ کاریاالن چ ای: خداطاها

شمویم یآه سمت طاها م ک ستم رو رورمیبه   یبا لحن ذارمویشونش م ی... د
طاها...  شددهیدرسددت م ی: همه چگمیباشدده م دوارکنندهیام کنمیم یکه سددع

 نکن تیخودت رو اذ
و حرف ت ادیم رونیدکتر که از اتاق عمل ب دنیبگه که با د یزیچ خوادیم طاها

 میبریبه سمت دکتر هجوم م عی. هر دو تامون سر..مونهیدهنش م
 دکتر ی: آقاطاها
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که  نیهست ییآقا نی: شما از بستگان اگهیو م ندازهیبه من و طاها م ینگاه دکتر
 تصادف کرده؟

 : بلهطاها
 ن؟یباهاش دار ی:چه نسبتدکتر
 : برادرش هستمطاها
 : و شما؟گهیو م ندازهیبه من م ینگاه دکتر

دوسدددت  شددتریخونوادش طاهر رو از همه ب یکه تو ی... ترنمفتمینم متر ادی
 دیاز همه با طاهر راحت بودم... شددا شددتریخونواده ب یداشددت... من هم تو

 عشددق و هیترنم و طاهر پا بر جا بود...  نیبود که ب یعشددق و عالقه ا لشیدل
 یخواهر برادر یمثال زدن یعالقه 

له  یکه االن تو یاون کسدد- تاق عم گاری نیآخرا  گهیکه د هیزیاز عز یاد
شما فکر کنستین ستف برادر  دی... سبت ایدو ست دار یهر ن  نیا یرو نیکه دو

ز اون هم نباشدده کمتر ا زیاز برادرم برام عز شددتریاگه ب دیفقط بدون دیرابطه بذار
 ستین زیبرام عز

 ندازهیبه من و طاها م یمردد ی... نگاهدهیسرش رو تکون م دکتر
 شد؟... حالش خوبه؟ یدکتر چ یا: آقطاها
 ستین یخوب ی... مکث دکتر نشونه نهیشیدلم م یتو یبد ترس

 رفت؟ شیدکتر عملش چطور پ یآقا-
 گهینم یچیو ه زنهیبا ترس به دهن دکتر زل م طاها
 بوده زیآم تی: عملش موفقدکتر
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دکتر ته دلم  یبا حرف بعد یول میکشددیم یاز سددر آسددودگ یو طاها نفسدد من
 شهیم یلخا

 ........ی: ولدکتر
 دکتر؟ یچ ی: ولطاها
 تشیتو اتاقم تا در مورد وضددع نیای: بهتره بگهیو م ندازهیبه ماها م ینگاه دکتر

 براتون بگم
 به من و طاها بده جلوتر یصحبت یاجازه  نکهیاز تموم شدن حرفش بدون ا بعد

ر و به ناچا میکنیم ... من و طاها با ترس بهم نگاهکنهیاز ما شددروع به حرکت م
 میکنیپشت سر دکتر حرکت م

 زی.. خودش پشت ممیریو ما هم پشت سرش به داخل م شهیم یوارد اتاق دکتر
 دینی: لطفا بشگهیو به ماها م نهیشیم
 شده؟ یچ دیبگ نیخوایدکتر نم یآقا-

 دمیم حیرو براتون توض زیهمه چ دینی: بشدکتر
ده دست ش رهیطاها بهت زده به دکتر خ منیبیم یوقت نمیشیم یصندل نیاول یرو

 پرت بشه یرو صندل شهیکه باعث م کشمیاون رو هم م
 میدکتر منتظر-

به سددر برادرتون وارد  یبد ی: راسددتش ضددربه گهیو م دهیتکون م یسددر دکتر
 بوده فقط.... زیآم تی... عمل موفقمیرو کرد مونیسع یشده... ما همه 

 کنهیمکث م رسهیحرفش که م ینجایا به
 پس مشکل کجاست دکتر؟-
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که به سرش وارد شده به حالت اغما فرو  یدیشد ی: فقط به خاطر ضربه دکتر
 رفتن

 زندیریروم م یحرف دکتر انگار آب سرد نیا با
 دکتر؟ یچ یعنی: گمهیبه زحمت زمزمه م طاها

 کما یعنی: گمیم یدیناام با
 کنهیمو با ترس به دکتر نگاه  خورهیم یتکون سخت طاها
ه... : کامال درستدهیو ادامه م دهیحرف من تکون م دیتائ یبه نشونه  یسر دکتر

 برنیبرادرتون فعال در کما به سر م
هم واسه  یکی نیاز دستش دادم... ا شهیهم یواسه  یعنی... ؟یچ یعنی: طاها

 رفت شهیهم ی
هسددت اون زنده  ی:نه پسددرم... اشددتباه نکن... برادرت رو از دسددت نداددکتر

باره م رهیکه به کما م یکسدد  مارفیه بک هیبرگرده... کما حالت یبه زندگ تونهیدو
ه ب ییقادر به پاسخگو گهیو د دهیاز دست م یادیخودش رو تا حد ز هیاریهوش

ها و تحر لت ب نی. در اسدددتین یخارج کاتیمحرک  چیبه ه تونهینم ماریحا
 هیرو هم بهت بگم کما  نیخارج ارتباط برقرار کنه.... البته ا طیبا مح یقیطر
ش ای یضیمر کیاز  یبلکه عالمت ستین یضیمر س کیاز  یواکن تش حادثه ه

به  که یبه خاطر ضددربه ا یعنیبرادر شددما حالت دوم اتفاق افتاده...  یکه برا
 سرش در تصادف وارد شده به کما رفته...

 فهمهیاطرافش نم طیاز مح یچیطاهر ه یعنی: طاها
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 ینسددبت به محرکها ماریشددخ  ب یاریتوسددط هوشدد کما ی: درجه هادکتر
که اشخاص در حالت کما به سر  یاز موارد یاری. در بسشهیم نییتع فیخارج

ه حالت با توجه ب نیخواهد داشددت و ا زین طیاز مح ییافتهایدر ماریب برندفیم
 .شهیهم م ادتریز ماریشخ  ب یبهبود
 ...مونهیم یحالت باق نیطاهر تو ا ی: خب تا کطاها
اگه  ی... اما در حالت کلکشددنیهفته طول نم 4 شددترازی:اکثر کماهاف بدکتر
 زد... نهیزم نیدر ا یحرف چیه شهینم میریدر نظر بگ میبخوا
 شه؟یاز کما خارج م یداد که ک یزمان قطع هی شهینم یعنی: طاها
هم  دی... شدداگهیچند روز د دیوجود نداره... شددا ینظر قطع چی: نه... هدکتر

 گهیچند سال د ایهم چند ماه  دی... شاگهیفته دچند ه
 هم......... دی: شادهیتاسف ادامه م با

 پرهیطاها به شدت م رنگ
 ممکن... یعنی-

ا که به کم یاز کسددان ی: بعضددگهیو در ادامه حرفش م دهیتکون م یسددر دکتر
 که............ رنیم شیپ کیبه سمت سندرمآپال یبعد ازمدت رنیم

 هست؟ یاصال چ نیکه گفت ینی: اپرهیرف دکتر موسط ح طاها
ازه وگاهو که فرد چشماش ب گنیم یبه حالت کیسندرمآپال ای ینبات ی: زندگدکتر

وجودف در  نی. با ادهیبدن خودش رو هم حرکت م یرارادیگاه به صددورت غ یب
سخ به محرکها ش چیه یطیمح یپا شاهده نم مارایگونه ب نیدر ا یواکن . هشیم

 مارانیب نگونهیحادتر از کما باشددف چون ا اریبسد تونهیم ینبات یزندگ تیوضدع
 ینشان چیاما با گذشت زمان ه دهندفیاز خود بروز م یرارادیهرچند حرکات غ
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 یبرخ یبرا یدر کما شدددانس بهبود یول دهندیاز خود بروز نم یاریاز هوشدد
 …وجود دارد مارانیب

 وضع دچار بشه نیممکنه طاهر به ا یعنی-
 نیباش ارتونمیحال ب هیو به فکر بهبود دیفکر نکن زایچ نیبهتره االن به ا: دکتر

 ؟یآخه چه جور -
: از بین محرکات حسدديف تحریکاتشددنوایي اهمیت ویژهاي دارن چون دکتر

که در یک بیمار مبتالبه کما از بین مي روند...  انیآخرین حسددي به شددمار م
سطح  شنا بر بهبود  صداي آ شنوایي با  شیاریبیماران کمایي تتحریکات  أثیر هو

ده... ش لمنتق وی یس یشما صد در صد به بخش ا ماریتا االن ب… مثبت دارند
ه ... امکانش هسددت کدیباهاش حرف بزن نیریبه مالقاتش م یوقت دیکن یسددع

 حرفاتون بشه یمتوجه 
اتاق  افتاده از ییاز جانب دکتر با شددونه ها گهیو تذکر د هیاز چند تا توصدد بعد
 ...بارهیاز همه طرف برامون م بتیروزا مص نیچرا ا دونمی.. نممیشیج مخار

 ؟یبه پدربزرگ و خونوادت خبر بد یخواینم-
 یزیچ یبهتره کسدد نمیبیاون خونه م یکه من تو یاوضدداع و احوال نی: با اطاها

 هیهم به خاطر حال و روز مامان و بابا داغون هسددتن  ینجوریندونه... اونا هم
 ارهیتا همه شون رو از پا در ب هیافک گهیشوک د

 گمینم یزیچ کشمویم یآه
 یوجودم دوسددت داشددتم من جا یبا همه  یول هی: مسدددونم خودخواهطاها

 طاهر بودم
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 جور نگو نینگو طاها... ا-
که  ییهمه به خاطر اون آه ها نای: آه ترنم همه مون رو گرفت سددروش... اطاها

 ...دیکش گ*ن*ا*هیاون دختر ب
 شهیو از من دور م کنهیلباسش اشکاش رو پاک م نیآست با

طاها  دمی... اجازه نمرمیطاهر م یو به دنبال کارا دمیبا تاسددف تکون م سددرمو
دکتر رو انجام  یتمام دسددتورا نکهیاز کارا رو انجام بده... بعد از ا چکدومیه

 تینها ... اون هم در دمیم شیو دلدار زنمیبا طاها حرف م گهیخورده د هیدادم 
که برم خونه اسددتراحت کنم... هر چقدر اصددرار به موندن در  کنهیمجبورم م
 نمیو سددوار ماشدد کنمیم یازش خداحافظ یمجبور کنهیقبول نم کنمیکنارش م

 کنمیروزگار فکر م یو به باز چرخمیم ابونایخ یهدف تو ی... بشمیم
 روز بعد چند
 یی: سالم آقاترنم

سه خویسالم خانم-  ادی... من رو هم که از ایگذرونیدت خوش م... خوب وا
 ها کنهیمن دق م دنیسروش داره از ند یبار با خودت نگ هی... یبرد

 تخت التی... خییآقا گمی: باشه نمترنم
 بچه پررو... -

 شمیشما هم نم ی کهیانگشت کوچ یی: بنده تو پرروترنم
 ترنم-

 :ها؟؟ترنم
 فتادهیها هنوز از دهنت ن نیا-

 برو بابا :ترنم
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همه مدت هنوز هم همون دختر لوس و  نی.... بعد ایهم که شددد تیترب یب-
 یهست یکه بود یننر

 یتیخاص یب ختیریب لی: تو هم هنوز همون کروکودترن
 لمیمن کروکد-

 لمی: پ نه پ... من کروکدترنم
 گهید نهیخب درستش هم-

 کنمایشل و پلت م زنمی: سروش مترنم
 ادیبرو بگو بزرگترت ببرو کوچولو... -

 ؟ی: با من بودترنم
 بودم واریپ نه پ با د-

 یکه راه افتاد نمیبی: نه مترنم
 راه افتادم یسال و خورده ا هیاگه اشتباه نکنم از -

 : سدددروشترنم
 کوچولو هیچ-

 کوچولو ی: تو باز بهم گفتترنم
 ؟یستیمگه ن-

 دددری: نه خترنم
 کوچولو یزنیم خب بابا.. حاال چرا داد-

شدم... من  یخودم خانم یبزرگ شدم... واسه  گهی:سدددددروش... من دترنم
 کوچولو یگیم یکه ه ستمیبچه ن
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 واقعا؟؟-
 : اوهومترنم

 نمیبیمن که نم-
 : سدددروشترنم

 جانم کوچولو-
 : لوس!!..ترنم

 خرمیبده دارم نازتو م-
 نمیبی: کو... کجاست؟... من که نمترنم

 گهینازه د دنیون جانم که گفتم خودش خرهم-
 دونستمای... من نمی: نه بابا... خوب شد گفتترنم

 یدونیم گهینداره از حاال به بعد د یبیع-
 : سددددددروشترنم

 جانم خوشگلم-
... 
 ؟یکنینگام م ینجوریشد؟...چرا ا یچ-

 ؟ی: با من بودترنم
 ینجوریا یجنبه ندار نی.. ببهسددت؟. نجایهم ا یا گهیاز تو کس د ریمگه غ-

 صدات کنم
 شهیآدم باورش نم یکارا نکرد نی: از بس از اترنم

 وجود داره یبار نیاول هی شهیهم-
 کنهینگام م نیغمگ
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 شه؟یم یجور هیجانم خوشگلم ته دلم  یگیم ی: وقتترنم
 .«: جانم . .  ییگو یکه م یدارد وقت دنیشن تیصدا»
 ؟یخانم یچه جور-

 رهیم یلیو یلی... انگار داره قدونمینم: ترنم
 ؟یچ-

 گهی: دلم دترنم
دقه و قربون ص کشمیمن هر روز هزار بار نازتو م ایقربون دلت برم... تو ب یاله-

 رمیات م
 زهیباز هم خاطرت عز ی... تو اگه ناز من رو هم نکشیی: خدا نکنه آقاترنم

شته ها تا برات حرفا میبرگرد شدیم کاشیا- ست  شهیبزنم که هم ییبه گذ دو
 یاز من بشنو یداشت

 تل*خ*ت رو دوست ندارم ی: لبخندادمیبغض ادامه م با
 ارزه یم ایدن هیبرام  یکه هست نی... همییتموم شده آقا ی: تلخترنم

 دلم برات تنگ شده یترنم-
 یینجایخدا ا ی شهی: تو که همترنم

 تشکرته... مثال شوهرتما یبه جا-
... مشددیزنت م یراحت نیبه هم یبا... شددوهر کجا بود... فکر کرد: برو باترنم

 مهمونت کنم یگوشه چشم هیبه  دیتا شا یایو ب یهزار بار بر دیبا
 زه؟؟یعز یلیخ یلیخاطرت خ گفتیبود چند لحظه م یک-

 بود؟ ی... واقعا کادینم ادمی: من که ترنم
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ز بهت سددر نزدم قرص چند رو هیهم عود کرده...  مرتیکه آلزا نمیبینه.. م-
 یواجب شد

 : سدددروشترنم
ذره شددده بود... دلم  هیسددروش سددروش گفتنات  یجانم خانومم... دلم برا-
 سدددروش... یکشون بگ غیج غیکنم و تو هم آخر ج تتیعالمه اذ هی خوادیم
 ؟یکن ییرایاز آقات پذ یخوای: نمگمیبا بغض م کشمویم یپردرد آه

 حلوا و خرما تموم شد یداوم ری... دری:نه خترنم
 شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  اشک

 ذارمیبعد برات کنار م یدفعه  یکنیم هی: خو بابا.. چرا گرترنم
 کنندیم سیطور صورتم رو خ نیهم اشکام

بچه دو ساله ها نشسته ور دل  نیا نهی: اه.. اه.. پاشو گمشو اون طرف... عترنم
 کنهیم هیمن گر

 خودت ببر شیکن و من رو هم پ یخانم ایترنم ب-
ساله ن یبچه ها یجا نجای: اترنم ستونکت رو بخور... هر وقت  ستیدو  برو پ

 کنمیبرات م یفکر هی یمثله من بزرگ شد
 رو ندارم یهمه دور نیتحمل ا گهیترنم د-

... هر چقدر هم منت کنمایباهات قهر م قهیده دق یکن هیگر نجوری: اگه همترنم
 دمیرو نمجوابت  یکن یکش

خانم- که دیببخش  مدم.... دلم برا ری... ببخش  نگ  یاو مان ت با هم بودن
 خوادیرو م میقد یشده... دلم اون روزا

.... 
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 : منمگهیو با بغض م کشهیم یآه
.. ب*غ*لت کنم... بچرخونمت.. تو یمثله اون روزا کنارم باشدد خوادیدلم م-

 نییپاسروش غلط کردم من و بذار  یو بگ یبزن غیهم ج
و ... تیلحظه هم به فکر در آوردن لج من نی... تو ایکشددی: تو خجالت نمترنم

 ... اصال باهات قهرمیستیآدم بشو ن
 یترنم-

... 
 ...یخانم-

... 
 یبا سروشت قهر کن ادیدلت م-

... 
... یباشدد ینجوریا ادی: سددروش اصددال بهت نمگهیخنده و م ریز زنهیم یپخ

 کن یمنت کش گهیخورده د هی... جون من ادیبهت م یچقدر منت کش
شو اونور... به من ماقتیل یب- شو ن گهی... گم  ی... آخه مگه تو آدمیستیآدم ب

 به خاطر تو آدم بشم امیمن ب
خوردم.. اخماتو باز  زیشددد... خو بابا... چ ی:اوه... اوه... آقامون عصددبانترنم

 عر شدماخودم شا ی... واسه نمی... منو نگاه کن ببنمیکن بب
 ترنم-

 : ها؟؟ترنم
 ؟یدیدفعه... اگه فهم نیهم صد هزارم نیها نه بله... ا-
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 دددشی: اترنم
 ؟یگفت ی... چدمینشن-

 ؟؟یی... گفتم بله آقایچی: ها... هترنم
 بودا گهید زیچ هی کنمیبود؟... من حس م نیهم یمطمئن-

 یو زمان مشکوک نی: برو بابا... تو هم به زمترنم
... 

 ؟یساکت شد ییشد آقا ی: چترنم
 ذره شده هیکل کل کردنات  نیدلم واسه هم-

هل تا چ یسدد هی رفتمیتو بودم حاال م ی... من اگه به جاگهید ی: از بس خلترنم
 کردمیرو م ایو عشق دن گرفتمیزن م

 آره جونه خودت-
با اون همه پولیفکر کرد ی: پس چترنم  .اگه من داشددتم... یکه تو دار ی... 

 کردمیم کارایچ یدونستیاوف... نم
 ...وونهید-

 تیتلب یب ی: خودتترنم
اون ثروت رو بدم  ی... حاضددرم همه ادیز یلی.. خیزیبرام عز یلیخ یترنم-

 خودم داشته باشم یروز از اون گذشته ها رو برا هیفقط 
 ؟یکنیم ینجوریوجودم چرا ا ی:آخه سروشم... عشقم...همه ترنم

 خوامیرو بدون تو نم ی... زندگتسیدست خودم ن-
 خوادی:اشددکاتو دوسددت ندارم سددروش... اشددکاتو دوسددت ندارم... دلم مترنم

ش یلبخند بزن یبخند صال اخم کن داد بزن ولیکن یزندگ یشاد با  هیگر ی...ا
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شکسته و  نجوری... دوست ندارم سروش رو ا؟یکنینکن... چرا دلم رو خون م
 نمیداغون بب

 ...یام خانم بهیو لبخند غر بدون تو با خنده-
کن... مگه نگفتم  یبخند و زندگ ی... اگه من رو دوسددت داریی: بخند آقاترنم

 یدیبه حرفام گوش نم چوقتیخوشبخت شو... چرا ه
خانم- تا عمر دارم نوکر یتو برگرد  مه  دمی... قول مکنمیرو م تیمن   یبه ه

 حرفات گوش کنم
 رهیگیم شیدلم آت یگیم ینجوریا یتکنم سروش؟... وق کارتی: آخه چترنم

تو از زجر من  یترنمم.. من عذابت دادم ول ی... از بس خانمیاز بس خانم-
 یلیدوستت دارم ترنم... خ یلی... خیشیناراحت م

 دوستت دارم شتریب یلیخ یلیگلم... من خ شتری: من بترنم
 ؟یخانم یپس چرا رفت-

 رفتمیم دی: چون باترنم
 یرفت یمن ازت خواستم... چون من ازت خواستم برنه.. چون -

... 
 ...یکردیبه حرفام گوش م شهی... همنهیهم لشی: آره... دلدمیهق هق ادامه م با
... یتنهام گذاشددت یرفتیترانه م یبه جا دیدفعه هم چون بهت گفتم تو با نیا

 مگه نه؟؟
 : سروشترنم
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 اهامی... از روشهیم محو مچشما یشونه ام ترنم از جلو یرو یاحساس دست با
.. کنمیچشددمام رو باز م دارمویسددنگ قبر برم ی... سددرم رو از روامیم رونیب

شمیم ی... آهندازمیبه عقب م ینگاه شما ری... امک شک یو ماندانا رو با چ  یا
... نزیبرام عز شددوهرزن و  نی... چقدر ادمیتکون م یبا ناراحت ی... سددرنمیبیم

 ناه دادنکه به ترنمم پ ییتنها کسا
 زنمیبه ماندانا زل م سیخ یچشما با

بنفشدده به ماندانا شددک  یکه به جا شددمیخودم شددرمنده م شیپ یلحظه ا یبرا
تباه رو اشدد نیترنم هم هم گفتی... دکتر مفتمیدکتر م یحرفا ادیکرده بودم... 

 کرده بود
 کنمیرو جبران م زی: ماندانا بگو برگرده... به خدا همه چگمیبغض م با
 کنهیم هیفقط گر اندانام
که  ی...به جون خودم... به جون خودش... به هر کسددکنمیبه خدا جبران م-
ه اون لحظ یگذشددته رو... همه  ی... همه کنمیجبران م پپرسددتهیو م یپرسددتیم

اون تهمتها رو... همه  یها رو... همه  ییاون تنها یسددخت رو... همه  یها
 ده... فقط بگو برگرکنمیرو جبران م زیچ
 کنهیو به زور بلندم م زنهیبه بازوم چنگ م ریام
 برگشت... دی... تو بگو... تو بگو شادهیبه حرف من گوش نم-

 فهممیکه نم کنهیزمزمه م یزیلب چ ریز ماندانا
سروش... آروم باش... با اسی: هریام ده ها ترنم زن یتاب یب نجوری... آروم باش 
 ستیبه عذابت ن یرنم راض... تیشیم تیفقط خودت اذ شهینم
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حرفا... باور نبودنش از سخت  نینده... خسته ام از ا لمیتحو یتکرار یحرفا-
 هم سخت تره

 دوزهیو به سنگ قبر ترنم چشم م رهیگینگاهش رو از من م ماندانا
من رو از قبر ترنم دور کنه اما من  کنهیم یسددع نهیبیمن رو م هیتاب یکه ب ریام

 نشدم رابیس ارمی دنیهنوز از د
 نشدم ریس دنشی... هنوز از درینه ام-

نا ندا قاومتم رو م ما ند هیگر نیب نهیبیکه م نهیم یپوزخ مه وار م ز  :گهیو زمز
 گهیسنگ قبرشه د دنیترنم همون د دنیمنظورت از د

ند نیا با گار من رو از بل پا یحرف ان ندیپرت م نییبه  ر چرا ه دونمی... نمکن
تا  کنمی... دهنم باز مبرمیم ینبودنش پ یبه فاجعه  شددتریب گذرهیلحظه که م

 ادیبه زبونم نم یکلمه ا چیچرا ه دونمیجوابش رو بدم اما نم
 شدود آدمد یلدال مد یگددددددداهدد»

 دارد امددددددددا حدرفد
 «ندددددارد کدددلمه

 : مانداناگهیبا تحکم م ریام
صدا ریماندانا بدون توجه به ام اما ما دلم :ببخش ادهیر از قبل ادامه مبلندت ییبا 

 سوزهیبرات نم
ستمو م یزیچ خوادیم ریام تو  حرف شهیعملم باعث م نیباال... ا ارمیبگه که د

ماندانا گوش  یحرفا یو به ادامه  دهیتکون م یسددر یدهنش بمونه... با ناراحت
 دهیم
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شمام سروش بابندمیرو م چ از  شتریب دی... حق داره... حق داره... حق داره... 
 یو دم نزن یحرفا رو بشنو نیا

 سوزه؟یچرا دلم برات نم یدونیچرا؟؟... م یدونی: مماندانا
 مشی... دارم از بغض منفجر مکنمیو نگاش م کنمیرو به زحمت باز م چشمام

 ف ایخدا»
 ام . . . دهیبر گرید

 .«گلو . .  کی"چند بغض . . . به 
... چون خودخواه یفهمیکه نم دونمی... میدونیکه نم دونمی: نه... مگهیداد م با

ت ... فقط و فقط به خودیبهش فکرش رو کن یبخوا یکه حت یهست یتر از اون
... خودخواه تر از تو ؟یکار رو کرد نیعمرت هم ی... تمام سددالهایکنیفکر م

که  ییاون سدددالها تمامترنم برگرده؟... مگه  خوادی... دلت مدمیعمرم ند یتو
شددکل  نیترنم به بدتر یوقت ی... کجا بود؟یبرگشددت کردیرنم بهت التماس مت

نامزد جا بودد؟یرو شددن تیخبر  تاقش زار م یوقت ی... ک  هیو گر زدیترنم تو ا
جا بودکرد؟یم لدار ینفر هم تو هی یحت یوقت ی... ک به ترنم د نه   یاون خو

.. .کرد؟یدسددت و پنجه نرم م یندگترنم داشددت با ز یوقت ینداد؟...کجا بود
سددخت  یاون روزا ی... مگه تو تو؟یاون روزا کجا بود ی... تو تو؟یکجا بود

 یاز ترنم دار یانتظار نیکه حاال چن یبرگشت
شکام مقاومتم م یزحمتم برا یهمه  با شکام جارشکنهیمهار ا  ی... باالخره ا
 شنیم
 …کم آورده ام  ایخدا»

 !!!« ستین وبیمن که ا شده است ؛ اسم یاشتباه تیآدم ها ستیل در
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 یدونیاشکا واست کمه... م نیا ی... همه زی... آره اشک برزی: اشک برماندانا
تا  سددتی... ترنم نسددتیاما ترنم ن یو برنگشددت ی... تو بوده؟یفرق تو و ترنم چ

 گ*ن*ا*همیگفتم ب یدیبرگرده و تو چشمات زل بزنه و بگه د
 : ماندانا تو رو خدا تمومش کنریام

لم بدجور رو د ییزایچ هی... بذار بگم... ری: نه امگهیو م ندازهیم ریبه ام ینگاه
ندیم ینیسددنگ گه اون روزاکن به ا یی... م ماس م نایکه ترنم  بس  انیا کردیالت

با اون حال خرابش زجه م یکردن... مگه وقت م ترن یدلش برا یکسدد زدیترنم 
سنگدل با هیسوخت... بذار  شون  شات شمبار هم من مثل خود ا بفهمند ب دیا 

 کردن؟ کاریترنم چ
 هیرحم یو با ب زنهیبده تو چشمام زل م یصحبت یاجازه  ریبه ام نکهیبدون ا بعد

مام م ثل ترنم نگهیت ندارم... هسددتمی: من م باورت  قتی...  باورت  چو هم 
 ندونه من خوب ی... هر کسیکن یینکن با حرفات مظلوم نما ی... سعکنمینم
س دونمیم ست یبود یتتو چه آدم پ سوز قی... تو الیو ه که  ییو... تیستین یدل

 ایتا دن یمردن رو هم ندار اقتیل یداد هیلحظه به لحظه به ترنم اشددک و آه هد
ستیدن ش یبمون دیبا ا ... از امروز تا آخر عمرم هر روز و هر روز یو عذاب بک

سال ست  ه ببدون ترنم لحظه  یتا بمون خوامیم یسال عمر طوالن انیاز خدا وا
دسددت  یآرزو هیکه مرگ برات  یشدد... اونقدر عذاب بکیلحظه عذاب بکشدد

 بشه یافتنین

http://www.roman4u.ir/


 1099 شقعبه دیار سفر 

ترنم چه  ای... خداارمیدارم کم م گهی... دبرمیدارم م گهیبسددمه.. د گهید خدا
نفس  یحت کنمی... حس متونمی... من نمتونیدووم آورد؟... من نم یجور

 بردم ادیرو هم از  دنیکش
 ف یددآنیم»

 ف یهَـم که بدآش دآیآدم ُدن دنینگددِدل تَـرسَـ یگدآه
 ات دنهدیقدفَـسهد س یرو یکَـس دآدیآنف  دکی

 کدُـندَـدیم ینیسدَـنگدد
 فیزیبه طددور کدآمال غر آنوقددت
 ...!«یتدآ سدَـنگ کدددوب نَـکُـن یکدِـشیم یدقیعم نَـفدَـس

تنفر  نیدم اوجو ی... با همه کنمیدرکش م کشددمیکه م یدرد یوجود همه  با
وجودم عشددق به ترنم رو  ی... با همه کنمیرو در تک تک کلماتش احسدداس م

ماش م به ترنم نزد نیا یعنی... نمیبیدر چشدد تر بود... از  کیدختر از من هم 
 مهم متنفر یتکرار یحرفا نیاز ا یخودم تا حد مرگ متنفرم... حت

 امیم رونیماندانا از فکر ب یصدا با
نا ندا حاال چرما جایا ا:  به خودت م نی!... چرا ا؟یلعنت یین که  یدیحق رو 

.. مگه تو .یرو پر کرد هاشییمگه تو تنها یرو با ترنم پر کن تییتنها یلحظه ها
 یبا وجود اون به آرامش برس یخوایکه االن م یبهش آرامش داد

 بهم خ*ی*ا*ن*ت کرده کردمی: فکر مگمیزحمت م به
 شهیپررنگ تر م پوزخندش

نا بهت خ*ی*ا*ن*ت  یگی... مگه نمیکنیم یچه غلط نجای: پس االن اماندا
حاال  یانتقام خ*ی*ا*ن*ت نکرده اش رو ازش گرفت گمیم کیکرده... بهت تبر
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نامزدت رو بگ ترنم مرده رو زنده  یخوایکن... نکنه م یو زندگ ریبرو دسدددت 
 یتا دوباره پز نامزدت رو بهش بد یکن

نا : مانداگهیو با اخم م کنهیرو احسددداس م نیا ری... امفتهیبه بدنم م یبد لرز
 حالش بده؟ ینیبینم

نا نه امماندا بد ب ی... چون وقتنمیهم بب خوامی... نمنمیبی... نمری:  ود حال ترنم 
 یوقت دیغرور ترنم رو ند یخورد شددده  یها کهیت چکسی... هدیند چکسیه
داشددت تو ترنم  کردیرو م ایدن فیک دشیآقا داشددت تو ب*غ*ل عشددق جد نیا

 جون شمعرفت یب یخونواده  یدسدت و پا ریو ز ختیریهاش اشدک م ییتنها
عذاب  دیبا نایا اسدددتیدن ای... نخواه که بفهمم... تا دننمی... نخواه که ببدادیم

 بکشن
هم اون طاهر احمق هم  نی: هم اگهیم یو به تلخ کنهیدسددت به من اشدداره م با

 کاریچ خوامیرو م نایب وجدان اعذا ستیترنم ن یخونوادشون... وقت یهمه 
 ستیدست خودم ن یچیه کنمی... حس مدمیکنترلم رو از دست م گهید

ست شدت پس م ریام د  نیا ی: آره برامون کمه... همه گمیبا داد م زنمویرو به 
مه... هم برا که فهم یدردا برامون ک با اون بنفشددده  دمیمن   ینامزد من 
ست به  نند... بز میزندگ ی شهیبه ر شهیت کرده بودن تا یکیک*ث*ا*ف*ت د

داره با مرگ دست و پنجه  مارستانیتخت ب یهم اون طاهر بدبخت که االن رو
خوردم...  یچه گه دونمیکردم... خودم م یچه غلط دونمی... خودم مکنهینرم م

ش یکنم؟... فکر کرد کاریچ یگیم شقه  نی.. تمام ادمیمن عذاب نک سالها عا
س ... هیدرد کم یکنیبهم خ*ی*ا*ن*ت کرده... فکر م کردمیبودم که فکر م یک
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 ایدن فیکردم تا ک امزدبا آالگل ن ی... فکر کردستین ینه خانم... نه... درد کم
کنم...  میخودم رو ترم یغرور خورد شده  خواستمی... فقط مریرو کنم... نه خ

مسددخره از  یباز هی زیهمه چ کردمیدر صددد هم فکر نم هی یبرا یحت چوقتیه
شه... آره من احمق بودم ولطر سعود با  یدیباهوش چرا نفهم یتو یف برادر م

که تمام اون روزا با ترنم و بنفشده  ییسدر بنفشده بوده... تو ریاون کارا ز یهمه 
 ...یبود

 یاطرافمون جمع شدن اما من ب ی... چند نفرشهیم رهیبهم خ یبا ناباور ماندانا
 دمیتوجه به اونا با داد ادامه م

... آره... لذت ببر... از عذاب من و همه یبریاز عذابم لذت م ی... داره؟یچ -
... میعذاب بکش دیبا نایاز ا شتری... بیخاندانا مهرپرور لذت ببر... حق دار ی

چه  گهید میرو خراب کرد زیخودمون همه چ ی... وقتیما رو چه به خوشددبخت
ش یانتظار خوش میتونیم یجور شته با اوان ت میوهه... آره دارت با... حق میرو دا

هامون رو پس م ماقت چه منمیدیح خاطر  ی...  از ترنم از  نیدروغ لمیف هیکه ب
ترنم  دیکه به خاطر مادرش ق یوجودم گذشددتم... چه طاهر یعشددقم از همه 

 که به خاطر ترانه ترنم رو فراموش کردن یرو زد... چه پدر و مادر
ضع صدام با توهه... ما حاال حاالها  : حقگمی... با بغض مشهیم فیکم کم 

 زوده یلیشدن... خ دهیزوده واسه بخش یلی... خمیبکش دیبا
شدن از جلو بعد شدن حرفم  شما یاز تموم   یو ماندانا ب ریام یبهت زده  یچ

... فهممی... حال خودم رو نمشددمیکه اطرافمون جمع رد م ییتوجه به کسدددا
تا  مداریبرم بمیرو از ج یخراب گوشد ی... با حالخورهیزنگ م کسدرهی میگوشد
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... با شهیموجودم پر از ترس  یطاها همه  یشماره  دنیخاموشش کنم اما با د
 زنمیتماس رو م یبرقرار یاسترس دکمه 

 : سروش بدبخت شدمطاها
 ... تا آخر جمله شو بخونم...هیحرف کاف نیهم

سر پا موند یهمه  گهیپر از بغض طاها د یصدا دنیشن با سه  ن از مقاومتم وا
افتادن خودم  یو بعدش فقط و فقط صدا شنی... زانوهام سست مشکنهیهم م

 رهیفرو م یکیتار یهمه جا تو تیو در نها کنهیکه صدام م شنومیرو م ریو داد ام
 عاشدق هیهددفته بر سدر قدبر  ونیم غدروبدا

 دقیسدرخ شدقا یگدال زارهیمد ادیجوون مد دهی
 گ قبدر دلدارسدند یبغضش رو شکنهیصددا م یب

 داریاز دو چدشدمش مثل بارون وقت د زهیریم اشک
 یدیوفا ی: مدهدربونم ب گهیمد هیلب با گدر ریز

 ییچده جدگر سدوزه جددا یبدون یدسدتیو ن یرفت
 خوب و پاک دبیخواستم اون نجد یمن تو رو م آخه
 مهدربون ف نه سدکددوت سددرد خدداک یصددا اون

 درهدم زخدم دلددددم بدودکه نگاه پاکت م ییتو
 لدحددظه راه حدل مشکدلدم بود هی یحدت دندتید

 یقرار یخداک ب یبدا منف تو یکرد دشهیکه ر تو
 یندار یا ونهیمد دچیهد ییبا جددا یکه گفت تو

 یاهیفدصل سدد نیا یتو یچدرا تنهام گذاشدت پس
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 یراهدد دمهیندد دقیرف هیاما  ینیدزتریعدز تو
 رو بدودن مدن ددیخط کدشد دزمیعدزرفتندت  داغ
 دونیناله و ضدجّـه و ش دهیچده فا گدهیو د یرفت
 قیاونور دقا یفرفت دیبه خدورشد یسدفر کرد تو

 خدسددته و عاشدق یبا دل نجایا یجا گذاشت مندو
 حرومدده یتدو زندگ یتو بمدونم ف ب یب دخدوامینمد
 دومهبرام تم یف هدمده چد یمن نبداشد شیکه پ تو

 خدسدته و تنها سدر گدذاشدت رو خاک نمناک عاشدق
 خاک یعدشدقو دادمدش دسدت توا یجگر گدوشده  گفت

 باش داشیتنها بمونده ف هددمددم چدشدم سد ینزار
 کن موهاشو آروم ف شدبا قصده گو بدراش باش شونه

 دددارهیغدروب با اون غدرورش نتونسدت دووم بد و
 سدتاره دکیجاشدو داد به  آسدمدون و ددازیپاکشد

 شدکدسدته از غدم یبا دلد ددهیجددوون داغ د اون
 و دور شد آهسدته و کم کم اریزد رو خداک  ب*و*سده

 رو سدر داد هیچند قدم که دور شد دوباره گدر یول
 بددر گددردوندددد و داد زد روشددددو

 ادیاز  یریخدا نم به
شمام ستم به  چ .. .ستنیهم دور ن ادیکه ز ییاون روزا ادیبه اون روزا..  ادیرو ب

به  شهکی... دلم داره پر مستنین بهیروزا غر نیهم با ا ادیکه ز ییاون روزا ادیبه 
به مایقد ادی  یلیخ روزهایامروز و د نیکه از اون روزا و از ا ییمایقد ادی... 
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رم رو که سدد یکیهمراه...  هی.. اری هی... خوادیمحرم م هیدورن... دلم  یلیخ
شونه اش...  شم نکنه... که وقت یکیبذارم رو  سرزن  مگیاز دردام براش م یکه 
 ینگه اه بس کن ترنم تا ک شددنوهیرو م میتکرار یحرفا یخسددته نشدده... که وقت

... گذشددت.. تموم شددد... یو اون بد نیا لیتحو یحرفا تکرار نیاز ا یخوایم
با شگذشددته رو فرامو  رو ی... آره دلم کسددینفکر ک ندهیبه آ دیکن... حاال 

 نیکه ساعتها نازم رو بکشه و من رو از ا یازش ندارم.. کس یکه سراغ خوادیم
 هی... خوادیمرد م هی یهمه نامرد نیا نیاز ب هیهمه غم و غصدده فارغ کنه... دلم 

 ایدن هیمرد که قولش مردونه باشدده... که بشدده رو حرفش حسدداب کرد... که با 
باشه  یچ تشیجنس ستیببخشه... مهم ن دیبتونه ام سکوتش بتونه آروم کنه...

از  دختر هیدخترم...  هیمن  یحرفاش مردونه باشه....آخه نا سالمت خوامیفقط م
ش سم... با کوچشهیجنس  سا د ... خورشکنمیضربه ها م نیکتری... پر از اح

بچه  خوامیاز داغون هم داغون ترم...م گهیروزا که د نی... مخصددوصددا اشددمیم
م... بشدد دهیبخشدد خوامیاشددتباه کنم... م خوامیکنم.. م یبچگ خوامیباشددم.. م

مادر م یزندگ خوامیم پدر مخوامیکنم...  با عشددق  یزندگ هی... خوامی..  توام 
 هامیخواه ادهیبا همه ز یخواهم ول ادهیز دونمی... آره خداجون... آره مخوامیم
خوام... حداقل حداقل بذار ب یدینم یجرمه وقت ستنآدم هستم.... مگه خوا هی

نداشته هام رو جسنجو کنم... حداقل بذار تو آسمونها به داشته  اهامیبذار تو رو
 غبطه بخورم... گرانید یها
 شود از خدا گرفت یچگونه م »
 دهد ؟!! یرا که نم یزیچ
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 ف حکمت است... ستیقسمت ن ندیگو یم
 فهمم یقسمت و حکمت نم من
 «…! یفهم یف طاقت را م ییخدا تو

سرده تر از هم کنمیم حس شدم... اق سرده  شاشهیاف شدم... د دی...   گهیهم ن
ل که قب ستمین یاون ترنم دونمیشدم فقط م یبودم و چ یچ دونمیخودم هم نم

 شدن از خودم ساخته بودم دهیاز دزد
ض یقیگلوم بغض عم تو شک کرده... بغ ستن نداره... از  یجا خ شک صد  که ق

وجودم  یاشکم خشک شده... با همه  یجشمه  ختمیروزا اشک ر نیبس تو ا
... مثل مستیتا راه نفسم رو باز کنه اما موفق ن جنگمی... مجنگمیدارم با بغضمم

 ...میاز مراحل زندگ چکدومیکه موفق نبودم... تو ه شهیهم
 نیکه به ا ینیرو پر کرده... آهنگ غمگ نیماشدد یتمام فضددا یکالم یب آهنگ

 زنهیدامن م یبغض لعنت
.. 

 غمهاش دوست دارم یسکوت رو با همه  نیا وسعت
... 

به ا خوادیم دلم جون  گهیبه ظاهر آروم تظاهر کنم... د یخوابها نیسددداعتها 
 هیگال هیبق شیجون ندارم پ گهیکنم... د هیجون ندارم گر گهیندارم ناله کنم... د

 رو هم دنیجون نفس کشدد گهیروزا د نیو شددکابت کنم و سددرزنش بشددنوم... ا
م تو وجود یزیچ هی دونمیدارم... م اجیآرامش قبل از طوفان احت نیندارم ... به ا

به لحظه ب ... دمیمن یتیبهش اهم گهیاما د کنهیم بمیاز قبل تخر شددتریلحظه 
که حس  یمن یبرا یهم بشدده ول دیشددا شددهینم نیبدتر از ا کنمیچون حس م
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ست دادم د زمیهمه چ کنمیم همه  شیه چند روز پ... آرکنهیم یچرق گهیرو از د
ست رفت....  زیچ رو از من گرفت و غم  دمیام یهمه  ونهاون خ یتو یکیاز د

به ا یشددگیرو مهمون هم به ا نیقلبم کرد...  ها نیخوب بودن...  نده   یخ
شکی یها هیگر نی... به ایزورک  ایدادارم... خ اجیاحت ایباز وونهید نی... به ایوا

.. به ؟یک دیچرا برگشتم؟.. به ام دونمینم یبد...حت یلی... خیبد با من تا کرد
 رم؟ی... اصال کجا دارم م؟یچ دیام
 ا خسدددددددددته»
 که یددددیروها ادهیپ دددنیا از
 رسدددددد... ینم ددددانیگدددداه به پدددا چیه

 «خواهددَـدددد...! یبدُـدن َبسددددددددت م دلددددددددم
 مانی: پمانینر
شمام رو باز نمامیم رونیاز فکر ب مانیرن یصدا دنیشن با  حیج... ترکنمی... چ
 دمیطور فکر کنند که خواب نیا دمیم
 : هامانیپ

 چه طرز حرف زدن نیادب... ا ی: بمانینر
 خوابه؟ یبنی... نمری... آروم بگسی: هپبمان

م رو ترن یخطر گهید یبگم مطمئن خواسددتمی: خب بابا... چته تو... ممانینر
 کنهینم دیتهد

ستم کردمانیپ سی... چند بار ممانینر ی:خ  گمیبار م نیده هزارم ی... برا؟یپر
 ترنم مرده کنهی... منصور فکر مکنهینم دیترنم رو تهد یخطر چیه
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 : خب نگرانش هستممانینر
 گهینم یچیو ه کشهیم یآه مانیپ

سددت که سددرمون آورد باز هم تون ییکه با اون همه بال سددوزمیم نی: از امانینر
 فرار کنه

 ومدیسر ترنم ن ییکه بال میشانس آورد یلی: خمانیپ
 فکر کردم تموم کرده میدیسرش رس یباال ی: وقتمانینر
بار خودم رو لعن و نفرمانیپ ظه هزار  با  نی: اون لح که چرا ترنم رو  کردم 

 میخودمون نبرد
من رو ... بدجور زهیبرام عز نای: اصددال تحمل مرگش رو نداشددتم مثل نمانینر

 انگار زنهیم فینبضدش ضدع دمیکه د یخودش کرده... اون لحظه ا یوابسدته 
 رو بهم دادن ایدن
 اوردیشانس ن ی... فقط تو زندگهی: دختر خوبمانیپ

 تلخ باشه نقدریسرنوشتش ا کردمی: اصال فکرش رو هم نممانینر
 کنندیم یمردم باز هیچه جور با زندگ نی: خدا لعنتشون کنه... ببمانیپ

 فرش ارزشش رو داشت کهیدو ت یعنی: مانینر
ساده امانیپ سر از دو ت ی: تو چه  سرش ختم  کهیپ شد و به مرگ پ شروع  فرش 

 شد
بشدده و  یبرام جالب بود پسددر مهرداد بزرگ عاشددق دختر یلیخ ی: ولمانینر

 خونوادش رو هم بزنه دیق چیکه ه تشیمامور دیبخاطر اون دختر ق
کرده بود... نه تنها  یمهردادخان بزرگ رو عصددب نیهم: گهیبا تمسددخر م مانیپ

به اتمام نرسددوند بلکه عاشددق دختر  یرو درسددت و حسدداب تیپسددرش مامور
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و  اوردیهم دووم ن یدوم تیمامور یبود تو نجایدشددمنش هم شددد... جالبش ا
 رو خراب کرد زیهمه چ

ش با وجود نامزد یداشددت که مسددعود حت ی: من موندم خواهر ترنم چمانینر
 و همه کس بگذره تا بهش برسه زیحاضر بود از همه چ

 : اگه خواهرش هم مثله خودش بود جوابت روشنهمانیپ
 ه؟ی: منظورت چمانینر
... ستنیکه ناز و عشوه بلد ن شنیم دایپ ایدن یتو ییدخترا هی مانینر نی:ببمانیپ

رو جذب کنند... قصدددشددون  یکه کسدد کنندیفکر نم نیموقع حرف زدن به ا
 هیاما به دست آوردنشون به سخت دنیهستن که نشون م ی... همونستیظاهر نت

سرا رو جذب م نیجا به جا کردن کوهه... هم سر هی... تو خودت کنهیهم پ  یپ
ست ن یدونیرو خوب م نیو ا سرا دنبال د سعود تو یافتنیکه پ ستن... م  یها ه

بود... همه  کلیخوش اندام و خوش ه یبزرگ شده بود که پر از دخترا یطیمح
 چکدومشددونیاما ه دادنیمسددعود تو ب*غ*لش جون م یاشدداره  هیشددون با 

باعث شددد  هم نیامثال ترنم رو نداشددتن هم یدخترا تیمعصددوم ای یسددادگ
 بود یافتنیشده بود که دست ن یزیمسعود داغون بشه... چون جذب چ

 یزنیبودار م ی: اوه... اوه... حرفامانینر
 ه؟یرت چ: منظوگهیبا خشم م مانیپ

 بادا بادا مبارک با.......... یعنی: کنهیزمزمه م طنتیبا ش مانینر
خواهر رو  هیمن حکم  ی: ببند دهنت رو تا خودم نبسددتم... ترنم واسدده مانیپ

 داره
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بابا.. حاال چرا ممانینر باشددده   ییاخبر دیگفتم شدددا یجور گفت هی... ؟یزنی: 
 یکن یطرفدار یاز دختر ادیم شیباشه... کم پ

من  رو در مورد یمورد یب یفکرا نیکه چن یکرد جایب یلیخ ی: جنابعالمانیپ
 یتو ذهنت جا داد

ناز م یچه جور هم برا نی: حاال ببمانینر باشددده  دیبا کنهیمن  از خدات هم 
 یعاشق ترنم بش

 خفت کنم ای یشی: خفه ممانیپ
عالمانینر ناب مت م ی: ج مت نکش... خودم قبول زح فه خون  کنمیزح و خ
 رمیگیم
 یکردیکار رو م نیا نایزودتر از ا دی: بامانیپ

 : بچه پررومانینر
ن نک یکار هیکشددتمت...  یمزه کن یب یهایشددوخ نیترنم از ا ی: جلومانیپ

 باهامون معذب بشه
 ام؟! وونهی: مگه دمانینر
 : کم نهمانیپ

 اقتیل ی... بشی: امانینر
 یکشیو خجالت نمت یاریاز خودت در م هیحرکات چ نی: امانیپ

ازم خورده ن هیکه  کنمیکارا م نیناز دخترونه... از ا گنیحرکات م نی:به امانینر
 یاریسر در نم زایچ نیکنم که تو از ا کاریچ یول یرو بکش

 : برو بابامانیپ
 مانی: پمانینر
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 چه مرگته؟ گهی: دمانیپ
 حالش خوبه؟ ی... مطمئنشه؟ینم داری: چرا ترنم بمانینر
 : نگران نباش... داروهاش خواب آور هستننمایپ

 بدجور افسرده شده کنمی: حس مگهیو م کشهیم یآه مانینر
 عوض شده یلیبهوش اومده خ ی: از وقتمانیپ

له همون روزا ای یتوجه کرد دونمی: نممانینر به هوش  یینه.... شدددده مث که 
 بود دهیسرش ند یاومده بود و سروش رو باال

لبخند هم به  هیاما االن  دیخندیتو م یهایون روزا با دلقک باز: اره اما امانیپ
 زنهیزور م

 بدجور ذهنم رو مشغول کرده یزیچ هی: مانینر
 !؟ی: چمانیپ

 : نکنه.....مانینر
.... 

 ؟یگرفت ی: چرا اللمونمانیپ
... 

 مانی: نرمانیپ
 .: نکنه منصور........گهیو م دهیم رونینفسش رو با حرص ب مانینر
 ی... حوصلمو سر بردیبگ یخوایم یچ نمیبنال بب مانی: نرمانیپ

 کرده ینکنه منصور بهش دست دراز گمی... می: اه... لعنتمانینر
 ؟ی: چدددگهیرو ترمز و م زنهیم عیسر مانیپ
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 یبه کشتنمون بد یتونیم نی:چه مرگته... ببمانینر
 ؟یگفت ی: تو چمانیپ

 فتیشو و راه ب الیخیو بخوردم ت --- هی: اه من مانینر
 مانی: نرمانیپ

ر دکت یما از حرفا ی: آخه وقتگهیو م دهیم رونیبا حرص نفسددش رو ب مانینر
 رهیبگ یافسردگ دیپس چرا با میبهش نگفت یزیچ
 :...........مانیپ

 گعید فتیراه ب یواستاد ابونی: چرا وسط خمانینر
 ممکنه؟! یعنی: گهیر مو زمزمه وا ارهیرو به حرکت در م نیماش مانیپ

 حدس و گمانه هی: فقط در حد مانینر
که پمانیپ له... اون روز  نه... محا ظاهر میکرد داشی:  بد نبود...  شیوضددع 

 آره... آره... مطمئنم بهش دست نزده...
 : خب بابا... آروم باشمانینر
و اگه منصدور بهش دسدت زده باشده تا عمر دارم خودم ر مانی: به خدا نرمانیپ

 بخشمینم
با.... من  ی: امانینر به قول خودت ترنم اون روز وضددع  یزیچ هیبا گفتم... 

 بد نب............ شیظاهر
روه گ نیوارد ا ایانتقام پر ی: من برادمیادامه م مانیتوجه به حرف نر یب مانیپ

 تباه بشه شیبه خاطر من زندگ گهید یایپر هیشدم تحمل ندارم 
 ریگآروم ب مانی: پمانینر
 کرده؟ ینکنه واقعا منصور کار مانی: نرمانیپ
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... 
 بگو یزیچ هی... مانی: نرمانیپ

 ادیاشتباه از اب در ب شهیحدسم مثل هم دوارمیبگم؟... ام ی: چمانینر
 از ترنم بپرسم دی: بامانیپ

 شهی: بدبخت از خجالت آب ممانینر
رم کم عذاب وجدان ندادکتر  یبپرسم... بابت حرفا دی... باستی: مهم نمانیپ

سخره  گهید یبال هی هیفقط کاف سر ا یهم به خاطر انتقام م ده دختر اوم نیمن 
 باشه

که حال و روز االن  یدونیکمتر مزخرف بگو... خودت خوب م مانی: پمانینر
سته اگه ما اونو تنها نم ستیما ن تیترنم به خاطر مامور شتیدر  یورنجیا میذا

 باز ترنم توسط منصور و پدرش مینبود نایروه منصور ااما اگر ما هم تو گ شدینم
 شدیم دهیدزد

ستیم ی: ولمانیپ خراب  یاما من برا میریشدن ترنم رو بگ دهیدزد یجلو میتون
شدن مامور صور اطاعت کردم... فقط م تین ستورات من شانس تونمیاز د  بگم 

 هی مدیشن خبرش رو ی... وقتاوردیسروش زنده موند وگرنه ترنم دووم نم میآورد
ش ستم کمک هی نی... حداقل تو ادمینفس راحت ک سر هب یمورد تون وش ترنم و 

 کنم
 ادیسر سروش ب یی... مگه قرار بود بالشهیم یدلم خال ته
 یر... تو عمرم دختکردیترنم داشت داغونم م یها یتاب ی... بی: آخ گفتمانینر

 دمیمثل ترنم ند
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 دهیستش معشق کار د نیعاشقه... ا یادی: زمانیپ
 یامروز ی: امان از دست جوونامانینر
 یرکتی... خوبه چند ماه از ترنم کوچیریانگار خودت پ یگیجور م هی: مانیپ

 الی: تو هم که فقط سوسکم کن گوزمانینر
ته رو داشدد یکتریاحترام بزرگتر کوچ ی: حداقل احترام مافوقت رو ندارمانیپ

 باش
 ایسال ازم بزرگتر : برو بابا... خوبه فقط دومانینر
شه گهیو م کنهیحرف رو عوض م یحوصلگ یبا ب مانیپ  ی: بعد از اون همه نق

 م؟یلو رفت یحساب شده هنوز هم در تعجبم چه جور
 کردن مونییشناسا ابایبا فعال کردن اون رد دی: شامانینر
 شنبا دهیفهم یجنابعال هیاطیاحت ی: فکر نکنم... ممکنه به خاطر بمانیپ

 ؟یاطیاحت ی: کدوم بنماینر
 در مورد ترنم تیاطیاحت ی: بمانیپ

 و مردنش رو تماشا کنم نمیکه بش ی: انتظار نداشتمانینر
. ..یکنیراه رو انتخاب م نیبدتر شدددهیهم بود... هم یبهتر ی: اما راه هامانیپ

 یزنیحرف اول رو م یخرابکار یکال تو تو
 یدارم از شددرمندگ یکه بهم دار یهمه لطف نی: دسددتت درد نکنه... با امانینر

تشکرته؟...اصال اگه راه  ی...بجا؟یکشی... بچه پررو... خجالت نمشمیآب م
 ؟یکار نکرد چیه یهم بود چرا جنابعال یبهتر

که از تو پرروتر خودتمانیپ ار ک چیمن ه یبگ یخوای.. می:تشددکر؟!... حقا 
ترنم با  یشددکنجه  یدیدیکارا کردم... نم یلینکردم؟... نه داداش بنده هم خ
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... من کم دادم؟یمن بود؟... من کم هواش رو داشتم؟... من کم بهش آوانس م
 بردمیبراش غذا م

با همه مانینر  یهمون ترس برا خوردیاگه دسددتت هم بهش نم یحت نایا ی: 
عد خوردت ب شهیمن عسل نم هیبا  ینجوریهفت پشت بدبخت بس بود... هم

شکنجه مبد یرفتیدر هم م یبا اون اخما و هواش ر یگیتازه م یکردیبخت رو 
 هم داشتم

ن در مورد اون فرش برامو زمیبگم عز متیکه برم با مال ی: انتظار نداشددتمانیپ
 حرف بزن

سه هممانینر صد بد دیترنم با گفتمیهم بود که م نی: وا ... میندار یبدونه ما ق
 رفت شیپ یچند بار تا مرز خودکش یدیند

 نیبود وگرنه حتما ا نیه باهات سددخت برخورد نکردم همک یلی: تنها دلمانیپ
 کردمیرو گزارش م تیگندکار

بودم  بهی: دمت گرم داداش... حاال خوبه پسددر عمه ات هسددتم اگه غرمانینر
 یکردیم کاریچ
ه هدفمون ب دیفقط با میندار بهیو غر لیفام میهسددت تیمامور یتو ی: وقتمانیپ

 میفکر کن
 متر چرت و پرت بگو: برو بابا... کمانینر
 دهیم رونینفسش رو با حرص ب مانیپ
 سوزهیزنت م یحاال برا نی... دلم از همیستی: تو آدم بشو نمانیپ
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 ییزن تو ادی... من موندم که مچارهی: دلت واسددده زن خودت بسددوزه بمانینر
ش لویک لویکه با ک شهیم سل هم   خدا مثل زهر مار ی شهی... همیشینم نیریع
 یمونیم
 ری: خفه بممانیپ

 : اول بزرگترامانینر
 مانی: نرمانیپ

 ؟یمنت کش یعمو؟... اومد هی: چمانینر
 ........ای یبندی: اون دهنتو ممانیپ

 : باشه بابا... تو هم با اون اخالقت... از بابا سردارجونت بگومانینر
 سردار یبگ دی... باه؟ی: باباسردارجونت چمانیپ

با اسددم  ییاز آدما ادیبدم م نقدهیبدبخت... ا هیقده ا: اه... اه... عمانینر که 
 دنیباباشون پز م

 هستم ی: من عقده امانیپ
 : پ نه پ م.........مانینر
صدا مانیپ سع ییبا  شه م کنهیم یکه   یکلمه  هیبه خدا اگه  مانی: نرگهیبلند ن
 رونیب کنمیپرتت م نیاز ماش یحرف اضافه بزن گهید

 . واقعا؟!: نه بابا..مانینر
 یایب ادهیراه رو پ هیبق خوادیدلت م نکهی: نه.. مثل امانیپ

رو نگه  نیو بعد هم ماشدد کنهیرو کم م نیتموم شدددن حرفش سددرعت ماشدد با
 دارهیم

 ؟یبر ییجا یخوای: دادا مگهیم یبا تعجب ساختگ مانینر
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 ی: من نه... جنابعالکنهیبا تمسخر زمزمه م مانیپ
 ...مانیپ الیخی: بمانینر
 نییبرو پا مانی: نرمانیپ

 ...یمانی: پمانینر
 نیی: خودت محترمانه گمشو پامانیپ

 ابونایکوچه و خ یمنه گدا آواره  چارهفیمنه بدبختف منه ب ادی: دلت ممانینر
صال بگو بب شم... ا شه جوابش رو چ داریترنم ب نمیب .. اون ... هان؟.؟یدیم یب

 ارهینم لحظه هم دووم هیدراکوال  یکه با تو
 ینبود به من نسبت بد یا گهید زی:چمانیپ

 گمیاومد حتما بهت م ادمی ستین ادمی: فعال مانینر
 پرتت کنم ای یریخودت م ی: با پامانیپ

 .....ی: پمانینر
 شنومیرو م نیباز شدن در ماش یصدا

مت م ی: ِا... دارمانینر باز هم ا؟یکنیرفع زح فا ب نی....  گه کم و ایطر ... ا
 خود.......... یبود به بزرگ یا یرکس

 شنومیرو م نیباز شدن در ماش یحرفش تموم نشده که دوباره صدا هنوز
 رونی: گمشو بمانیپ

بهت  که از برادر یبا منف با پسر عمه اتف با کس یتونیچطور م یمانی: پمانینر
 یکار رو کن نیتره ا کینزد

 یریگی: تو با چرت و پرتات فقط وقتم رو ممانیپ
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 یکنیوقت تلف م یدار شتریواستادن ب نجای: تو که با امانینر
 شنومیرو م مانیپر حرص پ یصدا

 نییپا ای: بمانیپ
 امی: نممانینر
... 
 کهی: دستمو ول کن مرتمانینر
... 
... ترنم از خواب زنمیم غیج ی... اگه ولم نکنامیب خوامی: ولم کن.. نممانینر

شو کن ترنم تو رو ارهیم ششیپ... بعد آبروت شهیم داریب  نهیبب یرنجوی... فکر
 رسهیاما زورت نم رونیب یبکش یخوایو م یکه دستم رو گرفت

 کنمیرفتارات رو گزارش م نیا ی: مطمئن باش همه مانیپ
هوام رو داره... سرادارجونم  زمیعز ییبکن... دا خوادیدلت م ی: هر کارمانینر

 ه... ماه... قربونش برم ماهستیکه مثل تو ن
 شنومیبسته شدن در رو م یصدا

 .... واستا و تماشا کنرمیگی: حالت رو ممانیپ
 نشسته تماشا کنم شهی: حاال نممانینر
... 

 دهیرو نم مانیو جواب نر ندازهیرو راه م نیماش مانیپ
 خوره؟یم یچه حرص نی: خو بابا... حاال ببمانینر
... 
 ؟؟ییعمو ی: قهر کردمانینر
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... 
 ؟یکنیم ی: شوکوالت بدم آشتمانینر
... 
 یواسه من... خوبه دختر نشد کنهیهم م ی: چه نازمانینر
... 
خورده باهاش حرف بزنم... از بس ساکت  هی شهینم داریترنم هم ب نی: امانینر
 دیجا نشستم دلم پوس هی

 شنومیرو م مانیپوزخند پ یصدا
 شهی: بگم غلط کردم مشکل حل ممانینر
 شهی: نه... فقط با خفه شدنت مشکل حل منمایپ

 ستمیمورد رو ن هی نی: شرمنده امانینر
 یباش تیمامور هیبا من تو  دمیاجازه نم چوقتیه گهی: دمانیپ

 یگیرو م نی: هر دفعه هممانینر
. ..یندازیخودت رو به من م شهینره خره... چرا هم یتو ری: همه اش تقصمانیپ

 یآدم ش یخوایتو نم
 فرستهیکنم بابات من رو با تو م کاری: من چانمینر
 : آره جون خودتمانیپ

 گمی: جون تو راست ممانینر
ما یخودی: بمانیپ که م هیاز جون من  بار م دونمینذار... من  تو  یکل یریهر 

 تو گروه من جا کنه یجور یتو رو  شهیم یتا راض یخونیگوش بابا م
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 شد بابا یمقام داد عیرف: خوبه تا االن سردار بود... تمانینر
 خودم خفت کنم ی: دوست دارم با دستامانیپ

شدیکرد شرفتیکه پ نمیبی: ممانینر صحبت  ییبا دا دی... بای... قاتل هم که 
 هیوضعت بحران شهینم ینجوریکنم ا

ه وضع ک یفهمیرو گزارش کردم اون موقع م هاتیخرابکار یهمه  ی: وقتمانیپ
 هیبحران

خورده خودم رو مظلوم کنم کار  هیر جون رو دارم غم ندارم... : تا سددردامانینر
 حله

با ا یکنیم ی: من موندم چه غلطمانیپ با هوات رو داره... حاال منه  نقدریکه 
در  ادیم نیسرخر رو با من نفرست نیا کنمیالتماسش م رمیبدبخت سه ساعت م

 از هم جدا هستن یکار و روابط خونوادگ یمسئله  گهیجوابم م
 ترسهی... فکر کنم مگهیشو داشته باشه د ندهیداماد آ یهوا دی: باالخره بامانیرن

 دخترش بترشه
 رسونمیم ایحرفت رو به گوش پرن نی: مطمئن باش امانیپ

... من همه رو انکار کنه؟یحرف تو رو باور م ی: برسددون برادر من... کمانینر
 کنمیم
 ؟یمن فرستاد یبود برا یعذاب چ یملکه  نیا ای: خدامانیپ

 ... من پادشاه عذابتم نه ملکهیرو اشتباه گرفت تی: داداش جنسمانینر
 نداره یا دهیفا چی: حرف زدن با تو همانیپ
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غصدده هام  ی... با همه ادیبه حرف م مانیسددکوت دوباره نر قهیاز چند دق بعد
اکت سدد قهیده دق تونهیبشددر اصددال نم نی... اشددهیمهمون لبام م یکیلبخند کوچ

 زنمیو خودم رو به خواب م خورمی... لبخندم رو منهیبش
 مانی:پمانینر
... 
 یمانی: پمانینر
... 
 جونم مانی: پمانینر
ستم کردمانیپ شه... ممانینر ی:ها.. خ ش یاز ک یدونی... بذار فکر آزاد با ت پ

 فرمون نشستم
 نمی: چته بابا... خب بذار من بشمانینر
 تیبه مامور یزندوباره گند ب ترسمی: ممانیپ

 یگند نزد چوقتیه یجنابعال نکهی... نه ای: وا.. وا... چه از خودراضمانینر
ند .. اصال برو چریو بعدش الل بم یخوایم یتو... بگو چ ی: نه به اندازه مانیپ

 نفس راحت بکشم هیاز دست تو  یترنم رو بخور تا چند ساعت یتا از قرصا
... من ده بسته هم از اون قرصا بخورم ؟یکنیم یکیجوجه  نی: من و با امانینر

 رمیبه خواب نم
تر شددده... اون  فیضددع یلی: طفلک خگهیبعد م کنهیمکث م یلحظه ا چند

 وضعش بهتر بود مشیبود دهیروز که دزد
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منصددور بود و چه اون  هیکه زندان یی: از بس کم غذاسددت... چه اون روزامانیپ
صور فرار کرد ییروزا ست من ساب یلب به غذا میکه از د ست و ح نزد...  یدر

 رهیجون بگ یبعد انتظار دار
 کنهیکه معدش قبول نم یدی... دستی: دست خودش که نمانینر
 بخوره دیاگه شده به زور با یبخوره تا معدش کم کم عادت کنه حت دی: بامانیپ

سل م شهی: برو بابا تو هم که هممانینر س ی... نگفتیشیبه زور متو ردارت بابا 
 گفت یچ
له اگهیبا حرص م مانیپ نه  ادتی نکهی: مث بدم  نده رفته بودم اطالعات  رفته ب
 ردنکیبود که همه فکر م نیا دمیکه فهم یزی... تنها چرمیاطالعات بگ نکهیا

صور دخلمون رو آورده مثله ا رادارا چند روز بعد ازفرارمون از کار افتاده  نکهیمن
ن و بش ریدستگ ریهم با تاخ ناشه و اوخراب ب زیباعث شد همه چ نیبودن و هم

 منصور هم فرار کنه
 اصال انتظار نداشتم منصور فرار کنه زیو گر بی:بعد از اون همه تعقمانینر
 ...گرفتمشیدست کم م دینبا ی: لعنتمانیپ

 شدن ریدستگ هی: باز برو خدا رو شکر کن که پدرش و بقمانینر
ند دمانیپ هدفم خودش بود هر چ نده و ا چکسیه گهی: من   نیبراش نمو

... من تا انتقام مرگ سددتیراحت ن المیباز خ یول کنهیم یشددکسددتش رو حتم
 نمیشیآروم نم رمیخواهرم رو نگ

 کنند رشیزودتر دستگ دوارمی: اممانینر
 میتگشددیزودتر برم می... اگه اون روز که با سددردار تماس گرفتدوارمی: اممانیپ
 مشیریبگ میتونستیم
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 کرد دامونیپ یموندم چه جور: من مانینر
ربع بعد از رفتن ما منصور به همراه چند نفر تو خونه  هی گفتی: ترنم که ممانیپ
 دونستینم یشتریب زی... چختنیر

 ادیبعد ب میما از خونه دور بش خواستیم یعنی: مانینر
 گرفتیمنصور مدام سراغ ما رو م گفتی: فکر نکنم... چون ترنم ممانیپ

شکنجه چ بیم عج: دلمانینر سوخت... با اون همه   نکهیدر مورد ا یزیبراش 
 نگفت میکن کاریچ میخوایما م

 اگه لومون دی... شدداشدددیکمتر شددکنجه م ی... اونجورگفتیم کاشی: امانیپ
 میبهش بگ یفقط موندم چه جور ومدیاون بال سرش نم دادیم

ودم ن خم سددتیبه گفتن ن یاجیاحت ی... داداشددنهیشددیتو گلوم م یبد بغض
 دمیدکتر رو شن یحرفا

هت م ی: همانینر ت  یحرف تو یول مینگرانم زودتر برگرد گفتمیب گوشدددِ
 یزدیحرف خودت رو م شهی... مثله همرفتیکه نم رفتینم

خودمون رو از اون خراب شددده  میکنم تا بتون دایپ لهیوسدد هی خواسددتمی: ممانیپ
 میخالص کن

 من برگردم یذاشتی: حداقل ممانینر
 جامون امنه کردمی: کف دستم رو که بو نکرده بودم... فکر مانمیپ

 میدبه بابات خبر ب میتونست میشانس آورد بتی:ح بعد از اون همه مصمانینر
 میهسددت تیمامور یتو یوقت ادی: سددردار.... چند دفعه بگم خوشددم نممانیپ
 یصداش کن ینجوریا
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 ستین نجایا ی: خوبه تو هم... حاال که کسمانینر
... قرار شددده تا روز دادگاه یذار ی: از دسددت تو... اعصدداب که برام نممانیپ

 ترنم با خبر نشه هیاز سالمت چکسیه
باره سددراغش ب ینجوری: امانینر چرا  یول ادیبهتره... ممکن بود منصددور دو

 میبرنگشت
 یهر آفتابدادگاه تو شدد لی: سددردار بهم گفته بود بهتره ترنم تا قبل از تشددکمانیپ

تو و ترنم رو تنها گذاشددتم و خودم مدارک رو به فرد  نیبهتره واسددده همنشددده 
 موردنظر رسوندم و برگشتم

 پرونده هست نیمهم ا یاز شاهدا یکی: ترنم مانینر
 دی... نبادونهیاز منصددور و باندش م یادی... ترنم زدونمی: آره بابا... ممانیپ
 میبه آب بزن گداریب

 میکردیم رو وارد داستان مترن دی: از اول هم نبامانینز
ست ما بود؟... بامانیپ صور اطاعت م دی: آخه مگه د ستور من  .. هرمیکردیاز د

 مونمیچند مثله سگ پش
 میچه غلطا که نکرد تی: به اسم مامورمانینر
کهیا ی... برامی: مجبور بودمانیپ ند مجبور بود نانیبهمون اطم ن .. هر .میکن

 ترنم بود دنیزدکارمون د نیبدتر کنمیچند حس م
 هدی... اگه زودتر نرسددمیشددانس آورد یلی: خگهیو م دهیتکون م یسددر مانینر

گه بال یمرگش حتم میبود مدیسددرش م ییبود... ا قتیه و خودم رو  چو
 دمیبخشینم

 کرد دایجامون رو پ یمنصور چه جور دمی: اصال نفهممانیپ
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 رفتی: هزار بار گفتم تنها برو... مگه به گوشت ممانینر
 دکتر بدجور نگرانم ی: بابت حرفامانیپ

 کنهی: البد عذاب وجدان داره خفت ممانینر
 بشه یجور نیا خواستمی: نممانیپ

 شد یدی: حاال که دمانینر
 یسرکوفت بزن ی: تو هم که فقط بلدمانیپ

 شهیترنم نابود م ی ندهیآ ادیاگه حدس دکتر درست از آب در ب یدونی: ممانینر
 کنهیدونستن هم داره داغونم م نی... هممدونی: ممانیپ

 سوزهی: دلم بدجور براش ممانینر
 گهینم یچیو ه کشهیم یآه مانیپ

 شده ریدستگ ایلع یگفته بود ی: راستمانینر
ستش دا یاطیاحت ی: آره... بدهیجواب م یحوصلگ یبا ب مانیپ صور کار د د من

 باند لو بره یاصل یاز اعضا یکیباعث شد 
 رانهیخارج از ا ایلع کردمیا رو بگو که فکر م: ممانینر

 شنومیرو م مانیپوزخند پ یصدا
کردم خسته شدم... چشمام رو  دنیام سر رفته... از بس تظاهر به خواب حوصله

و  مانی... نرامیاز حالت درازکش به حالت نشددسددته در م یو به آروم کنمیباز م
 داریب یهسددتن متوجه  تشددونیاز بس مشددغول حرف زدن در مورد مامور مانیپ

 شنیشدن من نم
 ...زمیر یکمتر اشدددک م گرید»
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 شوم یُبددددددددزرگ م دارم
 سندددددددگ .... !!! ای

 «داند! یم خدا
 ؟یترنم یشد داری: ِا... بمانینر

 ... مگه خواب بودم؟..زنمیم یتلخ لبخند
 آره داداش-
 میشدسر و صدا... ما اصال متوجه ن ی: چه بمانیپ

 گفتم مزاحم نشم دیزنیحرف م نیدار دمید-
 دراکوال حرف بزنم نی... مگه آدم قحطه من با ایخواهر ی: اشتباه کردمانینر
 یزدیم یداشت شیپ هی: خوبه تا چند ثانمانیپ

دلم برات  یکردیم مانینر مانینر ی... هی: اون هم تو مجبورم کرده بودمانینر
 سوخت

ند مانیپ نهیم یپوزخ له  دونمی. نم..ز حثیچرا حوصدد رو  مانیو نر مانیپ ب
 ...زنمیروها زل م ادهیو به پ دمیم هیتک نیماش ی شهیندارم... سرم رو به ش

 ؟یخواهر یی: کجامانینر
 شهر نیا یهایاهیغرق در س-
 ترنم؟ ی: خوبمانینر
 شهیاز هم شتریب-
 نه؟یغمگ نقدری: چرا لحنت امانیپ

 نیغمگ یگیکه به حال االنم م یدی... غم ندستمین نیغمگ-
 ؟یدیباز کاب*و*س د شبی: نکنه دمانیپ
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 یشددبانه شددرف دارن به کاب*و*س ها یکه کاب*و*س ها دمیفهم هایتازگ-
 روزانه ام

 ؟ینیبینگو... هنوز هم شبا کاب*و*س م ینجوری: امانینر
نگ حق یلیخ- هام ر کاب*و*سدد که  ته  با  گهیگرفتن.. د قتیوق فقط شدد

 پر شده از کاب*و*س میزندگ یلحظه به لحظه  نمیبیکاب*و*س نم
 ؟یعوض شد نقدریا ییهوی: ترنم چرا مانینر
 عوض نشدم داداش... همونم... همون ترنم... فقط دلشکسته تر از قبل-
 : تو که حالت خوب بود؟مانینر
 هنوز هم خوبم-
 ؟یریدلگ نقدری: پس چرا امانینر
برام نمونده که بخوام باهاش  یدل گهی... دداداش... دلمرده ام سددتمین ریدلگ-
 باشم ریگ

غفلت ما کار دستت  یشد تیاذ یلیچند روز خ نیا یتو دونمی: ترنم ممانینر
 بشه ینجوریا میخواستینم چکدومیه مانیداد... اما باور کن نه من نه پ

 دامیمنصور پ نیدونستیشما که نم ستمیمن از دست شماها ناراحت ن مانینر-
 فتهیو اون اتفاقا م کنهیم
 میکردیم سکیر دی: ما نبامانیپ

 الیخی: بگمیو م کشمیم یآه
وش رو بدونم سر زیچ هی خوامیروزها فقط م نی... انهیشیرو لبام م یتلخ لبخند

رف ح یو ب کشمیم یهستش که عاشقشه... آه یکس یدخترخاله  ایلع دونهیم
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گاه م رونیبه ب ما نمیاز لحن غمگ مانیو نر مانیپ دونمی... مکنمین  ناراحتن ا
 اونقدر مغزم پر از اتفاقات ستین رونی.... حواسم به بستیواقعا دست خودم ن

ش دیجد یزایفکر کردن به چ یبرا ییکه جا رهیاخ سرن شمم به   ینایندارم... چ
 یکی... همه شون پسر هستن... رنیدارن از ما سبقت بگ یکه سع فتهیپژو م هی

شمک م سرا بهم چ ستهیب*و*س برام م هی زنهیاز پ گام رو ن یتفاوت ی... با بفر
 شمیم رهیو به رو به رو خ رمیگیازش م

 : خوبه واالگهیبا خشم م مانینر
 ؟ی: چمانیپ

ش ننیبی: ممانینر سر تو ما سر دخترا نیدو تا پ ست از  ستنا باز هم د ش مردم  ین
 دارنیبر نم

 ؟یگیرو م ای: کمانیپ
 یز ما سددبقت گرفت... ما رو با چغندر اشددتباهکه االن ا ییپژو نی: هممانینر

 گرفتمیم یوگرنه حالشون رو حساب تمیمامور یکه تو فیگرفتن... ح
 ... جنبه ندارنگهید گنیم نایبه هم دهیتازه به دوران رس ی: آدمامانیپ

 بگو یزیچ هی: ترنم مانینر
 بگم؟ یچ-
 بگو یزیچ هی مگفتینم گهیکه د یبگ ی: اگه قرار بود من بگم تو چمانینر
 واسه گفتن ندارم یآخه حرف-
 یدار ازین یاساس ریتعم هی: فکر کنم به مانینر

 ...گمینم یچیه ندازمویباال م یا شونه
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صبرانه  یکه ب ییکسا شیپ یگردیبرم ی... داریشاد باش دی: ترنم االن بامانیپ
 منتظرت هستن

 داره یچه فرق »
 یها باش لهیم پشت

 شهر در حال قدم زدن یابونهایتو خ ای
 ارزوهات یوقت
 «حبس باشند  تو
 ستمیشرمنده اما ن-
که بشدده باز هم اونا خونوادت  یترنم... هر چ سددتنی: اونا ازت متنفر نمانینر

 هستم
 ستیبرام مهم ن یچیه گهید-
 : کجا برم؟مانیپ

 ؟یانتها... سراغ دار یب یجاده  هیمقصد...  یب ریمس هیراه دور...  هی-
 : ترنممانینر
 ؟یداداش هی: چگمیناله م با
 : ترنم چته؟مانیپ

 کشمیم یتلخ آه
شته ام درد م ستین میزیچ» - م ا ندهی..و آسوزدیکند..حالم م یکه ...فقط گذ

 «که.. ستین میزیمرده است..چ
 و منصو..... می: ترنم اون روز که ما نبودگهیم یبه سخت مانیپ
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 فتادین ی: اتفاقگمیوسط حرفش و م پرمیم عیسر فهممیرو م منظورش
بل راحت تر از ق الشیکه خ فهممیبه وضوح م کشهیم مانیکه پ یقینفس عم از

شما اون  ستمین ری.... ازش دلگنمیبیم مانیپ یشده... عذاب وجدان رو از چ
ودم به خ خورنیم نیماش یها شهیکه به ش یبارون ی... با قطره هاستیمقصر ن

 رونیب نیخورده دستم رو از ماش هیو  کشمیم نییرو پا نیماش ی شهی... شامیم
 ...برمیم
 …باران یآمد رید »
 !!رید یلیخ

 «…!را هم سوزاند میها شهیر آتشش
 : ترنم با تواممانیپ

 ؟یچ-
 داخل و آدرس خونتون رو بده اریدستتو ب گمی: ممانیپ

که تو گوش خه من  جا؟... آ جاشددهر دود گرف یآدرس... آدرس ک رو  ییته 
 ندارم...
 کشمیم یقیو آه عم ارمیشده داخل م سیبارون خ یکه از قطره ها دستمو

 نی... آفررونی... عموجون دستتو بده ب؟یبه بچه دار کاری: چمانینر
 ... ترنم با تواماریدر ن یمسخره باز مانی: نرمانیپ

 : خانم کوچولو سمعک بدم خدمتتونمانینر
 کنمیماندانا رو زمزمه م یآدرس خونه  انمینر یتوجه به شوخ یب

... ؟یشده؟... چرا چند روزه ناراحت ی: ترنم چگهیم یگرفته ا یبا صدا مانینر
 ؟یگینم یچیچرا ه
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ند بام م یپوزخ نه... فکر منهیشددیرو ل ندو نهی... حق داره  فا ک دکتر رو  یحر
 خبر ندارم یچیاز ه کنهی... فکر مدمینشن

 ؟یبگ یزیچ یخوای: نممانیپ
 ... حالم خوبهستمیناراحت ن-
 ؟ی: درد دارگهیو م گردهیبه عقب برم مانینر
 نه-
 افتاده؟ ی: اتفاقمانیپ

 نه-
 ؟ی: از دست ما ناراحتمانینر
 نه-
 : پس چته؟گهیرو ترمز و با داد م زنهیم تیبا عصبان مانیپ

 مانی: پمانینر
مه م مانیپ نهیبا خشددم زمز ثل روزاک به  ی: چرا م بل  فاق قک  نیا یحر دل

 ؟یخندینم
 همه لطف نی: ممنون بابت امانینر
 که بهت برخورده؟ میگفت یزی: ترنم با توام... ما چمانیپ

شماها ن- شکل از  صال م ... من حالم کامال خوبه... فقط ستینه... نه.. نه.. ا
 که گفتم یبه همون آدرس دیمن رو برسون

 نهیبیم ی... وقتزنهیه موهاش مب یو چنگ دهیم رونینفسددش رو ب یعصددب مانیپ
 ارهیو اون رو به حرکت در م کنهیرو روشن م نیماش دمیبهش نم یجواب
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 : ترنمگهیو م کنهیم کیچشماش رو بار مانینر
 ه؟یچ گهید-

 درسته؟ ینبود هوشی: تو اون روز بگهیو م کنهینگام م متفکر
 انمیبزنه: پداد  مانینر شهیکه باعث م گردهیبهت زده به عقب برم مانیپ
 نیذاری: اه.. واسه آدم حواس نممانیپ

 یبه کشتنمون بد یتونیم نی: ببمانینر
 ؟ینبود هوشی: ترنم تو اون روز بمانیپ

 شهیمهمون لبام م یتلخ لبخند
 نهی: پس موضوع امانینر
 یعزا گرفت ستیکه معلوم ن یزیچ ی: برامانیپ

 شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک
 ... نگفت که حتمادیدکتر گفت شا: مانینر
 ستیمهم ن-
 : ترنممانیپ

 ستین یزیچ گهید نکهیکنار اومدم ا ناشی... با بدتر از االیخیب-
 : ترنم بهش فکر نکنمانینر
 کنمیرو م میسع یدارم همه -
 دهیتکون م یسر مانیپ

 میکردیحواسمون رو جمع م شتریب دیما بود... با ری: تقصمانینر
 دهیتکون م یسر دیتائ یم به نشونه ه مانیپ
 می: حماقت کردمانیپ
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 بود نیشماها نبود... سرنوشت من ا ریتقص-
فت حتمانینر فاق ی: ترنم دکتر گ گه ات باشددده م یا تاده  مان ب یتونیهم اف ا در
 بود یاحتمال پزشک هی... اون فقط یباش دواریام
 می... زدم به سددتسدددیمهم ن زیچ چیه گهیمن د ی... برامانیفراموش کن نر-

 امیدادگاه ب یبرا دیبا یک نیآخر... فقط بگ
 : فرداکنهیزمزمه م یبا ناراحت مانیپ

ش یتو ینیسنگ جو ذهن من رو از  کنهیم یسع مانیبه وجود اومده... نر نیما
 زنهیبه جونم م شیاز قبل آت شتریدور کنه.. هر چند با حرفش ب ریاتفاقات اخ

ساکن بود یبه خونه ا یگردیبرم ی: ترنم االن که دارمانینر سالها توش   یکه 
 ؟یدار یچه احساس

 یمن فعال به خونه  یراسددتش رو بخوا مانی: نرگمیاز چند لحظه مکث م بعد
 رمینم میپدر

 ؟؟یچ گنیبلند م یبا هم با صدا مانیو پ مانینر
 با خونوادم رو ندارم ییارویرو هیراستش هنوز آمادگ-
 یکه به من داد یآدرسدد نی... پس ا؟یگیم یدار یمه چمعلو چی: ترنم همانیپ

 ادرس کجاست؟
گاهش ن نهیهم از آ مانی.. پکنهیو منتظر نگام م گردهیکامال به عقب برم مانینر

 به منه
س ی:آدرس خونه گمیوار م زمزمه کرد...  تیسالها از من حما نیکه تمام ا هیک

 شدیمن محسوب م هیشگیهم اوریو  اریکه فرسنگها از من دور بود  یزمان یحت
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 بوده؟ تیهم تو زندگ یکس نی: مگه چنمانینر
که پا  یبود... کس میوارد شدن ماندانا به زندگ میتنها شانس زندگ دیآره... شا-

شک ر یبه پا شد... من تو اون روزاختیمن ا صه خورد... آب   یبحران ی... غ
ا ب یز من دور بود ولبعدش فقط و فقط ماندانا رو داشتم... هر چند ا یو سالها

 کنارم بود شهیهم ی شهیدور بودنش هم یهمه 
از زنده موندنت باخبر بشددده به جز خونوادت...  دینبا چکسی: ترنم همانینر
 ...ستیخونوادت قابل اعتماد ن یبه اندازه  چکسیه
به  چکسیو مهمتر از همه ه ستیاون خونه منتظر من ن یتو چکسیداداش ه-

 ستیمن قابل اعتماد ن یبراماندانا  یاندازه 
 ه؟یماندانا ک نی: اصال امانیپ

... دونمیبذارم دوسددت.. خواهر.. فرشددته.. واقعا نم یاسددمش رو چ دونمینم-
 تکه ایدن یتو دونمیفقط م

 یزیکه خونوادت در مورد زنده بودنت چ سددتیدرسددت ن نایا ی: با همه مانیپ
 گهی... پس دمیگیشته براشون مرو در مورد گذ زیهمه چ مانیندونند... من و نر

تو  هیگ*ن*ا*هی... اگه تا االن هم در مورد بیمسئله باش نینگران ا ستیالزم ن
 میروشن کن راشونرو ب زیهمه چ میتونیم مانیباشن من و نر دهینفهم یزیچ
با پمانینر باز مانی: من هم  چه  با قهر کردن و ب درسدددت  یچیه یموافقم... 
 میدونیدر مورد گذشددته ها نم یادیز زیچ مانیو پترنم... درسددته من  شددهینم

 ام..........
سر قهر و بچه باز- صستین یداداش حرف  شخ سر  که خورد  هیتی... حرف 

شده... دن هیشده... غرور سته  شک شده... مادر من تمام ا هییایکه   نیکه گرفته 
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.. من مردمو پدر من اون رو از زنده موندن من باخبر نکرد. کردیسدددالها فکر م
بهم محبت  اونقدرنکرد... مونا قبل از اون چهار سددال  یمونا برام مادر گمینم

 گمیحاال م نی... از همادیچهارسددالش اصددال به چشددمم نم نیکرد که رفتار ا
بود که انتظار داشددتم مونا  ادیاز مونا به دل ندارم... من توقع ام ز یا نهیک چیه
باشدده ترانه دختر مونا بود و من  یکنه... هر چ یسددال هم برام مادر 4اون  یتو

 ی.. همون روزدمیبگم من مونا رو بخش نطورین ایمونا بودم... بذار یدخترهوو
شا نیا ستیمونا مادرم ن دمیکه فهم شه   دیحق رو بهش دادم که از من متنفر با

... اما هر جور که میکردیکار رو م نیهم میهم بود یا گهیهر کس د ایاگه من 
سددال باورم  4 نیکار رو کنه... ا نیبه پدرم حق بدم با من ا نمتوینم کنمیفکر م
و جمع غرورم ر ی... توستین ی... دست روم بلند کرد حرفستین یحرف نکرد

مال و  ستین ی... من رو از ارث محروم کرد حرفستین یسوال برد حرف ریز
 یبه اون مال اموال نداشددتم و ندارم ول یاموال خودش بود و من چشددم داشددت

رو  من خواسدددتیبه زور م یحرفه... وقت یلیکرد خ یمادرم رو ازم مخف یتوق
در مورد مادرم ازش سوال کردم و من  یحرفه... وقت یلیمجبور به ازدواج کنه خ

 یحرفه... همه  یلیدسددت و پاش له کرد و باعث داغون شدددنم شددد خ ریرو ز
 هیخودخور لیحذف بشدن... چون دل میچند ماه آخر از زندگ نیکه ا نهیآرزوم ا

که خردم کردن...  هیاهچند م نیکه باورم نکردن ا سددتین یمن اون چهار سددال
خارج شد...  میاز زندگ شهیچند ماه آخر نامزد کرد و واسه هم نیا یسروش تو

مجبور به ازواجم کنه و از دستم خالص  خواستیچند ماه آخر م نیا یپدرم تو
زل زدو از تنفرش گفت... آخ بچه  چند ماه آخر تو چشمام نیا یبشه... مونا تو

http://www.roman4u.ir/


 1135 شقعبه دیار سفر 

برام سددخته که برم  یلیرو به رو بشددم... خ اشددونکه االن باه نیها از من نخوا
شم همگ شم تو چ ستم چ شون وا سالم... من اومدم... نه مثل  شونیجلو بگم 

ست خورده تر از هم شک و همه با ترحم نگام کنند و بگن ببخش  شهیسابق... 
باورت نکرزمیعز که  سددکوت  شددونی... و من در جواب همگمید... ببخش 

ته.. خ ته بخواادیز یلیکنم... سددخ ... ینگ یچیو ه یسددکوت کن ی... سدد
که دلت رو شکوندن...  ی... در حالی... دل نشکونینزن ادی... فریسرزنش نکن

 زدن... سرزنشت کردن ادیفر
 بزند! ادیدلم اصرار دارد فر »

 رمیگیدهانش را م یمن جلو اما
 ندارد ! شیصدا دنیبه شن یلیتما یکس نمدایم یوقت

 روزها نیا
 من

 سکوت شده ام یخدا
 گرفته ام ! خفقان

 «نشود یخط خط ایدن یآرامش اهال تا
 دمیو من ادامه م گنینم یچیه مانیو نر مانیپ

شک گهید یروزا حت نیا- سه ر یا کردم  هیشدن ندارم... از بس گر ختهیهم وا
شدن... شک  شکام هم خ .. دلم آغوش دی... فکر بد نکنخوادیآوش م هیدلم  ا

بدبخت  نجوری... اگه مادرم بود من االن اشمیم وونهی... دارم دخوادیمادرم رو م
... اگه مادرم بود من شدمیمن دهینبودم... اگه مادرم بود من اونجور دزد چارهیو ب
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ود مادرم ب ... اگهشدددمیو اون به باد کتک گرفته نم نیا یدسددت و پا ریسددالها ز
 ...شدمیشبانه ام نم یسال غرق در غصه ها 4من 

 ستیالزم ن اطیاحت گرید »
 ها شکست یشکستن

 !!!«دیحمل کن دیلیجور ما هر
 التینداره... خ یکردن مادرت کار دای: ترنم پگهیگرفته م ییبا صددددا مانینر

 راحت باشه
ض- سمیوقتا م یبع شه... مثله پدرم...  تر شم کرده با سروش... مفرامو ثل مثله 

االن  یدور و برم بودن ول یروز هیکه  ییآدما یطاها... مثل طاهر... مثل همه 
 ستنین

سخت تر از اون ایلیسخته...خ ییتنها» ش یکه خودت بخوا نهی... و   یتنها با
 « یتنهات نزاره و درد نکش یتا کس

مادرا همانیپ هاشددون رو فراموش نم چوقتی:  چه  ندیب ورد رو م هی نی... اکن
 مطمئنه... مطمئنم

 استثنا هم وجود داره ایدن یباشه تو ادتی یول دمیجمله رو شن نیا ادیآره... ز-
 اون استثنا مادر توهه یکنی: چرا فکر ممانینر
 که نکنه اون استثنا مادر من باشه ترسمیوجودم م ی.. با همه کنمیفکر نم-
... اما درد من کاشی.. اشدددن بود. دهیو بخشدد دنیدردم فقط درد بخشدد کاشیا

از انواع دردهاسدددت... طرد شددددن... رونده شددددن... خ*ی*ا*ن*ت  یقیتلف
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 بیشددهر غر نیا ی.. خرد شدددن... تنها شدددن... در کوچه پس کوچه هادنید
 دنینرس ییجا یچیپرسه زدن و به ه

 درد است یرا از هر طرفش بخوان” درد  ”»
 . . .«است ” نامرد ” که عکسش ” درمان“از  غیدر

 شهیکم کم درست م زی: بهش فکر نکن... همه چمانیپ
 هیکه بودم و وجودم برا یروز شهیدرست نم یچیه گهیکه د یدونستیم کاشیا

 یزیبه تاراج رفت چ میزندگ گهیرو با ختم االن که د یبود زندگ چیه ایهمه دن
 واسه از دست دادن ندارم...

َدرد دارد  ددداَنددمیم ددداَنددمفیوب مَمددتددرَسدددک ف حددرف دلددت را خدد »
 «بدانَـندد ...  دچیوجدودت را ه ی!باشدددد

 یو خونوادت رو ببخش یکن گذشته ها رو فراموش کن ی: ترنم سعمانیپ
هر جور که  یببخشم... ول خوامیوجودم م ی... با همه مانیببخشم پ خوامیم-

پدرن ادیرو بهم  دنیبخشدد چکسیه نمیبیم کنمیفکر م نه  نه یداد...   ...
و زمان  نیزم شیعاشق یکه ادعا ی... نه کسی... نه برادری... نه خواهریمادر

با  ی... وقترمیبگ ادیشدددن رو  دهینشدددم که بخشدد دهیرو پر کرده بود... بخشدد
 کس چیه نیکه به خاطر کار نکرده ام من رو ببخشدد کردمیچشددمام التماس م

ه ب چکسیه دیالتماس نگام رو ند کسچی... هدیرو نشددن میگ*ن*ا*هیب ادیفر
ه ک ییبه حرمت تمام سددالها نایا یبغض نشددسددته تو گلوم توجه نکرد با همه 

شق پدر و مادر و خواهر و برادرام.. عا شق بودم... عا ش شقعا که رفت  یسرو
رو حفظ  ییزایچ هی خوامیشددبانه ام تنها گذاشددت م یکاب*و*سددها نیمن رو ب
کنار اومدن با  یفرصددت برا هیفرصددت بدم...  حال به خودم نیدر ع یکنم ول
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 خوامیبشدددنوم... نم نیتوه خوامیکنم... نم نیتوه خوامی... نمزایچ یلیخ
 خوامیکنم... فقط م یفرو کالبد شددکا سددتنیرو که دور ن ییخاطرات تلخ روزا

سازم... زندگ شروع کنم... البته  خوامیدفعه م نیرو... ا ندمیرو.. آ میب با مادرم 
شته ول یبرا یم کنه... پدرم راهاگه قبول شت نذا که حرمت  منیبینم یلیدل یبرگ

هم  دهیزدد نکهیبشکنم....من قبل از ا نیاز ا شتریمون رو ب نیب یشکشته شده 
شم ا صم نیب شونیبودم... به د گرفتهرو  میت که با  ینه االن... روز یول رمیم دن

 سر و سامون بدم میگبه زند خوامیکنار اومدم... فعال م زایچ یلیخودم و خ
 نی... حاال از ادونمیبگم... واقعا نم یچ دونمی: نمگهیو م کشددهیم یآه مانیپ

 ؟یدوستت مطمئن
 زیاز همه کس و همه چ شتریآره... ب-
ستت م یب یاعتمادا نی: هممانیپ ستن که کار د ه ک یی... تا اونجادنیجات ه
 یدوستت هم مثل چشمات اعتماد داشت یکیبه اون  ادمهی

ستن یی... آدمانهیشیتو گلوم م یبغض بد مانیحرف پ نیا از شه ه که  مثل بنف
عث م نه حت ایدن یکس تو چیه شددنیبا ماد  ینتو ماش هم اعت به چشدد

شمام رو م سع بندمیکنه...چ شم... اگه امروز نم کنمیم یو   ونمتیآروم نفس بک
شه ا ش هیاز ماندانا دفاع کنم فقط و فقط به خاطر بنف سنگ  نهیس هبو که هر روز 

 نقدر؟یکه ا ی؟... چه کرد یروزگار با من چه کرد ی... ازدمیم
 مهربان شود ف یلیاگر خ »

 زند. یم ورق
 اغلبف یول
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 کندف یرا مچاله م آدم
 ..!«……روزگار

 حرفاست نی... االن وقت امانی: اه... پمانینر
 :.....مانیپ

 ؟یخوب ی: خواهرمانینر
 زنمیم یلبخند تلخ و کنمیرو باز م چشمام

 مانهیحق با پ ی... خوبم داداش... ولمانیخوبم نر-
ه ک ینمونده به مقصددد برسددم... به خونه ا یزی... چدوزمیم ابونیرو به خ نگام

پدر منصور تو گوشمه که  ی... هنوز هم صدازهیبرام عز یلیخ یلیصاحبش خ
 ..زدیاز ماندانا حرف م ضیبا غ

زبونش حرف بکشدده...  ریدوسددتت کار کنه و از ز یرو فرسددتادم که رو ایلع»
ستمیم سب ی نهیبره پس گز رانیاز ا خوادیم یبه زود دون اب بود انتخ یبرا یمنا
دهنش رو ببندم اون هم که  دیاسددتفادم رو ازش ببرم بعد هم با تهد تونسددتمیم

ما لعنت شددددیاز همه طرف راحت م المیخ گهیو د رفتیم یبعد از مدت پا  یا
نان نسددبت به تو چ ایاز جانب لع ییپشددت سددرگو نیمقابل کوچکتر نداد... در

 نی... شک نداشتم که بنفشه بدتر از اتهیکه انگار محافظ شخص گرفتیگارد م
 دیباهات بزرگ شده بود اما با یکیدختره هوات رو خواهد داشت چون از کوچ

زود دوسددت  نقدریکه ا کردمیهر چند اصددال فکر نم کردمیشددانسددمو امتحان م
 « رمیمشتم بگ یرو تو قتیفش
 کردمی: من هم فکرش رو نمکنمیزمزمه م رلبیز

 ترنم؟ یگفت یزی: چمانینر
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 امیبه خودم م مانینر یصدا با
 نه-
 برم دی: حاال کجا بامانیپ

 تو اون کوچه چیبپ-
 دهیتکون م یسر مانیپ

ما هم حواسددمون  یلیخ یلی: ترنم خمانینر باش... هر چند  مراقب خودت 
 هت هستب

 زیممنونم بابت همه چ-
 بود فمونی: وظگهیبا اخم م مانیپ

 میکرد یجاها کوتاه یلی: هر چند خمانینر
 گهینم یچیو ه کشهیم یهم آه مانیپ

گوشدده  نیهم مانی... پنیانجام داد ومدیاز دسددت تون برم یشددماها هر کار-
 کنارا نگه دار

 : کدوم خونه هستمانینر
 کنمیاشاره م ریندانا و امما یدست به خونه  با
 شه ادهیتا پ کنهیو در رو باز م کنهیرو خاموش م نیماش مانیپ

 میکجا بر گهی: ما دمانینر
 مش؟یکه تنها بفرست یخوای: نممانیپ

 شهیم ادهیپ نیو از ماش کنهیبه من م ینگاه مانینر
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ند م نقدریچرا قلبم ا دونمینم ند ت .... ارمانگار اسددترس د ییجورا هی... زنهیت
شمام رو م دونمینم شمیم قیو چند بار نفس عم بندمیچرا؟... چ .. آروم باش ک

 ی شددهیکه به شدد ییضددربه ها ی.. آروم باش... با صددداسیدختر... چته؟... ه
ش شمام رو باز مامیبه خودم م خورهیم نیما ه با ک نمیبیرو م مانیرو ن کنمی... چ

 ...کنمیرو باز م نیر ماشو د زنمیم یشده... لبخند یچ کنهیدست اشاره م
 داداش... خوبم ستین یزیچ-
 !؟ی: مطمئنمانینر

 : مطمئنه مطمئنگمیو م کنمیو آروم باز م بندمیم چشمامو
 رسونمیخودم رو به در م گذرمویکنارشون م از
 اومد تیشگی: شرمنده ماندانا... باز هم مزاحم همکنمیلب زمزمه م ریز

 دمیزنگ رو فشار م باالخره برمویرو باال م دستم
 منم... ترنم ریام-
 شهیبلند نم فونیاز اون طرف ا ییصدا چیه

... 
 ریام-

 شهیاما در باز نم شنومیرو م یگذاشتن گوش یصدا
 کنمینگاه م مانیو پ مانیتعجب به نر با
 یمرد کنندیکه نرفته همه فکر م ادتی: مانیپ

 آهان-
 زنگ بزن گهیبار د هی: مانینر
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و  هشددیزنگ بزنم که در به شدددت باز م گهیبار د هی خوامیم دمویون متک یسددر
 شهیدر ظاهر م یجلو ریام

 زنهیدر خشکش م یزده جلو بهت
 ریام-

 ادیبه خودش م تازه
 : تد درند دمگهیزحمت م به

 شنومیمهران رو م یصدا
 ش........... یچ یدفعه ا هی ری: اممهران
 کنهیگرد شده نگام م یبا چشما مونهینش ممن حرف تو ده دنیهم با د مهران

با  ریگذشددته ام قهیچند دق دونمینم به من زل زدن و  و مهران مات و مبهوت 
 اونا هم منتظر ندازمیم مانیو پ مانیبه نر ی... نگاهکنندیبهم نگاه م یناباور
ستن... آه یحرکت شمویم یاز جانب من ه ستمو جلو ک  مبریم ریصورت ام ید

 دمیو تکون م
 چته؟!... منم... ترنم... دوست ماندانا ریام-
د : تد درندم تد دو کگهیو با لکنت م ادیبا حرکت دست من تازه به خودش م ریام

 یده مد درده بد دود
 ندازمیباال م یا شونه

 زنده ام ینیبیحاال که م-
 کنهیو دوباره با دقت براندازم م زنهیبه موهاش م یچنگ

 .: آخه چطور ممکنه..ریام
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 بنده رو جواب کرده لمیروزا عزرائ نی: تو اگمیو م زنمیم یتلخ لبخند
 دهیچون همونجور ادامه م دهیمن رو نشن یاصال صدا انگار

 ماندانا نی: اما... آخه... تو... دره... ماشریام
 کنهیو بازوم رو لمس م ارهیرو باال م دستش

 بودم... من زنده امبود من ن نیماش یکه تو یمن ترنمم.. اون کس ریام-
 !؟ی: ترنم واقعا خودتکشهیم یقیو نفس عم رهیگیدهنش م یرو جلو دستش
 کنمیباز م دیتائ یو به نشونه  بندمیم چشمام

 ؟یباور کنم تو زنده ا دیبا یعنی: ریام
 خندمیم
 آره.. باور کن کن یاگه دوست داشت-

خنده  هیهم لدتره...  ایدن نیاز هزار تا زهرخند به ا دیام ادامه داره... شددا خنده
وقته مردم...  یلیتلخ که توش پر از حسددرته... نه داداش باور نکن... من خ ی

 زنده بودن رو دوست ندارم یادعا نیا
شک شه  ا شمش جمع م یگو : ترنم گهیو م رهیگی... نگاهش رو از من مشهیچ

 یکشی.. که نفس می... که سالمیکه زنده ا شهیباورم نم
... روحم رو کشتن... جسمم رو داغون کردن... ستمی... زنده نریام مستین زنده

رو  نی... فقط اکشددمیآلوده نفس م یهوا نیدارم تو ا یبا چه جون دونمیفقط نم
 دونمینم
 یعنی ...ی.. ته دره نرفتیکشددی... نفس می.. زنده ا؟ی: ترنم باور کنم نمردریام

 بار کنم
 باشه بیعج دیچند نبا... هر بهیبرام عج یهمه ناباور نیا
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 گمینم یچیو ه دمیتکون م یسر
 ..ی.. ولی: ولریام

... 
 تیی... من خودم شددناسددایماندانا به ته دره رفته بود نی: آخه تو که با ماشددریام

 طاه......... ی... حتیکردم... خودت بود
برادر مسددعود بود... اون شددخ  من  ی: همه اش نقشدده پرمیحرفش م وسددط

 نبودم
 ...نهیشیرو لباش م یو لبخند شهیکم کم از حالت بهت خارج م نمهرا

 شهی: باورم نممهران
که از کالمش  یو با صدددداقت زنهیم یلبخند یاون همه آشددفتگ ونیهم م ریام

که جلوم  شدددهی... ترنم باورم نمشدددهی: من هم باورم نمگهیم داسدددتیکامال پ
.. ..کردیت از نبود تو دق م...... ماندانا داشیزنیباهام حرف م یو دار یواستاد

 ؟یترنم؟...آخه کجا رفته بود یکجا رفته بود
 با زور برده شدم شهی... مثل همری: من نرفتم امگمیم ینیلحن غمگ با
حالم ترنم... خ یلی: خریام حالم االن ا یلیخوشدد جایخوشدد  یلی... خیین

 یخوشحالم برگشت
 زنمیم یو لبخند تلخ کشمیم یآه

زنده بودن از دسددت  نیرو واسدده ا زایچ یلیل نباش... خ.. خوشددحاریام نباش
تا آخر عمرم فقط م پاک  تونمیدادم... از امروز  به  خار کنم  پاک بودنم افت به 

 باورش نداشت چکسیکه ه یبودن
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 هیاز کل یکیکه به پهلوم وارد شده  یی... بر اثر ضربه هاکشهیم ریدوباره ت پهلوم
از  یدرد ناشدد نیا گفتیکه دکتر م جورنیکرده... هر چند ا دایهام مشددکل پ
صتها ش صو یاز اندازه ا شیب یپدرمه و بعدبخاطر کتکها یضربه  ر و که از من

رو شددکر کنم که  خدا تونمیدار و دسددته اش خوردم وضددعم بدتر شددد... فقط م
هام رو از دسدددت  هیاز کل یکی کاشیام رو از دسدددت ندادم... هر چند ا هیکل
 دارم... نهیکه االن در س هیحمل تر از درددرد قابل ت نی... ادادمیم

 هست مانیو نر مانیکه مشغول حرف زدن با پ شمیمهران م تازه
 برم داخل یدیاجازه م ستیحالم خوب ن ادیمن ز ریام-
 ترنم... برو داخل هیحرفا چ نی: اریام
 شمیمهران سر جام متوقف م یبرم داخل که با صدا خوامیم

 دیلحظه صبر کن هیا : ترنم خانوم لطفمهران
 شدددهیکه باعث م گهیم یزیچ ریبه ام یلب ری...مهران زکنمیتعجب نگاش م با

 پرهیم ریام یرنگ از رو
 شده؟ یزیچ-
 رو فراموش کرده بودم زیچ هی: ترنم راستش ریام
 کنمیترس نگاش م با
 افتاده؟ یاتفاق ریام-
وارد  یدت اسددترس و نگرانبه خو یخودی... بفتادهین ی: نه.. نه.. اتفاق بدریام

 نکن... راستش ماندانا بارداره
شک شام جمع م ا شحالم... برا هامیدل گرفتگ ی... با همه شهیتو چ  یباز خو

باز هم اعتماد دارم... به  هاخ*ی*ا*ن*ت نیا یهمه  دنیدوسددتم... با د نیبهتر
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 ... بهنیریتلخ و شدد یلحظه ها ادگاریماندانا... به خواهرم... به دوسددتم... به 
 نمیزتریعز
 داشته باشه یصحبت باهاش بکنم تا آمادگ هیاول  ی: اگه اجازه بدریام

صد ماندانا تو ارهیبا ام حق صد در  صا  تیاذ یلیروزا خ نی...  صو شده... مخ
 هیدفعه ا کی دنیاون به ته دره رفتم... با د نیبا ماش کردیروزا فکر م نیکه تمام ا

 یخونوادم ندارم ول دنیبه د یچند فعال عالقه امن ممکنه حالش بد بشه... هر 
 ستین یچاره ا نکهیمثل ا

 دمیتکون م یو سر زنمیم یلبخند
 یچشیپدر شدن رو م یخوشحالم که دوباره مزه  یلیخ ری: امگمیته دلم م از
گام م یمهربون با نهین نا از دزمی: ممنون عزگهیو م ک ندا ما نتی...   یلیخ د

 یخراب بود... از غصدده  یلیوزا حال و روزش خر نی... تو اشددهیخوشددحال م
شددده.. االن هم اسددتراحت  یبسددتر مارسددتانیبار تا االن تو ب نینبود تو چند

 مطلق.. اجازه تحرک نداره
: ببخش که به خاطر من مثل کنمیزمزمه م ندازمویم نییخجالت سددرمو پا با

 شماها رو هم سخت کردم هی... زندگیشد تیاذ شهیهم
 نمیترنم؟... منو نگاه کن بب هیرفا چح نی: اریام
 ارمیسرمو باال م یشرمندگ با
نا عز یبرا شدددهی: تو همریام ندا ما فا رو ازت  نیا گهی... دیبود زیمن و  حر

 ؟یدینشنوم... شن
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رو  چکسیه گهیم یتنهام... ک گهیم ی... کشددنیتو چشددمام جمع م اشددک
ود ... با وجکسددم؟یگفته من ب ی... کمانی... نرمانی... پریندارم... ماندانا... ام

 مهین یها بهیاالن با غر یرو تجربه کردم ول یکسدد یاون همه اشددنا هر روز ب
 چشمیبودن رو م زیعز نیریش یآشناهم دارم مزه 

مه ریممنون ام- مد میزندگ ی.... ممنون... ه نا هسددتم...  ونیرو  ندا ما تو و 
 ریختونم با اتفاقات اتو و ماندانا بمونم تا ب شیمدت پ هی خواسددتمیراسددتش م

ماندانا  هینداشته باشم که با وجود باردار ییو با خونوادم رفتار نا به جا امیکنار ب
 خونوادم و شیپ گردمیحرف از زنده بودن من زد پس برم عیسددر یلیخ شددهینم

 زنمیبعدا به ماندانا سر م
 پرهیم ریمهران و ام یکه رنگ از چهره  نمیبیوضوح م به

 : نهگنیبا هم م ریو ام مهران
 شده؟ یزینه؟.. چ ی: چگمیو م کنمینگاه م ریتعجب به مهران و ام با
 نشده یزی: نه چگهیو م زنهیم یلبخند زورک رهیام
 ؟یخب پس چ-
مت من م ریام مدت دور از  هی دمیم حی: ترنم من هم ترجگهیو م ادیبه سدد

 که خونوادت رو... ممکنه االن یایبا خودت کنار ب یتا بتون یخونوادت باشدد
 یباهاشون داشته باش یو برخورد نادرست یکنترلت رو از دست بد ینیبب
باشددم؟... ممکنه از لحاظ  یآدم نیچن خورهی... به من مریام هیحرفا چ نیا-

رو رفتارام کنترل داشددته  تونمیم یداغون باشددم اما هنوز اونقدر یو روان یروح
 حرمت نشکونم اشونیلیباشم که مثل خ

 یستینه.. نه.. معلومه که ن :ریام
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مدت اونقدر از ترنم  نیتو ا ری: آقا امگهیو م ادیبا لبخند به طرف من م مانینر
پس  تسدددین یدختر نیبگم ترنم چن نانیکردم که بتونم با اطم دایشددناخت پ

 نیموضوع نباش نینگران ا
نم تر دنیاز شددوق د دی: ببخشددگهیو م ندازهیم مانیو پ مانیبه نر ینگاه ریام

 شما و دوستتون نشدم یمتوجه 
م من از اول ه نینگرانه ترنم نباشدد گفتمیداداش... داشددتم م الیخی: بمانینر

 ارهیب رونیب یترنم هر چه زودتر خونوادش رو از نگران دادمیم حیترج
و  ادیم مانی... مهران به سددمت نرندازهیبه مهران م یم*س*تاصددل نگاه ریام
 ...ی: آقاگهیم

 هستم مانی: نرمانینر
 میمدت به ترنم جان فرصددت بد هیخان... به نظر من بهتره  مانی: بله نرمهران

مدت بدون فکر  هیندارن... بهتره  یمناسب یو جسم یروح تیچون االن وضع
 .....رهیگب میتصم شیزندگ یفکر بکنه و برا انشیتوجه به اطراف یو ب الیو خ

 : اما.....مانینر
 مانیو به کنار پ کشددهیرو با خودش م مانینر زنهیمهمونجور که حرف  مهران

 کنمینگاه م انمیاطراف ضیضد و نق ی... با تعجب به رفتارابرهیم
ه تازه ک تیموقع نیا ی: ترنم توگهیم یو با کالفگ زنهیبه موهاش م یچنگ ریام

شد ست اون خالفکارا خالص  شرا یاز د ممکنه  ستیخوب ن تیروح طیو 
 ممکنه..
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. که رو نشددون بده.. زیچ هی تونهیبرخورد فقط م نیا فینگران نیا فیکالفگ نیا
 بعد از مرگم هم من رو نخواستن یاونا باز هم باورم نکردن... که حت

 بعد از مرگم هم باورم نکردن؟-
 کنهیبهت زده نگام م ریام
 آره؟ دونستنیبعد از مرگم هم من رو گ*ن*ا*هکار م-
 نکن: نه... نه... ترنم اشتباه ریام
 پرسمیسوال م هیفقط -

 برام مهمه یلیخ یلیسوال خ نیا جواب
 : ترنمریام
ش یبهم بگو تو- سم ت من مونا و پدرم اومدن؟... اونا ناراحت و  یجنازه  عیمرا

 نه؟ ای ختنیمرگم اشک ر یغصه دار بودن؟... اصال برا
ستن جواب  هیقرار بر  دونمیم سخ بسواال نیدونه از ا هیسوال بود اما دون  هیق پا

 شون رو هم با خودش به همراه داره
 حرف......... نی: ترنم اریام

تشددع جنازه  ی: مطمئنم تو و ماندانا هم تودمیادامه م ریتوجه به حرف ام بدون
که  ناتیزتریبه جون عز دمیقسددمت م ری... شدددک ندارم پس امنیمن بود ی

کردن من مردم فقط  همه فکر دمیکه فهم ی... روزیو جوابم رو بد یدروغ نگ
 اون یو همه تو مهکه ه یمرگ من یبرا ای... آشدیسوال تو ذهنم مدام تکرار م هی

نه؟..  ایشددده  ختهیر یرفتنم رو داشددتن از جانب خونوادم اشددک یروزا آرزو
 نیحرف بود.. ا هیفقط در حد  ایرفتنم رو داشددتن  یبدونم واقعا آرزو خوامیم

 مهمه یلیبرام خ
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 کنهینگام م م*س*تاصل ریام
شت با پ مهران شمش به ق زدیحرف م مانیو نر مانیکه دا ت ناراح ی افهیتازه چ

 فتهیم ریام
 بود ختهیبهم ر زی: ترنم اون روزا همه چریام
 کلمه ست هی... جواب من چونیمن رو نپ ریام-
 انیو مهران به سمت ما م مانیو پ مانینر
 شده؟ ی: ترنم چمانینر
 م هستممنتظر جواب سوال-

 نگاه مکنند ریمتعجب به من و ام همه
 االن...... هیشب زیچ چی: ترنم اون روزا هریام
 ریام-

شهیم یآه ساگهیو به زحمت م ک ش یکه برا یی: تنها ک کفنن  یجنازه و کارا عیت
 و دفنت اومده بودن پدرت و طاهر بودن

 داشتم دیهنوز ام ... پس مونا واقعا ازم متنفر بود...نهیشیتو گلوم م یبد بغض
 ختن؟یرفتنم ر یبرا یاشک-
فا چ نی: ترنم امانینر که هر خونواده اهیحر مه  خب معلو مرگ  یبرا ی... 

 کنهیم هیو گر زهیریاشک م زانشیعز
 پرهیم شتریب ریمهران و ام رنگ

 زیعز یکس یسال بود که برا 4من  یول زانشونیمرگ عز یبرا یگیم یوبه دار-
 یبه شمار نم زیعز کردمیو برداشت م دمیدیکه خودم م نجوریحدافل ا اینبودم 
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شمار یبرا یبدونم واقعا همه  خوامیم ومدمی نه هنوز  ای کردنیم یمرگم لحظه 
 من داشتن یبرا ییقلبشون جا یتو
 و کنهیبگه که مهران شددونه اش رو لمس م یزیچ خوادیو م کنهیم یاخم مانیپ

 زنهیسرجاش خشکش م یبا ناباور مانی... پکنهیزمزمه م یزیکنار گوشش چ
صد توریام صد در  شت   هیبرات گر هاشییتنها ی: ترنم باالخره پدرت غرور دا

 به از دست دادنت نبود یراض چوقتیکرد... ه
 من غرور پدرم مهمتر از مرگ من بود یجنازه  عیتش یتو یبگ یخوایم-
 کنهینگاه م ریبا بهت به ام مانینر
 یپدرت اون موقع تو ی: خب... خواهرگهیم شیبکاردسددتپاچه از خرا مانینر

 شوک بود... باور مرگ تو براش سخت بود و .................
شون رو نم گهید شکشنومیحرفا  ی... پس بعد از مرگم هم باورم نکردن... برام ا

 اشکشون رو برام حروم کنند یحاضر نشدن قطره قطره ها ی... حتختنیهم نر
شمام شمیم یقینفس عمو  بندمیرو م چ شماک سته فقط  ی.... با همون چ  هیب

 ؟ی: طاهر چگمیم زیچ
نفرشون رنگ به  4... هر کنمی... چشمام رو باز مشهیبلند نم چکسیاز ه صدا

 چهره ندارن
 وامخینم پرسمیازتون م کیشماها چتونه؟... من فقط دارم چند تا سوال کوچ-

 رو اعدام کنم یکه کس
 ه خرابتر بود: طاهر حالش از همریام
 رو از تو چشماش بخونم قتیتا حق شمیم رهیچشماش خ تو
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حال و روزش خریام طاهر  باور کن ترنم...  بارها  یلی:  بارها و  خراب بود... 
 ارهیخونه اومد تا از گذشته ها سر در ب نیهم یجلو

ند بام م یلبخ ظاهر بود... اون نفرتا... اون بنهیشددیرو ل مه اش ت  ی... پس ه
شت مثل همها یمحل ستم دا بعد از  ی... حتشهی.. اون اخم و تخما... پس دو

 کرد... تیهم ازم حما نمیمرگ دروغ
ش هیبرام مونده... هنوز  یکی... پس هنوز شهیپررنگ تر م لبخندم شنا از گذ ته آ

 من موندگار شده یایدن یها تو
 گم؟یم یچ یشنوی: ترنم مریام
 ؟یگفت یزیهان؟... چ-
 زنمایساعته دارم باهات حرف م هیست کجاست : ترنم حواریام
 کردمیداشتم به طاهر فکر م ریام دیببخش-
 یفکر نکن یچی: بهتره حاال حاالها به هگهیمشکوک م ریام
 کنهیم دیرو تائ ریحرف ام یهم با دستپاچگ مانینر
ستراحت بده و به  هی ی: آره ترنم... من هم موافقم... برامانیپ مدت به خودت ا

 کس فکر نکن چیو ه زیچ چیه
که طعنه  نیا میکسدد یب یفکر نکنم... اونم من؟!... درد تمام سدددالها- نبود 

شم باز هم  نیشدم دردم ا ریکه کتک خوردم که تحق دمیشن بود که با همه تال
ها با قلب و روحم  ی... تمام اون هشدمیها نم چیموفق به فکر نکردن به اون ه

 شه؟یون فکر نکرد... مگه مبهش شهیشدن... مگه م نیعج
 …دارد  یخودش عالم یهم برا چیه»
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 «… استیدن کی تیبرا ”چیه“؛ آن وقت  شوندیم چیه تیها” همه“ یوقت
 بود که فکر یطور طتیبه نفع توهه... اون روزا شرا زیاالن همه چ ی: ولمانینر

 نکردن به مشکالت برات سخت بود
 ییهویپس را  نیبرو خونوادت رو بب نیگفتیم شیپ قهیشددماها که تا چند دق-

 نظرتون عوض شد؟
نهیم یتک سددرفه ا مانینر مه م ک جان من و پدهیو ادا خب ترنم  فکر  مانی: 
باشدده... درسددته برامون تا  یحد جد نیمشددکل تو با خونوادت تا ا میکردینم

 اما ماها..... یدر مورد خونوادت گفته بود یحد
ازشددون  ی... البته گله انهیشددیرو لبم م یتلخ... لبخند رمیگیآخر جمله رو م تا

ته ا کشددمیم یندارم.. آه با لحن گرف مل م یو  کا له اش رو  : کنمیخودم جم
 ماجرا رو بزرگش کردم یادیکه ز نیکردیشماها فکر م

 رهیگیبا خجالت نگاهش رو از من م مانینر
 داداش الیخیبه قول خودت... ب-
 گذردیم زین نی: اکنمیلب زمزمه م ریز
 …هیبق یبرا»

 !…گذردیچطور م دانمینم
 …من یبرا اما

 …انگار
 …اند مگذاشتهیبر گلو خنجر

 «…برندینم اما
 : شرمنده ترنم جانمانینر
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بدرهیگیم دلم بدیباور نشدد یول یباور کن هی... درد   یانه بر یول هی... آره درد 
شکر برا ه ها رو از صحن نیشده... روزگار ا یتکرار گهیمن د یمن...خدا رو 

 یحفظم برو سکانس بعد
 دی... فراموشش کنستیمهم ن-

 شکنمیبه وجود اومده... خودم سکوت رو م یبد سکوت
 یریبگ یتماس هیازت خواهش کنم حداقل با طاهر  تونمیم رجانیام-

 : حرفشم نزن ترنمگهیم عیسر
 طاهر رو دارم......... دونمیآخه چرا؟... حاال که م-
سط حر مانیپ ونوادت خ شیپ یمجبور ینی: ترنم اگه االن طاهر رو ببپرهیفم مو

 یدور باش یریمدت از تنش و درگ هیپس بهتره  یبرگرد
خوشددحالم طاهر بعد از سددالها باورم کرده اما هنوز برام  نکهیدروغ... با ا چرا

 خوادیم یآرامش نسب هیدلم  هیسخته باهاش رو به رو بشم... هم با اون هم با بق
 رو ندارم ییماندانا جا یخه به جز خونه ا یول

س یگس ب طعم سلولها یرو با همه  یک ساس  یوجودم در تک تک  بدنم اح
 کنمیم
 رو بگذرونم میزندگ دیبا یرو ندارم برم... پس چه جور ییآخه من که جا-

 و ترحمه یکه پر از دلسوز ی.. نگاهشهیرد و بدل م شونیهمگ نیب ینگاه
ساس ض نی.. ا.کنمیحقارت م اح ست ندارم... بع  نگاه هیوقتا  ینگاه ها رو دو

 هم تلخ تره نیو توه ریاز صد تا تحق
 ول نکنندقب تونندیدارم البته ترنم خانم م یشنهادیپ هی: من گهیمتفکر م مهران
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 میزنیکنجکاو به مهران زل م همه
 ه؟یچ شنهادتی: پریام

گاه مهران به  نیا نیشددت: اگه دوسدددت داگهیو م ندازهیبه من م ین مدت رو 
.. .نیدار یراحت دسددترسدد یلیبه ماندانا هم خ ینجوری... انیایآپارتمان من ب

 گهیرو به ماندانا م زیچند وقته همه چ نیا یهم تو ریام
 کنمیتعجب به مهران نگاه م با
 هی... فکر خوبولی: اریام
 بده یلیکه خ ینجوریآخه... ا-
 : کجاش بده؟ریام

شکله و معذب  یموضوع ندارم.. اگه برا نیبا ا یشکلم چی: من همهران شما م
 ماندانا بمونم یخونه  ایخونوادم  شیمدت رو پ نیا تونمیم نیهست

بگم آره از خونت برو تا من برم توش  شدددهیروم نم یباهاش معذبم ول هرچند
 موندگار بشم

 مزاحمتون بشم خوامیکه نم نهینه... نه... منظورم ا-
 نهیشیم رو لباش یلبخند
 دی: مراحممهران

چند  هی... اما بهتره ستیهم ن ی: بد فکرگهیحال دو دل م نیتفکر و در ع مانیپ
سددر منصددور اومده  ییچه بال دونمی... من هنوز نمیتو خونه تنها نمون یوقت

... هر چند فکر نکنم اون هم از زنده موندنت رمیهمکارام م دنیامروز تازه به د
چند تا از همکارام رو بفرسددتم تا از دور مراقبت  دمیم حیترج یبا خبر باشدده ول
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 و مهمتر از همه تا بهت یبهتره تک و تنها تو آپارتمان نمون نایا یباشددن با همه 
 ینگفتم حق خروج از خونه رو هم ندار

 دمیباشه تکون م یبه نشونه  یسر
 هست زی... من حواسم به همه چنی: نگران نباشمهران

 میونتا بت نیشماره تماس از خودتون به ما بد هیران شما هم بهتره : آقا مهمانینر
 میبا ترنم در تماس باش

 : حتمامهران
خب  یچ دونمینم ماد  هیبگم...  به مهران اعت ند  ته.. هر چ خورده برام سددخ

شناخت سته  ش تونهیمطمئنم برادر ماندانا نم یازش ندارم ول یدارم.. در ه... بد با
به مهران اعتماد  ریام یوقت یهمون پدر و مادره... از طرف یشده  تیهم ترب نیا

 ازمندیم مانیو پ مانیبه نر ی... نگاهادیمن به وجود نم یبرا یداره پس مشددکل
ماشددون م دیترد خورده نگرانم هسددتن فقط  هی دونمی... مخونمیرو تو چشدد
 ادیز شیساعت پ مین نیدو تا که تا هم نیدادن... ا تیرضا یچرا زود دونمینم

ض سیبه نظر نم یرا ستم ب یکه من به خونه  دنیر ر حرفام رو د دونمی... مامیدو
با منه ول دنیو االن فهم ننگرفته بود یمورد خونوادم جد هر جور فکر  یحق 

ما کنمیم کار یاز آد ظه  حاف ثل پ یم قدریکه ا دهیبع مانیو نر مانیم راحت  ن
حرف از طاهر زدم با  یبرم؟... چرا وقت یا بهیپسددر غر یاجازه بدن به خونه 

 حرفم موافقت نکردن
 ؟یکنیم کاری: ترنم چمانیپ
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حرفا رو زدن حاال تازه از من نظر  یبگم... آخه خودشددون همه  یچ دونمینم
 خوانیم
 کنمیبگم قبول م تونمیفقط م ی: با شرمندگکنمیخجالت زمزمه م با

فا چ نی: امهران حافظ رمی... پس من مه؟یحر خدا نا  ندا ما م و زود کن یاز 
 گردمیبرم

لحظه  هیماندانا رو کرده...  یدلم بدجور هوا گمینم یزیچ دمویتکون م یسددر
شده... دلم  ییروزا بدجور هوا نیدلم ا کشمیم ی... آهشهیم میبه مهران حسود

از  نکهی... از اترسددمیبپرسددم اما از جوابش م ریدر مورد سددروش از ام خوادیم
 موشیم رهیکرده باشه... به زمن خ یعروس هنکیمرگم خوشحال شده باشه... از ا

 کنمیم یباز نیرو زم کیکوچ یبا پام به سنگها
 یچقدر هدددددم کددده محکددددم باشدددد هددر»
 نقطددددده دددکی
 لبخندددددد دددکی
 نگدددددددداه دددکی
 عطر آشندا دکی
 صدددددددددا ددکی
 دددددددددددادی ددکی

 کددددند یدرون داغوندددت م از
 !«…یچقدر هدددددم کددده محکددددم باشدددد هددر

به سددردار خبر ممانینر ما  بذارن... تو هم  میدی: ترنم  تا اطراف خونه مامور 
 حواست رو جمع کن
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 باشه دمیجواب م اروم
 تر از قبلم شدن نیلحن غمگ یانار متوجه  ندازنیبهم م ینگاه مانیو پ مانینر
 هم دنبالشن؟: به نظرتون هنوز ریام
 رهیگیم مانینگاهش رو از پ ریام یبا صدا مانینر
 کنهینم بیع ی: کار از محکم کارمانینر
 دهیتکون م یسر ریام
 ... بدجور وابسته شون شدمکنمینگاه م مانیو پ مانینر به
 کنه؟ینگامون م ینجوریکوچولو چرا ا یشی: پمانینر
 کنهینگاه م مانیبا تعجب به نر ریام
 شهیم ریچشمم سراز یطره اشک از گوشه ق هی

گه نم؟یکنیم هی: ِا... ترنم چرا گرریام نه  یتونی... ا ن م یمهران بمون یتو خو
 زنمیاالن با ماندانا حرف م نیهم

 ....هیمن از سر دلتنگ ی هی... گررینه... ام-
ست به نر با شاره م مانیو پ مانید شون مگمیو م کنمیا ... مشی: بدجور دلتنگ
 کمکم کردن یلیخ
سمت من م مانینر ... آروم باش... ما که سی: هگهیم یو به لحن مهربون ادیبه 

خواهر  شدددهی... مگه منجامی... من که هر روز هر روز امیریسددفر قندهار نم
 کوچولوم رو تک و تنها رها کنم و برم

 نهیشیرو لبام م یتلخ لبخند
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م... کرد تتونیاذ یلیهم خچند وقت  نیبرس... تو هم تیداداش برو به زندگ-
 رو مانیهم تو رو هم پ

 گرفته ام ادی من»
 کنم یبغض م یوقت
 زمیر یاشک م یوقت
 شکنمیم یوقت

 نباشم یدستدددددددددد چیمنتظره
 چمیپ یبه خودم م میاز درد زخم ها یوقت

 «باشم بر جراحتددددددددددم یمرهم
تنهات  شهیمگه م یخودم ی: تو خواهر کوچولوگهیو م کنهیب*غ*لم م محکم

 یکور خوند یکه از دست من خالص بش یگیرو م نایبذارم اگه ا
 «ستیحوصله دست خودم ن یب یروزها تلخم مثل خنده ا نیا»
 فتادیکلمه از دهنت ن نی: هنوز اگمیم لرزهیکه به شدت م ییصدا با
 : کدوم کوچولو؟گهیو م ندازهیباال م ییابرو طنتیش با

 کوچولو گفتنات برام زنده نیرو با ا ییچه خاطره ها یدونستیم کاشیا یداداش
 یکردیمراعات م شتریخورده ب هی دیاونوقت شا یکنیم
 «…کنن  یتنگ م ستنیکه ن ییهستن که دلت رو واسه آدما ییآدما هی»
 کوچولو نیهم-
 گهیبگم کوچولو د دیبا ییکوچولو ی: نچ... وقتمانینر

 یادآوریتلخ...تلخ تر از زهر... آخ که چه سددخته  ی... خنده اکنمیم یا خنده
 به خاطره شدن لیکه تبد ییروزها
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 درخانه؟؟! ای یباش ركیکنددرسیم یفرق چه»
 ...!«یات که تلخ باشدفدلت که خون باشدفتوهم دلقل خنده

 یآخه بچه تو که از من هم کوچولوتر-
ه به دو نکن که ب یکی نی: ترنم با اگهیو م دهیرو به عقب هل م مانینر مانفیپ

 یرسیجا نم چیه
 کامال موافقم مانی... با پشهیمهمون لبام م یاز ته دل لبخند

: گمشو اونور هنوز حرفام با خواهرم گهیو م دهیرو هل م مانیبه شدت پ مانینر
 تموم نشده

 کنهینگاه م مانیبا تعجب به رفتار نر ریام
 نداره یکه دوم هیچل خل و هی نیتعجب نکن... ا ری: آقا اممانیپ

قا امگهیو م کنهینازک م یپشدددت چشددم مانینر  هیهم  نیتعجب نکن ا ری: ا
 نداره یکه دوم هیخمکی

ه ها غص نیب یخنده ها نیوقتا ا ی... بعضمیفتیبه خنده م مانیاز حرف نر همه
ها برا نیرو دوسدددت دارم... ا رو  لمیف نیماب یبازرگان امیمن حکم پ یخنده 

غافل بشددم از غمف از غصددهف از درد... تو  یچند لحظه ا شددنیم دارن... باعث
 رسهیموقع مهران م نیهم

تات از دوس یکیزود برو باال که ماندانا نگرانت شده... بهش گفتم  ری: اممهران
 یزدیحرف م یاومده بود داشت

کاغذ رو به  کهی.. مهران هم تکنهیم یو با همه خداحافظ دهیتکون م یسددر ریام
 تماس و آدرس خونه یهم شماره ها نی: اگهیو م رهیگیم انمیسمت نر
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 کنهیتشکر م یرلبیو ز رهیگیکاغ رو از دست مهران م مانینر
 کنمیرو حل م زینباش... همه چ زیچ چی: ترنم نگران هریام

 بندهیو در رو م رهیهم به داخل خونه م ری.. امگمینم چیو ه دمیتکون م یسر
 رهیم مونیکیو  مونهیم نجایا مونیکیقت رفتنه... و گهید ی: خب خواهرمانینر

ادگاه تا با هم به د میایدنبالت م مانیتا با چند تا مامور برگرده... فردا هم من و پ
 میبر
 وامخی... نمنیاز همکاراتون رو بفرسددت یکی نیاگه کار دار یباشدده داداش ول-

 مزاحمتون بشم
نهیم یبانمک اخم باز رو حرف منگهیو م ک نکن  یکار هی... یحرف زد : تو 

 باهات برخورد کنما خمکی مانیمثل پ
 : منتظرتونمگمیلبخند م با
 نی: به اهگیو آهسته م کنهیم کیو صورتش رو به گوشم نزد ادیبه طرفم م مانیپ

 ؟یدار نانیپسره اطم
 کنهیم نیتضددم ریرو که ام یزی: چگمیم یو من هم به آروم دمیتکون م یسددر

 مادهمطمئننا قابل اعت
 یحال بهتره حواست رو جمع کن نی: با امانیپ

 باشه... حتما-
 دهیو به دستم م کنهیم ادداشتیتا شماره رو  چند

 یبرخورد یهسددتن هر وقت به مشددکل مانیمن و نر یشددماره ها نای: امانیپ
 میزنیبرامون زنگ بزن... هر چند ما هم بهت سر م

 دمیو تکون مسرم ر نیغمگ ندازمویم یشماره ها نگاه به
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 شهیدرست م ی: نگران نباش... همه چکنهیزمزمه م آروم
 رمیگ یم آرام»

 «…ها ” شود یصبر کن درست م“ نیبه هم یحت
 یدید یدرست شد... خدا رو چ دی... شاستایهم بد ن یواه دیذره ام هی

 سخته یلیکندن ازشون خ دل
 ادمبهتون زحمت د یلیمدت خ نی... اشهیدلم براتون تنگ م-
 خوامی... تازه میدار یاز دسددت ما خالصدد ی: خواهر کوچولو فکر کردمانینر
 ارمیو تبارم رو هم با خودم ب لیا هیبق
 به ترنم باشه یلی: خدا به داد ترنم برسه... مهران جان حواست خمانیپ

به د مهران گامون م هیتک واریکه  ند ن با لبخ از  اش رو هی... تککردیداده بود و 
 نی: حتما... اصال نگرام نباشگهیو م رهیگیم وارید

مدت مراقبم  نی: خداحافظ بچه ها... ممنون که اگمیم ارمویباال م دسددتمو
 نیبود

 کنندیبدرقه ام م یبا مهربون مانیبا لبخند و نر مانیپ
قدم جلوتر از من حرکت م مهران ند  نهیچ مانش  ک پارت مت آ به سدد و من رو 

 کنهیم تیهدا
 دیی: بفرمامهران
ندازم به اطراف بب ینگاه نکهی... بدون اکنمیلب تشددکر م ریو ز زنمیم یلبخند

...مهران در ادیتا مهران هم داخل ب مونمیگوشدده منتظر م هیو  شددمیوارد خونه م
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 نی: شددما که هنوز واسددتادگهیبا تعجب م گردهیو به طرف من برم بندهیرو م
 نیو راحت باش دیخودتون بدون یرو خونه  نجایخواهشا ا

 دینیبش دیی: بفرماگهیو م کنهیدست به سالن اشاره م با
 خورده معذبم هیچرا  دونمینم
صال دلم نمگمیو م کنمیخجالت نگاش م با شرمنده آقا مهران... ا ستی:   خوا

 مزاحمتون........
ز لبخند پر ا نهیبیسددکوتم رو م ی... وقتمونهیاخمش حرف تو دهنم م دنید با
 نیباجذبه ام که حرفتون رو خورد نقدریا یعنی: گهیو م زنهیم یطنتیش

 گمینم یچیو ه زنمیم یلبخند
 برهی: پس چرا اون جغجغه از من حساب نمدهیو ادامه م کنهینگام م متفکر
ندم ندمو م ی... وقترهیگیم خ  ادخوی: اصددال دلم نمگهیم یبا مهربون نهیبیخ
به هم ینیچن نیا یحرفا جایاالن گفتم ا نیازتون بشددنوم... خو  یرو خونه  ن

 نیو راحت باش دیخودتون بدون
 واقعا ممنونم-

 نمک دایخوردن پ یبرا زیچ هیتا من برم  دینی... شما بشکنمی:خواهش ممهران
 ستمیمن گرسنه ن ستین یاجیاحت-
 خودم گرسنمه ارمیشما که نم ی: واسه گهیم طنتیش با

 کنه یزیر یخنده  شهیکه باعث م رمیگیزده نگام رو ازش م خجالت
 امیاالن م نیدختر... برو بش ی: تو چه ساده امهران

 کنمیبهش نگاه م شهیم جادیکه در لحن صحبتش ا یرییاز تغ متعجب
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مدت  هی ییحرف زدن برام سددخته و از اونجا ی: راسددتش رسددمگهیلبخند م با
ش گهیبا همد ستیبهتر ن یبمون نجایقراره ا سمیراحت با خته ... البته اگه برات 

 یقبول کن یستیبور نمج
 من هم راحتم نینه.. نه... هر جور که شما راحت باش-
هم شما شما نکن... من مهرانم..  نقدری... انی: پس تعارف نکن و برو بشگهیم

 هیکه دوست جنابعال ییغویج غیبرادر همون ج
ه ک ییماندانا ادیکوتاه به  یخنده ا هی... خندمیبعد از مدتها از ته دل م باالخره
 نهکیو به سمت آشپزخونه حرکت م خندهی... اون هم مزهیعز یلیخ یلیبرام خ
نا و ام نیا ونیمد چقدر ... حاال هم مهران... خوب ریخونواده ام... اول ماندا

 لحن صحبتش رو عوض کرد نیمعذبم واسه هم دیفهم دونمیم
به  دیما با... حتی: دختر تو که هنوز اونجا واستادامیمهران به خودم م یصدا با

 زور متوسل بشم
 : اومدمگمیو م ندازمیباال م یا شونه

... دسددت خودم نمیشددیاز مبال م یکی یرو یو به آروم رمیسددمت سددالن م به
سخته بخوام با مهران برا هیهنوز هم  ستین نه خو نیمدت تو ا هی یخورده برام 

با  لشیاما اواکردم  یمدت کوتاه زندگ هی مانیو پ مانیکنم.. درسته با نر یزندگ
معذب بودن  نیکه ا دمشده بو یلیاونا هم معذب بودم هر چند از بس زخم و ز

 ومدیکمتر به چشم م
به  ذارهیمن م یجلو ینیریشددربت رو به همراه شدد وانیل هیمهران که  دنید با

 امیخودم م
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 ی: بخور تا از حال نرفتمهران
ه دهنم ک ییاز اونجا یول ستمیاصال گرسنه ن ینخوردم ول یچندان زیچ نکهیا با

 خورمیقلپ ازش م هیو  دارمیخشک شده شربت رو برم
 ممنون-

ند اکنمی: خواهش ممهران خانوم از خودت بگو... هر چ خب ترنم   نی... 
 رو از قبل گفته زیواسه گفتن نذاشته... همه چ یزیچ گهیخواهر ما د

بت م گهید یجرعه  هی نا بهم لطفگمیو م خورمیاز شددر ندا ما  زیداره... چ : 
زبان دارم... طرد  سانسیساله.... ل 26واسه گفتن ندارم... ترنم هستم..  یادیز

 شما یماندانا و مزاحم فعل یشگی... مزاحم هملیشده از خونواده و فام
 کنهیم یبانمک اخم

 ی: باز که گفتمهران
 دی:ببخشگمیو م کنمیبه لب نگاش م لبخند
 ره: اصال حرفشم نزن راه ندامهران

 نیایدفعه رو کوتاه ب هی نیو ا دیکن یحاال شما بزرگوار-
 خوامی: نمگهیم یو با لحن بچه گونه ا خارونهیشو م چونه

عه ... اون چند دفشدیباورم نم یخودشه ول هیبرادرش کپ گفتیماندانا م شهیهم
 باهاش همکالم بشم ادیبود ز ومدهین شیپ تشیبودمش موقع دهیهم که د یا

 شد؟؟... ی: چگهیو م برهیم نییصورت باال و پا یشو جلودست مهران
 امیم رونیحرکت مهران از فکر ب نیا با
 افتادم یزیچ ادیلحظه  هی.. ؟یچیه-

 ؟ی: فکر کردم قهر کردمهران
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 کنمیتعجب نگاش م با
... یکنیم ی: چرا چشدداتو اونجورگهیو م ارهیباال م میبه حالت تسددل دسددتاشددو

 کردم بابا یشوخ
 رمخویاز شربتم رو م گهید یجرعه  هی دمویتاسف تکون م یبه نشونه  یسر

 تختش کمه هیخوشه به خدا... شک ندارم  یپسره هم الک نیا
 ه؟یک گهیخل و چل د نیا یکنیفکر م یدار هی: چمهران

 فتمیتو گلومو به سرفه م پرهیحرفش شربت م نیا با
سمت من م شهیخنده از جاش بلند م با ضربه ..ادیو به  شتم ی. چند   آروم به پ
 کنهیمجازاتت م عیخدا چقدر دوستم داره که سر نی: ببگهیو م زنهیم

ستمو شونه  د سه باال م یرو به ن سر جاش برم ارمیب ش گردهیاون هم   نتطیبا 
 کنهینگام م

به  یاحسددداس خوب شیهمه سددرزندگ نیبگم هر چند از ا دیبا یچ دونمینم
 دهیدست م

 واست درست کنم؟ یخوریم یچشام  ی: واسه مهران
 ن؟یمگه بلد-

 : معلومه که نه... مگه آشپزممهران
 نیآخه خودتون گفت-
 رهیبرام م یو چشم غره ا دهیسرش رو تکون م یحالت بامزه ا با

جد زیچ هی: من مهران نه  ی فهیکارا وظ نی.. ا؟یریگیم یگفتم تو چرا  ز
 خونست
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 ندازمیباال م ییابرو
 ؟مگه زنا آشپزن-

 ستن؟ی... مگه نگهی: آره دمهران
با اونجورگهیکه م کنمیاخم نگاش م با با  به جز دونمینگاه نکن... م ی: خو 

 رو هم به عهده دارن یا گهید فیوظا یآشپز
 به زور خندش رو قورت بده شهیکه باعث م کنمیم زیرو ر چشمام

 شهیدر حقشون ظلم م شهیزنا هم چارهیب -
 جوک هیبرات  ای... روزگار... بی.. ه ی... همییخت ما مرداو بدب چارهی: بمهران

 که نمشه ییدر حق ما مردا چه ظلما یکنم تا بفهم فیتعر
 کنمینگاش م منتظر
 گنیو م شددنیپژو همه جمع م کیبه  زنهیخانومه از پشددت م هیروز  هی:مهران

برق  اانگار خانومه ر یول نیخسارت آقا رو بد نییپا نیایب دییخانوم مقصرشما
 خوردیگرفته بود اصال تکون نم

مع اشک تو چشماش ج نفخانومهییپا دییخانوم بفرما گهیو م ادیافسر م بالخره
ا شددم گهیم کنهیبعله خانوم انگار......... رو به آقاهه م نهیبیافسددره م شدددهیم

 کرد یخانومه هم خانم دیمقصر
 باز بشه کیتراف دیزود بر خوادینم خسارت

 شمیمخنده منفجر  از
 خانوما چارهیب یگفتیم یشد؟ تا حاال که داشت ی: هه... چمهران

 ماجرا برعکسه تیجوکن... تو واقع نایا-
 االن بدون نیاز هم یدونستیاگه نم سازنیم تیواقع ی: جوکها رو از رومهران
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... از دیمونیبدون زن م دیکن یجور از حقوق مردا طرفدار نیهم نیاگه بخوا-
 من گفتن بود

 : واقعا؟!هرانم
 اوهوم-

 : نگووومهران
 ..نیرفتار بد رییتغ دیبا گهید-

خونم رو  خوادیزنا گلن... گل... دلم م ی... همه هیچ یدونی: اصددال ممهران
 گلستان کنم

 شکشتونیگلستان پ نیریدونش رو بگ هیشما همون -
ن ز یگیو م یزنیرو م یکی یدر خونه  یری: زن گرفتن که کار نداره... ممهران

 زن باید خوشگل باشه و آشپزیش گفتیاز دوستام که م یکی... به قول خوامیم
بر  یمورد نیتا حاال به چن… هم خوب باشددهفاخالقش با کتد درسددت میشدده

هم  یتو راه یبچه  هیقد و  میقد و ن ینخوردم وگرنه تا االن ده دوازده تا بچه 
 داشتم

 رهیگیبشر خندم م نیا ییپررو از
 نیهم هست هیشب یلیماندانا خ شما و -
 نینه... اما تو با ا نیاما توه کنمیم ی... من شوخماینداشت نی: توهگهیاخم م با

 یکنیم نیبهم توه یحرفت دار
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اون  هی: من اصال هم شبدهیادامه م تیکه اون با جد کنمیتعجب بهش نگاه م با
شبستمین غویج غیج یجغله  ضرم  شم به  یزیهر کس و هر چ هی... من حا با

 غرغرو یاز اون دختره  ریغ
ست بعد شهیبه چونش م ید دختر  نیتو ا یچ چارهیب ری: فقط موندم امگهیو م ک

ز ا یمن به خاطر خالصدد یازایکه اومد گرفتش.. هر چند فکر کنم نذر و ن دید
 اون وروره جادو اثر کرد...

سوز بعد شهیم یآه جان  صه ادامه م ک ز ازدواج از بعد ا کردمی: فکر مدهیو با غ
بعد از ازدواجش هم دست از سر من برنداشت و  نیاما ا شمیدستش خالص م

 شده دهیمثل کش شلوار دنبال من کش ایتا اون سر دن
شن با شم ماندانا بعد از  شده از خ سرخ  صور چهره  چند  یحرفا برا نیا دنیت

 خندمیبلند م یو فقط با صدا کنمیمشکالتم رو فراموش م یلحظه همه 
ند م انمهر جاش بل ثل دخترا از  لت قهر م حا باگهیو م شدددهیبا   دمی: آره... 

حاال هم هر هر و کرکرت  یکرد یکی ختیری... منو با اون سددوسددک بیبخند
 خونه رو پر کنه

 کردما اون ریگ ی: چه بدبختکنهیغرغر م شهیهمونجور که داره از من دور م بعد
 گنیم یو ه دنینسددبت م جغله رو بهم نیاز اون مامان ما که بچه سددوسددک ا

به دا به خودش  نیا رهیم شییحالل زاده  خت رو  بدب نه  که م هم از دوسددتش 
سبت م صال مدهین سر به ن رمی... ا ست همه تون  کنمیم ستیخودم رو  تا از د

 خالص بشم
 شهیاتاقا م نیکتریاز نزد یکیهم وارد  بعد
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خورده  هی... دخوریاز دست مهران حرص م شهیچرا ماندانا هم دمیفهمیم حاال
شدت خندم کم م حرفاش  ادیاومدن مهران از اتاق دوباره  رونیبا ب یول شهیاز 

 شمیو از خنده رو مبل ولو م فتمیم
 ییولو نجای: تو که هنوز اگهیو م کنهیچند تا لباس رو به سددمتم پرت م مهران

 و لباسددات رو عوض کن... تا دو ریدوش بگ هی... پاشددو برو نمیبچه... پاشددو بب
شددب  یتونیکه نم رونیب یلباسددا نی... با اارنیپرس غذا سددفارش بدم برامون ب

سایبخواب سا هم لبا ست... م ی... لبا سبهیکه مثل کنه به آدم م یدونیماندانا  چ
ماندانا ول کن من نباشه و شب و  نیا رمیزن هم بگ ترسمی... من مکنهیو ول نم

 راه بندازه یخواهر ساالر نجایا ادیروز ب
: هند دوز کد ده وقد دت شد دام گمیت خنده دلم درد گرفته... به زحمت مشد از

 نشد دده
شام هم م یای: تا تو بمهران تا ان  فتادهیشرکت ما راه ن نی... فعال که اشهیوقت 

با . آب هم ..ریتو برو دوش بگ ارمیپول در ب کمیکنم من برم  یکارگر دیموقع 
شامپو هم فقط به اندازه باز نذار پول آب ماب ندارم ب ادیز شق هی یدما... از   قا

از  دیشدددسددت تا چهار سددال با یبند رهی... جیحق اسددتفاده دار یخور یچا
 شامپو استفاده کنم نیهم

 کنمیگرد شده نگاش م یچشما با
 شهیارزونتر برام تموم م زنمیبچه م یگلرنگا نی: از امهران

 طنتیو خودش با شدد دهیزه نمبگم که اجا یزیچ هیدهنمو باز کنم و  خوامیم
 سفارش بدم؟ یغذا برات چ ی: راستدهیادامه م
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 ه........-
ها نی: از همگهیبا اخم م مهران ارزون رو  یحاال بگم فقط حق انتخاب غذا

 ایدار
 خندمیم

 گمیدروغ م ی... فکر کرد؟یخندی: ممهران
 نیواسه من هم همون رو سفارش بد نیخوریخودتون م یهر چ-

 خورمینم یچی: من معموال شام همهران
... شددهیباشدده دو روزه جوون م نایماندانا ا ی... آدم که تو خونواده خندمیم فقط

 هیهم از داداشش... به خدا کارشون آخر دلقک باز نیاون از ماندانا ا
 خوابمیم رمیدوش آب گرم م هیپس بعد از -

 کنم ریغافلگ ریشکمم رو با حساب ام خوامی: نه... نه... امشب ممهران
 کشهیم ی... از دست ماندانا و شما چریام چارهیب-

 از دست اون جغله مکافات... یول یچی: از دست من که همهران
 امان از دست شما-
 خواهش ازت کنم؟ هی تونمی: مگهیو م شهیم یجد هوی

. .کنهیم یشددوخ هوی... شددمیشددوکه م شیناگهان راتییهمه حرکات و تغ نیا از
 شهیم یجد هوی

 یدا ه: تو رو خگهیبا حالت التماس گونه م کنمیمتعجب نگاش م نهیبیم یوقت
 ... بهم بگو مهران... باشه؟فتمیشوما م ییپودر لباسشو ادیشما شما نکن 

 رهیگیدوباره خندم م زنهیبا التماس حرف م چنان
 : باشه؟مهران
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 : چشم مهران خانگمیم دمویباشه تکون م یبه نشونه  یسر
 !؟ی: با منگهیو م کنهیدو طرف خودش رو نگاه م یمسخرگ اب

 !ه؟ینجوریموجود چرا ا نیا ایخدا
 از شما..... ریمگه به غ-

 ی: باز که گفتگهیو م پرهیحرفم م وسط
م ه یا گهیکس د یاز جنابعال ری: مگه غگمیم دمویم رونیبا حرص ب نفسددمو

 هست؟ نجایا
ست  ی... آدم حس پدربزرگهیجور هیآخه مهران خان  ی: نه... ولمهران بهش د

 بگو ی... مهران خالدهیم
 ... خوبهی: چشم آقا مهران خالگمیم ندازمویباال م ییابرو

 بود یچ گهید نی: امهران
 یبگو مهران خال یگیخودت م-

 شهیکار درست م یاول و آخرش رو هم حذف کن هی: پس اون آقا و خالمهران
 راحت باهات حرف بزنم... تو نقدریم برام سخته ابگ یآقا پسر به چه زبون آخه
سته به خدا... هر چند ا یلودگ شت ب ست ماندانا رو هم از پ  شیهمه راحت نید

 دیرفتارا ازش بع نجوریسددال اونور آب بوده ا انیکه سددال یکسدد کنمیرو درک م
 دونمی... باز هم نمستین

 گه؟یشد؟! مهرانم د ی: چمهران
 !؟یداشت: مگه شک گمیم طنتیش با
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و  یهمه سددرزندگ نی... ارهیگی... خندم مکنهیگرد شدددده نگام م یچشددما با
 ارهیبودم رو هم به ذوق م یو شاد طنتیپر از ش یکه زمان یبه من طنتیش

 ؟یراه افتاد نمیبی: نه بابا... ممهران
 یدو سالگ یکیاون که بعله... فکر کنم از -

 دمیر*ق*صیبودم تانگو م ... من دو ماههیراه افتاد ری: چه دمهران
 نه بابا-

 : باور کنمهران
 شمیاز جام بلند م دمویتاسف تکون م یبه نشونه  یسر

... در ی.. نهاری... شددامدی... تعارف نکننا؟یداشددت فی: کجا؟... تشددرمهران
 مییخدمت باش

 رمیدوش بگ هیبرم  ی: اگه اجازه بدگمیکالمش م طنتیتجه ه ش یب
 کنهیاشاره م یو با دست به در یکنیم یبا نمک میتعظ

 ... حموم خودتونهزهیدوش نی: اوه... البته... راحت باشمهران
مهران احساس  یو راحت ییایر یهمه ب نی... از ارمیو به سمت حموم م خندمیم

 اما سددتمیباهاش راحت ن ادی.. هر چند زرهیم نیاز ب کمیام  هیمعذب بودن اول
 که باعث نهی... همنمیبیرو تو نگاش نم یحس ترحم و دلسددوز نهیا شیخوب

سعامیراحت تر با خودم کنار ب شهیم  فقط و فقط به زمان حال فکر کنمیم ی... 
 هیثان چند یشده برا یبسپرم... حت یرو به دست فراموش ریاخ یکنم و الفاقها

 …فراموش شدن  ایفراموش کردن درد داشت  دمیهرگز نفهم »
 «…نم فراموش شدنم را ک یهر حال دارم فراموش م به

***** 
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عد ها تو ب مدت بالدمیدراز کشدد یرختخواب گرم و نرم هی یاز  خودم  شی... 
اما گرمه... نرمه... بهم  ستی.. رختخواب خودم نستیخودم ن ی... پتوستین
که ترس و بغض رو تو خودش راه  یحسدد هی... دهیم یبیحس آرامش عج هی

ند دلتنگ که م یهام تموم ینداده... هر چ قدر ممنون مهرانم   وقعندارن... چ
 قیتو نگاش دق خوردمیداشددتم شددام م یمن رو خندوند... وقت یشددام دوبار کل
شنا م هیشدم... دنبال  شتمیحس آ شت ا گفتمی... با خودم مگ ظاهر  نیحتما پ

تو  ادیکه جد یحس هیرو پنهون کرده....  زیشاد و شنگولش اون حس نفرت انگ
به شدددت  که ی... حس ترحم... حسددکردیم دادیب انمیو نر مانیپ یچشددما
االن تحمل  گرانید یمسخره  ی... بعد از سالها تحمل پوزخندهادادیعذابم م

هم  دیاباشم ش یقربان هی دیبشم... شا دهید یقربان هیرو ندارم که به شکل  نیا
ستان  میگ*ن*ا*هیب ایلیخ رو باور نکنند و تا آخر عمر من رو گ*ن*ا*هکار دا

و  زیچ چیرو از ه یدلسددوز وتحمل ترحم  نایا یبا همه  یبدونند ول میگزند
دارو مصددرف  یکه دچار شدددم کل یهمه درد و مرضدد نیکس ندارم... با ا چیه
 یاما ب یاعصددداب... همه خواب آور... همه قو یهم داروها یمی... نکنمیم
 یباال رهم فراموشددم نکردن و دکت طیشددرا نیبدتر یتو مانیو نر مانی... پدهیفا

که به جز داغون  یخوشگل و رنگ یها صقر یاش شد کل جهیسرم آوردن که نت
 ...زنهیازشون سر نم یعمل چیکردن من ه

 …گرفتن  مریامشب انگار قرصها هم آلزا »
 «…آور  ددددددددادیرفته که خواب آورن نه  ادشونی ایلعنت
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شام م ادی شما فتمیبعد از  شده نگام  یکه مهران با چ  یکه چه جور کردیمگرد 
 دادمیو بغضم رو قورت م خوردمیدونه دونه قرص ها رو م

 بودن؟ یچ گهید نای:ترنم امهران»
 سیشما فکر کن اسمارت-

 : جدا؟!مهران
 اوهوم-

 میبده ما هم نوش جان کن ییچندتا هی: پس مهران
 رهیگی... فقط به آدم بزرگا تعلق مشهی... نمگهینه د-

 دوسال بودا ریز یمال بچه ها سیاسمارت ادمهیکه من  یینجا: تا اومهران
 یستیمدرن آشنا ن راتییبا تغ ینبود رانیوقته ا یلیخ-

 ها رسهیبه نظر نم یو تحول عاد رییهمه تغ نیا ی: ولمهران
 راحت التی... خهیعاد-

خوشددگال بخورم...  نیاز ا تونمیکه من هم آدم بزرگم م یی: پس از اونجامهران
 ته؟درس

 بچه غذات رو بخور -
 ن؟ی: اوه.. اوه.. حاال شما خانوم بزرگ شدمهران

 ینگ ی... بگیه-
 : چند سالته خانوم بزرگمهران

 و شش ستیب-
 یسایسدالمه... پس از اون اسدمارت 32: عرضدم به حضدورتون که بنده مهران

 نداره یآخر و عاقبت خوب ی... تک خورادیخوشمزه رد کن ب
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 رمردایپ ینگفتم که واسه  یآدم بزرگا ول یگفتم واسه -
 خودت رو راحت کن لیبگو فس هوی: تعارف نکن ترنم جان... مهران

 گمیچشددم حتما م یگیحاال که خودت م شدددیروم نم یبگما ول خواسددتمیم-
 لیفس یاقا

صد رحمت به همون جغله مهران شت رو  ییخودم... ماندانا کجا ی:  که دادا
 «کردن رفت لیفس

شوخش م یخنده هام و نگاه ها ادی شت ظاهر  به اندازه  فتمینگران مهران در پ
 شمیهمه محبتش شرمنده م نیاز ا ایدن یهمه  ی
 ؟یبود خورد یاون قرصا چ ی: ترنم خارج از شوخمهران»
پر  کیپالسددت هینبود  یزیفراموش کن چ گنیکه همه م یتلخ یروزا هیادگاری-

خواهد  نمیریتلخ و شدد یدتها مهمون لحظه هارنگاورنگه که تا م یاز قرصددا
 «بود

 یاز فشدددار یکه صددورتم از درد ناشدد کشددمی... به پهلو دراز مبرهینم خوابم
دجور ... بشمی... دوباره طاق باز مرهیگیدرد م شهیکه به پهلوم وارد م یکیکوچ

 ... مهران بهم داده...ندازمیکنار تخت م هیبه گوش یشدم... نگاه خوابیب
 ...یخوریقلت م یتو تختت ه یدیوابشب خ »

 "برهی"خوابم نم یسینویم یداریبر م تویگوش بعد
 نویکه واسددش ا یندار چکسددویه ینیبی..... میکنی...بغض میشددیم سددرد
 ......................«یبفرست

http://www.roman4u.ir/


 1177 شقعبه دیار سفر 

شمیم یقیعم آه سو ی... توک سقف اتاق زل زدمو به  ینور کم  چراغ خواب به 
 ... به منصوریدگاه... به خونوادم... به مان.. به داکنمیفردا فکر م

 رو نابود کرد میکه زندگ ی: آره منصور... کسکنمیلب زمزمه م ریز
ستی... منهیشیرو لبم م یپوزخند شه که گ ینیاز راه زم خوا افتاد  ریاز مرز رد ب

 مانیحموم بودم نر یو بخاطر مقاومتش کشددته شددد... مهران بهم گفت که وقت
شده ولزنگ زده و گفت شته  صور ک حافظ دو تا م شتریب اطیبه خاطر احت یه من

به دنبالم  مانیپ مراهبه ه 9هم اطراف خونه هم گذاشته... فردا هم راس ساعت 
منصددور که  یپرونده  یراحت نیکه باهاش به دادگاه برم... آره.... به هم ادیم

 رو نابود کرده بود بسته شد... ایلیخ هیزندگ
م بدجور ذهن یزیسه چ ی... ولرمایو اشکال بگ رادیکارت ا تو خوامینم ایخدا-

ص شغول کرده... بعد از اون همه م ش یبتیرو م صور ک  نیا دمیکه به خاطر من
بار م یهمه راحت مردن حقش بود... من دارم روز  شددمیو زنده م رمیمیهزار 

ض صور یشیبه بردنم نم یرا د کر تیرو اذ نهمه من و امثال م نیکه ا یبعد من
 ت رفتراح

 : قربون عدالتت خدا... قربون عدالتتگمیو م کشمیم یپر از درد آه
شمام سته تو گلوم رو قورت م بندمیرو م چ ش ر چقد دونمی.... نمدمیو بغض ن

 رمیباالخره به خواب م یول گذرهیم
***** 

لت خواب  یزیچ هیحس  با حا ماغم از  ... خس امیم رونیخورده ب هیرو د
 هسددتم یداریخواب و ب ی.. همونجور که تودهیاره قلقلکم مد یزیچ هی کنمیم

باال مخورمیم یتکون ماغم رو م ارموی... دسددتم رو  کار  دونمی... مخارونمید
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: گمیبسددته م ی... با همون چشددماکنهیم تمیاذ ینجوری... هر صددبح امانهینر
 خسته ام یلینکن خ تیتو رو خدا اذ مانینر

 روزید ادیو  شددمیم اریهوشدد هوی... دهیقلک مدماغم رو قل یزیچ هیدوباره  اما
 تمیداره اذ یپس ک سددتین یخبر مانیمهرانه و از نر یکه خونه  نجای... افتمیم
صداکنهیم سرشنومیرو م یزیر یخنده ها ی...  شمام رو باز م عی...  و  کنمیچ

منتظرم  ریغ لعملعکس ا نی... که اشددمیبه شدددت از حالت دراز کش بلند م
خورد بر دادیکه روم خم شده بود و با قو دماغم رو قلقلک م یسبا ک شهیباعث م

 بندمیکنم... از شدت درد چشمام رو م
 آخ-

که  کنمیاز چند لحظه که درد سددرم کمتر شددد با حرص چشددمام رو باز م بعد
 نمیبیخودم م یرو جلو مانیطبق معمول نر

 ؟یداریهم دست از سر من برنم نجایا-
 سرم درد گرفت : آخ... آخ... چهمانینر
 االن آقا سرش درد گرفته میبرخورد کرد شیساعت پ کیآقا رو باش...  -
 ؟یبشنو یخواستیم نوی... همنهییمن پا ییرای: گگهیم یحالت باحال با
 دمیتکون م یخنده سر با
نه... ممانینر تاث نیا نمیبی:  قا مهران  ته... گذاشدد یجنابعال یرو یمثبت راتیآ

 کوچولو یخندیتها مباالخره بعد از مد
 ددددمانی: نرگمیبلند م یو با صدا زنمیبه بازوش م یمشت

 کنهیو صداش رو مثله دخترا م کنهیبرام نازک م یچشم پشت
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با ظرافت  دیبا فیندادن با جنس لط ادی... چه خشددن؟!.. بهت شی: امانینر
 برخورد کرد؟

 نه متاسفانه-
 مبد ادیتو ب*غ*ل عمو تا بهت  ای: بمانینر
 خورده بخوابم هی... بار رونیبچه پررو... گمشو ب-
 دختر... یخوابی: چقدر ممانینر
 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا مانینر-
بال بمانینر چه اسددتق به...  به  مه هوا نیا ی... خواهریرینظ ی:  من رو  یه

 یمرغ یشددتر یگوسددفند یگاو نکهیا ی... به جاکنماینداشددته باش رودل م
 یکنیم کاریچ نجایا یگیم یکن یام قربونبر یجوجه ا یخروس

 مانی: نرترنم
 رهیم ادمیملخا وسط حرفم نپر حرفام  نیا نهی: عمانینر

 دمیم رونیرو با حرص ب نفسم
 ترسمی: چشماتم مثله وزغ نکن ممانینر
 نسبت بده گهید یما رو به جک و جونورا یتعارف نکن اگه خواست-
 تراح التیخ کنمی: تعارف نممانینر
فقط  نماینر یول رهیگگیکه انگشدت خودم درد م رمیگیاز بازوش م شدگونین هی

 خندهیغش غش م
 کوفت-
 ادامه بده.. خوشم اومد نجوریهم یدی: چه قدر باحال قلقلک ممانینر
 اون قلقلک بود؟-
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 : مگه نبود؟!مانینر
 کجاست؟! مانیپ نینکن.. اصال ا میحرص مانینر-
 زنهیبا مهران حرف م: تو سالن داره مانینر
 نیزود اومد نقدریچرا ا-
خانوم خوش خواب... تازه اون  نیشددد داریب ریشددما د میومدی: ما زود نمانینر

 ساعت چنده؟ یدونیکردم م دارتیهم من ب
 نمیبینم یو ساعت ندازمیبه اطراف م یتعجب نگاه با
 مگه ساعت چنده؟-
 می: ده و نمانینر
 ؟ی: چددددددگمیم دمویشدت به عقب هلش م به
 به اون شدت گهی: حاال نه دمانینر
 ؟یگیم یچ نمیآدم حرف بزن بب ی... مثله بچه مانیاه... نر-
که دارم هممانینر چه  یوقت کنمیکار رو م نی: من هم  آدم رو  یتو زبون ب
 کنم؟ تونمیم کاریمن چ یفهمینم

ش تازه شمم به گو شفتهیم یچ شما ی... گو  انمیجب نرمتع یرو در مقابل چ
 مکشیم یساعت نفس آسوده ا دنی... با دکنمیبه ساعتش نگاه م دارمویبرم
 ه؟یچ نی: امانینر
 یکنزهره ترکم ن ینجوریباهاش تو سر تو بکوبم تا ا خوامیگوشت کوبه... م-
 ی: برو بابا تو که از من هم سالم و سرحال ترمانینر
 مهیکه ساعت ده و ن-
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تو  بگه که یزیچ خوادیو م شدددهیاز جاش بلند م دهیکه مثال ترسدد یحالت هی با
 شهیموقع چند ضربه به در وارد م نیهم
به طرف در م مانینر : گهیو م ندازهیبه من م یبعد نگاه چرخونهیسددرش رو 

 مانهیپ بندمیشرط م
 زنمیم یلبخند

 میخوای: مزاحم نممانینر
ن م دنی... با دشددهیوارد اتاق م مانیو پ شددهیدر باز م مانیتوجه به حرف نر یب

 رهیاخماش تو هم م
 ی: ترنم تو که هنوز خوابمانیپ

 بدبخت که نشسته نیا یگی: چرا دروغ ممانینر
 نجایتو ا میکن که حاضددر بشددده بر داریبرو ترنم رو ب گمی: من بهت ممانیپ

 یزنیباهاش حرف م یدار یواستاد
 بود نه من؟!ترنم  زدیکه داشت حرف م ی... کسیزنی: چرا تهمت ممانینر

 کنمیچپ نگاش م چپ
 ؟یگیمن؟!... چرا دروغ م-
ا و کبودت کنم ت اهی.... بذار بزنم شددگم؟یمن دروغ م دهیورپر ی:دختره مانینر

 گهیدروغ م یبشه ک تیحال
: گهیم ادویبه سمتش م تیبا عصبان مانیسمت کمربندش که پ برهیرو م دستش

 ؟یکنیم یچه غلظ یدار
 کردمیبه خدا... فقط داشتم محکمش م یچی: هگهیمظلومانه م مانینر
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رنم تو ... تیساعته منو عالف خودت کرد کیتا نکشتمت  رونی: گمشو بمانیپ
 میبر دیبه دست و صورتت بزن... با یاب هیهم پاشو 

 باشه-
 ایزود ب میمهران شی: ما پمانیپ

 کشهیبا خودش م رهیگیرو م مانیدست نر مانی... پدمیتکون م یسر
 یبریمنو کجا م دهیند ری: خمانیرن

انداخت تا  ییلباسشو نیتو ماش شبیکه مهران د فتمیم رونمیب یلباسا ادی تازه
 امروز بشوره

 مانیپ-
 کنهیو منتظر نگام م گردهیبه سمت برم مانیپ

ستش لباس ندارم... د- سا رمیرفتم دوش بگ شبیرا سارو ب رونمیب یلبا  یا لبا
 ماندانا عوض کردم

از خواهرش  یلباس نمیبب گمی: االن ببه مهران مگهیو م کنهیمتفکر نگام م نمایپ
 ریبرو چند دست لباس بگ مانینه... موقع برگشت هم با نر ایداره بهت بده 

 : چرا من؟!... حرفشم نزن که با دوست دخترم قرار دارممانینر
 !؟یگفت یچ ی: جنابعالمانیپ

 دیوقت بود خر یلی... گفتم خیچی: ههگیو م ندازهیبه سددقف م ینگاه مانینر
خانوم متشددخ  کل  هیتا با  یرو داد شددنهادیپ نینرفته بودم چه خوب شددد ا

 تهران رو گز کنم یپاساژا
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تو و  هیدخودم نامز یزنیالس م گهید یبا دخترا نمیبب هیفقط کاف مانی: نرمانیپ
 زنمیرو انتخاب کرده بهم م یاون خواهر منگولم رو که جنابعال

 نیخواهر منگولت رو بهم انداخت ی:خوبه خودت هم قبول دارمانیرن
 مانی: نرمانیپ

 : جونممانینر
 رونی: گمشو بمانیپ

ا وجود ب یدادگاه دارم ول یبرا یادیاسترس ز نکهی... با اکنمیخنده نگاشون م با
 راحته یتا حدود المیخ مانیو پ مانینر
 تیترب یببند ب شتوی: نمانینر
 بخور بعد آماده شو زیچ هینم پس اول : ترمانیپ

 میبر کسرهی... خوادینه نم-
شام  یدرست و حساب شبید گفتی: مهران مگهیو م کنهیم یظیاخم غل مانیپ

... میرینم ییوگرنه جا یاالن صددبحونتو کامل بخور دی... پس با؟یهم نخورد
 زود باش از رختخواب دل بکن االی

 شمیبشن... با لبخند از جام بلند م تیم اذدوست ندار یول ستمیگرسنه ن اصال
 تا دست و صورتم رو آب بزنم رمیم ییو به سمت دستشو

نم هم تر فتی: راه بگهیم مانیپ شمیکشان از جلوشون رد م ازهیکه خم نجوریهم
 ادیاالن م

 خوامی: نممانینر
سرایاریمن رو باال م یاون رو ی: دارمانیپ شونه  ی..  سف تکون م یبه ن  دمیتا

 شمیو ازشون دور م
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شو یوقت ست شه  نمیبیرو م مانینر امیم رونیب ییاز د ش یکه گو سته و تخت ن
 کنهینگام م

 ؟یینجایتو که هنوز ا-
 شمیم لیاون گور میمن تسل ی: نکنه فکر کردمانینر
شال کنمیموهام رو مرتب م نهیآ یجلو خندمویم مهران به همراه  شبیکه د یو 

 ذارمیمسرم  یلباسا بهم داد رو
 : ترنم؟!مانینر
 هوم-
 نکرد؟ تتیپسره که اذ نی: امانینر

 نرفته مانی... پس بگو چرا همراه پندازمیم مانیبه نر ینگاه
 من رو خندوند ی... تازه کلمانی: نه نرگمیو م زنمیم یلبخند

 رسهیبه نظر م ی: پسه خوبمانینر
 شمیم رهیصورتم خ یها یبه کبود نهیآ یدوباره تو رمویگیرو ازش م نگام

 آره... مثل خواهرش با معرفته-
سیهم م مانینگرانت بودم... پ شبی: دمانینر سه هفتیبرات ب یاتفاق یتر ... وا

 میدنگرانت ش شتریب یکه خودت نبود ییاز اونجا یول میبار زنگ زد هی نیهم
 دیکنیخودتون م یمن رو شرمنده  شهیشماها هم-
خودت  یماها رو شددرمنده  مانیمن و پ دنیبخشددکه با  یتو هسددت نی: امانینر

 یکرد
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 از گهید یکی نیکردی... اگه شددماها اون کار رو نمنینبود یشددماها که کاره ا-
 شدیمسعود وارد عمل م یدار و دسته 

 ..........میتونستیم ی: ولمانینر
شمیم یآه سرنوشتم هممانی: فراموشش کن نرگمیو م ک ست نی...   یبوده... را

 !ن؟یاومد یشماها ک
 : هشتمانینر
 !ن؟ینکرد دارمیپس چرا ب-
مهران اعتماد صد در صد  یآقا نیفقط چون به ا میباهات نداشت ی: کارمانینر

 میآب بد یسر و گوش هیو  میایخورده زودتر ب هی میگفت مینداشت
 مالمیو چشمام رو م کشمیم گهید ی ازهیخم هی

 ؟یدینخواب شبی: مگه دمانینر
 بردیخوابم نم قترویتا د-
 یشد دمتیکه د یتر از روز اول فیضع یلی: خمانینر

خم ... ززنهیلبم بدجور تو ذوق م یپاره شده  ی... گوشه دوزمیم نهیرو به آ نگام
م صددورتم ه یهمه جا بای.... تقرکنهیم ییخودنما میشددونیپ یهم رو یکیکوچ

 وجود نداره یسالم یجا چیبدنم ه یخون مرده شده... هر چند تو ایکبود 
 گمیم نایا یبا همه  نهیشیتو گلوم م یبد بغض

 ... نگران من نباششهیدرست م زیهمه چ-
نداشددتم و ندارم... از بس بهم گفتن درسددت  مانیکه زدم ا یهم به حرف خودم

 ازش گرانیخودمو د هیدلدار یکه برا یتکرار یواژه  هیمن هم شده  یبرا شهیم
 هامیبه بدبخت یاشدداره ا مانینر کاشیم گرفته.... ا... دوباره دلکنمیاسددتفاده م
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 یدادگاه برا هی... دادگاه امروز دادگاه منه... کنهیم ی... هر چند چه فرقکردینم
سا یقتل من... من ستن ک صد ه صد در  سن...  ییکه زنده ام...  شنا که من رو ب

 حاال مطمئنم تنها نیاز هم یکه من بشناسمشون ول ییصد در صد هستن کسا
که به  یاون جمع حاضددره طاهره... آره طاهر یمن تو یکه از خونواده  یسددک

ته  بل از مرگ ریام یگف چه ق عا ماگر عد از خبر مرگم  کردیتنفر م یاد ما ب ا
هار  نی... ببخش که تمام اادیز یلی... خیفراموشم نکرد... دوستت دارم داداش

سرافکندگ یسال شت باعث  س گ*ن*ا*هیبودم... هر چند ب تیکه گذ  هیازب ریا
 ...ردمکیاون همه به بنفشه اعتماد م دیاشتباه از خودم بود نبا یشدم ول گرانید
 ! دیاشتباه نکن… نددددده  »
 !!!«…  ستین دیکس بع چیاز ه زیچ چیه
... که در موردش نپرسددم... که جنگمیوجودم با دلم م یدارم با همه  روزید از

 کنم یذهنم رو از اسمش خال
را ” وت“در دلم  یاز کلمات ف اما باز کسدد یام را با بسددتر یم دلتنگپوشددان یم»

 .«زند . .  یصدا م
... که حال عشددقت رو بعد از متهم شدددن عشددقش یلیسددخته... خ یلیخ

ازدواج کردن؟... مگه مهمه... معلومه که نه... مهم عاشددق  یعنی!... ؟یبپرسدد
شد..  شق  سالها عا سروش بود که بعد از  شق واق هیشدن   ادیکه باعث  یعع

 آرهکارا رو کرد آالگل نبود...  نیکه با من ا یاون کسدد کاشیبردن من شددد...ا
 تبیرق کاشیا یبا خودت بگ یای... سددخته ب؟یرو بگ نیسددخته ا دونمیم
 یحاضر ینیعشقت بب یقرار باشه رنج رو تو چشما یوقت یبود ول گ*ن*ا*هیب
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... ندیبهم رس یعنیعشق  گفته ی... ک؟یها رو به جون بخر یسخت نیا یهمه 
 مهم عمقشه... ستیعشقه... چمهم آخرش ن شهیعشق هم

 «… یریهزار بار بم دیدلت زنده س با یکه تو یکشتن کس یبرا یگاه »
 ازت یلحظه ا یبرا ی... آرزوم شددده حت؟یکرد کاریبا من چ ینیبیم سددروش

ت جلو امی....دوسددت دارم با تمسددخر بتونمیچرا نم دونمیمتنفر باشددم اما نم
که اون همه سددنگش رو به  یعشددق یدیخائن نبودم؟... د یدیواسددتم و بگم د

قا بود ؟... د یزدیم نهیسدد و ت میتنها عشددق زندگ یدیمسددبب تمام اون اتفا
سته اتاق یکه حت یی... تو؟یبود شت در ب شب پ ام که حکم زندان رو بر یاون 

 یداشت باور نکرد
 چهیپیتو گوشم م مانینگران نر یصدا

 ؟یی: ترنم کجامانیرن
 ها؟!-
 کنمیدارم صدات م یاز ک یدونی!... م؟ییکجا گمی: ممانینر
 نبود نجای.. حواسم ادیببخش-

 حواست کجا بود؟! طونی: شگهیو م شهیم طنتیلحنش پر از ش دوباره
 !مان؟ی: نرگمیتوجه به سوالش م یب

 یکوچولو.. دوباره که مظلوم شد هی: چمانینر
 شده؟ ری: آالگل دستگگمیم یو به سخت ندمبیرو م چشمام

 : آرهشهیبعد از چند لحظه مکث بلند م مانینر یگرفته  یصدا
ها م پس مدت عد از  خدانمیبیسددروش رو هم امروز ب رو  یطرف ک یبعن ای... 

عشددق زودگذر بودم... خودش  هیکه براش  یمن ای دیجد ی... عشددقره؟یگیم
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فت عشددق واقع به کرد یگ گل تجر با آال باو  باشددده  دیم... پس ن ازش متنفر 
شم... به خاطر تمام لحظه ها یهمونطور ستم ازش متنف با ه ک ییکه من نتون

 کنارم باشه و نبود تونستیم
” مدرد“نه  یباش” مرهمم“ یتوانست یکه م ییافسوس به خاطر تمام لحظه ها »

…» 
: رسمپیم رهایکه داره منو از پا در م یقیبسته همراه با بغض عم یهمون چشما با
 !؟یک

شمم شهیم کیکه داره بهم نزد شنومیقدمهاش رو م یصدا ... جرات ندارم چ
 بشن ریاشکام سراز ترسمیرو باز کنم... م

 نکن تیخودت رو اذ ی: خواهرگهیو م رهیگیمنو تو آغوشش م آروم
اشک تو چشمام جمع  ستی... دست خودم نکنمیزحمت چشمام رو باز م به
 نشن ریکه اشکام سراز کنمیرو م میسع ی... همه شنیم
 شد؟ ریدستگ ی...ک؟یداداش یک-
 وقته یلی: خمانینر
 کنمیتو شماش نگاه م امویم رونیآغوشش ب از

 یکه ازش متنفر یباش ینگران کس سخته
 کنند؟ی: اعدامش مگمیم لرزهیکه به شدت م ییصدا با
که  یصور زده و نگاهکه پدر من یی: با توجه به حرفاگهیو م کشهیم یآه مانینر

سال هیمن به پروندش انداختم فکر کنم  شه اما لع هیراه یچند   هیبق و ایزندان ب
 حکم اعدام رو شاخشونه ادیبه احتمال ز
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 عشقت همدم باش یحاقل برا یمن که مرهم نبود ی: براکنمیلب زمزمه م ریز
 ؟ی: چمانینر

 زنمیو لبخند م دمیرو قورت م بغضم
 گرسنمه یلیخ کنمیحس م میبخور زیچ هی میبر داداش... یچیه-
توجه به تعجبش به سددمت در  یمن ب یول کنهیگرد شددده نگام م یچشددما با
ماده م ی ندهیآ یخودم رو برا رمویم باکنمینامعلومم آ ماده  دی...  خودم رو آ

 تفاوت گذشتن یتفاوت بودن و ب یب یکنم... برا
 گذرد... یبه تظاهر م میروزهددددا نیا»

 فیتفاوت یبه ب تظاهر
 فیدددددالیخ یبه ب تظاهر

 فیشاد به
 ...ستیمهم ن زیچ چیه گددددرید نکهیا به

 . . . اما
 "«شی"نما نیکاهد از جانم ا یسخت م چه

 &سروش&
 !؟ یدانیم»

 «است تیموها ختنیمن به هم ر یایهم تمام رو هنوز
مقابلش زل زده که انگار  ارویبه د یداده... جور هیتک واریو متفکر به د خسددته

رو به روش کنکاش  یترک خورده  یواراید یرو از ال به ال یبا ارزشدد زیداره چ
ا ت کنندیبا ناز و عشددوه نگاش م گذرنیجوان که از کنارش م ی...دختراکنهیم

رد و تفاوته... سدد یب اوتهتف یبهشددون انداخته بشدده اما اون ب ینگاه مین دیشددا
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... ستین ایدن نیا یقابل دسترس... اصال انگار تو ریو غ یافتنی... دست نیخی
شت نیحرف دل ا تونندیعابرا م نیاز ا یکیکدوم  سرک خو نگاه  هیرو که تو  پیپ

 ندرو بخون کنهیرو با غرور و تحکمش جذب خودش م ایلیاز خ شتریب یلیخ
 فتهیبا اشکان م روزشیبحث د ادی

سروش ا » شکان:  ضع نیا سه خو هیچه و ست کردکه وا از  نی... ا؟یدت در
س و ... تدیکنیخودتون رو داغون م نیدار یدست ی... دستاوشیتو... اون هم از 

کرده...  ی.... اون خودش رو تو اتاقش زندانیخودت رو تو شددرکت حبس کرد
شک ر نیکار مادرتون هم که تو ا سها  یزار هیو گر ختنیروزا فقط ا شده... به 

.. .دهیم لمیحرف بزن فقط پوزخند تحو وشایبرو حداقل با سدد گمیهم که م
 ریچند وقته چقدر پدر و مادرت شددکسددته شدددن؟... چقدر پ نیتو ا یدونیم

 ی... عاشددقش بوددونمیم یشدددن؟... چقدر داغون شدددن؟... ترنم رو داشددت
 ایما آا دونمیم ینامزد کرد شیبا دشمنه خون یرفت ی... غلط اضافه کرددونمیم

 شه؟ی... نه تو رو خدا جوابم رو بده زنده مشه؟یمکارات ترنم زنده  نیبا ا
شکان... همه چ یهمه چ- سب...  هیو اجتماع یشغل تی... موقعیدارم ا منا

حاظ تیپول... ثروت.. خونه... زندگ ظاهر ه پی... از ل ندارم...  یچیو  کم 
 میبه زندگ یهر جور یدارم ول ی.. واقعا همه چسددتیاعتماد به نفس کاذب ن

شتنا ا نیا یندارم... با همه  یچیانگار ه نمیبیم کنمینگاه م  یزیچ چیه نگاردا
 یکنم؟... همه  کاریچ یگی... می... نه ترنمی... نه عشددقیدیندارم... نه ام

بک  هی... فقط کافشددهیکارا عشددقم زنده نم نیکدوم از ا چیکه با ه نهیمشددکلم ا
نباشه..  ست.. اگه عشقت نباشه... اگه نفینفس فرض کن یرو ب تیلحظه زندگ
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 یایاشددکان؟... اونوقت هم م یکنیم کاریوجود نباشدده... اونوقت  یاگه همه 
 شهیکارا ترنم زنده نم نیبا ا یگیم شمیپ

رو ندارم..  میپدر یتحمل خونه  یخودم رو ندارم... وقت یتحمل خونه  یوقت
مل زندگ یوقت ندارم... وقت یتح ندارم م یحت یرو  مل خودم رو هم   یگیتح
ستک کاریچ سروش را سط  شهیمثله هم نینم؟... آقا من کم آوردم... آره منف  و

شم.. تونمیادامه بدم... من نم ینجوریا تونمیراه کم آوردم... من نم  مثله ترنم با
کان... اش تونمینم گهیصبر کنم... من د تونمیمقاومت کنم... من نم تونمیمن نم

 رفتن داره ی... خسته ام... دلم هواکشمینم گهید
 سروش؟ یگیم ی: چگهیبا ترس م شکانا

بالش م یداری... تو خواب و بخوادیدلم ترنمم رو م- ما پ گردمیدن  داشیا
 .«کنمینم

 !م؟ی: براشکان
خودش  یرو جلو اوشی... اشددکان و سددادیم رونیاشددکان از فکر ب یصدددا با
 ترنمش سددر و یبود که تونسددت به کارا اوشی... بعد از طاهر فقط سددنهیبیم

از  که نجوریبودن... ا ریاخ راتفاقاتیمون بده... چون اون و طاها بدجور درگسا
هم  یوقت شدیترنم از خونه خارج م یکارا یفقط برا اوشیبود س دهیاشکان شن

تاقش زندون یخودش رو تو گشدددتیبه خونه برم  هیروزا  نی... تو اکردیم یا
 شدن... دیهمه دچار عذاب وجدان شد ییجورا

 ؟یرک کردرو پا نیماش-
 یازراه نند دادیبار تو دادگاه داد و ب هی: سروش گهیو م دهیتکون م یسر اشکان

 گهیم یلب باشه ا ریز یحوصلگ یب با
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 داخل میبر فتی: راه باشکان
... ادیمونده... صددبر کن طاها هم ب یلی... هنوز تا شددروع دادگاه خالیخیب-

 دارمنحس اون پست فطرتا رو ن ی افهیق دنید یحوصله 
 باشه دهیمحقق رس یداخل فکر کنم تا االن آقا رمی: پس من ماوشیس

 : باشهاشکان
 اشکان؟!-

 کشته شده غمبری... به پنی: به خدا... به داشکان
 نهیشیلبش م یگوشه  کیلبخند کوچ هیاز مدتها  بعد

به  حله یاون لب مبارک رو کش بد گهیخورده د هیپسددر بابا...  نی:آفراشددکان
 میدیسرمون د یباال رغضبیرو مثل م یاز بس جنابعال می.. مردخدا.

 باشه یباز هیهم  نیا ترسمی: مگهیتوجه به حرف اشکان م یب
... به چه سددتیسددروش... ن سددتی: ندهیم رونیبا حرص نفسددش رو ب اشددکان

به  ریبهت بگم آخه االغ جان اون نکبت در حال فرار از مرز ت یزبون خورد و 
از وجود اون  ایواصدددل شدددد... از بس بهت گفتم دن نیدرک اسددفل السدددافل

شده و  ص هیک*ث*ا*ف*ت پاک  ستش خال کردن زبونم مو  دایپ یملت از د
 در آورد

 با دسددت بهش ارهیم رونیب یاز تموم شدددن حرفش زبونش رو با مسددخرگ بعد
 کنهیاشاره م
 ... از دست تو مو در آوردیدی: داشکان
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. منصور مرده؟.. یکه مطمئن دهیل رو از اشکان پرسسوا نیبه امروز هزار بار ا تا
باشدده... هر چند  سددایفرار منصددور از دسددت پل یبرا یباز هیهم  نیا دیترسددیم

 مردیبا زجر و عذاب م دیراحت کشته بشه اون با نقدریدوست نداشت منصور ا
 کشهیم یآه
 یقدرتش رو داشددتم تا با دسددتا خواسددتیمرگ هم براش کمه... دلم م یحت-
 ودم خفه اش کنمخ

 گهینم یچیو ه دهیتکون م یبا تاسف سر اشکان
 قسر در برن ایآالگل و بنفشه ولع ذارمینم-

 که به چند سال حبس محکوم بشن نهیا تشی: نهااشکان
 تو قتل ترنم دست نداشته باشه ایمحاله که لع-

 نیکه در ا یبار نیآخر یمورد نگفت ول نیدر ا یادیز زی: محمد چاشددکان
با  شیعنوان به همکار چیبه ه ایبودم بهم گفته بود که لع دهیورد ازش پرسددم

چند  نیمحمد هم که تا هم یمنصددور در باند اعتراف نکرده... از اون همکارا
 نبود یخبر شیروز پ

 کشته شدن؟ یعنی-
 دونمی.. چه مگهی: البد داشکان

 ونمتی... نمکنهیسددر خودشدده باز هم اعتراف نم ریز زیهمه چ نکهیبا ا یلعنت-
اب خنک بخوره و بعدش هم راست راست آزاد تو  یبذارم چند سال تو هلفدون

 بخنده شمیبچرخه و به ر ابونیخ
... آالگل کارشون رفتیلو نم یزود نی: اگه آالگل نبود صد در صد به ااشکان

 فتادینم ریگ ایاالن هم لع نیرو خراب کرد وگرنه هم
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 خالفکار نامزد شدم هیانتخابام... اومدم با  نیاخاک بر سر من احمق کنند با -
ه ب یآالگل جز باند نبوده فقط به خاطر مسددائل عاطف گفتی: محمد ماشددکان

 شده دهیراه کش نیا
شه... ب- شه از آالگل متنفرم... همه  ایاز لع شتریبره گم  ص نیا یو بنف  بتهایم
 ...جنگمیمحکوم کردنش م ینفس برا نیسر اونه... تا آخر ریز

 یشیم یزود عصبان یلیروزا خ نی: خب بابا... چته تو... ااشکان
 رهیگیم واریاش رو از د هیو تک زنهیبه موهاش م یچنگ

 ... بدجور اعصابم داغونه... بدجوررمیگیم شیدارم آت کنمیحس م-
از ضددعف  ی... داریبخرم بخور زیچ هی: حرص نخور پسددر... برم اشددکان

 یشیم هوشیب
 همه راه اومدم نیخوردن ا ی: مگه براگهیو م ندازهیبه اشکان م یچپ چپ نگاه

: اگه به تو باشه که خودت رو گهیو م شهیتوجه به حرفش ازش دور م یب اشکان
 هنه امروز صبحون یشام خورد شبی... مطمئنم نه دیدیبه کشتن م یاز گشنگ

ه به ک فتهیچشددمش به دونفر م کنهیرفتن اشددکان نگاه م ریکه به مسدد همونجور
راش ب بی... به دونفر که عجکنندیصددحبت م گهیدادن و با همد هیتک نیماشدد

ستن... اخماش کم کم تو هم م شنا ه شت مرهیآ ستاش م شقشهی... د  قهی... 
 رنیم نییاش به شدت باال و پا نهیس ی... قفسه زنهیهاش تند م

 شدن ریدستگ ا: مگه محمد نگفت اون ع*و*ض*یکنهیزمزمه م رلبیز
ر نگاه به دو نف یشددتری... با دقت برهیگیم واریاش رو از د هیتک تیبانعصدد با
ششدهیم رهیتر از قبل خ قیو بهشدون دق کنهیم زی.. چشدماش رو رکنهیم ک ... 
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ستن... ن شون ه که ترنم  یو پرهام... همون دو تا ک*ث*ا*ف*ت ماینداره خود
 تیمظلوم ادیماجراها شددددن...  نیو باعث به وجود اومدن تمام ا دنیرو دزد
 یدابا ص مای... ننیغمگ یچشما ادیحرفاش...  ادیاشکاش..  ادی... فتهیترنم م
ند م متوجه حضددورش  پچکدومی... هزنهیم یو پرهام لبخند کمرنگ خندهیبل

در بدنش احسدداس  یسددخت گذشددته لرز یلحظه ها هیآور ادینشدددن... از 
 . کم کم کنترلشتحمل کنه.. تونهینم گهی... دخورهی... خون خونش رو مکنهیم

رو سر اون دو تا  شیدق و دل یبه سمتشون بره تا همه  خوادیم دهیرو از دست م
ش هیشدن  ادهیکنه که با پ یع*و*ض*ی خال شکش  نیدختر از ما سرجاش خ

 شهیاش حبس م نهی... نفس تو سزنهیم
 کنهیو دوباره باز م بندهیرو م چشماش

 ...هکنیسر تا نوک پاش رو با دقت برانداز م از
 کشهیبه صورتش م یدست یکالفگ با

 یغم چشماش همه و همه نشون دهنده  یصورتش... حت ی... اعضااندامش
 ترنم یهستن... نشون دهنده  زیچ هی

 زنهیپلک م نطوریسه باره چهارباره هم دوباره
 کنندینشونه هاف ترنم بودن اون دختر رو ثابت م یهمه  یول

 فتهین تا رهیگیم واریرو به د دستش
 شتریکه اون ب شهیباعث م نیو صورت دختر کبود و خون مرده هستش و هم سر

 به ترنم بودن اون دختر برسه
 کنهیپرت م رونیزور کلمات رو از دهنش به ب به
 مد دمد کتد ده ریتد درند دم...غ-
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 رو نابود کرد.... شیکه زندگ یلمی... همون ففتهیم لمیف یدختر تو ادی
 ه... ند دکند ده ...ند دکند د -

... 
 کد ده مد درده تد درنم نبد دوده یند دکند ده اون کسد د-
صور چن از شت یهمه  یزیچ نیت صحنه شهیم اقیوجودش پر از ا ... دوباره به 
وجه به ت یب مایبه ترنم در کنار پرهام و ن هیشب ی...دخترشهیم رهیرو به رو خ ی

 اطراف واستاد
 دهیرو تکون م سرش

 اههیشدم... نکنه همه اش رو وونهینکنه اصال د ایاخد-
با اون دختر نگاه م مایرفتار مهربون ن به ... چند کلمه تو ذهنش کنهیو پرهام 

 شهیمدام تکرار م
 «تا از همکارام... دو تا از همکارام... دو تا از همکارام... دو»

شیم یقی... نفس عمندازهیبه اطراف م ی... نگاهلرزنیم پاهاش ه ... دوباره بهک
 یرنطویهم یاون حت یدختر پشتش رو به اون کرده ول کنهیهمون سمت نگاه م

 هباش تونهیبه جز ترنمش نم یبده که اون دختر کس  یتشخ تونهیهم م
 کنهیاز قبل م دوارتریواون رو ام چهیپیمحمد تو گوشش م یحرفا

 ممکنه؟ یعنی ایمحمد نجاتش دادن... خدا یهمکارا یعنی-
: به خدا کنهیزمزمزمه م رلبی... زشدددهیچشددمش جمع م یگوشددده  اشدددک

ندارم... م  شیاریپاهاش  یبه سددمت دختر بره ول خوادیخودشددده... شدددک 
 رفته لیتحل شیانرژ یحرکت نداره... انگار همه  ی... ناکنندینم
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 بلند ترنم رو صدا بزنه یبا صدا کنهیم یسع
 ترنم-

 شنوهیآروم رو م یزمزمه  نیخودش هم به زور ا یحت اما
ست سه که دختر مقابلش که با ب دو شکان زودتر برگرده... تا از اون بپر  یداره ا
 کی ای تهیواقع کیداده  هیتک نیچشددماش رو بسددته و دوباره به ماشدد یحواسدد

ا .... بارها و بارهشددهیم دهیکه فقط تو ذهن خسددته اش د هیافتنیسددراب دسددت ن
 زیانگار همه چ مانباشدده ا شیب ییایدختر مقابلش رو دی... تا شددازنهیپلک م

 دشددهیکه در معرض د ی... شددک نداره که دختررسددهیبه نظر م یواقع یادیز
رو کنه و ترنمش رو صدا بزنه اما  شیتا دوباره سع کنهیترنمه... دهنش رو باز م

 ...شهیاز دهنش خارج نم یکلمه ا چیست...ه دهیفا یانگار ب
 ادیاشکان به خودش م یصدا با

 شده؟ ی: سروش چناشکا
ازش  ییصدددا چیاما ه شددنیکه نگاش به ترنمه دهنش باز و بسددته م همونجور
مقابلش  ینگاش رو از صددحنه  ترسددهی.. بدجور تو شددوکه.... مشددهیخارج نم

 تیرخ کیقابل باور بوده و اون با  ریسددراب غ هی زیو بعد بفهمه همه چ رهیبگ
 یایروهم باشدده  ایرو هی اگه یقشددنگش رو از دسددت داده... حت یایرو گهید

 نهیا ادیرمکه ازش ب ینشونه از ترنمشه... تنها کار هیوقته منتظر  یلی.. خهیقشنگ
شو باال ب ست س ارهیکه د شکان با تعجب م شاره کنه... ا اهش رو نگ ریو به ترنم ا

 یاز مغازه ها یکیکه از  یچا وانیمقابل ل یصددحنه  دنیو با د کنهیدنبال م
با  ی... حتفتهیم نیزم یشددل شددده اش به رو یدسددتا نیب اطراف گرفته بود از
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نگاش رو  شهیپا و شلوارش هم باعث نم یداغ به رو یچا یشدن مقدار ختهیر
 رهیاز رو به رو بگ

 دکد ده تد درنمد ده ندی: اگهیبا بهت م اشکان
 .. پسسددتین ای... پس روسددتی... پس سددراب ننهیشددیرو لباش م یلبخند

شماش رو م وونهی.. پس دتهیواقع شده... چ سع بندهین  یقینفس عم کنهیم یو 
نفر  هیمدت فقط منتظر بود  نی.. انگار تمام اادیبکشددده... اما نفسددش باال نم

 یهمه  ماا شهیهمه جا داره تار م کنهیکنه... حس م دیمقابلش رو تائ یصحنه 
شکان م کنهیرو م شیسع شماش و باز نگه داره... ا سمت ترنم  خوادیکه چ به 

داره ن یکه تا مرز افتادن فاصله ا شهیحال خراب سروش م یکه تازه متوجه  بره
 ادیبه ناچار به سمت سروش م

 کنهیم انیکلمه ها رو ب یسخت به
 .... چه... خبره؟نیاشکان... تو... رو... خدا... برو... بب-

 رهیگیسروش رو م یبازو ریکه خودش هنوز مات و مبهوته ز اشکان
ماش رو  دختر نهیباز مچشددد با ب ک گاه یحوصدددلگ یو  به اطراف  ین

 هینیبره که انگار سددنگ نیبه داخل ماشدد خوادیو م گهیم مایبه ن یزی...چندازهیم
و نگاهش  گردونهی... سرش رو بر مکنهیخودش احساس م ینفر رو رو هینگاه 

 ...خورهیشده گره م رهیکه بهش خ یتو نگاه کس
 شهیش حبس م نهیتو س نفس

که هر دو نفر تو نگاه هم  قهی... بعد از چند دقزنهیتر غم موج مدخ یچشددما تو
 ...شهیم ریدختر سراز یقطره اشک از چشما هیگم شدن 
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 خودشه... به خدا خودشه-
********* 

 && ترنم&&
ک شددده شدد ریگفت آالگل دسددتگ مانینر ی... وقتنمشیبیامروز م دونسددتمیم

 هیه ک یمن ی... براشددهیحاضددر م دادگاه یتو هینداشددتم که سددروش زودتر از بق
آالگل که  یچه برسدده برا گهیکارا کرد د یلیمدت عشددق زودگذر هم بودم خ

ته بود... نم به جون اون دختر بسدد که فهم دونمیجونش   گلآال دیاون لحظه 
عذاب وجدان... شاد  دیبهش دست داد... شا یمن شده چه حال هیباعث نابود

ش شایمونیپ شا دی...  س دیترحم...  شق نبود چون اون  یول یوزدل مطمئنم ع
 یکه من ب ییاز همون روزا دیبا آالگله شا یاز ک دونمیخودش عاشق بود... نم

شیصبرانه انتظار برگشتش رو م شت زندگ دمیک  دشیرو با عشق جد شیاون دا
 ...دادیسر و سامون م

 …! شوندیم ییهوا میآرزوها»
 …! روندیباد م به

 …! شنودیم دود
 «…!شده ام میمعتادحسرت ها کنمیم حس

شد نیدوم یاگه برا گنیم شق  شق دومت رو انتخاب کن چون اگه  یبار عا ع
به خاطر آال هم  دی... پس بایشدیدوباره عاشق نم چوقتیه یواقعا عاشق بود

 نیکه دوستم نداشت ازب یاون همه عشق به خاطر من شهیمگه م ومدیکه شده م
شت حتب ستیعادالنه ن دونمیبره... م ستم ندا شقم ن یگم دو  هی یلو بوداگه عا

اما خب اون دوست داشتن  کردمیدوست داشتنش رو بدجور احساس م ییوقتا
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از سددروش  یادیقبول کنم انتظار ز دیرفت... با نیتلنگر از ب نیکتریهم با کوچ
داشددتم اون که عاشددقم نبود بخواد تا آخر عمر منتظرم بمونه... دسددت خودم 

... شهیم میباشه حسود ندانز یها لهیکه قراره پشت م یآالگلته دلم به  ستین
سروش ب دارینازم خر چوفتیکه ه فتمیاون روزا م ادی شت...  ات اوق شتریندا

 به دیشا دونستیخودش م ی... انگار من رو بچه کردیباهام سخت برخورد م
 یدج رفتار نکرد... ینامزد واقع هیباهام مثله  چوقتیاما ه زدیلبخند م طنتامیش

 یحت دیخندیم گفتیبا آالگل بود م یاما وقت ذبهحال با ج نیو مغرور و در ع
و ب*و*سش  نداختیشونه هاش م یدست رو یخجالت چیبدون ه هیبق یجلو

ستت دارم.. نه ز چوقتیسروش ه گمی... نمکردیم  ادیگفت... ز ادینگفت دو
با من داشددت  که یاون رفتار گمیم یکرد ول یهم مهربون ادی... زدیباهام خند

 بود که با عشقش داشت یرفتا ازمتفاوت تر  یلیخ یلیخ
 دوستت دارم یلیخ ییآقا-»

 ختهیکار سرم ر یلی... خستی: ترنم االن وقتش نسروش
 یسروش-

 : ترنددددمسروش
 ییجونم آقا-

 کار دارم رونی: برو بسروش
 من هیموش موش یایتو هم ب شهینم-

 کنم؟ کاریالن چا خوادیدلم م یدونی: مسروش
 اوهوم-
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 کار؟ی: چسروش
 واریبه د یسرت رو از دست من بکوب-

 یدونی: خوبه خودت هم مسروش
 دوستت دارم ییآقا-

 «به کارام برسم یبذار یریعشقم.. حاال م نطوری: من هم همسروش
 خوادینگاه رو م نی... چشددم تو چشددم... فقط و فقط دلم اکنمینگاش م فقط

سم رو مسوزهیم بی...ته دلم عج شسته تو گلوم راه نف .. دوباره .بندهی... بغض ن
سر هم چند با پلک م نیا شت  ستن کرده... پ شک زه تا اجا زنمیبغض ه*و*س 

شمام ندم... اما ب زشیر ی شک رو به چ شکه نیست باز هم ا دهیفا یا که بر  ا
 شهیم روزیمن پ

 سخته دلتو بشکونن چقدر»
 بشکونن غرورتو

 وننبشک قوالشونو
 «… یاما نتون یحداقل بغضتو سالم نگه دار یتو بخوا و
 فتمیمهسا م ینامزد یآالگل و سروش تو یحرفا ادی

 ؟ییکجا زمی: سروش... عزآالگل»
 گلم نجایا ای: بسروش
 ؟یمنو تنها بذار ادیدلت م زمی: عزآالگل

 «: معلومه که نه عشق منسروش
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که در من به وجود اومده  ییگرما عطش و نیتا ا خوادیم خیسددطل آب  هی دلم
و دم  سددوزهیرو دارم که داره از درون م یحس کسدد قایرو آروم کنه... االن دق

 ...زنهینم
 ؛ دددددددددمیشو یوقتددددددددددها چقدددر سادهد عروسک م یگاه»
 دددمیزن یلبخند م نه
 ؛ دددمیکن یم تددیشکا نه

 ....!«میکنیاحمقانهد سدکدددددوتددد م فقدددط
جا خوندم اگه عاشددق  هیازش متنفر باشددم... چرا؟!... قبلنا  تونمیچرا نم ایخدا
س ش یک اگه بهت خ*ی*ا*ن*ت کنه...  یحت یشیازش متنفر نم چوقتیه یبا
ه اگ یاگه هر روز خوردت کنه... حت یاگه دوسددتت نداشددته باشدده... حت یحت

 ه کردمحس رو تجرب نیسالها ا نیازت متنفر بشه و من تمام ا
ونسددتم با نامزدم ت ییاز تو بود...با آشددنا ییکه گرفتم جدا یمیتصددم نیبهتر»

که در گذشددته چقدر اشددتباه  فهممیرو درک کنم... االن م یعشددق واقع یمعن
 «کردم و چقدر به خطا رفتم

 …کند  یرا م تیهوا دلم هوا یب یگاه
 … یرا نداشت میهوا چوقتیکه ه ییتو ؛ تو یهوا

ض شدن و فراموش کردن م یدلم هوا بیعج وقتا یبع ه ... موفق بکندیفراموش 
 ...شمیچرا موفق به فراموش کردن نم دونمینم یفراموش شدن شدم ول

با هیبدون گر یگاه » با غرور  که فراموش  یقبول کن دیف بغض ف داد و هوار ؛ 
 «…ات  یدنبال زندگ یو برو یشده ا

http://www.roman4u.ir/


 1203 شقعبه دیار سفر 

 هیرو فراموش کنم که من رو مثله  یاز چهار سددال آزگار هم نتونسددتم کسدد بعد
شماره هاش  یاز دست من حت یکرد و بخاطر خالص رونیب شیآشغال از زندگ

ببره که فقط بخاطر  ادیرو از  یآالگل تونهیرو هم عوض کرد بعد اون چطور م
 خودش و من شد... ی ندهیآ هیبه تباه یاون راض

 یکه در تمام صددحنه ها یآالگل؟!.. من ایعاشددق تره... من  یک یعنی ایخدا
به  یلحظه هم راضدد کی یبرا یاون بودم و حت ادیبه  میخوب و بده تئاتر زندگ

 یو رو کرد ول ریرو ز ایدن یکه به خاطر عشددقش همه  یآالگل ایآزارش نشدددم 
 ین االن هم راضیهم یکه حت یاجازه نداد آب تو دل سروش تکون بخوره... من

 ایسددروش رو ندارم  یحمل غم چشددماچون ت ادیسددر آالگل ب ییبال سددتمین
 دیشددا دونمیمن رو ازم گرفت... نم یایبه سددروش دن دنیرسدد یکه برا یآالگل

 هیبق نکهیا یعنیعشق  دیآالگل حق داره که سروش رو ماله خودش بدونه... شا
س یرو تباه کن شوقت بر س نیاز ا ریغ یزیکه اگه چ یتا خودت به مع روش بود 

نفر رو ماله  هی شددهینم ی.. با از خودگذشددتگ.شدددیعاشددق آالگل نم چوقتیه
.... دمیمفه رید یلیرو خ نای... ایبجنگ دینگه داشتن عشق با یبرا یخودت کن

 رید یلیخ یلیخ
 تونمیباز هم نم نایا یاالن با دونسددتن همه  نیکه هم سددوزهیم نیدلم از ا فقط

 ایلیخ ن دلشکست ینه به بها یول خوادی.. دلم عشق متونمیبجنگم... باز هم نم
شمویم یآه سروش م ک شما هویکه  رمیگینگام رو از  شمم تو دو جفت چ  یچ

 مونهی... دهنم باز مخورهیآشنا گره م
 : اشکانکنمیزحمت زمزمه م به
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کنار سروش  دی... کنار سروش... مگه ممکنه... همکار من چرا بانجایهم ا اون
 نیپا مونده... اما آخه ا... سروش به کمک اشکان سررهیباشه... اخمام تو هم م

سنیرو م گهیهمد یدو تا چطور ضان یآقا ادی.. شنا ... البد بعد از فتمیم یرم
سروش به  شت و باز به آقا ازیمترجم ن هیمن  ضانر یدا  یرو انداخت... آقا یم

سددروش کار کنه... فقط موندم چه  یهم اشددکان رو فرسددتاد تا برا یرمضددان
شرک یجور سر رونیت باز نفس دل کند و از اون  شونه  یاومد...  سالم  یبه ن

ه هم نی... اکنمی... تعجب اشکان و سروش رو درک مدمیاشکان تکون م یبرا
هت زدگ جب و ب ها برا یتع حاال ... اشددکان هیعاد زیچ هی انمیافاطر یحاال 

 دهیجوابم رو نم یهمونجور خشکش زده حت
 مریگیسروش م نگام رو از اشکان و کنمیرو کنار خودم احساس م یکس وجود

رو  رو به مانیپ هیجد یکه با چهره  کنمیکه کنارم واسددتاده نگام م یو به کسدد
 شمیم
 شده؟! یزی: چمانیپ

به  و سددرمو هیدهن کج هیشددب شددتریب کنمیکه حس م زنمیم یزحمت لبخند به
 دمینه تکون م ینشونه 

 هدمده بدغدضدات دخدوادیدِلدت مد یگداهد »
دگداِهدت  از دو ن د دشده کده جدسدارت گدفدتدن کدلدمده هدا رو ت دده ب خدون

 …ینددار
 یدریدگدیمد دلیندگداه ُگدندگ تدحدو دهی امدا

 شدده ؟! یدزیجدمدلده ِمدثدلده: چد دهی و
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 یدکدشدیسدکدوت سدر مد دوانیلد دهیکده بُـغدضدتدو بدا  اوندجداسدت
 : یدگدیبدا لدبدخدندد مد و

 !«…ددیدچدیهد ندده
زده  به اونجا زل شیپ قهیکه چند دق گردونهیبرم یسرش رو به همون طرف نمایپ

 شهیرو لباش ظاهر م یسروش لبخند کمرنگ دنیبودم و با د
 میریداخل م گهیربع د هیخورده دراز بکش  هی نی: برو تو ماشمانیپ

 م؟یمونیتا آخر دادگاه م-
ه فقط ب سددتید نمسدداع ادیکه حالت ز یی... از اونجاسددتین یاجی: احتمانیپ

... به جز میگردیو بعد زود برم یزنیپرونده حرف م یاز شدداهدها یکیعنوان 
 ادتیباند وجود داره اما  نیافراد ا هیبر عل یادیز یتهایشکا یجنابعال یپرونده 

 ییشاهد پرونده تو نیباشه مهمتر
 آالگل و بنفشه که جز باند نبودن-
کردن که همون کمکها  ایبه لع ییکهاناخواسددته کم ای: باالخره خواسددته مانیپ

 زندان آب خنک یها لهیپشت م یچند سال شهیباعث م
 : نوش جان کنندمانینر
 میگردیبه عقب برم مانیمن و پ مانینر یصدا با
 یکرد ی: باز تو خودت رو نخود هر آشمانیپ

که دم کشددمش باشدده... برو کنار  نهیبهتر از ا یلی: آدم نخود باشدده خمانینر
 کنم یهمراه نیکوچولوم رو تا داخل ماش یآج وامخیم
 کشهیو با خودش م رهیگیمچ دستم رو م مانیتوجه به پ یبعد ب و
 امیچه خبرته... دارم م مانینر-
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گه مری: نه خمانینر  یومدیم نایزودتر از ا یایب یخواستی.. آ
... میخوش بگذرون ی: آخ جون امروز قراره کلدهیادامه م یبا حالت با نمک بعد

 میخریمن تو پاساژا لباس م یبرا میریم یفکرش رو کن ترنم
 دوست دخترام هم کادو بخرم یبرا خوامیتازه م دهیآرومتر ادامه م بعد

 ...کنهیم یشوخ دونمی... مرهیگیم خندم
 برو بابا... دوست دخترت کجا بود؟-

 نیاز ا یتونیمگه م یبرادر زن نی: با داشددتن چنگمیو م ندازمیباال م ییابرو بعد
 ؟یکارا هم کن

شهیم یقیآه عم چنان سشهیکه آدم دلش براش کباب م ک کر ندونه ف ی... اگه ک
ش یچه ظلم بزرگ کنهیم شده ها.... در ما صه  کنهیرو باز م نیدر حقش  و با غ
شگهیم ش نی: ب ... یدیتو هم درد منه بدبخت رو فهم نکهی.. مثله انیخواهر.. ب
.. ورگل اطراف بزنم. لترگ یدخترا نیناخونک به ا هیداقل ح ذارهیهرکول نم نیا

با ... یبا ما... ه یکنی... روزگار... چه مینگاه کنم و آه بکشددم... ه دیفقط 
 ی... هیه

ان اشددک دادیداد و ب یکه با صدددا نمیبشدد نیماشدد یتو خوامی... مرهیگیم خندم
هم به سددمت  مانیو نر مانیپ ی.. توجه گردونمیمتعجب سددرم رو به عقب برم

ز که ا یینایکه بدون توجه به ماشدد نمیبی... سددروش رو مشددهیاشددکان جلب م
 تا خودش رو به من برسونه دوهیم کنندیعبور م ابونیخ
 سروشه نکهی:ِا... امانینر
 کنمیدهن باز به حرکات سروش نگاه م با
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شت  نی: جون امانینر سرو س هیآق  ق بداخال نقدریا دیلبخند بزن.. دلمون پو
 متیدید
 دهندیهنوز هم مرا به جان تو قسم م »
 !؟ینیبیم

 ...!«کنمیکه رفتنت را باور نم ستمیمن ن تنها
ته دلت  دونمیمن که م ی: خب لبخند نزن ول دهیادامه م طنتیبا شدد مانینر

 ...کنندیدارن قند آب م
... سددتنیقند ن ینیبیکه م ییپودرا نی... اشددتباه نکن... اینکن داداشدد اشددتباه

م ... داغونشددهیعشددقم داغ دلم لحظه به لحظه تازه تر از قبل م دنیمکند...با دن
نتونسددتم اونو واسددده خودم داشددته  نکهی...از اادیز یلیداداش.. داغونم... خ

که تو  یینایداغونم... ا کنمباشم... نتونستم عاشقش کنم... نتونستم مال خودم 
 ده امتازه باز ش یزخم ها یهستن بر رو یینمکا ینیبیم

شکش زده بود منه احمق  کی: پس بگو چرا خانوم مانینر سرجاش خ ساعت 
که فکر م قا  یکنیدق م یاز نگران یدار کردمیرو بگو  به آ خانوم داشدددت  نگو 

 کردیم گاهیسروشش ن
: به من نگاه نکن من خودم صدداحاب دارم... گهیکه م کنمیچپ نگاش م چپ
گاه ن یتا اگه کسدد برمیو اونور م رنویهرکولم واسدده محافظت با خودم ا هیتازه 

 چپ بهم انداخت بزنه چپ و راستش کنه
 : آره جونه خودت... گمشو اونور زر مفت نزنمانیپ
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ه چه طرز نیمرده ا لی: ذلگهیو م گردهیبه عثب برم یشددیبا حالت نما مانینر
نزاکت  یزیچ هی... یسددرفه ا هی... یُاهم هی.. یِاِهم هیاومدنه... سددکته کرم.. 

 که... یدارن
 ؟یکن یخودکش یخوای... موونهی: چه خبرته دراننده

ش یصدا دنیشن با س رمیگیم مانیبا ترس نگام رو از نر ینیترمز ما روش و به 
 افتاده نیزم یکه رو کنمینگاه م

 کنمیو به سروش نگاه م رمیگیفاصله م مانیو نر مانیبا ترس از پ کشمیم یغیج
و  مانی... پندازهیبه من م ینگاه شددهیند مبل نیزم یبه زحمت از رو سددروش

با نگران مانینر ندینگاش م یهم  نده کن به سددروش زده  یا گهید ی... ران که 
ش خوادیم سروش اجازه نم ادهیپ نیاز ما سروش دهیشه که  شکان به کمک  .. ا
ستنیکه تازه م یو مردم ادیم از  المیخ یوقت... کنهیتجمع کنند رو متفرق م خوا

سالمت ش رمیم شهیروش راحت مس یبابت   در رو ببندم که خوامیم نیداخل ما
... لرزش دستش رو احساس شهیم دهیو بازوم کش شهیبه شدت باز م نیدر ماش

 آروم باشم... کنمیم یو سع بندمی...چشمام رو مکنمیم
 : ترنمسروش

سمم رو زمزمه م صداش امروز هوام  نیفقط هم ای... خداشنومیم کنهیرو که ا
... هر یتو بگ یامروز از سددنگم کن... بعد هر چ نیباش.. فقط همرو داشددته 

 یتو بخوا یچ
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و  نمایشم... نر ادهیپ نیاز ماش کنهی... سروش مجبورم مکنمیرو باز م چشمام
سددروش رو از من دور  ی... حتانیهم نم کمینزد ی... حتگنینم یچیه مانیپ

 هکنیلبخند نگامون م ... اشکان هم با فاصله از ما واستاده و باکنندیهم نم
 ... اشک تو چشماش جمع شدهشهیتو نگاش قفل م نگام

داشددتنت  یبرا تونمیامروز هم نم ی... که حت؟یسددروش... با من چه کرد آخ
 تالش کنم

 !« یبدهکار” بودن“ کیمن ف  یبه تک تک لحظه ها تو»
 مگه نه؟ ی: خودتسروش
 مگه نه؟! ی: ترنم خودمسروش

 کنهیرو لبام جا خشک م یاراده زهرخند یب
 یه ولکرد ریکه تمام وجودت رو تسددخ یتفاوت بودن در برابر عشددق یب سددخته

به جون بخرم و ب یسددخت میمراحل زندگ یمثل همه  خوامیم تفاوت از  یرو 
 مال من بشه طیشرا نیتو ا خوادیکنارش بگذرم.. چون نه مال منه... نه دلم م

 مگه نه؟ یخودم: عشق گهیو م دهیرو فشار م بازوهام
 : نه....گمیم یسرد به
 شهی... دستاش از دور بازوهام شل مزنهیترس بهم زل م با

 ؟یستی: مگه تو ترنم مهرپرور نگهیو م دهیدهنش رو به زحمت قورت م آب
 : چرا... ترنمم... ترنم مهرپرورگمیو م کشمیم رونیرو از دستش ب بازوهام

 شهیلحظه پررنگ تر مو لحظه به  نهیشیرو لباش م یلبخند
 ه؟ی: خب پس.. پس مشکل چسروش
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باره بازوم رو بگ خوادیم  وقته که یلی: اما خدمیو ادامه م دمیکه اجازه نم رهیدو
 ستمیترنم شما ن گهید

 شهیراه متوقف م مهیگرفتن من باال اومده بود تو ن یکه برا دستش
 : تد درند دمسروش
 گمیآروم م تینها یب یخشک ول یو با لحن زنمیم یتلخ لبخند

... نیسوال نبر ریواالتون رو ز تیمثل من شخص یبهتره با آوردن اسم ل*ج*ن-
 نیارینداره که اسمش رو به زبون مبارکتون ب اقتیاونقدر ل یهر کس

ه .. نکنمی... نه بلند صددحبت مزنمیآرامش از کجا اومده.. نه داد م نیا دونمینم
 تفاوت یآرومه آرومم...خشک و ب ...کنمیم ی... نه اخمزمیریاشک م

شتم سمت نر کنمیرو بهش م پ ستش دور ک هویبرم که  مانیو پ مانیتا به  مرم د
 پسره چش شده... تحمل نیا ای... خداشهیحبس م نمی... نفس تو سشهیحلقه م

ندارم... م یکیهمه نزد نیا که اجازه  خوامیرو  خودم رو از چنگالش آزاد کنم 
 دهیم شارشتم بهشه من رو محکمتر به خودش فو همونجور که پ دهینم
شم.. ب یادم برف خوادیآرزو دارم... دلم م هیلحظه فقط  نیا تو س یب رده قلب... 

 یا شهیش یسرد... با نگاه
شبحالت» شبحالت... تویآدم برف خو  ییوفقط ت یسرد نیبه ا یایدن ی... خو

ست زندگ سم در سرد  دیفقط با انخبندی نیا ی... تویگرفت ادیکردن رو  یکه ر
 «میتا آب نش میباش

سط سبونهیمن رو به خودش م گرانیتوجه به نگاه د یب ابونیخ و سرشچ رو  .. 
 ذارهیشونم م یرو
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 دهیاصال حرفام رو نشن انگار
صدا چون شار  خندهیم یبلند یبر عکس من با  و من رو محکمتر به خودش ف

 دهیم
 عشق من یاقعا زنده اترنم... تو و ی: تو زنده اکنهیتکرار م مدام

که  ییاما از اونجا شنیپهلوم چشمام از شدت درد بسته م یفشار دستش رو با
 یباور کنم که زنده ا دیبا یعنی: دهیهمونجور ادامه م نهیبیاون صددورتم رو نم

 نمیبیباور کنم؟... نکنه دارم خواب م دیعشق من؟... با
بهم  دیترنمم.. با یگفتیبهم م دی: باگهیم یبغض و خوشددحال نیب ییصدددا با
 دمیکش یمدت بدون تو چ نیا یدونی... نمیکه زنده ا یگفتیم

 کنمیم رتیحرفاش ح از
عمرم باهات حرف  یتمام سالها یحرف باهات دارم.. به اندازه  ی: کلسروش

 دارم
 کنمیبه شدت شروع به تقال م یکیهمه نزد نیاز شدت درد و ا کالفه

 رو ندارم یکیهمه نزد نیمن تحمل ا ایخدا
رو نداره  یهمه خوشددحال نیک*ث*ا*ف*ته خائن ارزش ا هی: گمیبغض م با

 بهتره......... نیراست یآقا
ق ترنم...ح ی: حق دارگهیم لرزهیکه به شدت م ییادامه بدم با صدا دهینم اجازه

خواهش اگه  هی یحقمه ول یکه بارم کن ی... از حاال تا آخر عمرم هر چیدار
 دیندارم چون حقمه... با یمورد حرف نیکن... تو ا نیتوه یکن نیتوه یخوایم

نه ترنمم... هر چ یبکشددم... ول به من بگو... هر  یبگ یخوایم یبه خودت 
 به من بکن یبکن یخوایم ینیتوه
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تو آغوشش بمونم بغضم بشکنه و منه رسوا رو رسواتر  نیاز ا شتریاگه ب ترسمیم
 از قبل کنه

کن... فحش  دادی: اصددال بزن تو گوشددم.. داد و بدهیهمونجور ادامه م سددروش
کار خوادیدلت م یبده.. هر چ به خودت  ما  باش...  یبارم کن... ا ته  نداشدد

ندارم... خ یکی نیتحمل ا که فهم یلیرو  ته  پاک تر  دمیوق تو از برگ گل هم 
 ؟یبود جامدت؟... ک نیتمام ا یبهارم کجا بود شهی... گل همیو هست یبود

 بی... قلب من هم عجزنهی.. قلبش تند تند مشددنومیلبش رو مکوبش ق یصدددا
در  نیر عکه د نهیا ایدن یدردا نیاز بزرگتر یکیآغوش...  نیهم قرارهی... بقرارهیب

 یب نیاون هم ا یعنی... یگرمش باشدد شددهیآغوشددش بودن دلتنگ آغوش هم
نهیرو حس م یقرار نه ترنم... اون هک نه...  پش ها و ت یرارق یبه ب چوقتی...

 کنهینم یقلب تو توجه یها
 ولم کن ی: لعنتگمیم کنمیکه تقال م همونجور

بازه و اصددال  شددشیکه ن مانی... نرکنمینگاه م مانیو پ مانیبه نر ملتمسدددانه
... انگار شددهینگام م یمتوجه  مانیاما پ سددتیمن ن یحواسددش به چشددما

و خطاب  ادیبه طرف ما م تیچون با اخم و جد خونهیخواهشم رو از چشمام م
 کارا باشه نیا یجا ابونیمحترم فکر نکنم وسط خ ی: آقاگهیبه سروش م

و به ناچار دسددتاش رو از دور  ندازهیم مانیبه پ یبه من و نگاه ینگاه سددروش
شل م شش ب عیسر شهیباعث م نیو هم کنهیکمرم   و به طرف امیب رونیاز آغو

مه تقال برا مانیپ با اون ه با ا رونیب یبرم...  مدن  کهیاو هدفم رسدد ن  دمیبه 
 ستمیچرا از ته دلم خوشحال ن دونمینم
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 ادیز یلیخوشحالم... خ یلی: ترنم خسروش
 نمیبینم تونیخوشحال نیا یبرا یلیدل-

 اشتباه کردم... به خدا شرمنده ام دونمی: ترنم مگهیم ینیغمگ یبا صدا سروش
. ..؟یچ ی: شددرمنده؟!... براگمیم گردمویبه طرفش برم یظاهر یخونسددرد با

 چرا؟!
 : ترنمگهیم ادوی... بعد از چند لحظه به خودش مکنهیدهن باز نگام م با
 یرمنده ش دی... شما چرا بادیمسخره رو تموم کن هیباز نیبهتره ا نیراست یآقا-

 و میراه هم قرار گرفت یمدت جلو هیکه  میا بهی... ما دو تا آدم غرن؟یمن باشدد
شد نیهتر از همه خبر دارکه خودتون ب یلیبعد هم به دال از هم جدا  میمجبور 

 و بس... نی... هممیبش
 نگو ینجوری: ترنم اسروش

که  ی... عشق و عاشقزنمیم قتیبگم... من دارم حرف از حق یپس چه جور-
باشدددهینم یزور با دی... اصددال چرا  بدم... چرا   نیبهتون توه دیبهتون فحش 

 ریه غ.. مگه بن؟یکرد کاریگه شما چحرف بارتون کنم.. م یکل دیکنم... چرا با
 حیبوده و ترج غلط شددهیرابطه از ر نیا نیدیمدت فهم هیبوده که بعد از  نیاز ا
 کجاش اشتباهه... نی... ان؟یرو انتخاب کن ییجدا نیداد

 یدلخور دونمی.. میهست یاز دستم عصبان دونمی: ترنم مسروش
... د؟ینیبیم تیاز عصبان یشوننه دلخور... تو لحن من ن می... نه عصبانستمین-

 کنمینم ینیتضددم چیه نیمسددخره تون ادامه بد یرفتارا نیبه ا نیالبته اگه بخوا
صبان شم ول یکه ع صبان یزمان یبرهه  نیاالن تو ا ین ط نه دلخور... فق مینه ع
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سه ا یلیدل گمیدارم م  دونمیرو خوب م نی... البته انمیبینم جانتونیهمه ه نیوا
 و به عنوان نیمتعجب شد یلین خاز زنده بودن م

اتفاق  نیتفاوت از کنار ا یب نینتونسددت یمیدوسدددت قد هی: گمیپوزخند م با
 نیبگذر

ر اونجور که تو فک زیچ چی: ترنم هگهیو م زنهیبه موهاش م یچنگ یکالفگ با
 ستین یکنیم
 برام روشددن شددایوقت پ یلیاوال ترنم نه و خانمه مهرپرور... دوما فکر کنم خ-

... تسددین ینبود... البته گله ا کردمیاونجور که من فکر م زیچ چیکه ه نیدکر
مدت مام  با من بود یچون در ت پس بهتون  نیبهم نکرد یخ*ی*ا*ن*ت نیکه 

از  بعد یول نیعاشددق شددد نیحس کرد یمقطع زمان هی.... در رمیگیخرده نم
... ستین یکه مسئله ا نیه*و*س زودگذر بوده... ا هیاون عشق  نیدیمدتها فهم

 ...فتهیاتفاقا م نیاز ا ادیروزا ز نیا
به زم رمیگیرو ازش م نگام پام ضددربه هازنمیزل م نیو  با   ی... همونجور که 
نگ کوچ یآروم مه م زنمیپام م یجلو کیبه سدد : قبال هم بهتون گفتم دمیادا

 نیبراتون خوشحالم که دوباره عاشق شد یلیخ
 ؟یگیم یدار ی: ترنم تو چسروش

احسدداس تو  یب ییو با چشددمها کنمیوجودم خفه م یاحسدداسددم رو تو ی همه
 شمیم رهینگاهش خ

 یدفعه پا نیکه ا یاونقدر مرد باشدد گمیبهت م میرم*س*تقیدارم به طور غ-
 یبمون زیهمه چ
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 ی: ترنم به خدا تو عشق اول و آخرم بودسروش
 ...ادیز یلی... خشمیم یعصبان

سویبلند خودم رو بهش م یقدمها با ستام.. یتو زمیریو همه قدرتم رو م نمر . د
 یا یلیچنان سدد ادیبه خودش ب نکهیو قبل از ا زنمیبا خشددم تو چشددماش زل م

 برق از چشماش بپره شهیکه باعث م زنمیبهش م
 گهینم یچیو ه کنهیو مبهوت بهم نگاه م مات

سه  نیا- سه  یخودم... حت یرو نزدم وا رو تباهم  مینامزدت هم که زندگ یوا
... یرینگ یرو به باز چکسیه چوقتیباشدده ه ادتیرو زدم تا  نیرد نزدم... اک

نفس  نینه تا آخر ای یعاشقش ستیمهم ن یکنیم تیزندگ کیرو شر یکی یوقت
باشددده قبل از هر چ ی... حتیکن شیهمراه دیبا  دیبا یزیاگه گ*ن*ا*هکار 

 ...یو بعد محکومش کن یحرفاش رو بشنو
 زنمیبه قلبم م یمشت

ادامه  یو با لحن خشددن زنمیم ی... پوزخندکنهیگرد شددده نگام م یچشددما با
بهیم نهیسدد نیا ی وارهیخودش رو به د هیکه هر لحظه و هر ثان ینی: ادمیم  کو

سنگ ن سمش قلبه...  ساس داره... م کهیت هیآقا..  ستیا شته که اح  یهمفیگو
 یرو برا من روزیبکن... د دنشیفهم یرو برا تیهمه سددع یفهمیآقا؟.. اگه نم

ندگ بت  یپرت کرد رونیب تیحفظ آبروت از ز گل رو... فردا نو و امروز آال
 نیبود ا نیبود اون همه ادعا... ا نیسروش؟... ا یبه کجا برس یخوای... مه؟یک

عد و ب یبخر یکی یکیمردم رو  یکه دخترا ستیبازارچه ن یهمه عشق... زندگ
 ...یسراغ بعد یو بر یولش کن خورهیبهت نم یدیکه د یمدت هیاز 
 کنمیقلبم اشاره م به
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نهیم نهیبیتو رو م یوقت-  دونمیچرا؟... م یدونیمحکم... م یلی... خز
 وقتچی... هیرفت شیبا دو دوتا چهار تا پ تیتو زندگ شهی... چون همیدونینم
به  تا یول یخوب بود عاشدق بود زی... تا همه چیدیقلبت رو وسدط نکشد یپا

ش گم.... بذار من بهت ب ی... ولتیسراغ زندگ یو رفت یدینفعت نبود پا پس ک
به شددددت م نهیقلبم داره  با تموم خودخواه هیچون  ز تت  تیروز تو  به محب

 ...یعادتش داد
 دمیادامه م یرحم یمن با ب ی... ولشنیم نیغمگ چشماش

شاره م به ست که وقت گهیقلب د هی: دمیو ادامه م کنمیدادگاه ا تو  یهم اون تو ه
کم و منه مح ی نهیس یکه تو قفسه  یقلب نیصد در صد به شدت هم هنیبیرو م

نهیصددددا م یب عادت دادز تت  به محب قدر ی... چون اون رو هم  ما تو  ... ا
ست چکدومیه نگه... س کهیت هی... ستیتو قلب ن ی نهیس یچون تو یرو ندون

 ی.. قلب جنابعالزنهینم یبه خاطر کسدد چوقتیه نتهیکه تو سدد یاون سددنگ
مدت فکر  نی... تمام ازنهیسددنگه فقط و فقط به خاطر خودت م جنسددش از

 اما تو نه یارزش قائل تیعشددق زندگ یحداقل برا یاگه من رو ول کرد کردمیم
 ... تو اصددال عاشددقیسددتیخودت هم ارزش قائل ن یبلکه برا گرانید یتنها برا

 ه؟یعشق چ یتا بدون یستین
 کنمینگاش م ریتحق با
خوشددحالم که  یلیخ یلیخ گمیبا افتخار م نجایرور همامروز منف ترنم مهرپ-
شم...چون تحمل جدا نیا سرم اومد تا ازت جدا ب راحت تر  یلیخ ییهمه بال 

ر زنش رو د طیشددرا نیدر بدتر شددهیمعرفته که هم یآدم پسددت و ب هیاز تحمل 
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ها چه  چه پس کو ندگ نیا یکو ناه رها م یکس و ب یب یز نهیپ بال  ک به دن و 
 ...رهیم شیزندگ
گه : اگمیبدون توجه به حال خرابش م دمویتاسددف تکون م یبه نشددونه  یسددر

امثاله خودمون متاسددفم  یچقدر واسددده خودم و آالگل و دخترا یدونسددتیم
از آالگل دفاع  خوامی... نمیدوباره جلوم ظاهر بشدد یکردیجرات نم چوقتیه

من و  اون دشددمن اسددتیدن ایمن رو ازم گرفته تا دن یآرزوها یکنم چون همه 
گرفته شدددن  لیچقدر متاسددفم که دل یول شددمیمن دشددمن اون محسددوب م

همه  نیهدف محکمتر داشدددت دلم ا هی... حداقل اگه یمن تو بود یآرزوها
 قیال یتکه تو ح یرو تباه کرد تا به تو برسه در صورت می... اون زندگسوختینم

 یستیهم ن دنینفس کش
: گهیو م رهیگیکه مچ دسددتم رو م برم نیتا به داخل ماشدد کنمیرو بهش م پشددتم

 ترنم صبر کن
 یبهتره خودت محترمانه دستم رو ول کن-
بهت خ*ی*ا*ن*ت نکردم فقط  چوقتیه خورمی: ترنم قسددم مگهیالتماس م با
 برو یبر یلحظه به حرفام گوش کن بعد اگه خواست هی

 لحنم هوی... گردمیو به سمتش برم کشمیم رونیرو به شدت از دستش ب دستم
 حرف رو هم بزنم و برم نیآخر خوامی... مشهیم نیغمگ

ه شده بار هم ک هی ی: از من که گذشت حداقل براگمیبغض نشسته تو گلوم م با
شقت باش... ا شن نجوریرو حرفت بمون و منتظر ع ند فقط چ تیدر نها دمیکه 

 شیاحمق زندگ هی ینبود واسه  یتو باند منصور کاره ا برنیسال براش حبس م
 باختهرو 
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باز مکنهیو خسددته نگام م دیناام بگه اما انگار  زیچ هیکه  کنهی... دهنش رو 
ش شهیآه م هی... چون فقط شهیم مونیپ سکوت م ک ... نگاه پر از غمم رو کنهیو 

.... پشددتم رو بهش نهیغمگ یخوشددحال نی... در عرمیگیاز نگاه پر از حرفش م
شمیم یو آه کنمیم ستم رو تو جک سردمه...  هی.. کنمیممانتوم  بی... د خورده 

 نیا یتو گهیترنمه د هی: نذار گمیخطاب به سددروش م رمیهمونجور که دارم م
سروش... خ ایدن سخته  شه...  رنم ترنم بودن و ت هیسخته... درد بد یلیمتولد ب

 موندن
 شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یتموم شدن حرفم قطره اشک با
مدل  نیو سددوار ماشدد شددمیرد م مانیو نر مانیپ یبهت زده  یمقابل چشددما از

 شمیم مانینر یباال
داش .. صرمیگیدستام م نیگرفته... سرم رو ب بی... دلم عجبندمیرو م چشمام

 چهیپیتو گوشم م
 «یترنم به خدا تو عشق اول و آخرم بود »

 ... البد عذاب وجدان گرفتهنهیشیرو لبم م یتلخ لبخند
 م...عذاب وجدان گرفته... مطمئن آره

... اون دوسددتت یبهش فکر کن یدوسددتت نداره ترنم... بفهم... حق ندار اون
 نداره... آره اون که دوستت نداره...

... 
 : آره دوستم ندارهکنمیبغض زمزمه م با
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ستش ندارم... با اون همه بال؟یچ که سرم آورد مگه  یی... خب من هم دو که 
ستش ن شهیم شم؟... من هم دو شته با ستش دا شقش دو صال و ابدا عا دارم... ا
 ...ستمین

 نهیشیرو لبام م یپوزخند
... اصددال ی.. کامال معلومه دوسددتش نداریسددتیکامال معلومه عاشددقش ن آره

 که چهار سال و دو ماه و شش روزه و دو ساعته که ترکت کرده ستین ادتی
 شهیم ریهم افتادم اشکم سراز یرو یپلکها یال به ال از

به  دختر جا متو رو  تا ک بد یخوایخدا تمومش کن...  مه   یخوای... م؟یادا
 شیبال یآالگل سددرش رو رو ادیو هر شددب با  رهیتو رو بگ ادیبخاطر ترحم ب

 بذاره... اون فقط دلش برات سوخته... احمق نباش ترنم... احمق نباش
 کنمیخودم مرور م شیدکتر رو پ یحرفا باز

 ؟یچ یعنی: مانیپ»
 ن؟یت: شما شوهرش هسدکتر

 نی: نه.. برادرشم.. جواب من رو ندادمانیپ
 نتونه بچه دار بشه گهیامکانش هست که د یعنی: دکتر

 خانوم دکتر؟؟! شهی: مگه ممانینر
کانش هسدددت ولدکتر له... ام جا ی:ب به طور دق ییاز اون  قیکه ازدواج نکرده 

تره به حدسددم اشددتباه باشدده... فعال دیمورد بزنم... شددا نیدر ا یحرف تونمینم
قل  کنمیم زیکه براش تجو ییداروها تا حدا خورده از دردش کم  هیرو بخوره 

 بشه
 مادر بشه تونهینم چوقتیه یعنی: اگه حدستون درست باشه مانیپ
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که ممکنه  نیریاحتمال رو هم در نظر بگ نیا یامکان داره ول یزی: هر چدکتر
 «باشه که با درمان حل بشه یجزئ بیآس هی

 کشمیم ی... آهکنمیو به رو به روم نگاه م کنمیز مرو با چشمام
من دوسددتش ندارم.. دوسددتش ندارم... دوسددتش  کنمیبا خودم تکرار م مدام

 ندارم... دوستش ندارم...
 خورهیگونه هام سر م یرو گهیاشک د هی

 انگار دوستش دارم... یول
 شهیاز هم شتریب کنمیبغض زمزمه م با
 خواما؟یسال اول اصال بچه مچه نم من تا پنج شش یسروش-»

 !؟ی:چددددددددددددسروش
 ... دوست دارم فقط خودم باشم و خودته؟یخو چ-

 : حرفشم نزنسروش
 جونم یسروش-

 ساله هیبهت فرصت بدم  یلیخ گهی: دسروش
 یسروش-

 رو بفهم نی: ترنم من عاشق بچه ام اسروش
حاخوامی... نمخوامی... نمخوامینم- که ا... اصددال  چه  نطوریال  شدددد من ب

 یتو عاشقش شد ومدهی... هنوز نخوامینم
.... 

 یخندیکوفت... چرا م-
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 چقدر دوستت دارما یدونی: خوبه خودت مسروش
 میدو نفره داشته باش نیریش هیزندگ هیچند سال اول رو  ایب یاگه دوستم دار-

 نفره گذشت بعد دو مونیزندگ یتو دوران نامزد یکاف ی: نه... به اندازه سروش
 سه نفره بگذره مونیزندگ خوادیاز ازدواج دلم م

 آخه.....-
ه مورد اصددال کوتا هی نیتو ا امیکه کوتاه ب یزی: حرف نباشدده.. تو هر چسددروش

 «امینم
 هیو با بغض به باز کنمی... اشددکام رو پاک مارمیدر م بمیدسددتمال از تو ج هی

 کنمیروزگار فکر م
 خوادیشلوغ م هیزندگ هی: ترنم من دلم سروش»
وارد  یکه وقت کنمیرو درهم برهم م التیام؟... چنان وسدددا کارهیپس من چ-

 یلذت روببر تهینها تیزندگ هیاز شلوغ یخونه شد
 خوادیدلم م تیپرجمع یخونواده  هیبود که  نی... منظورم اوونهی: دسروش

... منف هگید میدار تیپر جمع یخونواده  هیحاال هم  نیخو من و تو هم-
 سهاف مامان و باباهامون اوشفیطاهاف طاهرف ترانهف س

 : تموم شد؟سروش
 مونده لیفام ینه هنوز کل-

 : ترندددمسروش
 جوابت دیمن با خوادیم تیپرجمع یدلت خونواده  یگیم ی... خو وقته؟یچ-

 نه؟ ایرو بدم 
 قد بود خله میقد و ن یبچه  ی: منظورم کلسروش
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 نه بابا-
 به جون تو: سروش

دونه بچه واسدددت  هیبهت لطف کنم  یلیخ تشینها تهیحرفشددم نزن... نها-
از اون بچه دماغوها رو  یکیدسدددت  ابونیاز تو کوچه خ ی... اون هم چارمیب
 ارمیواست م یاونجور رمیگیم

 : مگه دست خودته؟سروش
 هیدست جنابعال ی... نکنه فکر کرد؟یپس چ-

 «: فکر نکردم مطمئنمسروش
 بندمیو دوباره چشمام رو م دمیم هیتک نیماش شهیرو به ش مسر

ست خورده..  هی شک س هیروح  سم آ شده...  هی... دهید بیج  ایدن هیقلب خرد 
عاشددقم  دونمیکه م یرد کردن عشددق یبرا لیعالمه دل هیبه باد رفته و  یآرزو

 ...ستین
 فهمرو ب نیا یبهش فکر کن دیاون آالگل رو دوست داره ترنم... نبا-
 «شهیم یبه تو چه که آخر و عاقبت آالگل چ» زنهیم ادیته قلبم فر ییصدا هی

سروش  یدلم واسه  سوزهیآالگل نم یجوابش روشنه دلم برا زنمیم یزهرخند
 سوزهیم
که  وزهسددیم یحقته... دلت واسدده کسدد نایاز ا شددتریترنم... ب یکه بکشدد حقته»

 «کردیداشت بهت ت*ج*ا*و*ز م
شم- شق سش دارم با همه اما من عا ست دارم لبخند رو  ی... دو وجودم... دو

باش کنم... وقت هیشددگیمهمون هم مان چوقتیبا من بود ه یل ثل ز با  یم که 
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شقه دختر دونمی... مدیخندیو نم زدیآالگل بود لبخند نم من رو  هیکه زندگ هیعا
 ب*و*سهتباه کرد... عکس العمالشف خنده هاشف لبخنداشف برق چشماشف 

 دونمی... مادمهیگفتناش... همه و همه  زمیعز زمیغ*ل کردناشف عزها و ب*
د تا ح دیازش ناراحت باشه شا دیازش دلخور باشه شا دیکه عاشقه اونه... شا

مگه من ازش دلخور نشدددم مگه من ازش  یباشدده ول یمرگ از کاراش عصددب
صبان شدم مگه من ازش ع شدم ا یناراحت ن ... نشینمبر تنفر طرف  لیدل ناین

ست دارم با  یقتو شه.... دو شدم پس چطور امکان داره اون متنفر ب من متنفر ن
هر کس  ایآالگل باشدده  خوادیباشدده که عاشددقشدده حاال اون شددخ  م یکسدد

 دونمیعذاب وجدان اون حرف رو زد... م ای یدلسوز یاز رو دونمی... مگهید
فقط  که فقط و یکنیکارا رو م نی... همیداغتر از آش شدددد یتو کاسددده  باز»

 «گهیکردنه د هیو گر بتیمص یسهمت از زندگ
 هیعاشددقشددم از  تینها یب کنمیطرف حس م هی... از رمیدرگ بیخودم عج با

رو که باورم نکرد و ترکم  ییانتقام تمام سدددالها خوادیدلم م کنمیطرف حس م
 رمیکرد رو ازش بگ

 هشیم... اشک تو چشام جمع کنمیبه دستم م ی... نگاهکنمیرو باز م چشمام
 کنمیگرفته زمزمه م ییلب با صدا ریز
زنم... ب خواستمیبشه عشقم.. به خدا نم ینجوریا خواستمیبشکنه دستم.. نم-

بد بودنت باز هم برام  یشدددد... شددرمنده سددروش... با همه  یچ دونمینم
سهم من نادیز یلی... خیزیعز سهم من ن یستی... تو  .. .یستیسروش.. تو 

 ینبود چوقتیه یعنی
 «وونهیترنم... د یا وونهید وت»
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 شهیم ریو تو کف دستم سراز ادیچشمم فرود م یقطره اشک از گوشه  هی
شدم... خ وونهیوقته که د یلیسروش... خ ی وونهیام... د وونهیآره د-  یلیاش 

 وقته
 ...امیتازه به خودم م نیباز شدن در ماش یصدا با
 ...................دیشوف با ادهی: ترنم پمانینر
شما عیسر خوامیم شکام رو پاک کنم که چ و و حرف ت فتهیبه من م مانینر یا

 مونهیدهنش م
 یلیو پاک کردن اشددکام خ یکار یازجمله مخف یهر اقدام یبرا گهید دونمیم
 شده رید

 کنهیزده نگام م بهت
 کشمیبه صورتم م یو با حرص دست ندازمیم نییسرم رو پا یناراحت با
 متنفرم یقرار یو ب یتاب یهمه ب نیا از
 ؟یکرد هی: ترنم تو گرگهیم یبا ناراحت مانینر

خورده دلم گرفته بود اما االن حس  هی: گمیو م خندمی... به زور مکنمیم نگاش
 خوبه زیهمه چ کنمیم

 کنهینگام م نیغمگ
 .........یسروش رو هم بشنو یحرفا ستی: ترنم بهتر نمانینر

 یداداش میبر یومدی: مگه نکنمیحرف رو عوض م عیو سر پرمیحرفش م وسط
 علف سبز بشه مانیپ یپا ریز یخواینکنه باز م
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رو  باشم در مانیاز جانب نر یمنتظر جواب نکهیاز تموم شدن حرفم بدون ا بعد
عبور کنم و زودتر از  ابونیاز خ خوامی... مشددمیم ادهیو به سددرعت پ کنمیباز م

اونطرف  ..فتهیسوا نشم که چشمم به سروش مر نیاز ا شتریدور شم تا ب مانینر
با مهربون هیتک واریبه د ابونیخ ن یداده و  گام م دو لبخ نهین  یقی... آه عمک
نگه اما  یزیدور بشددم تا در مورد سددروش چ مانیاز نر خواسددتمی... مکشددمیم

ودم شدن بازوم به خ دهی... با کششمیداغون تر از قبل م نمیبیخودش رو م یوقت
 امیم

 فرصت بهش بده هی: ترنم نماینر
 نیچن خوامیبار رو ازت م هی نی... ازم نخواه... فقط هممانی: ازم نخواه نرترنم

 یعوقته دارم س یلیسخت تر از سخته... خ یلی... خیرو خواستار نباش یزیچ
 ببرمش ادیاز  کنمیم
سددرخت  یو چشددما سیخ ی: گونه هاگهیو م کشددهیم یقینفس عم یناراحت با

 یراه موفق بود نیکه چقدر تو ا دهینشون م
 کنمیخواهش م مانینر-
 دهیم رونیحرص نفسش رو ب با
 مانینر-
 زودتر از ما رفته مانی... پفتی:راه بمانینر

 شمیو باهاش همراه م زنمیتشکر بهش م یبه نشونه  یلبخند
 ناراحته کنمیم حس

 مانینر-
 دهیتکون م هیچ یرو به نشونه  سرش
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 ؟یاحتاز دستم نار-
 : نهمانینر
 دنشیسخته بخش یلیباور کن خ-
به  مدونینم یکنیفکر م یزنیگول م یرو دار ی... ترنم کدنشی: بخشددمانینر

 یکنیدکتر ردش م یخاطر حرفا
 نهیشیتو گلوم م بغض

 هیچه حرف نی... اوونهی: دگمیو م کنمیمهمون لبام م یلبخند تصنع هی
از  چکدومیه میدیدزد ی... اگه تو رو نممانهیمن و پ ری: همه اش تقصددمانینر

 فتادیاون اتفاقا نم
 تمومش کن مانینر-
 کنهیصدامون م ادیم مانیبمون پ نجای: همگهیگرفته م ییصدا با

 بخشددمیخودم رو نم چوقتی: هدهیادامه م یاز چند لحظه مکث با ناراحت بعد
 چوقتیترنم... ه

 زنهیم ارویبه د یو مشت رهیگیرو از من م نشیغمگ نگاه
 ی... سرم رو به نشونه کنندیکه اطرافمون هستن با تعجب نگامون م ینفر چند

 ذارمیشونش م یدستم رو رو دمویتاسف تکون م
 مانینر-

... 
 یداداش-
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قط نگام ف گهینم یچی... هنمیبیبرق اشک رو تو چشماش م گردهیسمتم برم به
نهیم عذاب م دونمی... مک قدر داره  خودش رو مقصددر  دونمی.. مکشدددهیچ
با جدنمشیبب ینجوریا خوادی... دلم نمدونهیم باور کن اونقدر گمیم تی...   :

 ومدینم شیموضوع هم پ نیاگه ا یرد کردن سروش داشتم که حت یواسه  لیدل
 شدیحرفا جواب امروزم به سروش م نیباز هم هم

 : اما....مانینر
اگه  یبود حت نیوشتم اباورم کن... من سرن یکی... تو مانینر کنمیخواهش م-

 فتادیاتفاق برام م نیباز هم هم نیشماها نبود
... بعد از سدددالها فتهیم مانینگام به پشدددت نر زنمیکه دارم حرف م نجوریهم

 رییکه رو به رومه بنفشه باشه... تغ یآدم نیکه ا شهی... باورم نمنمشیبیدوباره م
اوره... ب رقابلیحد غ نیام تا ابر دنشیچرا دوباره د دونمینم ینکرده ول یچندان

ند روز خودم رو برا نیتو ا ماده کرده بودم ول ییارویرو یچ مه کس آ  یبا ه
شددوکه  یجور خاصدد هیاز اونا خودم  شددتریب نمشددونیبیم یچرا وقت دونمینم
 ییهاتن یروزها اریمن...  هیدبستان اری... خودشه.. کنمینگاش م قی... دقشمیم

شو بک تونهیم یمن... ک سفکر ستا ینه که اون ک ستبند زده ک یکه با د نار اون د
فکرش  تونهیم یمن بوده... ک یها ییهمدم تنها یروز هیواسددتاده  یزن چادر

االن چه  دونمیروزا مرهم درد و دالم بودن.... نم یلیرو بکنه که شددونه هاش خ
 ...ستین یهست حس خوب یبهش دارم... هر چ یحس

 شده؟! ی: ترنم چمانینر
 ...زنمیم یتلخ لبخند

 برام تلخ شدن... زیروزا همه چ نیا»
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ه تلخ گذشت یاز روزها ییها هیتلخ هد یتلخف بغضا یتلخف خنده ها یلبخندا
 ام هستن...

 ها بکاهم یتلخ نیاز ا یقاشق شکر ره ا هیبا  شدیم کاشیا
 ...کنندیمکرر ذره ذره نابودم م یها یتلخ نیا

 «خالصم کن  دفعهکیانصاف نباش  یب نقدریا ایخدا
 یلیخ یگذشته ها ادینشده...  یزی: چگمیکه نگام به بنفشه هست م همونجور
 دور افتادم

 !؟ی: چمانینر
 یچیداداش... ه یچی: هزنمیم یا گهید لبخند
 یو رور ینگاه کس ینیانگار سنگ یمن نشده ول ی... متوجه نهییهنوز پا سرش

. ..ندازهیبه دور برش م ینگاه هاریچون سرش رو باال م کنهیخودش احساس م
 یلو رهیگیتفاوت نگاش رو از من م یب یلیخ فتهیلحظه چشددمش به من م هی

 به نگام... چرخونهینگاش رو به سددمت من م عیسددر یلیخ هیبعد از چند ثان
گرد  یحال از ناباور نی... چشددماش از شدددت ترس و در عخورهینگاش گره م

کامال مشددنیم باپرهی... رنگش  به  نار یزو...  نگ م شیزن ک نهیچ با ز ... زن 
حواسددش به منه...  یاما اون همه  گهیم یزیو چ ندازهیبهش م یتعجب نگاه

... شهیم لباممهمون  ی... ناخواسته پوزخندداستیترس از تک تک حرکاتش پ
... مثل احسدداسدده سددتیدسددت خود آدم ن زایچ یبد باشددم اما بعضدد خوامینم

... هکنیم داریکه قبال خودش کشددته د یروح داره با کنهیفکر م دیاالنم... شددا
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 ینا گهید یهم دارم ول دیواسددده گفتن ندارم شدددا ی... حرفکنمیفقط نگاش م
 حرف زدن ندارم

وقته  یلیچرا؟...... خ دونمی... آرومم... آرومه آروم... نمرمیگیرو ازش م نگام
 خوادیدلم نم یهمه و همه شکسته شدن...ول تمفیروحمف قلبمف غرورمف شخص

ش نیا ست ندارم داد بزنم فر یسکوت نا شکنه.. دو شم ب  غیبزنم ج ادیاز آرام
ست د یدونم... حتیرو نم زیچ چیه لیکنم... دل یتاب یو ب یقرار یبکشدم ب و

مه  ما یندارم جواب ه هام رو از آد خودم هم  ی...برارمیاطرافم بگ یاون چرا
 قابل باوره... ریغ
 : ترنممانینر

 ندازمیم مانیبه نر ینگاه
با  جورنیکه ا هیدختره ک نی: اگهیو م کنهیآروم به بنفشدده اشدداره م یلیسددر خ با

 کنهیترس نگات م
 زنمیم یزهرخند

 بنفشه-
 !نه؟ی: پس بنفشه امانینر
 اوهوم-
 ارهیگوشم م کیسرش رو نزد مانینر
 :خودت رو ناراحت نکن ترنم... آروم باشمانینر
 مان؟ینر ینیبیآرومم... نم: آرومه کنمیلب زمزمه م ریز

 یتونی: تظاهر نکن واقعا آروم باش... تو ممانینر
 کنمیم نگاش
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.... به آخر که  میبگو یآرامشددم ...خودمان نیاسددت ا بیعج تیبرا دیشددا» -
 .... « یکنیف فقط نگاه م یبرس

 کنهیبا ترحم نگام  مانینر
 شهیرو لبم پررنگ تر م زهرخند

 رمیگیرو ازش م نگام
 برام دل نسوزون-
 : ترنممانینر
 نگاه ها متنفرم نجوریاز ا-

 !؟ی: ازش متنفرگهیو م کشهیم یآه
 هستم کردمیفکر م-
 ؟یکردی: فکر ممانینر
 اوهوم-
 ؟یستین یبگ یخوایم یعنی: مانینر
 دونمینم-
 شه؟ی: مگه ممانینر
.. بذار .فهممیاز احسدداسددات خودم نم یچی... من امروز هشددهیم مانیآره نر-

ست من ن یچیه گهیساده تر برات بگم د سپردم به دلم... بذار  ستید همه رو 
 ...رهیبگ میبار اون تصم نیا

 گه؟یم ی: دلت چمانینر
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با همه  هیاز  ی.... وقتگهینم یچیه نجاسدددتیا یبدبخت- وجودت  ینفر که 
ستش دار س هی ینیبیخ*ی*ا*ن*ت م یدو ست م یح که خودت هم  دهیبهت د

... دوران قشددنگ نمیبیچشددمام م ی... االن گذشددته ها رو جلوه؟یچ یدونینم
مد ادهیکه از پ یکودک با دو ه ها  بال م گهیرو ند  میکردیرو دن ند بل و بل

ن ... دورامیخاطره پشددت سددر گذاشددت یکه با کل ی... دوران نوجوانمیدیخندیم
با بگو و بخندهامون گذشدددت.... وقت یجوان  یخاطرات گذشددته جلو یکه 

 داره یچه حس و حال یدونیخودت هم نم گهید ادیدر ب شیه نماچشمات ب
 !ش؟یدی: بخشمانینر
 فکر نکنم بتونم-
 ؟ینتون شهیمگه م یهمه مهربون نی: با امانینر
 شهینم یکنیچرا فکر م-
 مهربونت ی: از رفتارات... از حرکات آرومت... از چشمامانینر
 یامون اشددباع شددد یب یه هااز درد و زج ی... وقتیاشددباع بشدد هیفقط کاف-
ضاد گ نی... بیشیآروم نم یادیداد و فر چیبا ه یفهمیم ساس مت  ریهزار تا اح

... مانیهم ندارم... من محکوم به سددکوت شدددم نر یراه برگشددت چیافتادم و ه
فه  ادیفر انمیکه پر از زجر بودم اطراف یروز هیچون  پر از دردم رو تو گلوم خ

 یقافقط رفتار و اخال ستمیگرفتم... مهربون ن ادی ینجوریرو ا یکردن من زندگ
کردم اشددک در  تیبه خصددوص خودم رو دارم... من هم به وقتش بد کردم اذ

خودت نسدداز من هم اشددتباهات  شیپ سددهیقد هیآوردم خودخواه شدددم از من 
داد که باعث شددده  ییسدداچهار سددال بهم در نیا یدارم ول میتو زندگ یادیز

ه از خون نکهی... قبل از اشهیمن دوا نم یکدوم از دردا چیه ددایبفهمم با داد و ب
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خالب کردمیفکر م نمیرو قراره بب ایلیمطمئن بودم خ میمهران حرکت کن ی  یا 
کار  نیکه ا دمیدلم کش ینقشه تو یکردن عقده هام بتونم دلم رو سبک کنم کل

شه یهمه  دمیسروش رو د یوقت یول کنمیم وکه اون کار ر کنمیرو م  هام به نق
... واقعا مانینر دونمیاحقم...نم هیواقعا  دیحماقته... شددا دیباد رفت... شددا

آدما دور باشددم..  نیکه دوسددت دارم از ا نهیا دونمیکه م یزی... تنها چدونمینم
شون کنم... حت خوادیدلم نم یحت شون کنم...  خوادیدلم نم یخورد با تنفر نگا

 یحرفا نی... خسددته ام از ارسددنیمبه نظر  بهیغر یادیآشددنا بودن ز نیدر ع
 یتکرار
ست نگاه م ییبه جا گردونمیرو برم سرم شه ه شوکهکنمیکه بنف ... .. هنوز تو 

شده منم... زن ستش رو گرفته و  یانگار هنوز باورش ن ستاده بود د که کنارش وا
 اما اون هنوز نگاهش به منه برتشیداره م

ه به سمتش برم و هم دیحاال با... در اصل مهی... دوست دوران کودکشینیبیم-
شمم بر ی ن حرف زد یبهش اجازه  نکهی... بعد بدون ازمیتنفر کالمم رو تو چ

 مهمون صورتش کنمو با طعنه و تمسخر از کنارش بگذرم یلیس هیبدم 
سط اون زن تقر نگام شه که تو ش بایرو از بنف رو به  واریو به د رمیگیم شهیم دهیک

 کنمیروم نگاه م
ش یچرا از وقت ونمدیاما نم- کارا رو  نیاز ا چکدومیشدم دلم ه ادهیپ نتیاز ما

 قرارم رو آروم کنه یقلب ب نیا تونهینم یزیچ چی... انگار هخوادینم
 برات سخته؟ یلیهمه آروم بودن خ نی: امانینر
 شتریب یلی... خیکه فکرش رو بکن یاز اون شتریب یلیخ-
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 ؟یکن یزندگ یجور چه یخوایدادگاه م نی: بعد از امانینر
 دونمینم-

 دمیم هیتک واریو به د بندمیرو م چشمام
 ...خوادینم یچیه یزندگ نی... دلم از اخوادینم یچی... دلم هدونمیوافعا نم-
 : ترنممانیپ

 کنمیو بهش نگاه م کنمیچشام رو باز م مانیپ یصدا با
 اومده کنارمون یاز ک دونمینم

 داخل میبر دی: بامانیپ
 ترسمیخراب کنم... واقعا م ترسمی... مشهیم یحرفش ته دلم خال نیا دنیشن با
 دمیباشه تکون م یبه نشونه  یسر نایا یهمه  با
سرش متفکر حرکت م مانیو من و نر فتهیجلوتر راه م مانیپ شت  ... مینکیهم پ

که  کنمیفکر م گهید ی قهیمن به چند دق یول کنهیفکر م یبه چ مانینر دونمینم
 بردارم که گفتنش برام تا حد مرگ سخته یقیپرده از حقا دیبا یچه جور

 یتونی: تو ممانینر
 ؟یچ-
مام اون چ یتونیترنم... تو م یتونیتو م گمی: ممانینر ک ییزایامروز ت بارو   دیه 
 یرو بگ یبگ
 ادیز یلی.. خمانینر ترسمیم-
 گردهیو به عقب برم ستهیمیحرفم وا نیا دنیبا شن مانیپ
 ؟یترسیم ی: از چمانیپ

 نهیشیتو گلوم م یبد بغض
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 کنم دیرو خراب و شماها رو ناام زیهمه چ ترسمیم-
 هیلیخودش خ یاومد نجایکه تا ا نی... همهیحرفا چ نی: امانینر
برات  نمدوی: ترنم مگهیو م دهیتکون م دیتائ یبه نشددونه  یسددر تیبا جد مانیپ

 ی... سعهیعاد زیچ هیترست  نیپس ا یسخته دوباره اون خاطرات رو مرور کن
 یشیمن مطمئنم موفق م یکن به خودت مسلط باش

 زنمیم ینامطمئن لبخند
.. .یکنیرو م تیسع یهمه  یکه تو دار نهیمهم ا شهیم یچ ستی: مهم نمانینر

مدرک بر عل قدر  نا دار هیما هم اون ... پس میمحکومشددون کن میکه بتون میاو
 یکنیرو خراب نم زیچ چیراحت باشه تو ه التیخ
 می: بهتره عجله کنمانیپ

 فتمیکه راه ب کنهیو بهم کمک م دهیتکون م یسر مانینر
که به همراه  نمیبی... سددروش رو مکنهیم تیهدا یمن رو به سددمت اتاق مانینر

صله از ما حرکت م شکان با فا ... هزنیاطراف ما پرسه م یاز ک دونمی... نمکنهیا
 بگم یبه قاض دیبدم که با ییرو به حرفاحواسم  یهمه  کنمیم یسع

 ...کشمیم قینفس عم هی
 میگ*ن*ا*هیحواسم رو جمع کنم... االن وقتشه... وقتشه که ب دی... حاال باآره

.... ترنم االن رمیخواهرام رو بگ یشددده  عیرو ثابت کنم... وقشدده که حق ضددا
 .زدنه.. ... االن وقت حرفستین گهید یزایو فکر کردن به چ دنیوقت ترس

ها ادی... فتمیهام م یکسدد یب ادی ندا ادیهام...  هیگر ادیهام...  ییتن  یلبخ
اون اول  ادیاز من گرفته شددددن...  یکه از آن من بودن ول ییحقا ادیتلخم... 
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 یدختر بچه  هیمن  یخونه خواب بودن ول یاهال یکه همه  فتمیم ییصددبح ها
سهیل سرما سان سط  ست و پاها یو شده ا یزم*س*تان با د سرما  زکرخت 

ستیکه م فتمیم ییاون لحظه ها ادی... ستادمیمیمنتظر اتوب*و*س وا مثل  متون
تا زندگ نیدر ع یکنم ول یجوون ایلیخ به در دنبال کار بودم  رو  میداشددتن در 

 گهیهم د یجور چیکه از دسدددت دادم و ه فتمیم ییتهایموقع ادیبگذرونم.... 
شون ب تونمینم ست ساالم باکه  ییاون روزا ادی... ارمیبه د سن و  سوس به هم   اف

 با اون معدل دیمن با یول کردنیثبت نام ارشدددد اقدام م یکه برا کردمینگاه م
ص یادامه  دیباال ق سا فتمیم ییاون پوزخندا ادی... زدمیرو م لیتح ها  هیکه هم
ه و دو سدد سددتیب تشینها تی... مگه چند سددالم بود نهاکردنینثارم م لیو فام

اونجور تلف  دیترانه چند سدددالش بود که با واهرمف.. مگه خگهید دسدددالم بو
ست و پا ریز دیکرده بود که با ی... مگه آوا چه گ*ن*ا*هشدیم  یآدما نیا ید

ا رو ه یگرفتن دی... باسدددتین دنی... امروز وقت ترسددفتادیخبر م یاز خدا ب
با هی.. حق گرفتنرمیبگ نه برایریبگ دیترنم  قل ب ی...  آوا...  یارخودت... حدا

 ما محروم شد دنیمادرم که تمام سالها از د یترانه... حداقل برا یبراحداقل 
 : ترنممانینر
 : هان؟!گمیم یجیگ با
که  یر چه یبگ قتویحق هیفقط کاف یشهود احضار شد گاهیبه جا ی:وقتمانینر
شن یهر چ یدید رو  جهینت نیکه اتفاق افتاده مطمئن باش بهتر یهر چ یدیکه 
مه چیریگیم نده ه به خودت ترس راه  ما  شدددهیتموم م یهمونجور زی...  که 
 یازب ماتبا کل لشددونیهم نترس... ممکنه وک لشددونیوک ی... از حرفامیخوایم

سوال پ سع چتیکنه بخواد  ش یکنه  سلط با  ... مطمئن باشیکن به خودت م
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تک حرفا یبرا مدت میمدرک دار مانیتو من و پ یتک  مه  باالخره اون ه  ...
 مینبود کارینجا باو

ه ک ییسددخت تر از از لحظه ها یگذشددته سددخته ول هیادآوری... مانهیبا نر حق
 تونمی... من مستیگذروندم ن

 یخودم و از حرفا یرو که از دلدار یآرامشدد کنمیم یو سددع زنمیم یلبخند
 شده رو حفظ کنم یتو وجود جار مانینر

شمم بهشمیوارد اتاق م باالخره بهت ا هیکه با  فتهیم رمردیپ هی ... اول از همه چ
ا هم دو ت نشیبزرگ نشسته و دو طرف زیم هیدرهم پشت  یخاص به همراه اخما

ستن که حت گهیمرد د ش ستن... از اونجا کارهیچ دونمینم ین صندل ییه  یکه 
 یور مانیو نر مانیجلب توجه به همراه پ نیجلو پر هستن بدون کوچکتر یها

 ی... سروش و اشکان هم با فاصله از ما رومنیشیم فیرد نیآخر یها یصندل
ندیگیجا م فیهمون رد ندارم... نم یبه چهره  یدی... در  ایک دونمیافراد 

به جز بنفشدده و اشددکان و سددروش  چکسی... مطمئنم هومدنین ایاومدن... ک
 یخودم به خوب یرونگاه سددروش رو  هینیحضددورم نشددده... سددنگ یمتوجه 

 که آماده کردم تا ییحرفا یتمرکزم رو برا هشددیباعث م نیو هم کنمیاحسدداس م
 کنمیم زیر زیدستم رو مدام ر یتو هیبزنم از دست بدم... دستمال کاغذ

 یحرفا ی... حتگهید چکسینه ه ی... نه قاضددشددنومیرو نم چکسیه یحرفا
... مطمئنم سددروش هم حال و روز من رو داره شددنومیرو هم نم گهید یشدداهدا

 کنمیخودم احساس م ینن رونگاهش رو همچ هینیچون سنگ
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 یلو شهیحاضر م گاهیسروش هم به عنوان شاهد تو جا نمیبیکمال تعجب م در
 فهممیاز حرفاش نم یچیاز بس که حالم بده ه

 هی: چته بچه؟... گهیو آروم کنار گوشم م ذارهیدستام م یدستاش رو رو مانینر
درسددت و  یروجا هیرو  نجایمجبورمون کنه قبل از رفتن ا ینکن قاضدد یکار

 میبکش یحساب
 نهیشیرو لبام م یلبنخند

 : نترس... باشه؟مانینر
 ذارمیهم م یباشه رو یرو به نشونه  پلکام

 کنمیم یسع-
 کوچولو نی: آفرمانینر

 دیبا انایکه اح ییبزنم و حرفا دیکه با ییحرفا یبرا کنمیخودم رو آماده م دوباره
مه  نی... از بخوادیچرا رو م هیجمع فقط دلم جواب  نیا یبشددنوم.. تو  یه

صهیحرفا برام تکرار هیها فقط جواب اون چرا برام مهمه... بق یدنیشن له ... حو
 رو ندارم یتکرار یحرفا ی

 : ترنممانیپ
 کنمینگاش م ارموی... سرم رو باال مامیم رونیاز فکر ب مانیپ یصدا با
 : وقتشهمانیپ

رو که جمع کرده بودم به باد و  یه نفسدداون اعتماد ب یحرف انگار همه  نیا با
گاهرهیهوا م جا ی... ن خال ندازمیشددهود م گاهیبه  گام برمهیکه  به  گردهی... ن

 یک نی... انمیبیکه سددروش اونجا نشددسددته بود... سددروش رو م یا یصددندل
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با دلهره  رمویگی... نگام رو ازش مزد؟یاومد؟... مگه اون باال داشددت حرف نم
 زنمیزل م مانیبه پ

حاالت من م یشددونیکه عجز و پر مانیپ ندا یکی نهیبیرو از تو   یاز اون لبخ
... برو و به همه ؟ی: چته دختر؟.. چرا خودت رو باختگهیو م زنهینادرش رو م

 کدوم از حرفاشون در مورد تو درست نبود... چیثابت کن که ه
... 

 دختر... بلند شو االی:د... مانیپ
روم ... آشمیبلند م یصندل ی... از روتونمی... من متونمی... من ممانهیبا پ حق

 نانیسددروش که با لبخند اطم ی... از جلودارمیو قدم بر م کنمیآروم حرکت م
لبم تپش ق رمی... هر چقدر که جلوتر مرمیو جلو م گذرمیم کنهینگام م یبخشدد

شون متوجه  چی... تا االن هرهیباالتر م ضور ترنم یکدوم که مرگ رو هزار  یح
موم و ع اوشی... از پشت طاها و سرمیقبل بار تجربه کرده نشدن... جلوتر ماز 

روز من رو  هیکه  یی... پس عموم هم اومده... همون عمودمیم  یرو تشددخ
... نگام رو به شددمی... از کنارشددون رد مدونسددتیم لیفام هیباعث سددرافکندگ

 یالعمالعکس  نکهی... با افتهین چکدومشددونیتا چشددمم به ه دوزمیروبروم م
از حلقه در  یچشددما تونمیجا هم م نیاز هم یول نمیبیرو نم چکدومشددونیه

قته و یلی... از مونا هم که خستیاز بابا و طاهر ن ی... خبرنمیاومده شون رو بب
لحظه سددرم رو  هیطاهر رو کرده...  یهوا بیدلم عج یندارم ول یانتظار گهید

شن دیشا ات چرخونمیبه عقب م شم پ ییابتونم اون نگاه آ کنم اما  دایرو که دنبال
و لحظه چشددم ت هیبه رو به رو نگاه کنم که  خوامیم یدی... با ناامشددمیموفق نم
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که زودتر از همه اون مدارک رو باور کرد... با  ی... کسددشددمیم اوشیچشددم سدد
 ییو با قدمها رمیگی... نگام رو ازش مزنهیپلک هم نم یحت کنهیدهن باز نگام م

به جلو حرکت باشدد یجمع یسددخته تو یلی.. خکنمیم محکم  که  یمحکم 
رو  تیحداقل سع دیبرات نمونه با یچاره ا یوقت یکردن ول فتیخودشون ضع

که  نمیبیرو م ای... لعرسمیشهود م گاهی... باالخره به جایبکن دنیتنها جنگ یبرا
سته.. انگار مطمئنه که من رو اون  ش سرجاش ن ه اب فرستادن تا ب وربا پوزخند 

منصددور مرده و گروهشددون  دونهیبشددم... البد هنوز نم لیتر ه*ر*زه تبددخ هی
وارد عمل  شیآزاد یکه واسه  ستین یمنحل شده...صد در صد اگه بدونه کس

... فتهی.... تازه چشمش به من منهیشینم یصندل یرو لکسیر نقدریا گهیبشه د
شماش ترس و پر یتو و شهیپوزخند از رو لباش پاک م عیسر یلیخ  ینوشیچ
آوا  ادی.... سددتمیدختر متنفر ن نیا یبه اندازه  چکسیاز ه ایدن ی... تونهیشددیم
که وقتفتمیم ماس م ی...  که وقتکردیبا ترس بهش الت با ب ی....   یقراریقلبش 
من رو زد... سهم من از  دیاونا ق یبه خاطر ک*ث*ا*ف*تکار ی... که حتزدیم

رد خ یپوزخند برا هی... زنمیم دفعه من پوزخند نیروز بود... ا هیخواهرم فقط 
 چشمام خرد و خاکستر کرد یکه خواهرم رو جلو یکردن کس

شماش خایبه جز لع کنمینگاه نم چکسیه به  ییو لحظه ها شمیم رهی.... تو چ
صور کمر همت به نابود نمیبیرو م ست من ست به د رم منو خواه هیزندگ هیکه د

خر با تمس نجوریمثله من ا یکی ... دوست ندارهرهیبسته بود... اخماش تو هم م
 نیباشم در برابر ا رحمهم دل ایدن یآدما یمن اگه در برابر همه  ینگاش کنه ول

واستادم...  زیهمه چ یمحاله از حقم بگذره... تا صدور حکم اعدامش پا یکی
م و من قسدد ارنیم یقرآن شددهیاعتماد به نفسددم صددد برابر م ایلع دنیانگار با د
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ه شددروع ب ایبگم و بعد چشددم تو چشددم لع قتیقط از حقکه فقط و ف خورمیم
قا به روم دارم....  هینفرت ز.... لحن صددددام پر اکنمیم عیگفتن و که از آدم رو 
ماه پ گمیو م گمیاونقدر م به چند  به دزدرسددمیم شیتا  به  دهی...  شددددنم... 

صد و هدف اونا از دزد شدن خواهرم... به ق شته  شدنم... به ک ... دنمیشکنجه 
ض یبد یمه همه ضا رو پر کرده... قا سکوت م یف و از  کنهیهمه رو دعوت به 
... گمیم مانیو پ مانیاز نر نباریو ا دمیبدم و من هم ادامه م هکه ادام خوادیمن م

ماش اونا چش دنیو با د گردهیبه عقب برم عیسر ایلع مایبا آوردن اسم پرهام و ن
 یاون عصب یچشما رمیم ... هر چقدر که من جلوترشهیاز شدت خشم قرمز م

 کردنبه روشددن  رسددمیو باالخره م شدددهیتر و نگاه من پر تمسددخرتر از قبل 
ضوع سالها برا یمو ضوع یخودم هم جا یکه  که مربوط به  یسوال بود... مو

ع*و*ض*ی شددد...  یآدما نیا هیباز ریکه ظالمانه درگ یخواهرم بود.. به کسدد
ش یصدا یدفعه تو نیا ا ب نجوری... همکنهیم دادیم بمن هم عالوه بر نفرت خ

شم م شته ول دونمینم گمیو م گمیخ  یداص شنومیکه م یزیتنها چ یچقدر گذ
که  یکه نگاش کنم... کس گردونمیسرم رو برنم ی... حتاوشهیس یادایداد و فر

 هیدر چند قدم میزندگ هیقاض نیقضاوت اشتباه رو در مورد من کرد... اول نیاول
سستین میحال یادیز زیاطرافم چ.... از دور و شکنهیمن م  نجوریهم اوشی... 

.. نگاه .شددهیبرده م رونیاز دادگاه به ب رراه انداخته توسددط چند نف دادیکه داد و ب
سددر و صددداها دوباره  دنیعالوه بر ترس و وحشددت پر از نفرته... با خواب ایلع

شته فقط م دونمی... خودم هم نمکنمیم فیشروع به تعر  گهید دونمیچقدر گذ
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مه چ دونمیتموم شدددده.... فقط م به  فمیوظ دونمیرو گفتم... فقط م زیه رو 
 انجام دادم... یخوب

 بپرسم شونیچند سوال از ا تونمیبنده م یقاض ی: آقالیوک
 کنهیشروع به حرف زدن م لیوک یجواب مثبت قاض با

شما گفتلیوک ص نی: خانم مهرپرور   رانیهنگام مرگ خواهرتون در ا یریخانم ن
مرگ  نیچند هفته بعد از ا یریکه خانم نصدد یور داشددتن در صددورتحضدد

 دیحرفتون رو ثابت کن دیتونیاومدن... شما چطور م رانیخواهرتون تازه به ا
 کنهیبرام تکون م یبا لبخند سر ندازمیم مانیبه نر ینگاه

خانم وجود داره که  نیا هی: اونقدر مدارک علگمیو م زنمیزل م ایآرامش به لع با
نه تنها در اون روزها بلکه از مدتها قبل با اسددم شددراره تابان  شددونیبات کنه ااث
 ...کردنیم یزندگ رانیا یتو

 پرهیم ایلع یاز رو رنگ
 دیحرف زدن مدارک رو رو کن یبه جا ستی: بهتر نلیوک
 ادیم یو به سمت قاض شهیبا اعتماد به نفس از جاش بلند م مانینر
 خانومه نیا ی هیجعل یاسنامه شن نیا یقاض ی: آقامانینر
تا سدد هی و ند  غذ د ید یچ کا قاضدد گهیو فلش و  بل  قا و در  ذارهیم یهم م

 دهتکون ب یسر یقاض شهیکه باعث م دهیم یبه قاض یحاتیموردشون توض
برام پاپوش درسددت  خوانیهمش دروغه.. اونا م نای: اگهیبلند م یبا صدددا ایلع

 کنند
 دیتونیبعد م رسددهی.... نوبت شددما هم مدینزن : خانم نظم دادگاه رو بهمیقاضدد

 دیحرفاتون رو بزن
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سوال د ایلع لیوک سهیهم م گهیچند تا  ستمیکه من تا اونجا که م پر به  یچ دون
 هدیاجازه م یقاضدد مونهینم یباق یسددوال گهیکه د تیو در نها دمیجواب م هیچ

 سرجام برگردم
رو  وشایالبد طاهاف س تسین اوشیاز طاها و س یکه خبر نمیبیبرگشت م موقع

شت... م دونمیبرد فقط نم رونیب هیبه کمک بق  قتیحق ندیشن دونمیچرا برنگ
 کنهیگام من یعمومه که با مهربون نمیبیکه م ییبراش سخت بود... تنها فرد آشنا

 یعصب یچشما جفتکه چشمم به دو  رمیگیتفاوت نگام رو ازش م یاما من ب
شحال یه امروز... هم هی... عجب روزفتهیم شهیپر م میخو اعتماد  ی... همه ک

و دوباره غم مهمون چشام  رهیگیم بیهوا... ته دلم عج رهیم شهیبه نفسم دود م
شحال بودم که برا تمی... اونقدر از موفقشهیم چند لحظه وجود االگل رو  یخو

من رو تو قلب سروش گرفته بود...  یارو که ج یفراموش کرده بودم وجود کس
م یاز وقت نداو  ریسدد ایبودمش... البد طبق معمول تو رو دهیده بودم اصددال 

 که متوجه کنمیرو م میسع یاطرافم غافل شده بودم... همه  طیو از مح کردمیم
 هیچون  شددهیحالم م رییو شددکسددت من نشدده اما انگار متوجه تغ یدیناام ی

 ...شهیم رهیتو چشمام خ میو م*س*تق زنهیمپوزخند پر از تمسخر بهم 
.. با هریگی... با نگاهش هم عشددق من رو به تمسددخر می.. لعنتی... لعنتیلعنت

منه..  یباز سددروش برا یکه زد یزور یبا همه  یدید گهینگاهش هم بهم م
م ه یسوزیبا اون نگاهت دل من رو م یکه دار ییبرم بهش بگم تو خوادیدلم م
شقت هم یستیماجرا ن یبرنده  داد  شنهادیبه من پ شیساعت پ کی نیچون ع

خودم چون  یخودم.. آره برا یسروش برا یآال نه برا ینه برا سوزهیدلم م یول
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بازنده  دونمیخودم خوب م اگه حرف از  یمنم... سددروش حت یاصددل یکه 
 دونمیدوست داشتن من هم بزنه فقط و فقط به خاطر عذابه وجدانه... خوب م

نطور . همو..قشهعش شهیمن باشه باز روح و قلبش پ شیاگه جسمش هم پ یحت
 مال سروش بود شهیهم ی شهیهمه فاصله هم نیکه روح و قلب من با ا

 یصددندل هیخودم رو به  یو به سددخت رمیگیرو از نگاه پر از تمسددخرش م نگام
برسددم اما  مانیو نر مانیمونده تا به پ ی... فقط چند صددندلرسددونمیم یخال

سمیم ستم همه  گهید کمی تر سقوط یسرپا وا شکنه و  دون کنم... ب مقاومتم ب
رو  امو چشددم کنمیپرت م یخال یصددندل نیاول یتوجه به اطراف خودم رو رو

 بندمیم
 نیا ی... امروز توی... تو... فقط تو مسددئولیکار رو کرد نیتو با من ا سددروش

 ییپر از تمسخر آال یلحظه فقط و فقط تو مسئول نگاه ها
 کنم یریکه از شکستن بغضم جلوگ کنمیرو م میسع ی همه

 میآشددنا شیکرد و رفت... با صدددا مینفر آمد صدددا کی: کنمیبغض زمزمه م با
 کرد و رفت می... ناگهان تنها رهادیکرد و رفت... نوبت اوج رفاقت که رس

 شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک قطره
ز خورده ا هی دیتا شددا زنمی... دسددتام رو بهم گره مادیز یلی... خلرزنیم دسددتام

 بشه لرزش کم نیا
 یتو بخوا هی... فقط کافدمی... قول مکنمیرو جبران م زیهمه چ ی: خانمسروش

شام رو باز م یزمزمه  دنیشن با سرعت چ سروش به  و اون رو کنار  کنمیآروم 
 نمیبیخودم م
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س یاز ب هنوز صندل هیحوا دم نگاه نکر یخال هیخودم در بهتم که چطور به کنار 
 ذارهیبهم گره خوردم م یدستا یآروم دستاش رو رو یلیاما اون خ

ستش رو پس مرهیتو هم م اخمام شدت د سع زنمی... به  سم رو  کنمیم یو  حوا
 شمیمتوجه نم زیچ چیبدم اما ه یقاض یبه حرفا
 فرصت بهم بده هی: ترنمم فقط کنهیآروم زمزمه م یلیخ سروش

از  اتفاقات نیا یهمه  دونمیتو رو خدا ترکم نکن... من نم ییسددروشددم آقا-»
صت  هیفرصدت بهم بده...  هینباش فقط  هیتو مثله بق یول خورنیکجا آب م فر

 میرو روشن کن زیهمه چ میکه با هم بتون
دفعه هم  نیاونقدر احمقم که ا یکنی.. فکر م؟یشد وونهی: باهم؟... دسروش

وجود نداره... تو راه خودت رو  یبا هم گهیبخوام گول حرفات رو بخورم؟... د
 ...کنمیراه خودم رو انتخاب م من هم یریم
جبران اشددتباهات  یاون هم نه برا خوامیفرصددت م هیسددروش من فقط ازت -

 اثبات خودم یبلکه برا
 گهیمن اثبات شده د یبرا یکاف یبه اندازه  یجنابعال یها: خ*ی*ا*ن*تسروش

 «ستیبه اثبات ن یاجیاحت
و مثل  کن یتو بزرگ یول ستمیزنده بودن هم ن قیال یحت دونمی: ترنم مسروش

 من نباش
قه م اشدددک نهیتو چشدددام حل ند تلخز به طرفش  زنمیم ی.. لبخ و سددرم رو 

 گردونمیبرم
 شهیمثله هم یهنوز هم خودخواه-
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... برق اشدددک رو تو چشددماش کنمینگاش م نی... غمگکنهینگام م نیغمگ
شکاش نم زشیر یاما اجازه  نمیبیم شک من مثله هم دهیرو به ا  زوریپ شهیاما ا
شمام به رو شهیقطره م هی.... طبق معمول شهیم دانیم سقوط  یاز چ گونه هام 
 کنهیم

 خونمی... از چشمات می: هنوز هم دوستم دارسروش
 زنمیم یزهرخند
 هی: هنوز نگات پر از مهربونسروش

 یبودن یتو بودن عادت کردم... وقت یرو بساز... من به ب تیسروش برو زندگ-
رام دل ب خودیساختم... ب یسخت بود ول یلیرو ساختم خ میمن بدون تو زندگ

 ندارم یاجینسوزون... من به ترحم تو و امثال تو احت
 ترنم............. یگیم ی: چسروش

شدن همه تازه به خودمون م با صال  یک دونمی... نممیایبلند  شد ا دادگاه تموم 
من هم از جام بلند نه....  ایتموم شده  دونمینشدم... اصال نم یچیه یمتوجه 

 و مانیبه کنار نر عیسددر دمویبگه که اجازه نم یزیچ خوادی... سددروش مشددمیم
 رمیم مانیپ

 بود دختر ی: کارت عالگهیو م زنهیم یمن لبخند دنیبا د مانینر
 یبر مانیتموم شده بهتره با نر نجایا گهی: کار تو دمانیپ

 میکه بر فتیاه ب:آره ... ترنم رگهیو م دهیتکون م یهم سر مانینر
 شد؟ یآخرش چ دمیمن نفهم-
 کنهیحکم رو اعالم م گهیتنفس اعالم کرده دو ساعت د ی: قاضمانیپ
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شما بعد که معلومه حالت  نجوری: ادهیو ادامه م کنهیشده براندازم م زیر یبا چ
 ستیخوب ن ادیز

 ییااخم و بعد از چند لحظه مکث با شهیم قیبهم دق مانیحرف پ نیبا ا مانینر
 دهیپر یلی... رنگت خمانهی: حق با پگهیدرهم م

 خهی: دستت هم که گهیم یو با نگران رهیگیدستم رو م بعد
 دیکنیشلوغش م نیدار ی: خوبم بابا.. الکگمیو م زنمیم یلبخند زورک هی
سمت نر یب مانیپ  نیریش زیچ هی: گهیو م گردهیبرم مانیتوجه به حرف من به 

 کن بخوره...فکر کنم فشارش افتاده براش بخر و مجبورش
صت حرف زدن بده به زور منو با  نکهیو بدون ا دهیتکون م یسر مانینر بهم فر

 کشهیخودش م
م ... کندازهیم مانینر یبه دسددتا یبه من و بعد نگاه ینگاه رتیبا ح سددروش

 شهیو رگ گردنش متورم م رهیکم اخماش تو هم م
 عادت کنه دیت باشم... کم کم باتفاو یبه حرکات سروش ب کنمیم یسع
 : همونجور که من به نبودش عادت کردمکنمیلب زمزمه م ریو ز کشمیم یآه
 ؟یگفت ی: چمانینر

 زنمیم یلبخند
 یداداش یچیه-
 یگفت زیچ هی دونمی: خرم نکن... ممانینر
 ادینم ادمیمن که -
 : اره جون خودتمانینر
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م که تند تند قد مانیو به همراه نر کنمیتوجه به سددروش قدمهام رو تندتر م یب
 کنمیحرکت م دارهیبرم

 خورده آرومتر هی مانینر-
حرص نخور..  گمیم ی: هگهیلب با غرغر م ریو ز کنهیرو آهسددته تر م قدماش

شت م ینکن.. همه چ تیخودت رو اذ ساب تو گو ... رهیخوبه.. مگه حرف ح
با د گار دارم  ما ازنمیحرف م واریان بت حرف گوش  هم نی.. بفر عاق آخر و 
 یبست خی خمکینکردنت.. مثل 

 کنمیم یزیر یو خنده  رمیگیم دهیهام رو ناد غصه
 رو ببند شتی: کوفت...نمانینر

.... 
 زنمایحرف م ی.. نخند... دارم جدستمی: مگه با تو نمانینر
 شهیبنفشه خنده رو لبم خشک م دنید با
منو آدم حسددداب  زنمیهمه حرف م نی: اگهیو م ندازهیبه من م ینگاه مانینر
رو باز کن  شددتیها... ن شددهینخند چه زود حرف گوش کن م گمیتا م کنهینم
 بخشمیخودم م یبه بزرگ میکه آدم بزرگوار یی... از اونجانمیبب
 نیکه از ب شددهیم یجواب یب یدوباره ذهنم پر از چراها مانیبه حرف نر توجهیب

 مهمه یلیچراش خ هیاون چراها  یهمه 
 مانینر-
سط حرفم نپر بمانینر  از اون هرکول دایادب... تو هم که جد ی: مثله کانگرو و
 یپریوسط حرفم م یه یگرفت ادی

 لحظه صبر کن هی مانی: نرگمیزحمت م به
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 شده ترنم؟ ی: چگهیلحنم م رییاز تغ متعجب
 آروم بشم کنمیم یو سع بندمیم یرو چند لحظه ا چشمام

 دختر... چت شده؟ ی:تو که منو کشتگهیم یبا نگران مانینر
 نفر حرف بزنم هیبا  دینشده....با یزی: چگمیو م کنمیرو باز م چشمام

 ؟ی:چمانینر
 مهمه یلیمن خ ی... برامانیمهمه نر-
 گهیوقت د هی یترنم... بذار برا ستی: تو حالت خوب نمانینر
باره رو در رو گهی... دمانینه نر- که من  رمیقرار بگ یمآد یجونش رو ندارم دو

 امیمن زود م نیبش نیساقط کرد... تو برو تو ماش یرو از زندگ
... حداقل ؟یایتنها از پس مشکالت برب یخوایم ی: اخه تو... چه جورمانینر

 امیبذار من هم باهات ب
 تونمیبه خودم ثابت کنم که م دیتنها برم... با خوامینه داداش... م-
 کنهیو با اکراه دستم رو ول م دهیتکون م یسر یبا ناراحت مانینر
شگمیآروم م یلیو خ زنمیم یروش لبخند به ... برو من هم زود ی: ممنونم دادا
 امیم

 دهیتکون م یسر
 ... منتظرتمای: زود بمانینر
به لحه از من  کنمینگاش م یمهربون با و اون بعد از چند لحظه مکث لحظه 

 شهیدورتر م
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شک... ب یلبخند... ب ی... بگردمیعقب برم به صه.. ب یا شا یغ هم  دیدرد... 
دمم ق نیاول کنمی... حس مدارمیقدمم رو برم نیتفاوت اول یرحم.. سرد و ب یب

ندازه  قدم نیدوم یمحکم نبود... برا یکاف یبه ا مت بنفشددده  یبار  به سدد
ش که به سمت دم... هر قکنمیدفعه محکم تر از قبل احساسش م نی.. ادارمیبرم

 خوامی... نمهشیو چهره ام سخت تر و سفت تر م رهیگیم شتریو ب شتریم بدل رمیم
که محبت تمام سددالهاش فقط و فقط  یکسدد یچهره ام گرفته باشدده اون هم برا

من  همونجور که با کنهیم ی... داره با انگشددتاش بازنهییتظاهر بود... نگاش پا
ن م دنیو با د ارهی... نگاش رو باال مشهیحضورم م یکرد... انگار متوجه  یباز

شکش م  هی یکه اومدم تا باهاش حرف بزنم... برا شهی... البد باورش نمزنهیخ
.. .ادیصددورتش فرود ب یتا رو رهیو دسددتام باال م کنهیلحظه خشددمم فوران م

... شهیاما وسط راه دستم متوقف م شهیمن م هیلیو منتظر س بندهیچشماش رو م
 نهیشیم امرو لب یپوزخند

 کنهینشد چشماش رو باز م یلیاز س یخبر نهیبیکه م یاز مدت بعد
 قیارفن یستیهم ن یلیس نیا قیال ی: حتگمیو م دمیبا تاسف تکون م یسر

شک شماش جمع م ا ه ب یشتریو پوزخند من لحظه به لحظه رنگ ب شهیتو چ
 رهیگیخودش م

 : ترنم؟!بنفشه
 کنمینگاش م فقط

 فتمیگذشته ها م ادی به
 «؟یشیم... با من دوست ممن ترنم -»

 عمرم یتمام سالها ی: شرمندتم... به اندازه بنفشه
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 کنمیم ریدوران مدرسه س تو
 : ترنم؟!بنفشه»
 هوم-

زرگ که ب یوقت ی... حتمیاز هم جدا نشدد چوقتیه میبه هم قول بد ای: ببنفشدده
 ی.. حت.میکه ازدواج کرد یوقت ی...حتمیکه دانشددگاه رفت یوقت ی... حتمیشددد

 میکه بچه دار شد یوقت
 ی... ما واسدده دمی... قول میخواهر دمی...من قول مم؟یمگه قراره جدا بشدد-

با هم دست  ای... تا اخر عمر... اصال بمیبا هم دوست بمون شهیهم ی شهیهم
 ه؟ینظرت چ میبد

 : آره دوستم... موافقمبنفشه
 می: دوستترنم

 «شهیهم ی شهی: تا همبنفشه
 بندهیم راه گلوم رو بغض
 خورمیبشه ترنم... قسم م ینجوریا خواستمینم چوقتیه خورمی: قسم مبنفشه

رو باور  یقسم چیامروز ه ی... ولخوردمیتو قسم م هیپاک یرو یروز هیهم  من
واسده گفتن  یزیمعرفت چ ینامرده ب هیرو... چون قسدم  یقسدم چیندارم... ه

 نداره
 ...شنیم ریقطره قطره از چشماش سراز اشکاش

 نهکینگاش م یکناره بنفشه که مسئول مراقبت از اونه با دلسوز هیچادر زن
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شه شه ابنف شت اونا چه نق  یدارن... وقت ی:ترنم باور کن من روحم هم خبر ندا
که فهم چه قراره د دمیهم  باز دمیاوضددداع از  خدا میخودم هم وسددط  به   ...

 راه برگشت نداشتم یبشه ول ینجوریا خواستمینم
 دادم؟یپس م دیان اشتباهاتت رو من باتاو یعنی

 اونقدر با دقت نگاش خوامی... مکنمیتفاوت و سددردم فقط نگاش م ینگاه ب با
 خوردم نیزم نطوریا یچ یو برا ینره که از ک ادمیکنم که تا آخر عمر از 

نگ م نیآسددت به نهیمانتوم چ ماس م ز با الت خدا گهیو   یزیچ هی: ترنم تو رو 
گ با اون ن ندازه بگو....  به ا نده ترم نکن... من   یکاف یاه پر از حرفت شددرم

 شرمنده ام
 بنفشه؟ یگیم یچ-»

زبون  هیبه  دیبا ای! ؟یفهمی.. مخوامیدوست ه*ر*زه نم هیمن  گمی: دارم مبنفشه
 کنم تیحال گهید
 گ*ن*ا*همیمن ب یدونیندونه تو که خوب م یبنفشه حالت خوبه؟... هر ک-

 یتو من چ ضیضددد و نق ی.. هان؟!.. به جز حرفا!دونم؟یم ی: من چبنفشدده
 !دونم؟یم

.... 
 یچیکه من ه یدونی... خوبه خودت هم خوب می. جواب نداره؟ی: چبنفشدده

 «یچی... هدونم؟ینم
باز م باالخره به تلخ کنمیدهنم رو  ندگگمیم یو  رو جبران  یچ تی: شددرم

باد رفته ام رو بهم بر م ی... آبروکنهیم ته دل رو  ینده ها... خگردونه؟یبر  از 
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 ... ترانهکنه؟یحذف م میشددبانه ام رو از زندگ ی... بغضددهاکنه؟یمهمون لبام م
 اد؟یمکار من  یبه کجا تی... شرمندگکنه؟یرو دوباره زنده م

 : ترنم من...........بنفشه
ها  ی... خودت گفتنومدمیها ن ی: واسدده گفتن گفتنگمیباال و م ارمیرو م دسددتم

 تمی... بذار باهات رو راست باشم ظرفیاز پشت بهم خنجر زد و یدونستیرو م
 خوردم داغونه داغونم ییوفا یخنجر ب بهیپره... از بس از آشنا و غر

 سهیاز اشک خ صورتش
ستادم و دارم باهات حرف  یرو در رو نجایاگه االن ا- شم تو وا شم به چ تو چ
 یچرا برا هیراسدددت... چ هی... اونم جوابه زهیچ هیفقط و فقط به خاطر  زنمیم

کار رو  نی... بگو چرا بنفشددده؟... چرا باهام ا؟یکه سددرم آورد ییتموم بالها
 ؟یفروخت یرو به چ مونیدوست ی... تمام سالها؟یکرد

سالهارمی.. به کمکش نمشهیخم م زانوهاش که هر وقت کمک  یی... مثل اون 
شتش بودم به کمکش نم ست پ س نی... ارمیخوا ست یک  دوران که جلومه دو

... یچی.. هستین یچی. اصال هستیدشمن هم برام ن هی یحت ستین میکودک
 برام ناآشناتره یا بهیدختر از هر غر نیامروز ا
شروع به حرف  کنمینگاش م منتظر بعد از چند لحظه مکث باالخره با هق هق 
 لی... سددشددهیگردتر م رتیو من هر لحظه چشددمام از شدددت ح کنهیزدن م

مادرش... از  ی... از سددرکوفتاگهی... از گذشددته ها مکنهیحرفاش داغونم م
متوجه اش نشددددم.. از  چوقتیکه من ه یی... از نفرتهاجاشیب یحسدددادتها

که  یکه من باعثش بودم... من گهیم ی... از از دسددت دادن شددغلگهیم ششددغل
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عمرم با وجودم باعث آزارش  یبه آزارش نبودم تمام سددالها یراضدد چوقتیه
 ...شدمیم

 نهیشیرو لبم م یتلخ دلبخن
مشکل  نیبود دهن باز کنه و بگه ترنم من ا یبود بهم بگه... فقط کاف یکاف فقط

به خاطر رفتارا نیهمه تنفر... ا نی... امیحلش کن ایرو دارم ب  یهمه نفرت... 
... مگه من مسددئول رفتار خونوادش بودم... مگه من کف دسددتم رو بو گرانید

ارام و رفت هایاز شوخ اشته حکم خواهرم رو برام دک یکرده بودم که دوستم کس
م رو عمر یسالها شتریکه ب ی... مندونستمیم دی... من از کجا باشهیناراحت م

 نهکیکه اون داره به زور تحملم م دونستمیم دیبا اون گذرونده بودم از کجا با
حرف آخرش از  دنیبا شددن یول شددنیم شددتریوارده ب یبه لحظه شددوکها لحظه

 کنمیو تعجب هنگ م رتیشدت ح
 کجا بود؟... یدونیضربه ات م نی: اما بدتربنفشه
 دهیخودش ادامه م شهیجوابم نم منتظر
گرفتن عشقم بود ترنم... من عاشقش بودم... از همون  تیکار ی: ضربه بنفشه

 یکه با خواهرش دوسددت شدددم... از همون موقع ی... از همون موقعینوجوون
 تویانومخ نیکوچولو ا هیبنفشدده خانم  گفتیو م زدیند مبهم لبخ یکه با مهربون

 ما منتقل کن یبه سها
... 

شه سبنف شق  شق بودم.. عا ساوشی: آره.. من عا شق ک ا ب یکه جنابعال ی... عا
 یخواهرت کرد بیشده اون رو نص نییتع شیاز پ یهزار تا نقشه 

 شهیخارج نم از دهنم یحرف چیجوابش رو بدم اما ه خوامی... مشهیباز م دهنم



wWw.Roman4u.iR  1254 

 

شه اما  یکنیدخالت م گرانینداره که تو کار د یچقدر گفتم به تو ربط ادتهی: بنف
 ...یتو باز به کار خودت ادامه داد

وارد  خوامی... خودم مرسددنیجا نم چیدو تا با خجالتشددون ه ه نیبنفشدده ا -»
 عمل بشم

 سر جات نی... بشیکنیخودت بلغور م یواسه  ی: چبنفشه
 گهیفقط همد دیدو تا تا آخر عمر با نیا نمی.. اگه قرار باشدده من بشددبرو بابا.-

 رونگاه کنند و لبخند بزنند
 نداره؟... دخالت نکن ی: ترنم به تو ربطبنفشه

شه ه - سته  ی.... اوندختر؟یگیم یدار یمعلومه چ چیبنف  وشایس یکه دل ب
 شده ترانهف خواهرمه

 اون شده باشه یبسته هم دل  اوشیکه س شهینم لیدل ی: ولبنفشه
 نمیبیعشق رو م اوشینگاه س یمن از تو-

که  یبه جز تو نگاه کسدد ینیبی: برو بابا... تو هم که تو نگاه همه عشددق مبنفشدده
 ؟ینیبب دیبا
 !ه؟یبنفشه منظورت چ-

 یچی: هان؟!... هبنفشه
 یدنکنه تو هم عاشق ش نمی... اصال صبر کن ببیناراحت کنمیبنفشه حس م-

 وونهی: دهبنفش
 کنمیم فشیبه خودم بگو دو سوته برا رد یبار عاشق شد هیاگه -

 : کجا؟بنفشه
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 بشم اتیکه وارد عمل رمیدارم م-
 : ترنم نروبنفشه

 یمن کار نداشت یبه کارا چوقتیچته بنفشه؟!... تو که ه -
خواهرت رو  گمیندارم فقط م یحاال هم ه کارات کار نی:بدددد ددددبدددد ددددبنفشه

 نکن کیکوچ
 ... حاال برم؟کنمینم کشینترس کوچ-

 بکن خوادیدلت م ی: گم شو برو هر غلطبنفشه
 ؟یکجا بنفشه؟... چرا واستاد-

 برم خونه خوامی: خسته ام مبنفشه
 خب برو تو اتاق من استراحت کن-

 «خورده کار هم دارم خداحافظ هی: نه نفشه
 یاددی: اما تو باز هم اونا رو سر راه هم قرار مبنفشه

رو دوسددت  گهیهمد شیوقت پ یلیاز خ اوشی... ترنم و سددگهیداره م یچ نیا
بعدها خودش  اوشیسدد ی... حتخوندمیرو م نیداشددتن... من از نگاهشددون ا

نه گفته بود که از قبل عاشددقش بوده من فقط اونا رو بهم  به ترا بارها  بارها و 
ستاده واقعا یکه رو به رو یدختر نیکردم... ا کینزد شه؟.ه؟یک من وا .. ... بنف

که  یباشه... بنفشه ا میبنفشهف خواهر منفدوست دوران کودک تونهینم نینه... ا
 یواقع یخام ذهن خودم بود... بنفشدده  االتیمن از اون سدداخته بودم فقط خ

 برام ناآشناست یلیخ یلیخ
کر به من ف چوقتی... تموم اون سدالها هی.. تو هم دوسدتم نبودینیبی: مبنفشده

 ...؟ینکرد
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من؟... من تموم اون سددالها دوسددتت نبودم... من تمام اون سددالها خواهرت -
موضددوع از چه قراره؟... من  یدونیم ی.... ولسددتین ینبودم؟... باشدده حرف

 گرفتمیم دهیبدت رو ناد یو رفتارا سددپردمیرو به خاطر م نمونیخوب ب یاتفاقا
 میبار از وفادار هیادم رو به روت واست ی... از وقتیکردیتو برعکس عمل م یول

 یبگ یخوای... م؟یکه باهات داشددتم نگفت یخوب یبار از رفتارا هی... ینگفت
سالها من آدم بده  ستاد یتمام  ستان بودم و تو آدم خوبه؟.. جلوم وا و من  یدا

به ا یکنیرو محکوم م با خودت  ما  مه  یکنیفکر نم نیا با ه تارام  که من رف
 یوندی... میتحملم نداشددت یواسدده  یلیدل یودبود... اگه ازم متنفر ب کسددانی

 چوقتیمن رو ه هیمشکل از افکار توهه.... کمکها و همراه ستیمشکل از تو ن
گه م ینیبیاالن هم نم نیهم یدیند فا رو تحو نیا یدیدیکه ا من  لیحر
نوز خاطرات به گل نشسته مون ه یبه گذشته تو ال به ال یبرگرد هیکاف یدادینم

 کرد... دایخوب پ بخو یزایچ یلیخ شهیهم م
 کنمیگذشته ها فکر م به

 کردمیو آرومش م ختیریکه تو آغوشم ساعتها و ساعتها اشک م ییشبا اون
گذاشددتم و  شیبه زور شددوهرش بده من پاپ خواسددتیکه مادرش م ییروزا اون

 اونقدر رو مخ مادرش راه رفتم تا نظرش عوض بشه
 شیو شددبا رو پ زدمیم میمن از زندگ کردیم ییکه احسدداس تنها ییسدداعتها اون

 گذروندمیاون م
 تا مشکالتش رو با مادرش فراموش کنه خندوندمشیکه م ییلحظه ها اون
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 یعشق رو از تو چشما یکه داشت یی: با تمام ادعاهاگهیو م کشهیم یآه بنفشه
ند قتیترنم؟... قبول کن من خواهرت نبودم ... ه یمن نخو مه چو  ی... کل

شده بود اما ته دلت هم م خواهر فقط ورد ستیزبونت  س یدون که خواهرته  یک
 یو بزندش ریق یتونیکه نم یکه هم خونته ترانه ست... کس یترانه ست... کس

م غ چوقتیو بس... چون ه یترنم فقط کنارم بود یترانه سددت... خواهرم نبود
 چوقتی... هیدیدیچشمام رو نم

 رمیمقدم به عقب  هی دمویرو با تاسف تکون م سرم
ا تو از ب یکه من با دوسددت ییتموم اون سددالها فی... حفیبگم ح تونمیفقط م-

ست دادم... ح شتم که ب بیبنده علم و غ یکنی... تو فکر مفید ش امیدا ق و ع
دوستت بودم و انتظار داشتم وفادارانه  مانهیغم رو از تو چشمات بخونم... صم

 ....یرو بزن تحت حرفو را ینیجلوم بشدد یتونسددتی... م یباهام همراه بشدد
مطلع شدم  اوشی... من اگه از عشق ترانه و سزدمیهمونطور که من حرفام رو م

ستش حرف م نیا لشیدل شت با دو شقش دا  یت... وقزدیبود که ترانه در مورد ع
رو کتمان کرد من هم کم کم کنجکاو  زیمورد باهاش حرف زدم همه چ نیدر ا

شق شدن  ینجوریکردم... من ا ها دنبال یمهمون یشدم و نگاهش رو تو از عا
 نیموضوع فکر کنم که بهتر نیبه ا تونستمیم یخواهرم مطلع شدم اما چه جور

 زیو انتظار داره من خودم همه چ گهیبهم نم زیچ چیه شهیعاشق م یدوستم وقت
 رو بفهمم

 ینجوریا خواسددتمیمن نم نایا ی: ترنم با همه گهیو م ندازهیم نییرو پا سددرش
 بشه
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من  نگو با چکسیبه ه چوقتیه یدوران دبسددتان اری: گمیو م زنمیم یخندپوز
سددال در حق  انیبفهمه بعد از سددال ی... که اگه کسددچوقتی... هیکرد کاریچ

 چیبه ه چوقتیه یکرد ییچه کارا یبسددت یدوسددت مانیکه باهاش پ یکسدد
 دمیکه ازت د یخ*ی*ا*ن*ت ی... من با همه کنهیاعتماد نم ایدن یتو یدوسددت

ست خوب ابا ضربه زد مانیز هم به وجود دو  یدارم... چون هر چقدر تو بهم 
 از من نداشت بلندم کرد یکه شناخت چندان ییبه همون اندازه ماندانا

سالهادمیادامه م رمیکه دارم عقب عقب م همونجور ستت بودم  یی: تمام  که دو
 دشددیحل م زیهمه چ یبود بگ ی... فقط کافینکرد یدر حقم دوسددت چوقتیه

 یاما با تظاهر به دوست بودن از پشت بهم خنجر زد
 : ببخش ترنم... فقط ببخشگهیو م کشهیم یآه

 ییبا صدددا رمیم مانیو همونجور که دارم به سددمت نر کنمیرو بهش م پشددتم
دارم که رو ن تشیظرف گهی... دلمی: نخواه بنفشددده... نخواه.... تکمگمیگرفته م

شم...ظرف شم و دوباره داغون ب شه  ادتیپره... فقط  یاز هر پر شتریب تمیببخ با
 کن.. از پشددت وتو قلب طرف فر یخنجر رو فرو کن یبعد که خواسددت یدفعه 

 ... هریمردونه بجنگ ریبگ ادیرو به همراه داره...  یجیضددربه خوردن مرگ تدر
 از جانبت ییها یادگاری نیچن قینداشددتم که ال یباهات جنگ چوقتیچند ه

 باشم...
 شدم مونینم خدا شاهده همون روزا پش: تربنفشه

االن هم با خودت روراست  ی: حتگمیو م چرخونمیلحظه سرم رو به عقب م هی
شیستین شن م قتیهمون روزا حق یبود مونی... اگه پ  ی... تو حتیکردیرو رو
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رو که  یکار نیرو کن بنفشه فقط ا تی... زندگ؟یستین مونیاالن هم پش نیهم
هنوز  الحق دشددمنت هم نکن... من بعد از چهار سدددر  یرو حت یبا من کرد

 با من بودن دیق یاول دوست یتو همون روزا یبودم ول دواریام مونیهم به دوست
 رو باختم میزندگ هی... چه ساده لوحانه بازیبود یرو زد

هم  یظاهر یتفاوت یو ب یاون همه سدرد یتو ی.... حتشدهیپر از غم م چشدام
 دونمیبرم... نم خوادیاز چشددام خوند.... دلم م یتغم رو به راح شددهیمطمئنم م

 یجا هیبرم... برم  نجایدوسدددت دارم هر چه زودتر از ا دونمیکجا؟!... فقط م
*و*س ه هینشدده... عشددق به  لیتبد قینارف هیبه  قیکه توش رف ییجا هیدور... 

 هینشددده.. برادر به  لیرحم تبد یب ینامادر هینشددده... مادر به  لیزودگذر تبد
شددهر و آدماش دل  نیاز ا خوادینشدده... دلم م لیتبد یشددگیهم یمن خوندشدد

در حقم کردن....  یدر حقشددون کردم و چ یفکر نکنم چ گهیبکنم و برم...تا د
تا  ندازمیبه اطراف م یبنفشه نگاه بهتوجه  یحد بد بودم... ب نیتا ا یعنی ایخدا

خاطر نگران مانیمطمئن بشددم نر ته... وقت یبه   نمیبیرو نم انمینر یبرنگشدد
 تا زودتر برم کنمیم ادیمنتظرمه... سرعتمو ز نیتو ماش شمیمطمئن م

 : خانم کجا؟بهیغر زن
 چند لحظه با اون خانوم حرف بزنم شهی: مآالگل

 داره تی: نه... برام مسئولبهیغر زن
 : فقط چند لحظهآالگل

 قهی: فقط چند دقگهیبا حرص م بهیغر زن
 رپرور؟!: حتما...خانم مهآالگل
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شنا مهین یصدا با سر جام متوقف م یآ صله شمیآالگل  سروش با فا ه ن ی... 
 رو به رومه... پشتم به آالگله و نگاهم به سروش یچندان دور

 یای... عشقه سروشه که باشه... دننمشیبب خوادیبرگردم... دلم نم خوادینم دلم
 یو از همه سددروش باز گذاشددتم  یکه راه رو برا نیسددروشدده که باشدده... هم

 گهیرو د یکی نیسخته.... تحمل ا ایدن یهمه  یآرزوهام گذشتم برام به اندازه 
س ییندارم... تحمل رو در رو ستم و ب یبا ک شقم رو ازم گرفت  عدکه اول دو ع

از دست داده بودم فقط خودم  نایقبلتر از ا یلیرو ندارم... هر چند دوستم رو خ
کهیبدون ا خوامیم دونسددتمینم بدم راهم رو بگجواب ن باز رمیش رو  که   و برم 

... جنس نگاش رو دوسدددت دارم... مهربونه شددمینگاه سددروش م یمتوجه 
 هیی... نگاش از همون نگاه هاشیپ سالمهربونه... مثل گذشته ها... مثل چهار 

باره د یآرزو کردمیکه فکر م به گور م دنشیدو گار هنوز متوجه برمیرو  ... ان
... کنهیمن رو کنکاش م ین نگاهش فقط چشددماحضددور آالگل نشددده... چو

دسددت از کنکاش  خوادیانگار نم یول گردهیم یتو چشددمام دنبال چ دونمینم
شده  ایکه برام رو ییلبخند از جنس گذشته ها هیلبخند رو لبشه...  هیبرداره... 

... کم کم وجود شمیمتوجه باشم من هم تو نگاهش غرق م نکهیبودن... بدون ا
با کنمی... مکان و زمان رو فراموش مبرمیم ادیرو از  زیه چهمه کس و هم  ...

ساس م ییسرما یوجود همه   ینگاهش جون یاز گرما کنمیکه تو وجودم اح
 رمیگیدوباره م
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... امیبه خودم م نهیشیم شیشونیپ یکه رو ییچقدر گذشته اما با اخما دونمینم
که  نمیبیو آالگل رو م مگردی... به عقب برمدهیم ریینگاهش و به پشتم تغ ریمس

 نهیشیرو لبم م ی... زهرخندزنهیبه سروش لبخند م یبا مهربون
 حضور عشقش شده... یبگو... آقا تازه متوجه  پس

براش تکون  یو با تاسددف سددر دوزمینگام رو به سددروش م یحرف چیه بدون
 ...دمیم

ه ک منه یواسدده  یمتاسددفم سددروش واقعا برات متاسددفم لبخندت تا زمان برات
 آالگلت نباشه

 کنمیحرکت م یسمت خروج به
خودت متاسددف باش که  یسددروش متاسددف نباش احمق جون... واسدده  یبرا

 یانتخاب دوم شهیهم
 کنهیدوباره صدام م آالگل

 به راهم ادامه بدم خوامیآالگل م یتوجه به صدا یب
 دهیو اجازه نم رهیگیدستبند زدش م یمچ دستم رو با دستا که
 : کجا دختر؟هبیغر زن

 حواسم نبود دی: ببخشآالگل
 : برام دردسر درست نکن.. زود تمومش کنبهیغر زن

 قهی: باشه خانوم... فقط چند دقآالگل
 دوزهیخورده فاصله از ما نگاهش رو به آالگل م هیبا  زن

 هیکت عیسددر ی... با حرکتشددهیتر م ظیحرکت آالگل اخماش غل نیبا ا سددروش
 از قبل... شددتری... برهیگی... دلم مادیو به سددمت ما م رهیگیم واریاش رو از د
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سهی... البد مشهیاز هم شتریب شقش حرف تر ش مجدد یاز ابراز عالقه  یبه ع
ته سدداخ یدل چیهکردن  رونیو ی.. نترس... من برانیراسددت یبزنم... نترس آقا

 اگه اون دل از آن دشمنم باشه ینشدم... حت
 نیداشت فیور؟!... تشر: کجا خانم ترنم مهرپرآالگل
رف ح یو ب گردمیبه عقب برم یتصددنع یو با خونسددرد کنمیرو تو هم م اخمام

 کنمینگاش م
ل بلب یادیروز تولدم ز ادمهیخانم خانما... زبونت کوتاه شدده؟...  هی: چآالگل

 یکردیم یزبون
 یاسه که و یو با آرامش برمیگوشش م کی... لبامو نزدنهیشیرو لبام م یزهرخند

س نف قیال یکه حت یکسدد یگرفتم وقتم رو برا ادی: گمیم بهیخودم هم عج
 تلف نکنم ستیهم ن دنیکش
 کشمیم رونیاز تموم شدن حرفم دستم رو به شدت از دستاش ب بعد

صبان رهیتو هم م اخماش سع شهیم یو ع شه...  کنهیم یاما  سرد با مثل من خون
 که رو به یاقتیل یآدم ب نی: همگهیم یبه آروم یتصددنع یاون هم با خونسددرد

در طول  یرو در عرض چند ماه مال خودش کنه که جنابعال یروته تونست کس
ست سال نتون ش یپنج  شق و  ضافه برا یکن داتیاون رو عا ش یپس زور ا ق عا

 عاشقت نبود نزن چوقتیکه ه یکردن کس
خه... تلخ تر از زهر ول حرفاش تهیآم یتل مه قتیبا حق خ با ه  یقیحق ی... 

تاب و تحمل شکست رو در مقابلم  نیاز ا شتریب تونمیحرفاش باز هم نم بودن
 داشته باشم
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سگمیم یظاهر یتفاوت یب با  ستمیمن ن زنهیم خودیکه فعال داره زور ب ی: اون ک
از وجود من داشددته  یترسدد دینبا یدار مانیهمه به عشددقت ا نی....اگه اییتو

 یو ب تیاهم یونقدرا هم بکه وجود من ا یدونیانگار خودت هم م یول یباشدد
 ستین ریتاث
 می... بهتره برگهی: بسه دبهیغر زن

 قهیدق هی: فقط گهیو خطاب به زن م ارهیانگشت اشاره اش رو باال م آالگل
باره  ییبا اخما زن و آالگل تلخ تر از  رهیگیخورده از ما فاصددله م هیدر هم دو

 چوقتیشددده ه کیکه جسددم و روحش رو با من شددر ی: کسدددهیقبل ادامه م
 رونیمن بکش ب یسوخته بشه... پات رو از زندگ یمهره  کیعاشق  تونهینم
ه ک کنهیم رییچقدر حال و روزم تغ دونمی... نمبندمیم خیحرف آالگل  نیا با

 ...شهیتمسخر نگاهش پررنگتر از قبل م
بازهیقاهر بیرق با ا شی...  با  هیآرامشددم ظاهر دونهیم نکهیرو خوب بلده... 

... میارینم گهیهمد یبه رو چکدومیه یول هیباز هی شیخونسددرد دونمیم کهنیا
 میبرابر کی کیقسمت  نیچون تو ا دیچرا؟... شا دونمینم

سته ول یبد بغض ش ستن رو بهش نم یاجازه  یتو گلوم ن شمدمیشک  یا... چ
چرا؟!... دلم هم  دونمی.. نمرهیقدم به عقب م هیو  شددهیپر از ترس م هویآالگل 

 هینشددویکه آالگل با همه پر زنمیم یبدونم چرا؟!... فقط لبخند تلخ ادخوینم
 کنهیم رتیچشماش باز هم از لبخندم ح

اون  یفراموش کرد نکهی: مثله اگمیم یبرم با لحن گرفته ا خوامیکه م همونجور
 یگذاشت من نبودم تو بود یگرید هیزندگ یکه پاش رو تو یکس
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شته برم یغم با  تا زودتر برم... هر چند مطمئنم با رفتنم دمگریصد برابر از گذ
ست نم یچیهم ه شن نجایرفتن رو به ا یول شهیدر  حیترج دنیموندن و حرف 

 دمیم
س گردمیبرم نکهیهم ست م کنمیبرخورد م یبه ک ا مرز ... تدمیو تعادلم رو از د

صله ا ستا یافتادن فا ه ... بدون نگاه بشهیدور کمرم حلقه م یکی یندارم که د
س تونمیش هم مصورت شخ  ک سروش ن یبگم اون  شش ستیبه جز  ... آغو

 ستیمال من ن گهیکه د نهیهمون آغوشه فقط فرق با گذشته تو ا
قب هلش م به به ع جاش تکون  یلیم هی یکه حت دمیشددددت  متر هم از 
 ...خورهینم
 ؟یبه ترنم گفت ی: چگهیم یو با لحن خشن کنهیاخم به آالگل نگاه م با

 من نداره یبه تقال یه از دستش خالص بشم اما اصال توجهک کنمیم تقال
 دیهمفیم دی... باالخره که بازمیرو عز قتی: حقکنهیبا پوزخند نگاش م آالگل

 ندازهیبه آالگل م یبه من و نگاه یمتعجب نگاه سروش
 رو؟! ی: چسروش
 !؟یدونینم یبگ یخوایم یعنی: گهیو م دهیخودش رو متعجب نشون م آالگل

 یو بدون توجه به تقالها زنهیبه موهاش م یکالفه با دست آزادش چنگ شسرو
 تا جلب توجه نشه برهیم یمنف من رو به گوشه ا

 : ترنم؟!گهیم یلحن نرم با
 ولم کن-
 بهت گفت؟ ی: آالگل چدهیهمون لحن ادامه م با
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 ولم کن گمیم-
 ؟یل شدقببهت گفت که گرفته تر از  یچ یفقط بگو اون لعنت ی: خانمسروش

 ولم کن ی: لعنتگمیم یبلند بایتقر یصدا با
سمت ما جلب م نگاه سروش ب شهیچند نفر به  م : ترنگهیتوجه به همه م یاما 

 یخیبهم ر ینجوریبهت گفت که ا یفقط بگو چ
 زنمیم یزهرخند

... من؟... مگه از اول حال ؟ی...کختم؟ی!... بهم رن؟یراست یآقا نیگیم یچ-
تهیبهم ر نیگیکه االن م و روزم خوب بود قا... من از اول  خ نه آ شددددم... 

تهیبودم.. بهم ر نجوریهم ها... بخ من دل  یکس... پس برا ی... تلخ... تن
 نگفتم یچیعشقت.. نترس بهش ه شهینسوزون... برو پ

ست خودم ن یچیه ضستید ض بندمیوقتا جمعش م ی.. بع فرد وقتا به م یو بع
 ...کنمیصداش م

 چهیپیپهلوم م یتو یکه درد بد دهیر دور کمرم فشار مرو محکمت دستش
 ه؟یچ ی... دلسوز؟یگیم یدار ی: ترنم چسروش

 کنمیم یو ناله ا ادیشدت درد اشکم در م از
 کنهیدستش رو شل م ی... حلقه کنهینگام م ریمتح سروش

 زنمیو از شدت درد نفس نفس م ذارمیپهلوم م یرو رو دستم
 شده؟ ی: ترنم چسروش

 یبا دو به سددمت خروج دمویقدرتم هلش م یتوجه به درد پهلوم با همه  دونب
 کنمینم یسروش هم توجه یترنم ترنم گفتنا یو به صدا رمیم

******* 
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 &&سروش&&
و صدداش  دوهیمتعجب مردم پشدت سدر ترنم به سدرعت م یمقابل چشدما از
ش یاما ترنم ب کنهیم سمت ما صبح تو رهیم ینیتوجه به اون به  شکه  سته ش ن

 نهمایاسددمش نر دهیو به پسددر پشددت فرمون که تازه فهم شددهیبود... سددوارش م
... سددرعتش رو دهیتکون م یو سددر کنهیبه اون م ینگاه مانی... نرگهیم یزیچ

صادف کوچ نیا خوادینم کنهیم شتریب ست بده... بخاطر ت  یکیبار ترنم رو از د
شت پاش درد م صبح دا ستیم نایوگرنه زودتر از ا کنهیکه  سه... به ترنم ب تون ر

ش نکهیقبل از ا ش نیبه ما سه ما شن م نیبر ت از سرع هیو به از چند ثان شهیرو
شماش رد م  زنهیکه نفس نفس م نجوراز رفتار ترنم همو دی... ناامشهیمقابل چ

سعرهیگیزانوهاش رو م شهیخم م س کنهیم ی..   کاریچ دونهیتازه کنه... نم ینف
 خوشحاله نایا یبا همه  یکنه ول دیبا

س بعد ست وا یاز تازه کردن نف  تسی: مهم نکنهیلب زمزمه م ریو ز ستهیمیرا
فاق تهیم یچه ات نده ا نهی... مهم اف نده ا نهیترنمم... مهم ا یکه ز ... یکه ز

 عشقم کنمیرو مثل سابق م زیدرستش کنم... همه چ تونمیکه م دونمیم
ترنمف عشددقف  شددهیاورش نم... هنوز هم بمونهیمعجزه م هیبراش مثله  زیچ همه

 کشهیوجودش زنده هست و نفس م یهمه 
 ی... شماره ندازهیبه شماره م ی... نگاهادیبه خودش م شیزنگ گوش یصدا با

ست... تازه  س ادیطاها شوکهافتهیم اوشیطاها و  بهش وارد  یبزرگ ی... امروز 
 شد

 اوشیس چارهی: بکنهیزمزمه م رلبیز
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 دهیجواب م باالخره
 اهاسالم ط-

 : سروش نذار ترنم بره... تو رو خدا سروش نذار برهگهیم یبلند یبا صدا طاها
 هیگیدلش م ته
 کشهیم یآه
 طاها اون رفت-

 !؟ی: چددددددددددطاها
 کردم که نگهش دارم نشد یهر کار-

 سروش؟.. دادگاه که هنوز تموم نشده؟ یگیم ی: چطاها
 برگرده دیطاها... شا دونمینم-

 بره سروش؟ یچرا گذاشت: طاها
کنم سددروش.. اون محاله ماها  داشی: حاال از کجا پگهیم یلحن درمونده ا با

 رو ببخشه... محاله دوباره برگرده... محاله
 ندازهیبه اطراف م ینگاه ی...با کالفگشهیم یحرف طاها خال نیدلش از ا ته
 کنم؟ کاریچ ای: خداگهیکه فقط خودش بشنوه م یطور رلبیز

 یذاشتیم دیبره سروش... نبا یذاشتیم دی: نباهاطا
 یهم دنبالش اومدم ول نیکنم؟.. از دستم فرار کرد... تا دم ماش کاریچ یگیم-

 شد و با اون پسره که اومده بود رفت نیسوار ماش
 شنوهیطاها رو م یگرفته  یصدا
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سروش... حق داره که بره ولطاها مون  کنم... همه داشیپ دیمن با ی: حق داره 
بد کرد یلیخ با شددتریب میدر حقش  مان... ما مه من و  کنم...  داشیپ دیاز ه

 ترنمه یامروز خونواده بخاطر دل شکسته شده  یبتهایمص
 از کجا؟... دونمیکنم فقط نم داشیپ دیبا ای: خداگهیم یدرموندگ با
 که هنوز تو دادگاهه فتهیم مانیپ ادی

 مانیطاها... پ-
شهر رو بگردم..  نیا ی: سروش کجادهیسروش ادامه متوجه به حرف  یب طاها

 کجاش رو؟
 : طاها با توام؟زنهیداغون داد م یاعصاب با

 ؟یزنی: هان؟.. چته؟... چرا داد مطاها
 هنوز تو دادگاهه مانی... پمانیپ گمیم-

 ه؟یک گهید مانی: پطاها
ه و ب شددهیرد م ابونی... همنجور که دوباره از خدهیم رونیرو با حرص ب نفسددش
 مانیو پ مانیکه ترنم رو نجات داد.. ترنم صددبح با نر ی: همونگهیم رهیداخل م

 هنوز نرفته مانیپ یرفته ول مانیاومده بود... االن هم با نر
 گهینم یچیه طاها

 ؟یطاها هست-
سروش فقط نگهش دار... من خودم رو مطاها سونمی:   نی... تو رو خدا نذار ار

ستمون بر سره هم از د شوک وارده رو  نیا تونمیه... هنوز هم که هنوزه نمپ همه 
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ه باش زیسروش... تو رو خدا حواست به همه چ شهیباورم نم یچیباور کنم... ه
 امیتا من ب

 ...دهیتکون م یو سر کشهیم یآه
 بگو... حالش چطوره؟ اوشیطاها از س-

ور خراب درمونگاه.. حالش بدج ارمشی: داغونه داغونه... مجبور شدددم بطاها
 بود

احساس  نیهم شیچند روز پ نی... من تا همکشهیم یچ دونمیحق داره... م-
 سخته طاها یلیرو داشتم... خ

ها نه براطا مه چ ی: سددروش ترا نه گم؟یم یچ یفهمیبود.... م زیمن ه ... ترا
 ی... اما ترانه همه کردیبا طاهر درد و دل م شدددهیمظلوم بود... ترنم هم یلیخ

نه خ زیبرام عز یلی... اون خگفتیبه من م درد و دالش رو  یلیبود... من و ترا
که چن تونمی... هنوز نممیبود یمیبا هم صددم نه  ییبال نیباور کنم  سددر ترا

 سروش کنمیدرک م تونیاز همگ شتریرو ب اوشیاومده... من س
 کنهیم هیکه طاها داره گر دهیاحساس بهش دست م نیلحظه ا هی

 ادیطاها نداره..  هیدلدار یبرا یحرف چیسددخته ه یلیخ دونهی... مرهیگیم دلش
لخ همه رو به کامشون ت هیکه با مرگش زندگ ی... زن داداشش... کسفتهیترانه م

 کرد
 تموم شده؟ مارتونی: آقا سرم بشنوهیرو م یا بهیزن غر یصدا
برم سددروش... نذار ترنم رو هم از دسددت  دی: باگهیم یگرفته ا یبا صدددا طاها

 ذار سروش... بذار جبران کنم...بدم... ن
 تخت التیحواسم هست داداش... برو خ-
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 دایرو پ مانیتا پ چرخونهی... چشم مکنهیرو قطع م یحرف گوش نیاز زدن ا بعد
 کنه

 شد سروش؟ ی: چاشکان
 رفت مانیبا نر-

 ... خدا رو شکر که زنده و سالمهمیکنیم داشینداره پ یبی: عاشکان
 ست؟یخوش ن ادی... حالم ز؟یکن دایرو پ انمیپ یتونیاشکان م-

 کنمیم داشیمن پ نی: باشه... تو برو بشاشکان
ستبند زده  گردونهیو روش رو برم دهیتکون م یسر که آالگل رو که کنار مامورد

 ...کنهیو دوباره خشمش فوران م رهیواستاده... اخماش تو هم م
سمت آالگل م یقدمها با سبتا بلند به  توجه به  ...بدونستهیمیلش واو مقاب رهین

قدم عقب رفته  هیشدددده به آالگل که از ترس  دیکل یدندونا نیاون مامور از ب
 ؟یخورد - -: دوباره چه گگهیم

 گهینم یچیو ه کنهیبا ترس نگاش م آالگل
با داد م دهیرو از دسدددت م کنترلش به  ی... چ؟یکرد یچه غلط گمی: مگهیو 
 که حالش بد شد؟ یترنم گفت

 زن: آقا چه خبرتونه؟ مورما
صب سکوت سئول نگهدار یتوجه به مامور ی... بکنهیترش م یآالگل ع  یکه م

... آال رسددونهیو خودش رو به آال م کنهیم یاز آالسددت چند قدم فاصددله رو ط
 چسبهیم واریکه به د رهیاونقدر به عقب م

 زن: آقا چتونه؟... ماور
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 دهیمحکم فشار م انگشتاش نیو ب رهیگیآالگل رو م یبازوها
 کردیکه با بغض نگام م یلعنت یگفت یبه عشقم چ-
ام انگشددت ریاسددتخونت رو ز ای یگی... م؟یگفت ی: هان؟.. بهش چگهیداد م با

 خرد کنم
اون رو از آالگل جدا کنند اما موفق  کنندیم یو سددع انینفر به سددمتش م چند

 شنینم
 رهیم هگید یناچار به سمت ماموراکنه به  تونهینم یکار چیه نهیبیزن که م مامور

 گهیرو به اونا م ییزایچ هیو با عجله 
 !؟یچی: هگهیو م دهیتکون م یبا ترس سر آالگل

 زنهیم یپوزخند
رام ... بیزدیم قتیکه حرف از گفتن حق شیساعت پ مین نیِا... جالبه... هم-

 که خودم هنوز خبر ندارم یزدیحرف م یقتیجالبه بدونم از کدوم حق
 کنهیو با ترس نگاش م دهیآب دهنش رو قورت م آالگل
 ؟یکنیم یدار کاری: سروش چاشکان

 ؟یبه ترنم گفت یچ گمی: نکبت مگهیداد م با
 کشهیم غیکه آالگل از ترس ج زنهیم یداد چنان

 کنندیو چند تا از مامورا به زور اون رو از آالگل جدا م اشکان
 گهیدروغ د هی: به خدا اگه فهمم باز هم گهیمتوجه به مامورا با داد  یاون ب اما

 ...کشمتیم یسر هم کرد
 یدی... فهمکشمتی: مگهیاز قبل م بلندتر
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س آالگل سروش رو ا ست مامورا م ریکه  سگهیو م زنهیم یپوزخند نهیبید ه : وا
 احمق یزنیم شیخودت رو به آب و آت یدار یک
 بود دهیروش رو ند نیحاال ا... تا مونهیآالگل دهنش باز م ییهمه پررو نیا از

 نیراست یآقا یرسیبهش نم چوقتی: مطمئن باش هگهیبا تمسخر م آالگل
 شهیخودش رو از دست مامورا آزاد کنه که موفق نم کنهیم یتقال سع با

 : تمومش کنگهیداره آالگل رو ببره با اخم م یزن که سع مامور
 شیاز قبل آت شددتریش بکه سددرو شددهیو باعث م زنهیآالگل حرف آخر رو م اما
 هیبگ

ترنم هم بهت برسدده... مطمئن  دمیاجازه نم دمی: حاال که من بهت نرسددآاگل
 مونهیم یمنف شهیهم یباش جوابش به تو واسه 

خود آالگل هم از ترس  یکه حت زنهیم ی... چنان دادشددهیصددرش تموم م گهید
شت مامور زن پناه م شکان رو لحظه از غفلت دو تا مامور کی...در رهیگیپ ا و ا

سع شتن اون رو ب یکه  و با دو خودش رو به  دهیهل م یببرن رو به کنار رونیدا
 شهیم لبش پاره ی وشهکه نه تنها گ زنهیبهش م یا یلیو چنان س رسونهیآالگل م
 شهیم ریهم خون سراز شینیبلکه از ب

با پوزخند م نیا  نختیباعث ر دمیاجازه نم چکسیبه ه گهی: دگهیدفعه اون 
 عشقم بشه یقطره اشک از چشما هی یحت

شاره تهد بعد شت ا راه  گهید هیباز هی گهیبار د هی ی: جرات دارگهیم دواریبا انگ
شونمیبنداز اونوقت همه کس و کارت رو به عزات م شه  ادتیرو هم  نی... ان با

شده همه  ست  کنمیرو م میسع یاز االن تا آخر عمرم هم که  شقم رو به  تا ع
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سچ چ سچکی... هارمیب  من یباش که وقت ئنو مطم ستیهم جلودارم ن زیو ه
 ...مونهیعشق من م شهی... عشق من همارمیرو بخوام به دستش م یزیچ

 ونریاون رو به ب خواستنیمامورا که م یخونسرد از مقابل چشما یلیهم خ بعد
ست به ج مانیپ دنی... با دشهیببرن رد م ا لبخند داده و ب هیتک واریبه د بیکه د
 کنهیو به سمت اون حرکت م نهیشیرو لباش م یلبخند کنهینگاش م

**** 
 !؟ی: خواهرمانینر
 هوم؟!-
 دیخر یواسه  میبه انتخاب من بر ایمدنظرته؟...  یخاص ی: جامانینر
 !؟یشیبگم ناراحت نم زیچ هی مانینر-
 .. از اون حرفا بودا؟ی: من و ناراحتمانینر
 کنمینگاش م یمهربون با
 شو الیخیرو ب دیامروز خر یواسه  پس-
شد... حاال که اگهی: نه دمانینر هم  یبلکه کل شمینه تنها ناراحت م نطورهی.. ن

 شمیم یعصبان
 کنمینگاه م رونیبه ب نیماش ی شهیو از ش گمینم یچیه
 ؟منتت رو بکشم دیو بنده با یاالن قهر کرد نکهیا یعنیحرکت  نی: امانینر

 زنمیم یلبخند رونهیب که نگام به همونجور
 ستین یبرو... مسئله ا ینه داداش.. هر جا دوست دار-

 خلوته پر از سوکته هی خوادیکه االن دلم م یزیچ تنها
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 شیتدلم آ یزنیحرف م ینجوریا یوقت یناراحتت کنم ول خوامی: ترنم نممانینر
به خودت ارهیگیم رو  دی... اصددال خر؟یکنیهمه ظلم م نی... آخه دختر چرا 
 یمفت یمفت یها یمرخص نی... من از ایحاال خونه بر یحق ندار یول الیخیب

 فقط بگو کجا؟ میبا هم بگرد میری... مادیم رمیکم گ
گاه  انمیرو به نر مییتلخ تنها یروزها ادگاریو آدرس  شدددهیزبونم باز م ناخودآ

 گمیم
عا ممانینر خه اونج نیب یبر یخوای: واق که  یوراون کوچول موچوال... آ

 رهیحوصلمون سر م
 آرومم کنه تونهیکه م یی: تنها جاگمیلبم م یحفظ لبخند رو با
 ترنم؟ یهست ی: تو دنبال چمانینر
 ایپرسیسخت سخت م یامروز سواال مانینر-
 ؟یهست ی: نه واقعا ترنم تو دنبال چمانینر

ش رمیگیم رونیرو از ب نگام  شمیم رهیهمونجور که بهش خ دمیم هیتک شهیو به 
 : تو فکر کن دنبال آرامشدمیادامه م

 دیبه آرامش رس شهیپارک م ی: مگه تومانینر
شه م یهر جا که پاک- شته با صداقت وجود دا س شهیو  ... وجود دیبه آرامش ر

شون م یبچه ها صداقت  یپاک ایدن نیا یکه هنوز هم تو دهیدور و برم بهم ن و 
چقدر  یدونی... نممانیه هام نرو صداقت بچ یوجود داره... من عاشق مهربون

 ینجورین ا... میزل بزن شونیبه سادگ ینیپارک بش مکتین یرو یوقت نهیریش
 کنمیاحساس م کتریخودم رو به خدا نزد
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سجد هی یری: خب چرا نممانینر صومه  هی یامامزاده ا هی یم ضرت مع حرم ح
صله ؟یجمکران هی یا من هر وقت نداره.. مادر  یچندان ی...با تهران هم که فا

 جمکران رهیم کنهیم یناآروم
 رمی... واقعا چرا نمکنمینگاه م مانیو متفکر به نر کنمیم زیرو ر چشمام

 یدختر؟... مواظب باش غرق نش یی: کجامانینر
به حرف نر یب به حسددداب کم  دونمی: نمگمیم مانیتوجه  بذار  داداش... تو 

 بنده... هیسعادت
 یخوب یواسددش بنده  چوقتی: هکنمیره مو به آسددمون اشددا زنمیم یزهرخند

 نبودم
 ندازهیباال م ییکه حواسش به رو به روهه ابرو همونجور

 نیا ی... ترنم توینبود یبنده هاش آدم بد یواسه  ای: حداقل مثل بعضمانینر
شنو نمیبیرو م ییزایشهر من چ شون ب ه وجود ب یکه تو اگه فقط و فقط در مورد

ترنم... با  ی... باز هم خوشددبختیکنیافتخار م جد و آبادات یخودت و همه 
 یهنوز هم خوشبخت بتهایمص نیا یوجود همه 

 دمیحرفاش تکون م دیتائ یبه نشونه  یسر
به اطراف یآره داداش... بعضدد- با دقت  که  تا  گاه م انمیوق  ایلیخ نمیبیم کنمین

 ایلیهستن که وضعشون از من بدتره... خ
 اد؟یمخوشم  تیاز چ یدونی: ممانینر

 کنمینگاش م منتظر
کهی: امانینر نامزدم و خ ن هه  گهی یایالیبرعکس خواهر و  در برابر حرفام جب
 یریگینم
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.. .دمیحرفا رسدد نیاجتماعف من هم به هم یکه با بودن تو نهیا لشیدل دیشددا-
صگرفتمیقبلنا من هم جبهه م به  یمتنفر بودم... من هم وقت حتی.. من هم از ن

چهار سددال  نیدر طول ا یول نداختمیراه م دادیداد و ب ردمخویبرم یمشددکل هی
 ستین رسهیاون جور که به نظر م زیهمه چ دمیفهم

ص یخونه ها یتو ی... که مجبور به کلفتفتمیمهربان م ادی شده بود...  د مردم 
 در صد بدتر از مهربان هم هستن...

رو هم  نیا یول سددتمین نیزم یآدم رو نیخوشددبخت تر دونمیمن خودم م-
 سخت تر و بدتز از منه... شونیهستن زندگ ایلیکه خ دونمیم

 ی: خوبمانینر
: آره... گمیو م زنمیم یبه زحمت لبخند یتو گلوم جا خشدددک کرده ول بغض

 شهیاز هم شتریب
 : کامال معلومهمانینر
 کنمینگاش م یتصنع طنتیش با
 ؟یپرسیاگه معلومه چرا م-
 یر حرف دلت رو بزنتظاه یبه جا دی: تا شامانینر
 زنمیم یو لبخد کشمیم یآه
طرف  یکه از چشددما هیزده بشدده...حرف دل حرف دیحرف دل رو نبا مانینر-

نده بشددده... حرف  کهیبدون ا یعنیخو نامزدت حرف بزن ن من  یتو در مورد 
 یوار عاشقش وونهیبدونم که تو د

 دهیتکون م یو بعد سر کنهیچند لحظه نگام م یبرا مانینر
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و  نیزم یکه آدم رو تو هی... حرفات طوریزنیسر بسته حرف م شهی: هممانینر
 دارهیآسمون معلق نگه م

 رهیگیلبخندم رو م یجا یزهرخند
به چرت و پرت شددباهت داره تا  شددتریمن ب یداداش... حرفا رینگ یتو جد-

 یساده از کنارشون بگذر هیحرف.. فقط کاف
 درکت کنم تونمینم: چرا با ساعتها فکر کردن هم مانینر
 یستیمن ن یچون جا-
 یی: مگه تو کجامانینر
 ش؟؟یدید کیمثل برزخ... تا حاال از نزد ییجا هی-
 ام ی: ترنم من کامال جدمانینر
 کنم؟یم یمن دارم شوخ یکنیچرا فکر م-

 رهیگیاش م خنده
 بود یشوخ هیخورده شب هی: آخه مانینر

 رهیگیهم خندم م خودم
 دست تو: از مانینر

 خنده ریز میزنیم یو هر دومون پق خورهیبهم گره م نگامون
 داداش... الیخیب-

بحث ها  نیا ی: ترنم خارج از همه گهیم مانینر شهیتموم م دنمونیخند یوقت
 رو امروز بهت بگم یزیچ هی خواستمیم
 کنمیتعجب نگاش م با

 گردهیو کامل به سمت من برم کنهیپارک م یرو گوشه ا نیماش
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 میرو بهت دروغ گفته بود زیچ هی مانی: راستش من و پمانینر
 شهیم شتریب تعجبم

 ن؟یدروغ گفت-
که حالت خراب  طی: تو اون شددراگهیحرفش م یو در ادامه  دهیتکون م یسددر

 به سروش بکنه یکمک دیشا گمیرو م نیا مینداشت یبود چاره ا
شماها چه ربط- سروش داره یسروش؟!... آخه دروغ  صال به   یچ یعنی؟... ا

 که حرفت ممکنه به سروش کمک بکنه؟
 ستمیکه ن وتریبپرس... کامپ یکی یکی: بابا چه خبرته.. مانینر
 برو سر اصل مطلب مانی: نرگمیم یحوصلگ یب با
م بگ خوامیبهت بگم ترنم... م یزیچ هی خوامیم می:قبل از حرف اصددلمانینر

 ... اون دوستت دارهیکنیاشتباه م یدار
 !؟یگیرو م یک-
 : حالت خوبه ترنم... منظورم سروشهمانینر

 شنهیرو لبام م یپوزخند
 هیقشنگ یایرو-
 اون واقعا دوستت داره وونهی: دمانینر
 وار عاشقمه وونهی: آره حتما... مطمئنه مطمئنم که دگمیتمسخر م با
 فهممیپسرم... جنس نگاه سروش رو خوب م هی: من خودم مانینر
 شمکیم یآه
 فهممیجنس نگاه سروش رو که من هم م-
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 : واقعا؟!مانینر
 دمیتکون م یسر

گرفته... البد عذاب وجدان باعث  ینگاش به خودش رنگ ترحم و دلسددوز-
 یرو بزن تیحرفا بهتره حرف اصل نیا یکنه... به جا رییحد تغ نیشده تا ا

 یکنی: ترنم چرا حرفم رو قبول نمگهیو م دهیبا تاسف تکون م یسر
 ؟یبدون یخوای: مگمیم یتلخ به

 دهیتکون م یسر
 ؟یبدون یخوایواقعا م-
رو انکار  نمیبیسروش م یکه تو چشما یتا عشق اریب لیدل هی: آره ترنم.. مانینر

 اریب لیدل هیکنم... فقط 
سوالم رو بده...  نیقبلش تو جواب ا یول ارمیهم م لی.. برات دلمانینر ارمیم-

 ؟یدوست دارچقدر نامزدت رو 
 یلی: خمانینر
 یعاشقش یکنیحس م-
 : البتهمانینر
اگه عاشددقش  یکه از نامزدت جدا بشدد ادیب شیپ یطیشددرا یروز هیحاال اگه -

 ؟یکنینامزد م یریم یباش
 : نهمانینر
تو هنوز بهش احساس داشته  یاگه نامزدت بهت خ*ی*ا*ن*ت کرده باشه ول-

 ؟یکنینامزد م یباش
 نه :گهیم یسخت به
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 یخالتو یعشددق قبل یعنی یازدواج کن یا گهیکه اگه با کس د نهیاز ا ریغ ایآ-
 بوده

... 
 جوابم رو بده مانینر-
لج و  یاز رو ی... شدددادونمیسددروش رو نم هینامزد لی: ترنم من دلمانینر

 خونمیکار رو کرده.. من عشق رو از چشماش م نیا یلجباز
عد از چهار سدددال دمانینه نر- وجود  یلج و لجباز یواسددده  یلیدل هگی.. ب

 ی... وقتکردیکنه همون چهار سال پبش نامزد م یلجباز واستینداشت.. اگه م
باهاش برخورد  یطور یمهمون یدارم چون تو لیاون عاشددقه آالگله دل گمیم

که حت تار نکرده  5که  یبا من یکرد  نامزدش بودم اون طور رف ... بودمسدددال 
 مانینر گمیم یچ یفهمیم
 شهیتو چشمام جمع م شکا

بار هم  هیکه  یمن یجمع برا یب*و*سدده ها و ابراز عالقه هاش به آالگل تو-
 ... نه؟یفهمیباهام رفتار نشده بود برام در حد مرگ سخت بود... م یاون جور

ستش داره نریفهمی... به خدا نمیفهمینم مانینر سروش دو ... از تمام مانی...
نداش..  مه... لبخ هاش.. نوازشددداش.. مهرحرکاتش معلو نده  با  اشیبونخ

شه؟... تو بگو نر تونهیآالگل... چطور م شق نبا و .. تو بگو اگه خوده تمانیاز ع
 ؟یزدیحرف رو م نیباز هم یدیدیم یتیوضع نیچن یعشقت رو تو

 شنیگردنش متورم و دستاش مشت م رگ
 ه؟یچ یدونیم نایا ی: بدتر از همه گمیوار م زمزمه
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 کنهیشده فقط نگام مسرخ  یچشما با
س یبفهم طیشرا نیبدتر ی: که توگمیم لرزهیکه م ییصدا با ونت به که ج یک

 شده میسه دشیجونش بسته ست جسم و روحش رو با عشق جد
 : محاله؟مانینر
هم : آالگل خودش بگمیبلند م یو با صدا کنمیپشت دست اشکام رو پاک م با

امروز... تو اون لحظه  نی. همخودش بهم گفت.. ی... اون لعنتمانیگفت نر
حرفا و ادعاهام داشتم از شدت حسادت  ی... با همه مردمیم یداشتم از ناراحت

اون  دونمیم...واقعا حس مرگ بهم دسدددت داده بود... واقعا نشددددمیمنفجر م
 پام واستادم و از حال نرفتم... یلحظه چطور رو

شاشهیتر از قبل م فیضع صدام  غرورم یه مونده هات نیبه خاطر حفظ ا دی: 
 بود که تونستم مقاومت کنم

 کشمیم یآه
 داداش لیهم دل نیا -
 ؟یساده ا نقدریدروغ گفته دختر.. چرا ا دی: شامانینر
که در  ییسددروش هنوز تو گوشددمه... حرفا یداداش.. حرفا یتو چه سدداده ا-

بد و ب تارا ییها راهیمورد عشددقش زد..  به من گفت... رف با من  ییکه  بکه  ا و 
چشددمام  یهر روز و هر شددب از جلو شینما یعشددقش داشددت مثل پرده 

 گذرنیم
شت ابر نم چوقتی: ماه هگهیم دهیتکون م یسر مانینر  ... مطمئن باشمونهیپ

 یبرا زنمیم یحرف ی... وقتنهی... شددغل من اشددهیباالخره روشددن م زیهمه چ
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خودش رو  که نبود جن ضیدارم... سروش اگه دوستت نداشت مر لیحرفام دل
 ؟یسراغ سروش رو گرفت یبهشون اومد یوقت ادتهیبه خطر بندازه... 

 دمیآره تکون م یبه نشونه  یسر
که وسددط راه کم آورد و فرار کرد... هر چند من از اول  یدی: دگمیپوزخند م با

سروش درگ شتم  ست ندا شه... خ ریهم دو سالمت  یلیب سالم و  شحالم  خو
 تونست فرار کنه

 خانم خانما.. فرار نکرده بود... : نهمانینر
 رهیو اخمام تو هم م شهیرو لبام خشک م پوزخند

 سروش فرار کرده نیکه بهم گفت مانی... تو و په؟یمنظورت چ-
شت یچاره ا یکردیم یتاب یب یلی... خمی: مجبور بودمانینر  یبود یبرامون نذا
 در اصل منصور به قصد کشت آبکشش کرده بود... یول
 ؟ی: چددددگمیم غیج با
تا ت یدونیقرار بود... م نی.. موضددوع از ای: آره خواهرمانینر ند  خورده  ریچ

 باشه رو نیکه ماش میاون رو بنداز ییجا هی میفقط تونست مانیبود؟... من و پ
 شهیام حبس م نهیتو س نفس

 یراه انداخته بود که حت دادیاونقدر داد و ب یشدددده بود هوشیب ی: وقتمانینر
 هیعجب مجنون گفتمیه من مخود

 ممکنه ری: غگمیم رتیح با
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... من به آخر رممکنهیغ رممکنی: غگهیو م ارهیرو به حرکت در م نیماش دوباره
بهش فرصددت بده تا  گمیببخشددش... م گمیماجرا کار ندارم ... اصددال هم نم

 نباشه یکنیاونجور که تو فکر م زیچ چیه دیحرفاش رو بزنه... شا
ن گفت یواسدده  یحرف چیه گهیسدده گفتن ندارم... انگار اون هم دوا یحرف چیه

مام رو م ندمینداره... چشدد فا کنمیم یو سددع ب خودم  شیرو پ مانینر یحر
تا مرز مردن هم پ یعنیکنم...  یحالج به خاطر من  رفته بود...  شیسددروش 

 قلبم فشرده بشه... شهیتصورش هم باعث م یحت
 هتی... واقعا کالفه ام.. نهارمیگیسددتام مد نیسددرم رو ب کنمیرو باز م چشددمام

س نیا تونهیم کنهیخورده من رو قانع م هیکه  یتنها جواب تشینها شه که  روش با
 تمام اون کارا رو کرد... یانسان دوست یاز رو

 هیا و ت برمیجواب دسددتم رو به سددمت پخش م یب الیفکر و خ یاز کل خسددته
بدم... پخش رو روشددن م نگ گوش  ته... خمکنیخورده آه  یلی... دلم گرف

نگ م هی... ادیز به روح یادیجلو... ز زنمیآه االن من اصددال  ی هیشددداده 
نگ د هی... خورهینم نگ د هیجلو...  زنمیم گهیآه نگ د هی...گهیآه ... گهیآه
دارم... انگار  اجیسددکوت احت نیکه به ا دونهی... خوب مگهینم یچیه مانینر
آهنگ  هی... رسمیآهنگ م هی... باالخره به امیکنه تا با خودم کنار ب یکار خوادیم

 یمورد عالقه ام بود... لبخند یآهنگها ویآشناست... تو آرش تینها یکه برام ب
 کنمیم ادیصدا رو ز ی... کمنهیشیرو لبام م

 واست که بفهمي! چقدر عشق غم انگیز سخته
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 هیبه بزرگ یهم گذاشددته خداجون ول زیاز غم انگ گهی!.... کار من دز؟یانگ غم»
آسددمون  نیا ریز ییجا هیکه  نی... هممیهم راضدد نشیخودت قسددم من به هم

 «میمن راض کشهیهست و نفس م یآب
 دمیم هیتک نیماش ی شهیرو به ش سرم

 وقتایي بي اینکه بخواي اشکات میریزه یه
 ادیو بغضم ذره ذره ز شهیکم کم محو م لبخندم

 درك عاشقي که بیگ*ن*ا*هه سخته
 ؟یکنیکه ترکم م هیم گ*ن*ا*ه من چسروش-»

 «: خ*ی*ا*ن*تسروش
 هی: نه سروشف گ*ن*ا*ه من عاشقگمیو زمزمه وار م دمیتکون م یسر

 سعي کنم فراموشت کنم برام تنها راهه اینکه
 چوقتیه ادینم چوقتیشددده ه کیکه جسددم و روحش رو با من شددر یکسدد»

 «سوخته بشه  یمهره  کیعاشق  تونهینم
 ددددددو موندم که با تددددددو بودنمو فراموش کردمبي ت انقدر

 یقطره قطره ها یو کم کم راه رو برا ادیچشمم فرود م یقطره اشک از گوشه  هی
 کنهیهم باز م گهید

 داغ عشقت به دلم نشسته که دیگه سرد سرد انقدر
رفت و آمد هر روزه ام  ریسال مس یکه سالها رسمیم ییآشنا ابونیبه خ باالخره

 ودهب
 بي تددددددو موندم که با تددددددو بودنمو فراموش کردم انقدر
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ش کنمیم حس شمام رو باز مشهیداره کم م نیسرعت ما  رو مانیو نر کنمی.. چ
هش زل ب یاشک ی... با چشمادارهینگه م ابونیخ یرو گوشه  نیکه ماش نمیبیم
گاهم م یچ دونمینم زنمیم مت یلیکه خ نهیبیتو ن به سدد  آروم من رو 

 چسبونهیاش م نهیو سرم رو به س کشهیخودشم
 داغ عشقت به دلم نشسته که دیگه سرد سرد انقدر
 تد تد روزام مثل غروب پاییزي سرد

... من که بهت ؟یکنیم یتاب یهمه ب نیچرا ا ی:خواهرکنهیزمزمه م رگوشددمیز
 دوستت داره گمیم

 اگه میدیدي میگفتي چه عشق غم انگیزي که
 بشن یاز قبل جار شتریب یتا اشکام با سرعت هیکافحرفش  نیهم
 روزایي که بي تددددددو زندگي کردم چه

که هق هق  کنمیم یوجودم سددع یو با همه  زمیری.. اشددک مکنمیبغض م فقط
 کودکانه ام رو تو گلوم خفه کنم

 وقتایي میُمردم امدددددددددددددددا یه
 «رمیمیم مدار هی!... نه من هر روز و هر ثانمردم؟یم»

 رو از یاد ندددددددددمیُبردم تو
 ادتیهمه مردن چطور هنوز زنده ام و لحظه هام رو به  نیبا ا دونمینم فقط»

 «کنمیم یسپر
 بي تددددددو موندم که با تددددددو بودنمو فراموش کردم انقدر

 دوستم نداشت چوقتی... دوستم نداره.. هیدوستم نداره داداش-
 به دلم نشسته که دیگه سرد سردمداغ عشقت  انقدر
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مهربون تر از  یلیخ دیشدددا ایمثل طاهر و  قای... دقکنهینوازشددم م یمهربون با
 برام از برادرم هم برادرتره بهیغر نیکه ا دهیکارم به کجا رس ایطاهر... خدا

 بي تددددددو موندم که باتددددددو بودنمو فراموش کردم انقدر
شت تمام ا- ستم دا شتیسالها تنهام نم نیاگه دو شرفتیو نم ذا  ی... نه دادا

 دوستم نداره
 داغ عشقت به دلم نشسته که دیگه سرد سردم انقدر

: اون دوسددتت داره ترنم... گهیم متیو با مال کنهیپخش رو خاموش م مانی.نر
ار اون بود با ک یهم جا یا گهی... هر کس دشددهیاز هم شددتریاز قبل... ب شددتریب

 که سروش کرد... اون دوستت داره کردیرو م یکار نیرا همخب یاون از خدا ب
 ادیدرست از آب در ب مانیحرف نر کنمیکه م ییبا تموم انکارا خوادیم دلم

 امیم رونیو از آغوشش ب کشمیم یآه
 : حرفام رو باور کن ترنمگهیو م زنهیچشمام زل م تو

 زنمیم یلبخند
وجودش  یرو با همه  یافتنین دسددت یایرو نی... دلم اهیقشددنگ یایرو واقعا

فکر کنم که  یبه داشددتن کسدد تونمیهمه مانع چطور م نیاما با وجود ا خوادیم
 وجودمه یبلکه همه  ستیاز وجودم ن یمین

 ندازمیم یبه اطراف نگاه رمویگیم مانیرو از نر نگام
 : ترنممانینر

 نمیبیپارک رو م نیو ذوق بچه ها و همچن شوق
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 یلیفکر کنم خ دی... حاال نه... بامانینگو نر یچی: هگمیگرفته م ییصددددا با
 ادیز یلیخ
ه ب مانیو بدون توجه به نر شددمیم ادهیپ نیاز ماشدد عیتموم شدددن حرفم سددر با

 رمیم مییتنها یسمت همدم روزها
ممکنه سددروش دوسددتم داشددته باشدده حال و هوام رو  نکهیفکر کردن به ا یحت

 یادیز زیهمه چ نمیبیکه در خودم م یصددهمه نق نیاما با وجود ا کنهیعوض م
 اگه سروش بخواد ی... حترسهیبه نظر م رممکنیبرام غ

 خوادی: که نمگمیم یپوزخند با
جدانم قبول نم باز نهیهم و خودم کنم...  یهایبدبخت ریاون رو درگ نجوریا ک

که  ییزهایاون رو از داشددتن تمام چ امیدارم بعد ب یعاشددق یسددرم ادعا رهیخ
ازش دلخور و ناراحت  ایدن یهمه  یوم کنم.. بماند که به اندازه حقشدده محر

 هم هستم
 :خونمیخودم م یبغض زمزمه وار واسه  با
 یمنو برد ادیاگه از  یاگه احساسمو کشت-

 یدل سپرد بهیتفاوت به غر یب یرفت اگه
 که دل من شده جادو به طلسمت نویا بدون

 اسمت مونده ادشیکه تو  تیدن نوریهست ا یکی
ها  یدلخور ی: با وجود همه گمیو م زنمیم نیزم یرو هیخال یبه بطر یلگد

 دونمیوجودم دوسددتت دارم سددروش... واقعا نم یچرا باز هم با همه  دونمینم
 چرا؟

********* 
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 &&سروش&&
 رهیم نیکه لبخند رو لبشه بعد از مدتها با آرامش کامل به سمت ماش همونجور

 ؟یکنیم یدار یچه غلطمعلومه  چی: هاشکان
 کنهیکه تو دستشه نگاه م یکاغذ به

 .. با توامی: هواشکان
 نی:اگهیم رهیکاغذ رو بگ نکهی... اشکان بدون ارهیگیرو به سمت اشکان م کاغذ

 ه؟یچ
ش در ستن مکنهیرو باز م نیما ش شگهی... قبل از ن سوار ما  نیشو و برو به ا نی: 

 آدرس
 یتاشتباه گرف تیشخص یکه بنده رو با راننده  دای: نه بابا... خوشم ماشکان

 رهیتو هم م اخماش
تو هم  رمیمن خودم م یایخودم رو ندارم... اگه نم یاشکان من االن حوصله -

 ایب اوشیبمون بعدا با طاها و س
 هبش نیتا سوار ماش شهیو از کنارش رد م زنهیبهش م یمحکم یتنه  اشکان
اه ر مهین قیرق دونسددتمی: مکنهیزمزمه م برلیو ز نهیشددیرو لبش م یلبخند

 یشینم
ش همزمان سوار ما شکان  ستش مشهیم نیبا ا شکان کاغذ رو از د شهی.. ا و  ک

 یبر یخوایم یکدوم گور نمی: بده اون کاغذ صاب مرده رو ببگهیم
... 

 کجاست؟ نجای: ااشکان
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 که ترنم توش ساکنه ییجا-
 زنهیل مچرا آقا شنگو گمی: پس بگو... من ماشکان

به بزنه ادیداد بزنه... فر خوادیدلش م یول گهینم یچیو ه زنهیلبخند م فقط  ..
ار رو هز شیخوشحال نیو ا فتهیم مانیپ یحرفا ادیبگه...  شیهمه از خوشحال

 کنهیبرابر م
 : اون دوستت دارهمانیپ»
 .....یول-
 یا همه ب یول دمیاز حماقتت شددن ییزایچ هی... رینگ ی: حرفاش رو جدمانیپ
 وداز خودش نگران تو ب شتریدست دشمن بود ب ریکه اس ییاون تمام روزها نایا

 شرمنده اشم... تا آخر عمر-
ندگمانیپ نهیرو درسدددت نم یزیچ تی: شددرم باک بت کن دی...  ثا ه ک یبهش 

 یدوستش دار
 آدرس هم ازش ندارم هی ی... من حت؟یآخه چه طور-
 مشکلت حله... نیبگم ا دیحاال با نیهم: اگه مشکلت سر آدرسه که از مانیپ

 یبعد یبرو سراغ بهونه 
 ارمیمن بهونه نم-
با مانیپ مه... من رو احمق فرض نکن  کامال معلو گاه م هی:  تا تهش  تونمین

سیچون م یاریبهونه م گمیبرم... من م ترنم غرورت رو خرد کنه همونطور  یتر
 بره یذاشتیاصال نموگرنه  یسوال بر ریرو ز تشیکه تو در گذشته شخص

.......... 
 ؟ی... چرا ساکته؟ی: چمانیپ
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 ستیطور ن نیا-
 بره؟ یچرا گذاشت ی: پمانیپ

.... 
حق با ترنمه...  دونمیطرف هم م هیمن هنوز تو شددوک بودم و هسددتم... از -

سه  شه بعد دوباره باهاش حرف بزنم  هیبا خودم گفتم  نیهم یوا خورده آروم ب
 م فرار کرد و رفتترنم از دست یول
 ؟یکن کاریچ یبه دست آوردنش حاضر ی: برامانیپ

 همه کار-
 یدونی... خوبه اما فقط حرفه.. خودت که خوب معیمکث و سر ی: چه بمانیپ

 حرف آسونه
فقط و  زنمیحرف نم گهید دمیاز دسددت دادن عشددقم رو د یکه تجربه  یمن-

 کنمیفقط عمل م
 حرف پشت سرشه؟ یکل یدونی... مدید دی: بامانیپ

 ثابت شد شیگ*ن*ا*هیترنم که ب-
ون حرفش ندهیاز مردم در آ یمیدهن مردم رو بست... ن شهیم یکنی: فکر ممانیپ
 زهایچ ندیمردم نگو یزکیخواهد بود که تا نباشد چ نیا

 که برام مهمه عشقمه یزی.. تنها چستیبرام مهم ن-
 یکردی: اگه مهم بود ترکش نممانیپ

 یزنیم نهیسنگ ترنم رو به س درنقیچرا ا-
 رو جبران کنم ییزایچ هی دی: چون بامانیپ
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 رو؟ یچ-
 یفهمی: بعدا ممانیپ

 ترنم خالش خوبه؟-
 : چطور؟مانیپ

کهیعالوه بر ا کنمیحس م- حاظ روح ن حاظ جسددم یاز ل نه از ل هم  یداغو
 نبود؟ یمدت چرا از ترنم خبر نیمشکل داره... درسته؟... اصال ا

 یمک... تنها کیها رو از زبون خوده ترنم بشددنو یاز گفتن ی: بهتره بعضددنمایپ
 «بهت بکنم آدرسش رو بهت بدم تونمیکه م

 کنهیرو روشن م نیماش اشکان
 اشکان-

 : ها؟!اشکان
به  نیتو ا -  نینبودم که ا نیا ادیمدت از بس حال و روزم خراب بود اصددال 

 رو فسخ کنممن و آالگل خونده شده  نیکه ب یا غهیص
 ؟ی: چددددداشکان

اومد...  ادمینحسددش تازه  ختیر دنیرفته بود.. امروز با  ادمیخب؟...  هیچ-
 بکنم تا زودتر از شرش خالص بشم دیبا کاریچ نیخودت بب

 یفتیمن م ادیتازه  فتهیم ری: بچه پررو... هر وقت کارت گاشکان
شکان م یب شکان خگهیتوجه به حرف ا  شهی.. هنوز باورم نمخوشحالم. یلی: ا

 که ترنم زنده و سالمته
 کردن تشیشده.. فکر کنم بدجور اذ فیضع یلیخ یطفلک ی: ولاشکان
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شکش م نیا با شکان خ که ترنم رو در  یلحظه ا ادیم ادشی... تازه زنهیحرف ا
ته بود صددورت ترنم از درد جمع شدددد... دلش م از  یمیو ن رهیگیآغوش گرف

 رهیآرامشش به باد م
 یرو به اون رو شد نیبهت گفت که از ا یچ مانیآق پ نی: ااناشک

 نگفت یادیز زی: چگهیم یناراحت با
 : باز چه مرگت شد؟اشکان

 سرش آورده باشن یخبر بال یاز خدا ب ینگران ترنمم... نکنه اون آشغاال-
 گهید زیصددورتش چ یرو یکه به جز چند تا کبود یدی: فکر نکنم... داشددکان

 هیساده معمول هیکوفتگ هیباشه فقط  یزیبود... اگر هم چمعلوم ن یا
 دهیم حیو ترج شهیته دلش دوباره خوشحال م یراحت نشده ول الشیخ نکهیا با

 کنه دایجبران گذشته ها پ یبرا یراه و چاره ا خودیب یفکرا یبه جا
 : خب شروع کناشکان

 رو؟ یچ-
 یدیشن مانیکه از زبون پ ییزای: همون اندک چاشکان

 فقط آدرس و..............-
 زنهیو لبخند م کنهیم یمکث

 !؟ی: و چاشکان
 ترنم هنوز دوستم داره نکهیو ا-

 یدی: زحمت کشاشکان
 رو از زبون خودش بشنوم هیبق دیگفت با-
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 طور نی: که ااشکان
 ارمیدوباره به دستش ب دیاشکان... با زهیترنم برام همه چ-

 سهری: سخت به نظر ماشکان
بعد از  ینشددم... حت دیناام شددهیکه باعث م نهیاون هنوز دوسددم داره... هم-

ا همه ب یعشق رو از چشماش بخونم ول تونستمیباز هم م راهاشیبد و ب دنیشن
 راحت شد المیحرف از دوست داشتن ترنم زد خ مانیپ یوقت نایا ی

شکان ش نجوریکه ا کردمیفکر نم چوقتی: ها شق ب د و سر چقدر ادتهی... یعا
 ؟یاحساس بود یب

 دهیتکون م یسر
شدم.. اون از جمع فرار- بود و من رو هم مثل  یآره... چون با پدربزرگم بزرگ 

هم حضددور نداشددتم  اوشیسدد ینامزد یتو یحت ادمهیخودش بار آورده بود... 
.. مرفتیبه خارج از کشددور م دیاومده بود که با شیمهم برام پ تیمامور هیچون 

اورت ب دینکردم... شا بولبعد ق یامان و بابا اصرار کردن بذار براهر چقدر که م
 ها یمهمون یبودم.. چون تو دهیترنم اصددال ند ینشدده من ترنم رو قبل از نامزد

صرار مامان م ای کردمیشرکت نم از  ... بعدشدمیم میج یزود رفتمیاگر هم به ا
روز  هی نکهیتا ا داشددتم یکوتاه داریبار با ترانه د هیهم فقط  اوشیسدد ینامزد

س شت ع اوشیچون  سهاوقت ندا ست ترانه برسونه من رو  ینامزد یک رو به د
 بار با ترنم رو در رو شدم نیاول یبه خونشون فرستاد... اونجا بود که برا

شماش شنا یجرقه برا نیکه اول یو به اون روز بارون بندهیرو م چ ش هی ییآ ق ع
 کنهیجاودانه زده شد فکر م

... 
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 ؟یی.. کجایهو :اشکان
 چه وضع صدا کردنه؟ نیچته تو؟.. ا-

 کاری.. حاال چمیدی... بفرما رسددکنمیدارم صدددات م یاز ک یدونی: ماشددکان
 م؟؟یکن
 ...یچیفعال ه-

 کنه؟یم یدوستش زندگ ی: خونه اشکان
ستش ن یخونه  ینیبیم یاگه به آدرس نگاه کن- ستش بستیدو هش ... البد دو

شه... با ایکینزد نیکمک کرده تا هم سب ب هیمنتظر  دیساکن ب شم فرصت منا ا
 تا بتونم باهاش حرف بزنم

 یدر مورد خونوادش هم بهش بگ یخوای: ماشکان
 یزیهنوز چ دمی... معلومه که نه... اونجور که از رفتارش فهمیشددد وونهید-

 اوضاع آرومتر بشه کمیبذارم  دی... بادونهینم
 حق با توهه :گهیو م دهیتکون م یهم سر اشکان

.... 
 یباهاش حرف بزن یخوای: االن ماشکان

که  نهیا دونمیکه االن م یزی... تنها چدونمیاشددکان... خودم هم نم دونمینم-
ترنم روشددن کنم وگرنه ممکنه باز هم از دسددتش  یرو برا زیزودتر همه چ دیبا

 بدم
 یبهش فرصت بد ستی: اون االن از دست همه دلخوره... بهتر ناشکان
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تو  مترسددیم یول ادیبهش فرصددت بدم تا با خودش کنار ب خوادیاشددکان دلم م-
. اشکان؟.. یفهمی... مدونهینم زیچ چیفرصت دادنا از دستش بدم... اون ه نیا

ساس من نم یزیچ چیه سالها دروغ  دی... بادونهیاز اح بهش بگم که تمام اون 
 بهش بگم دیگفتم... با

 ؟یبگ یچ یخوایمورد من م ... اصال در؟ی: اما چطوراشکان
 طینخون... تو که تو شددرا اسی ی هیآ نقدریاشددکان... تو رو به خدا ا دونمینم-

 یزنیحرف م یدیبا ناام نقدریپس چرا االن ا ینشد دیناام نیبدتر از ا
شکان سمیم نکهی: به خاطر اا و .. مثل امروز... چقدر گفتم تیدوباره گند بزن تر

 ازدادگاه سر و صدا راه نند
 کنهیخشم به اشکان نگاه م با
 گفتیبهم م ایچ شعوریب یدختره  ینیبب یکه اونجا نبود یجنابعال-

شکان شت حرص ما ستیاحمق... م خوردی: اون دا کنه  یتالف یجور هی خوا
 کنه تیتو شکا هیبر عل تونهیم یدونیم
 بکنه خوادیکه دلش م یبه درک... بذار هر غلط-

شکان سروش؟... چرا  یزدنت چ یلیس گهید یراه انداهتکه  دادی: داد و با بود 
 ؟یگردیدنبال شر م نقدریا

ضر بودم حتزدمیم نایاز ا شتریب تونستمی: اگه مگهیحرص م با شده چند  ی.. حا
شم ول س هی یسال حبس بک ند تا و چ یلیس هیکتکش بزنم... به خاطر  ریدل 

 نگریه هست و با دروغ و نبند هیا غهیکه هنوز زن ص یاون هم به کس دادیداد و ب
شت م میوارد زندگ  تا موهام رنگ کنندیمزندون حبس ن یها لهیشده بنده رو پ

 بشه دیدندونام سف
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ن پدر الاقل به او یستیبدوش... به فکر خودت ن یگینره تو م گمی: من ماشکان
 داغون شدن اوشیو مادرت فکر کن که از دست تو و س

 کشهیم یآه
نبودم که دستم  یکه من آدم یدونیان... خودت که ماشک ستیدست خودم ن-

هم نبودم... از  ادیبلند کنم... اصددال اهل داد و فر یزن و دختر چیه یرو رو
 میدخترخاله اش اون کارا رو کردن زندگ یچهار سال پبش که آالگل با همدست

ر و پرخاشگرت رت یشدم... روز به روز عصب ینجورینشوندن ا اهیرو به خاک س
من  چوقتیسال دوستش داشتم ه نیکه ا یترنم نمیبل... برام سخت بود بباز ق

ستهیرو نم که  یا غهیص ومدیدلم ن مونییبعد از جدا یحت شهی... باورت مخوا
ص نیب سخ کنم... مدت  شده بود رو ف شده  غهیمن و ترنم خونده  خودش تموم 

و شدد اردیبزنه تو گوشددم و بگه ب یکی خواسددتیآخر هم دلم م یبود تا لحظه 
 کار رو کنه نینبود ا چکسیدروغه اما تو اون زمان ه نایا یسروش همه 

شکان ش دی... باستیهم راهش ن نی: آخه برادر من اا سلط با ... یبه خودت م
شده یسرت مهندس مملکت ریخ با  ستین ادتی... یاون مرحوم ی... بزرگ 

 رفتیاز کوره در نم چوقتیه تشیتمام جد
اورت نشه ب دی... اشکان شافتادیاتفاقا نم نیا چوقتیود هاگه پدربزرگم زنده ب-

ترنم شددده بود...  یها یها و مهربون طنتیپدربزرگم هم مثله خودم عاشددق شدد
سه  سر آ دونستمیبودم م زیعز یلیپدربزرگم خ یمن وا  زیهم براش عز ندمیهم

شا شباهت ز نیا لشیدل دیخواهد بود...  شت دمیشه یعموبه  یادیبود که  م دا
حاظ اخالقهم  ظاهر یاز ل حاظ  بهش در مورد ترنم گفتم  ی... وقتیهم از ل
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سر شه  شت به ماه بک صحبت کرد اونا هم که خونواده  عینذا  یبا پدر و مادرم 
 یبار برا نیاما ا یبار دوم رفتن خواستگار یبرا شناختنیترانه و ترنم رو خوب م

ذره ذره به  زیهمه چ عاشق ترنم نبودم روزاپسر دومشون که من بودم... من اون 
پدربزرگم اوا مد...  له بق لیوجود او ما از  کردیبرخورد م هیبا ترنم هم مث ا

ن وقتا حرص او یلیخ یبود یو بچه باز طنتیاهل شدد یلیکه ترنم خ ییاونجا
چه  یهم کردیطرف هم خودش رو مظلوم م هیاز  یول اوردیمرحوم رو در م ب

ه خنده .. ترنم هم ک فتهیم به خنده بترن یاز کارا دربزرگمپ شدیباعث م اشیباز
 دمیبار به خودم اومدم د هی... کردیخودش رو لوس م دیدیپدبزرگم رو م یها

 ...گذرونهیبابابزرگ بنده دربست من رو فراموش کرده و با ترنم روزاش رو م
اون روزا  یبود اشددکان... دلم هوا یی: عجب روزاگهیو با بغض م کشددهیم یآه

باز هم قبولم  نمیبیکه تو چشددماش م یعشددق یبا همه  مترسددیرو کرده... م
 اشکان ترسمینکنه؟!... م

 دونمی.. من میشیموفق م شهی: نترس پسر... مثل هماشکان
اگه قبولم هم نکنه حق  یکردم حت تشیا یلی... خدوارمیاشکان... ام دوارمیام-

 شرکت بودم یکارا ریدرگ شتریهم ب یتو دوران نامزد یدارم... حت
 اشکان؟ هیمشکل چ یدونی: مدهیادامه م یناراخت اب

 کنهیمنتظر نگاش م اشکان
 رید که من نهیکه چقدر به دست آوردن ترنم سخته مشکل ا ستین نیمشکل ا-

بود  راحت المیکنارم بود خ یکه اشددتباه کردم... تا وقت دمیفهم ری... ددمیفهم
ه بودم که ممکنه از فکر نکرد نیسددال ننشددسددته بودم به ا 5اون  یتو چوقتیه

بود  رفتمشیکار و پ لکهتو اون روزا ترنم نبود ب میفکر یدستش بدم... دغدغه ها
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 ... بهشفتادیاز اون اتفاقا نم چکدومیکارم نبودم ه ریاگه اون همه درگ دیشدددا
اون اعتماد اونقدر  یها هیها و پا شددهیر یاعتماد داشددتم بهم اعتماد داشددت ول

ت ترنم رو از دسدد ی... وقتارهیدووم ب یزندگ یها یتنبود که در برابر سددخ یقو
شدم  شتریدادم ب  ردمکیآخر که ترنم رو مرده فرض م یروزا نیتو ا اماغرق کار 

به ا چه غلط کردمیفکر م نیمدام  با ترنم بودم وقتم کنمیم یکه من دارم   ...
 گهیترنم رو ترک کردم باز هم غرق کار شدددم اما االن که د شدددیصددرف کار م

رو  میزندگ یاسددتقالل کجا نیا شددرفتیپ نیکار ا نیپول ا نیا سددتین یمترن
ره ... آکردمیباز هم احسدداس کمبود م نایروزا با داشددتن تمام ا نی... اگرفتیم

وم سدد کی... من اگه فقط دمیفهم ریرو د زایچ یلیکه خ نهیاشددکان اشددتباه من ا
صرف م یرو که برا یوقت صد خ صد گذروندمیرو با ترنم م کردمیکار   یلیدر 

لحظه به  نعشددقش رو باور نکردم اما او چوقتی... من هرفتمیجاها اشددتباه نم
شق من گذروند.. بارها بعد از نامزد شیلحظه زندگ  من با آالگل هیرو با باور ع

که اشددتباه  فهممیحاال م یول یگردیبهم گفت سددروش مطمئن بودم که برم
 کردمیم

 واسه گفتن نداره یحرف چیه یول کنهینگاش م یبا ناراحت اشکان
 آخریه اشکان.... اون تا لحظ ینیبی: مگهیم یبا لبخند تلخ شهیم رهیاشکان خ به

شتنم ام شت اما  دیهم به برگ شق من رو باور دا شق بود هم ع شت... هم عا دا
 من..............

 گهینم یزیچ گهیو د دهیم رونیب یرو با ناراحت نفسش
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... اشددکان هم رهیبه خواب م یک فهمهینمو خودش هم  بندهیرو م چشددماش
 خورده حالش بهتر بشه هینگه تا  یزیچ دهیم حیترج

 ادیبه خودش م یدست یتکون ها با
 شده؟ یهان؟.. چ -

 شهیاطراف م یکیمتوجه تار ندازهیبه اطراف م ینگاه
 : اومداشکان

 ؟ی: چگهیم یجیگ با
 : ترنم برگشتاشکان

 : ترنم اومد؟گهیم از خواب یناش یجیهمون گ با
 ادشیاالن پ نیهم مانی: اه.. چه مرگته سروش.. آره اومد... اون پسره نراشکان

 کرد و رفت
ست م یتیموقع یمتوجه  تازه و در  هنیشیرو لبش م ی... لبخندشهیکه توش ه
 کنهیرو باز م نیماش

 .. کجا؟ی:هواشکان
ر د یو ترنم رو جلو هندازیبه اطراف م یجواب اشددکان رو بده نگاه نکهیا بدون

 نهیبیخونه منتظر م هی
سددرجاش  هویکه با باز شدددن در  رهیتوجه به اشددکان به سددمت ترنم م بدون

 زنهیخشکش م
 : مهرانکنهیلب زمزمه م ریزده ز بهت

 شهیو ترنم هم وارد م رهیدر خونه کنار م یبا لبخند از جلو مهران
... 
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اون بشددن در رو پشددت سددرشددون حضددور  یمتوجه  نکهیو مهران بدون ا ترنم
 بندنیم

 ندازهیبه اون خونه که ترنم واردش شد م یماندانا و نگاه یبه خونه  ینگاه
 چه خبره؟ نجایا-

 شنوهیاشکان رو از پشت سرش م یصدا
 : دوباره چت شد؟اشکان

 : ترنم... اون... رفت...گهیو م گردهینذار به عقب برم یحال با
شده؟... تو که هنوز  یمنو.. بگو چ ی.. کشت؟ینم چ: اه.. سروش... تراشکان

 یطور به لکنت افتاد نیکه ا یباهاش حرف نزد
 و منگه... جی.. هنوز گندازهیبه اطراف م ینگاه یکالفگ با
 نهپسر توش ساک هیکه  یبره تو خونه ا دیکنم؟... چرا ترنم با کاریچ ایخدا-

 یگیم یبلندتر بگو من هم بشنوم چ کمی: اشکان
ماندانا رو  یاون پسددره.. مگه خونه  یحق نداشددت بره تو خونه  یاه.. لعنت -

 ازش گرفتن
شکان ش ینداره با کالفگ یا دهیحرف زدن باهاش فا نهیبیکه م ا سمت ما  نیبه 

 رهیم
... 
توهه... زنته.. نامزدته.. دوسددت دخترته.. واقعا  هیچرا حق نداشددت... مگه چ-

 ره؟یت اجازه بگاز یچته.. نکنه انتظار داشت
... 
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 بهیپسره غر هیکه بره تو خونه  شهینم لیخب زنم نباشه... دل-
... 
 هم تو اون خونه باشن ریماندانا و ام دیاصال شا-

 دهیحرفش تکون م دیتائ یرو به نشونه  سرش
دفعه حق ندارم بهش  نی... انطورهی:آره.. حتما همکنهیبا خودش تکرار م مدام

شک کردن ندار ندفعهیسروش.. ا یفهمیشک کنم... م حق رو  نی... ایحق 
 شهی... ترنمت پاکه... مثله همیندار

 نهیبیخودش م یرو رو به رو اشکان
ن رو به او نیکه از ا یدید یکن چ فیخورده آب بخور بعد تعر هی ای: باشددکان

 ؟یرو شد
 بخوه تمام آب رو نکهیا یبه جا یول رهیگیرو از دسددت اشددکان م یمعدن آب
شا کنهیم یخودش خال یرو شه.. حس م هی دیتا  شش کم ب  کنهیخورده از عط

 رهیگیم شیداره آت
 وونهید یکنیم کاری: چاشکان

 ...رهیم نیو به سمت ماش کنهیپرت م نیزم یرو رو یآب معدن هیخال هیبطر
مت ه- باش... ترن باش سددروش... آروم  هت خ*ی*ا*ن*ت  چیآروم  قت ب و

 کنهینم
 گهیتو وجودش م یکی

گفت... اون خودش رو  یامروز چ یدیگفته اون ترنمه توهه... مگه نشددن یک»
 «عورهش یهمون آالگله ب اقتتیتو ل یترنم رو ندار اقتی... تو لدونهیمال تو نم
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ستاش م نیرو ب سرش صدا رهیگید سه گهیم یبلند یو با  : نه.. نه.. نه.. اون وا
 مال منه شهیهم ی شهیهم ی

 شده؟ ی: سروش تو رو خدا بگو چگهیم یو با نگران نهیشیم نیتو ماش اشکان
... 

شکان که  یدید ی... آخه چشدمیم ادهیباهات پ کاشیکردم ا ی: اه.. چه غلطا
 ؟یختیطور بهم ر نیا

 نهیشیبخواد بغض تو گلوش م نکهی... بدون استیخودش ن دست
 نکنه از دستش بدم اشکان؟-

 یگیم یدار یمعلومه چ چی: هاشکان
جا زندگ یدونی... میفهمیکه نم ییتو نی.. افهمی: آره مگهیداد م با  یترنم ک
با چشددما ی.... خونه کنه؟یم که مهران در رو  دمیخودم د یمهران... خودم 

 براش باز کرد
 کنهیاون نگاه م یبا دهن باز به رفتارا اشکان

 نمورد عالقه اش رو ازش گرفت هیکه اسددباب باز یشدداک یپسددربچه  هی مثله
شکان م یسرش رو رو  :گهیبا عجز و ناله م یخجالت چیو بدون ه ذارهیشونه ا

 کنم کاریکنم اشکان... تو بگو چ کاریچ
 نهیشیرو لباش م یو لبخند ادیتازه به خودش م اشکان

شکان سره ا شده؟...  یبهت بگم... من فکر کردم چ یآخه من چ وونهید ی: پ
 دیکارش داره... اصال شا نیا یبرا یاقانع کننده  لیدل هیخب صد در صد ترنم 

 دوستش هم همونجا باشه
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 اشکان؟!-
 منو... ی: کوفت اشکان... کشتاشکان

 ترسمیم-
تو رو  یکیچه وضعشه...  نی: خجالت بکش.. خودت رو جمع کن.. ااشکان

 لتو گوش آالگ یکه امروز زد یهست یهمون شهیباورش نم نهیوضع بب نیتو ا
کن...  یکار هی... نکنه از دسددتش بدم... تو رو خدا رسددمتیاشددکان به خدا م-
 نی.. اصددال زن و بچه داره؟ نداره؟.. تو رو خدا اشددکان اه؟یمهران ک نیا نیبب

 دفعه هم کمکم کن...
 دهیم رونینفسش رو با حرص ب اشکان
 : باشه بابااشکان

 گهیخب دست به کارشو د-
کنم؟... بار  تونمیم رکایچ ی: سددروش حالت خوبه؟.. من نصددف شددباشددکان

 زمیتو سرم بر تونمیم یچه خاک نمیصبح بشه بب
پسر هم توش  هیبمونه که  یترنم امشب تو خونه ا یعنی... ؟یچدددددددددددد-

 کنهیم یزندگ
...ترنم که فقط امشب ایاریمن رو باال م یکم کم اون رو ی: سروش داراشکان

 من و یگذرونده... مهران برا نجایقبلش رو هم البد هم یشبا ستین نجایرو ا
 برادر دوستشه ستین بهیترنم که غر یهست برا بهیتو غر

 زنهیترس به اشکان زل م با
بهم نگاه نکن.. گفتم برادر  ی: اونجورگهیو م کنهیچپ چپ نگاش م اشددکان

 چاکشه نهیدوستشه نگفتم که عاشق س
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 یش االن اره توکه ترنم شددهیم رهیخ یو به خونه ا رهیگیرو از اشددکان م نگاش
 کنهیم یو زندگ کشهیاون نفس م

 تنهات گهیدفعه د نیبشه.. ا یبشه باز هم دوستت دارم ترنم... هر چ یهر چ-
 .. قول شرفدمی.. بهت قول مذارمینم

********* 
ست دارم ف به قدر ابر و باران  ی: تو را اخونمیلب م ریبغض ز با گل کماکان دو

ش ست دارم ف کجا با شممهم نکجا ب یدو ست  ستیا ستم دو ف تو را تا زنده ه
 دارم .
شتمهران شده؟... تو که دا  یاز وقت یول یخوب بود یرفتیم ی: دختر آخه چت 
 یزنیخودت حرف م یلب برا ریو ز یگوشه کز کرد هی یاومد

 کنمینگاش م نیو غمگ ارمیمهران سرمو باال م یصدا با
 افتاد؟ یو دادگاه اتفاق: چته دختر... حداقل حرف بزن... تمهران

 دمینه تکون م یو سرم رو به نشونه  کشمیم یآه
 شده خانم خانما؟ ی: پس چگهیو م نهیشیمن م یبه رو رو
 کنمیشروع به حرف زدن م یو به تلخ کنمیزحمت دهنم رو باز م به
 بر باد رفته ام رو کرده یآرزوها یبه ظاهر آشنا دلم هوا یها بهیغر دنیبا د-

 : دلت تنگه؟مهران
 بندمیچشمام رو م دمویرو تکون م سرم

 به هدف یبه هدف پسر... زد یزد
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ام مهران... دلتنگ تک تک  یدلتنگ ی.... امشددب من خداشددهیاز هم شددتریب-
 یدوست داشتن یاهایرو پر از رو ایکه دن ییگذشته ام.. تک تک روزها یروزها

 دمیدیم
 ؟ینیبی: مگه االن نممهران

 حال پر از حسرت نیو در ع قی... عمکنمیاه مچشماش نگ تو
 ؟ینیبیم یتو چشمام چ-

 یدر کتمانشون دار یآرزو که سع ایدن هی: مهران
 زنمیم یلبخند

 کنمیمن یزندگ یالیخ یایتو دن گهی... فقط دستینه مهران... حرف کتمتن ن-
به آرزوها و رومهران به آدما اهاتی: اعتماد کن ترنم...  بده و  ها  اطرافت  یب

 اعتماد کن
گونه هام  یبر رو یجار یلب و اشددک یرو یو با پوزخند زنمیزل م وارید به
شتم مهران من به اونا ا انمی: من به اطرافگمیم شتم... زندگ مانیاعتماد ندا  هیدا

صه م انمیاطراف یمن تو رو از  اهامیآرزوها و رو انی... اما همون اطرافشدیخال
 مونده که بخوام بهش بها بدمبرام ن ییمن گرفتن... آرزو

 ارمیپام م ی.. سرم رو روکنمیو دستم رو دور پاهام حلقه م کنمیجمع م پاهامو
 یواسددت مونده باشدده که بدون زیچ هیسددخته تنها  یلی: مهران خگمیبا ناله م

 ستیهمون هم مال تو ن
 ست؟یمال تو ن گهیم ی: کمهران

 دلم-
 کنهیاشتباه م دی: شامهران
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 نه-
 ؟یمحروم کن یزندگ یها ییبایز دنیخودت رو از د ی: ترنم تو حق ندارانمهر

هسددتن که حق  گرانی.. فقط ددونمیم یا گهیرو بهتر از هر کس د نیآره... ا-
 ستیحق من ن نیمحروم کنند... ا ایدن هیالیخ یها ییبایز دنیدارن من رو از د

 ...انمهیفقط و فقط حق اطراف
 ؟ی: ازشون دلخورمهران

 از دست رفته ام یتمام آرزوها یبه اندازه -
 پرسمیمقدمه م یب

 ؟یمن خبر دار یمهران تو از خونواده -
 پرهیم رنگش
 : نه... چطور؟مهران
 رهیتو هم م اخمام

 دمیرو ند چکدمشونیآخه امروز به جز طاها ه-
 طاهر هم نبود ی: حتدمیو ادامه م کشمیم یآه

... یزنیو با ماتم و غصه حرف م یغنبرک زد نیهم بابا... دختر واسه ی: امهران
 دارن ومدنشونین یواسه  یلیحتما دل

سا یزوده که بفهم یلیهنوز خ- صه ها ی هیچرا در   فرو رفتم... انامیپا یب یغ
 یروز داشتم ول هیکه  یینداشته هام رو کرده... تمام نداشته ها یمهران دلم هوا
غارت رفتن.... ب انمیتوسددط اطراف  ارکیکنم مهران؟... بگو چ کاریگو چبه 

حال دارم از درون  نی... نا آرومم... سددردمه و در عزنهیکنم؟...قلبم تند تند م
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ترنم چه مرگته؟... تو که عادت  گمیو م زنمی... سددر خودم داد مرمیگیم شیآت
س یو ب ییهمه تنها نیبه ا یدار نه االن... نه االن  گهیته دلم م یزیچ هیاما  یک

 یو بگ یبا غرور جلوشددون راه بر یتونیثابت شددده... نه االن که م زیچ که همه
و که ر ییاونا یهمه  تونمیتا م خوادیوقتا دلم م ی... بعضددبودحق با من  نیدید

ه هم فتهیچشمم تو چشمشون م یچرا وقت دونمیخردم کردن رو خرد کنم اما نم
 برمیم ادیقول و قرارام رو از  ی

ستن مهران شک سالها: اونا هم  شت ییترنم.. تمام اون  شیعذاب م یکه دا  یدیک
 دنیتو عذاب کش یپا به پا

 من بود؟ یعذاب اونها پا به پا یمطمئن-
 ؟یریاز دست رفته ات رو بگ یانتخاب روزها یخوای: ممهران
 زنمیم یتلخ لبخند

 زنیکه هنوز برام عز یی... از کسا؟یاز ک-
ناراحتمهران که فه؟یچ تی: پس  باره  یزنده ا دنیهم...حاال  باش دو مطمئن 

ز قبل ا شددتریب دیشددا ی... حتشددنیم لیتمام اون نداشددته هات به داشددته ها تبد
 قدرت رو بدونند

ند بام م یزهرخ به لنهیشددیرو ل گاه م وانی...  نار دسددتم ن بل  کنمیک قا و در م
.. هزار کوبمیم نیمحکم به زم دارمویمهران اون رو برم یبهت زده  یچشددما

 مثل قلب من هشیم کهیت
 رو بهت نشون بدم... یزیچ هی خواستمیم یببخش مهران ول-
 مریم وانیل یشکسته شده  یها کهیت کهیو به سمت ت شمیجام بلند م از

 ... تو حرفت رو بزنکنمیخودم جمع م نی: کجا دختر... بشمهران
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 نمیشیم وانیل یها شهیحرف آروم کنار ش بدون
 کنهیمتعجب نگام م مهران

رو بهت  یزیچ هی خوامینشدددم... فقط م وونهینگام نکن... هنوز د یاونجور-
بودنش رو  یقیحق ایدن یتو چکسیثابت کنم که تا االن نتونسددتم با حرف به ه

 به اثبات برسونم
 کنمیاشاره م نیرو زم یها شهیخرده ش به
 ها نگاه کن... با دقت نگاه کن مهران.... شهیش نیبه ا -

: من االن زنمیحرفم رو هم م کنمیها رو جمع م شهینسردانه شکه خو همونجور
ش شمونمیپ ستش کنم.. دق وانیل نیکه ا مونمی...پ شکوندم... اومدم در  قایرو 

سمتها نیزتریبه ر زیتا ر کنمیرو دارم م میسع یمثل اول...همه  شد یق ه خرد 
بذار کهیت کهیکنم و ت دایرو پ وانیل ی نار هم  باره  مهاش رو ک  وانیل هیکه دو

 شه؟یبشه... به نظرت م
 دمیتفاوت ادامه م یاما ب کنمیرو تو کف دستم احساس م یبد سوزش

 ارمیرو باال م شهیجمع شده ش یها کهیت
گه ا یحت یهاش رو با هزار تا زحمت جمع کردم ول کهیت کهیمهران... ت نیبب-

سبونم باز اون همون ل نیبا بهتر سبها هم اونا رو بچ .. نه .شهیمسابق ن وانیچ
ستن نم وانیدونه ل هی یظاهرش نه عملکردش... وقت شک الت به ح تونهیبعد از 

سان چه انتظار هیاول سته... نم گمیم...نیدار یبرگرده تو از منه ان شک  گمیدلم 
ص شخ سته... من جدا از دلم و غرورم همه  شک شده.. ا تمیغرورم  رو  نیخرد 

ترنم  نمتویمن م ایآ یسابق باشن ول و بخوان دوباره مثل انیهمه ب دیبفهم... شا

http://www.roman4u.ir/


 1309 شقعبه دیار سفر 

قط و فقط ف شنیفراموش نم چوقتیهستن که ه ایتو دن ییزایچ هیسابق بشم... 
 شنیکمرنگ م

 کم کم کنار اومد دیبا ستین یزیکم چ یکمرنگ نی: هممهران
 وامخیمثل اولش نشه... من م گهید یچیه شهیکه باعث م هیکمرنگ نیهم یول-

شن.. از رن یتمام اون اتفاقا ب صفحه کتاب  نیبرن.. ا ادیگ ب صفحه  سالها از 
 شه؟یحذف بشن... به نظرت م میزندگ

 :.....مهران
 اشیوقت پ یلی... من خشهیمثل سابق نم یچیکه ه یدونیخودت هم خوب م-

 یمهران... من تو سددتمیمال باخته ن هیرو زدم... من  زیهمه چ دیکنار اومدم و ق
رو  رفتن یهمه آرزو نیا یچرا زنده ام وقت دونمی. نمرو باختم.. میهست ایدن نیا

 دارم...
با خودت ایدار زایچ یلی: ترنم تو هنوز خمهران ... ؟یکنیم نطوری.... چرا 

 گفتیتاب سروش م یب یاز نگاه ها ریامروز ام یدونیم
 !ر؟ی: امگمیتعجب م با

حضددورش  یمتوجه  یاز بس تو هپروت بود یجنابعال یول ری: بله.. اممهران
ه رو فرسددتاده بودن ت ریماندانا و ام نیکه نرفته ماشدد ادتی... یدادگاه نشددد یتو

 دره
 .. اصال حواسم نبودیگیآه راست م-

شد ب ریخوب نبود ام ادیکه ماندانا حالش ز یی: از اونجامهران و که ت ادیمجبور 
 یبه اون بدبخت ننداخت ینگاه مین هیهم 

 اطراف نبودم ی. اصال متوجه : شرمنده.گمیو م زنمیم یلبخند
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 یبراش شرمنده باش یبابا... اون اصال آدمه که تو بخوا الیخی: بمهران
 مثال شوهر خواهرته ها-

ست ممهران شتم م ادمی... ببخش ؟یگی: را مرد  هی ریام گفتمیرفته بود... آره دا
 که نگو هیجنتلمن

 از دست تو-
 : ترنددددمگهیبا داد م مهران

 کنمیاش مترس نگ با
 ه؟یچ-
 یکرد کاریبا دستت چ نی: ببگهیم ادویسرعت به طرف من م به
 کنهیپرت م نیزم یتو دستم رو رو یها شهیو ش کنهیزور بلندم م به

ضرمهران شون بد یعمل ستین یازیباالهه ن میهوش بی: دختر من  ه ب یبهم ن
 دمیفهمیم یگفتیهم م یجان خودم اگه زبون

 هنیشیرو لبم م یلبخند
 بهت بخنده ای.. بخند تا دننهیدختر... ا نی: آفرمهران

... خندهیما نم یهم با خنده ها ایدن یروزا حت نیشدددده مهران ا یروزگار بد-
 ارهیتا بعدش دمار از روزگار ما در ب نهیلبخند رو لب ماها بش هیفقط منتظره  ایدن

باز حرف خودت رو م ییای: دنمهران هات حرف بزنم  با ظب .یزنیهم  .. موا
حاال نزن باش..  ثل جهز یپات  ناق  نکن هیخودت رو هم م نا  ندا  هی... یما

 زیچ هیبرم  نیبشدد نجای.. همکنهیماندانا من رو زجرکش م نیهم یخراش بردار
 دستت رو پانسمان کنم ارمیب
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 ...شهیو مهران از من دور م نمیشیم اروم
 د سالته؟: مهران چنپرسمیم یو با کنجکاو کنمیرو بلند م صدام

تا االن ازدواج نکرده... اگه از سددروش بزرگتر نباشددده  یجا برام تعج داره که 
 ستیهم ن کتریکوچ
.. با ؟یکن یازم خواسددتگار یخوای... مه؟ی: چگهیبلند م یهم با صددددا اون

 عرض معذرت بنده فعال قصد ازدواج ندارم
 ایهست یا فتهیچه خودش-

 ادین مبه سمت م کیکوچ یجعبه  هیبا  مهران
 یکه بنده آدم فداکار یی... اصددال از اونجا؟یخانم هیچ فتهی: خودشددمهران

ستم نه تنها  س هیه شما دخترا رو از ترش رمیگیچهل تا زن م یزن بلکه   یدگیتا 
 تو صف تا دعواتون نشه نیبر دینجات بدم فقط با

 بچه پررو-
مان به پانسدد کنهیشددروع م رهیگیدسددتش م یو دسددتم رو تو کنهیرو باز م جعبه
 کردن
 ومدهیبه شماها ن یخوب نیخب... بب هی: چمهران

 ؟یمهران تا حاال عاشق شد-
 ام؟ وونهی: مگه دمهران

 کنمینگاش م رهیخ
 ؟یواقعا تا حاال عاشق نشد-

 :نهمهران
 ؟یچ-
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 ندازهیباال م یو شونه ا زنهیم یتلخ لبخند
شق  یبار خدا زد پس کله  هی: مهران  بعدش یشدم ول یا فهیضع هیبنده و عا

 زود سر عقل اومدم
 ؟یچدددددد-

 بابا یچی: همهران
 ؟یدیبروز نم یچیبعد ه یکنیاه.. مهران چرا آدم رو کنجکاو م-

شددما  ی... خانمیذاریکارات م یکه اسددم مودبانه رو ادی: خوشددم ممهران
 ییفوضول به تمام معنا هی یستیکنجکاو ن

 هی... اصددال نگو... من فقط شی: اگمیم تیو با عصددبان کنمیاخم نگاش م با
 ؟یخورده کنجکاو شده بودم که چرا هنوز زن ندار

 بار عاشق شدم هی...یقهر کن خوادی:خب بابا... حاال نممهران
 واقعا؟-

 : اوهوممهران
 شد؟ یبعدش چ-

 یچی: همهران
 ؟یچ-

 نمک وقت نشد بهش ابراز عالقه گهیکر د شی... صاحبش قربونیچی: همهران
 کنمینگاش م متعجب

 ؟یچ یعنی-
 مادربزرگم شده بودم ی هینداره که... عاشق گوسفند همسا یچ یعنی: مهران

http://www.roman4u.ir/


 1313 شقعبه دیار سفر 

ام که از شدت درد چشم رونیب کشمیدستاش م نیدستم رو از ب شمویم زیمخین
گاه بسته م  شنیناخودآ

 یکنیم یدار کاریچ نی: ببمهران
 ؟یکنیمسخر م ی... هیآورد ریمظلوم گ-

 یراپورتمو به ماندانا بد یخوایم هی: چمهران
 دمیمعلومه که م-
 نمیبش کنهیو مجبورم م خندهیم

 ......شی... سالها پیخانم نی: بشمهران
 کنمیو نگاش م نمیشیم یکنجکاو با

 دهیادامه م و به کارش رهیگیدستاش م نینشستم دوباره دستم رو ب نهیبیم یوقت
 بار عاشق شدم هی: مهران

 پدربزرگت هیهمسا یالبد عاشق بزغاله -
 گمیم یبار دارم جد نی: نه خله... امهران

 واقعا؟-
 خندهیم تلخ

 شده؟ یچ-
 یچی: همهران

 ؟یخندیپس چرا م-
 نمیبیرو تو چشماش م یبار غم بزرگ نیاول ی.. براکنهینگام م مهربون

 هندازیم یک ادیمن رو  دناتیو زود بخش هایکنجکاو نی: امهران
 ؟یک-
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 ه؟ن ایعاشق شدم  یبدون یخواستیکوچولو.. مگه نم ستیمهم ن نشی: امهران
 دمیسرم رو تکون م یکنجکاو با

 بار واقعا عاشق شدم ترنم هی: مهران
اون  چکسیچرا ه دونمیفقط نم یجد هی: جددهیادامه م لرزهیکه م ییصدددا با

و مهربون بود که تو دختر فوق العاده خوشددگل  هیبودن رو باور نکرد...  یجد
وقتا دل خودم  ی... از بس مظلوم بود بعضددزدیحرف اول و آخر رو م تیمظلوم

که آخر  کردمیم طنتیشدد یلی... چون من خسددوختیهم براش م و اون هم 
 جوابم رو بده دیرسیزورش نم تیمظلوم
 خانوم خانوما؟ نی: االن کجاست اگمیو م زنمیم یلبخند

 شهیچشمش جمع م یگوشه  یاشک
 کنمیبودم فقط نگاش م دهیمهران که تا حاال ند یرو نیمن بهت زده از ا و

 آسمونا یتو ییجا هی: مهران
 ؟یچ-

زورم رو اما خونوادم حاضددر نشدددن  یزورم رو زدم ترنم.. همه  ی: همه مهران
 شیبرن خواستگار

 نهیشیمن هم م ی... بغض تو گلوشهیم یدلم خال ته
 آخه چرا؟-

ون مثل من پدر و مادر پولدار نداشدددت.. پدر و مادر اون نه تنها : آخه امهران
ساب یپولدار نبودن بلکه آدما ست و ح ساب نم یدر اما مهتاب  ومدنیهم به ح

شمام خ یوقت یدونیفرشته بود ترنم.. نم هیمن  درش و از پر و ما شدیم رهیتو چ
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. ..براش کنم یکار چیه تونسددتمیکه نم دمیکشددیم یچه زجر کردیم تیشددکا
بود... مادرش هم طالق گرفته بود و بدون توجه به دختر  یمعتاد عمل هیپدرش 

از  یدو سه سال نکهیو پسرش دوباره ازدواج کرده بود... مهرداد برادر مهتاب با ا
 مواظب خواهرش بود شهیهم یبود ول کتریمهتابم کوچ

 مامان و بابات که...... یول-
 خوبن؟ یلی: خمهران

 دمیآره تکون م یه رو به نشون سرم
سه  ی: وقتمهران ست دادم و وا شقم رو از د رو ترک کردم تازه  رانیا شهیهم یع

شدن... ا سع یدونیماندانا م نینبودن... هم ینیبیکه م ینیخوب  رد ک یچقدر 
ض ستیکنه؟... هر چقدر م شونیرا شا تون ض دیالتماس کرد تا  شن ف یرا قط ب

تن نگرف یرو جد قمنشدن... عش یما اونا راضا نندیبار مهتاب رو بب هی یواسه 
 نگرفتنشون نابودم کرد یجد نیترنم و هم

 شد؟ یبعدش چ-
 دهیسددال زحمتم رو کشدد یقبد خونوادم رو بزنم... سددالها تونسددتمی: نممهران

شون حق م ییجورا هیبودن...  بود که  یخب گ*ن*ا*ه مهتاب چ یول دادمیبه
 دمید یوقت یدو سدددال دوسددت یکی... بعد اومده بود ایاون خونواده به دن یتو

 میبهش گفتم بهتره تموم کن ستنین میم*س*تق یصراط چیخونوادم به ه
 شهی... من هم صورتم از اشک پر مشهیم ریچشمش سراز یاز گوشه  اشک

 گفت؟ یچ-



wWw.Roman4u.iR  1316 

 

شماش  هینگفت... فقط  یچیکه ه سوزهیم نی: دلم از امهران شک از چ قطره ا
داد و بعدش هم رفت..  لمیزهرخند تحو هیمن  یمام حرفا... در برابر ت ریسراز

 ...شهیهم یواسه 
 یموندیم زیهمه چ یپا دیبا یچرا مهران؟... تو که عاشقش بود-

م نشد... واقعا نشد... اشتباه کرد یفراموشش کنم ول تونمیم کردمی: فکر ممهران
 ترنم

 افتاد؟ یبعد از رفتن مهتاب چه اتفاق-
حد عاشقش باشم... پدر و  نیتا ا شدیدم.. خودم هم باورم نم: افسرده شمهران

شد دو ماه و دو ماه  هی یوقت یول شهیدرست م زیهمه چ کردنیمادرم فکر م ماه 
درست بشه... مادرم که حال  ستیقرار ن زیچ چیکه ه دنیشد سه ماه تازه فهم

 نهیرو بب تاببار هم شده مه هی یگرفت برا میتصم دیو روز من رو د
 خب؟!-

 یکرد و آدرس رو از من خواسددت ول یبابام رو هم راضدد گهید یچی: همهران
 میرو به رو شد اهیس یپارچه  یبا کل میدیدر خونه شون رس یجلو یوقت

 نه؟!-
شهیم یآه سه  یراحت نی:به همدهیادامه م یو به تلخ ک ستش  شهیهم یوا از د

 دادم
 ؟یآخه چه طور یول-
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 هدینفهم شدیم میعاشق یکه ادعا یشد... من یغز: تصادف کرد و مرگ ممهران
 ریدل سدد هیبار هم  نیآخر یبرا یسددر عشددقم اومده... حت ییبودم چه بال

 تلخه ترنم؟ یچ یدونی... منمشیبب
 دمیرو به نشونه ندونستن تکون م سرم

 من باعث مرگش شدم نکهی: امهران
 کنمینگاش م یناباور با

شتمیم دین حرفا نبا: اون روز بعد از گفتن اومهران که  ییتنها بره اما از اونجا ذا
رگشت ب ریمس یتو دمیتحمل غم چشماش رو نداشتم دنبالش نرفتم بعدها فهم

ه که بد ادیرفت تا بهم  شددهیهم یتصددادف کرد و برا یموتور هیبه خونه اش با 
 یبمون زیهمه چ یپا دیبا یعاشق شد یوقت

 متاسفم یلیخ یلیمهران خ-
 نهزیم یپوزخند

 : خب تموم شدمهران
 کنمینگاش م گنگ

 .. پانسمان کردمگمی: دستت رو ممهران
 گرفت بی... دلم عجشمیم رهیبه دستام خ رمویگیرو ازش م نگام

 شهیو از من دور م دارهیبرم نیزم یرو از رو هیاول یکمکها جعبه
تو  ور یشکست نیچن طونهیهمه شوخ و ش نیکه ا یکه مهران شهیباورم نم هنوز
 بازم شدکرت... میکه کشد ییبتهایمصد یبا همه  ایخورده باشده... خدا یزندگ

 بهتر از مهرانه یلیوضع من خ نمیبیم کنمیحاال که به گذشته نگاه م
 ری: نون و تخم مرغ... نون و گوجه...نون و پنمهران
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 کنمینگاش م متعجب
 دهیمخرج شام امشبمون رو هم  ریام ی... نکنه فکر کرده؟ی: چمهران

 کنمینگاه م طونشیش یبه لحن شوخ و چشما یناباور با
شاممون  نی... خب حاال که ایهنوز تو هپروت نکهی: نه مثل امهران طوره خودم 

 کنمیرو انتخاب م
 شد یاون همه غم چ پس

تخم مرغ  ی دهیسددف کنمیتخم مرغ آبپز م هی: نون و تخم مرغ چطوره؟... مهران
 اش هم مال توبدمزه  یمال من اون زرده 

 مهران تو که االن.......... گمکیوار م زمزمه
... مونهیحرف تو دهنم م خورهیمهران م یکه به در خونه  یمحکم یضربه ها با

 رهیو به سمت در م کنهیمهران هم با تعجب به من نگاه م
سر مهران حرکت م شمیهم متعجب بلند م من شت  که مهران  نی.. همکنمیو پ

 شهیدر ظاهر  یوحشت زده جلو ریام نهکیدر رو باز م
 : مد داندداناگهیم یبه سخت زنهینفس نفس م ریکه ام همونجور

 میایتازه به خودمون م میکنیبهم م یو مهران نگاه من
 ؟ی: ماندانا چگمیترس م با
 : حالش بد شدهگهیو م کنهیتازه م ینفس ریام

 ؟یکنیم یچه غلط نجای: پس تو امهران
 خوامیرو م نتیمهران... ماش شهیروشن نم نیماش کنمیر م: هر کاریام

 !م؟ی: برمهران
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 : تو کجا؟ریام
 که تو خونه منتظر خبر باشم ی: انتظار ندارمهران

 می: باشه.. پس برریام
 گردمی: ترنم مواظب خودت باش... زود برممهران

سه خودتون من هم م نیگیم یچ- شماها برگردامیوا  و رمیمیمهزار بار  نی.. تا 
 شمیزنده م
 : اما........مهران

بحث سددر اومدن و  نی... ماندانا از حال رفته شددماها دارگهید می: اه... برریام
 دیکنیم ومدنین

 می: برمهران
سددوار  یو همگ رهیگیو ماندانا رو تو ب*غ*لش م رهیم نشیبه سددمت ماشدد ریام

 میکنیحرکت م مارستانیو به سمت ب میشیم نیماش
 شهیحال و روز اشک تو چشمام جمع م نیماندانا تو ا ندید از

 شد؟ نجوریکه ا یبهش گفت ی: چمهران
دادگاه... خودت که  ادیحال و روزش ب نی: از صددبح بهم بند کرده بود با اریام

 یشناسیخواهر کله شقت رو م
 فکریب ی: دختره مهران

لش بد بود.. که خورده بود حا یی: از همون صددبح با اون حرص و جوشدداریام
 نیخورده از ا هیکردم و گفتم موضددوع زنده بودن ترنم رو بگم  تیمن هم خر

 زیخارج بشه اما انگار گند زدم به همه چ یگرفتگ
 پسر... یکرد تی: خرمهران
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 خورده تندتر برو هی: مهران گمیو م زمیریاشک م همونجور
 کنهیم شتریرو ب نیسرعت ماش مهران

 بشه ترنم؟! شیزی: نکنه چگهیو م دازهنیبه من م ینگاه ریام
 هیگر ریبلند بزنم ز یکه با صدا هیحرف کاف نیهم

 که واسم مونده هیتنها کس ماندانا
 دیکشیقدر عاب نم نیمنه... اگه من نبودم ماندانا هم ا ریهمش تقص-

 شهیجمع م ریام یتو چشما اشک
 یزیعز یلیا خما از جمله ماندان یهمه  ی: نه ترنم... تو واسه ریام

 چی... ماندانا هدیپاره نکن کهیهمه تعارف ت نیا تیوضددع نیتو ا شددهی: ممهران
 !ن؟یدی... فهمشهینم شیچ
 بشه شیزیحرفاست که بخواد چ نیاز ا تریمن قو ی: آره.. آره.. مانداناریام
صورت رنگ پر با ستم نگاه م نیزتریعز ی دهیبغض به  ستشکنمیدو رو  ... د
 فقط خوب شو ی: مانگمیبا بغض م رمویگیدستام م نیب

 تو سددرم یدیو درد شددد کنهیبرخورد م شددهیسددرم به شدد نیماشدد دیترمز شددد با
سربع به همراه ام ی.. اما بچهیپیم سرم  ش ریتوجه به درد   ادهیپ نیو مهران از ما
 دومیم ریپشت سر ام بایو تقر شمیم

ستانیوارد ب نکهیهم ستار با د هی میشیم مار ضع ما دنیپر سرو ه دنبال ب عیندانا 
ستار  هیو  رهیدکتر م سمت اتاق ریهم ام گهیپر ا ماندانا ت کنهیم ییراهنما یرو به 
 تخت بذاره یرو رو
 ...کنهیو از تخت ماندانا دورم م رهیگیدستم رو م مهران
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 نشده یزی: ترنم آروم باش.. چمهران
 چیکه من ه گهید یکارا یو کل یآروم باشددم.. بعد از سددونوگراف کنمیم یسددع

 ادیباالخره دکتر م دمیازشون نفهم یزیچ
. منه. ری... همش تقصددرسددهیبه نظر م فیو ضددع دهیرنگ پر یلیاما ماندانا خ-
 بخشمیخودم رو نم چوقتیه
 میریاومدن دکتر همه به سمتش هجوم م با
 سر زنم اومده یی: دکترم چه بالریام

 ؟یدونینم یبگ یخوای: مدکتر
 م دکتر؟رو خان ی: چمهران

 یبلکه برا بچه ینه تنها برا جانیگفتم که استرس و ه شونی: من از قبل به ادکتر
 خطرناکه یلیهستن خ تیوضع نیا یخانومشون که تو

 ...یعنی... یعنی-
 ییبال هیماندانا بچه اش رو از دسددت داده.. نکنه  یعنیباور کنم..  تونمی.. نمنه

از قبل  دتریشدد ذارمویدهنم م یسدر خودش هم اومده باشده.. دسدتم رو جلو
واسدده همه  شددهیتوهه.. مثل هم ریتوهه ترنم.. تقصدد ری... تقصددکنمیم هیگر

 یدردسر
 شد خانم؟ ی: چدکتر

 : ترنم... ترنم...مهران
 ...مارهیدختر حالش خراب تر از ب نی: انگار ادکتر

که مهران دسددتش رو  کنمیدارم سددقوط م کنمی.. حس مشددهیتار م دمیکم د کم
 کنهیم یریو از افتادنم جلوگ کنهیدور کمرم حلقه م
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 : ترنم حالت خوبه؟ریام
 ماندانا بچه اش رو از دست داد؟-

نکن.. خدا رو شددکر هم بچه هم  یتاب یب نقدریدختر؟... ا یگیم ی: چدکتر
 ییالب هی دنیرسیم رتریخورده د هیبود که اگه  نیمادرش سالم هستن.. منظورم ا

 ...ومدیسرشون م
 کنمینگاش م یناباور با
 واقعا؟-
 کشنیم یاز سر آسودگ یو مهران نفس ریام
که  طونیمامان ش نیبه ا شتریحواستون ب دیخوبه فقط با زیآره دختر... همه چ-

 باشه دهیخواب نجایخودش ا
بد  سددرم براش هی: فکر کنم فشددار زنت افتاده.. گهیو م ندازهیبه مهران م ینگاه

 ستین
 کنهینگام م طونیو ش ندازهیباال م یی.. مهران ابروکنمیان نگاه مبه مهر متعجب

عد خانم دکتر مهران م ب ر که خودم خب نیبرام زن گرفت یک ری: امگهیاز رفتن 
 ندارم

 نکن تیمهران... اذ الیخی: بگهیو م خندهیم ریام
 ری: امگهیو م دهیکه اجازه نم امیب رونیاز ب*غ*لش ب کنمیم یخجالت سددع با

 ش رو بگو بچه مچه ندارم؟راست
من  یول یکرد ییغلطا هی یاونور آب بود دیبگم... شدددا ی.. چدونمی: نمریام
 خبرمیب
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 یمن رو از چشمم زنم بنداز یخوای: گم شو... ممهران
 : مهرانگمیخجالت م با

 نمدیگور به گور شده که چشم د ریام نیبا حرف ا دونمیگلم.. م دونمی: ممهران
 فتمیمت نمرو نداره از چش

 ندهخ ریز میزنیهر سه تامون م تیو در نها میکنیم گهیبه همد ینگاه ینفر سه
 ها دهیخواب ماریب نجای: چه خبرتونه... مثال اپرستار
 هیگوشت تلخ ی: چه هلوگهیدم گوشم م مهران

ساب هیتا  برهیو مهران هم به زور من رو م کنهیم یعذرخواه ریام نوش  یسرم ح
 جان کنم

 ان من حالم خوبهمهر-
 داستی: از رنگ و روت کامال پمهران

 کشمیتخت دراز م هی ی... روگمینم یچیو ه خندمیم
**** 

 امیبه خودم م ریام یبا صدا دمیتخت دراز کش یکه رو همونجور
 : مهران سرمش تموم شده؟ریام

 : آره... چطور؟مهران
 کنهیم یتاب یماندانا بهوش اومده و ب نی: اریام
 نمیشیتخت م یو رو کنمیچشمام رو باز م عیرس

 میای: تو برو ما هم االن ممهران
 عتری: منظرما.. فقط سرریام

 : باشهمهران
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 امیب نییتخت پا یتا از رو کنهیمهران کمکم م رفیرفتن ام با
 : حالت خوبه؟مهران

 اوهوم-
ا خونه ماندان ی.. قبل از اون اتفاق که اومده بودایشد فیضع یلیخ ی: ولمهران

 حال و روزت بهتر بود
 کشمیم یآه
 نند؟ک ییرایو شکالت از من پذ ینیریانتظار نداشته که اون خالفکارا با ش-

ا از انگار اون یول کنندیبرنج و جوجه برات آماده م کردمی: نه بابا.. فکر ممهران
 من هم گداتر بودن

 گمینم یچیو ه خندمیم
 رو سر همه مون خراب نکرده مارستانیب نیجغجغه ا نیتا ا می: برمهران

... از همه دلتنگ ماندانا بودم شتریلحظه بودم مهران... ب نیوقته منتظر ا یلیخ-
 دینیماندانا رو بب نیتونستیکه م شدیم میحسود یلیخ ریراستش ه تو و ام

 ریبه من و ام دنشید یداره که تو برا یچ غویج غیج یدختره  نی: آخه امهران
 یکنیهم م یحسود

 : معرفتگمیو م ندازمیباال م یا شونه
ماندانا برام واضددح تر  ی هیگر یصدددا میشددیتر م کیچقدر که به اتاق نزد هر

 شهیم
 آره؟ یبهم دروغ گفت ری: امماندانا

 ادی: نه به خدا خانومم.. االن ترنم همراه مهران مریام
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 : پس کجاست؟ماندانا
 کنهیو با دست اشاره م دهیم لمیتحو ید مهربون.. لبخنندازمیبه مهران م ینگاه

 که به داخل اتاق برم
 ...........دواریام یخوایم یالک ای یگیراست م یتو رو خدا دار ری: امماندانا

 : مانداناگمیو م شمیوارد اتاق م یآروم به
... انگار واقعا شددنیم یو چشددماش غرق خوشددحال مونهیتو دهنش م حرف
 نکرده بود رو باور ریام یحرفا

 ...زنمیبهش م یمهربون لبخند
 !ر؟ی... مگه نه امنمیبی: دارم خواب مکنهیزمزمه م یآروم به
: نه خانومم... واست گهیو م کنهیماندانا حلقه م یدستش رو دور شونه ها ریام

مه چ مه  زیکه ه  هسددتن یواقع هیواقع ینیبیکه م ییزایچ نیا یرو گفتم... ه
 زمیباورشون کن عز

 کنهینگام م یاشک یو با چشما کنهیسرش رو کج م دانامان
 هیباور نکردن یایرو هی نایا یهمه  کنمیسخته... حس م یلی: آخه خماندانا

 شهیهمه محبتش قلبم سرشار از لذت م نیا از
 ؟ی: ترنم واقعا خودتماندانا

 دمیآره سرم رو تکون م یو به نشونه  زنمیپلک م آروم
 ؟ی: ترنم باور کنم خودتگهیو با بغض م هنیشیزحمت سرجاش م به

 ...شهیپررنگتر م لبخندم
 سخت است دنیاز اوج فلک ستاره چ-

 سخت است دنیو به تو رس یاز من دور



wWw.Roman4u.iR  1326 

 

 زندان است یتو زندگ یدوست که ب یا
 سخت اس دنیکه از تو دل بر بدان

رام ها داره ب مثله گذشددته نیترنم... بب شینکنه من مردم و اومدم پ ری: امماندانا
 خونهیشعر م
با بغض تلخرهیگیم خندم ته م ی...  به آروم خندمیکه تو گلوم نشددسدد به  یو 

 رمیسمتش م
 ریپس من و ام ی... اگه تو مردیاریدر م ی: اه.. ماندانا... چرا مسخره بازمهران

 میکنیم یچه غلط ایتو اون دن
بد دلتون برام تنگ شده ... الدونمی: چه مگهیو م کشهیدماغش رو باال م ماندانا

سر بزن نیبود اومد شادیبهم  شت میهم طاقت دور دی...  طبق معمول  نیرو ندا
 نیهم اومد نجایمثل کش شلوار باهام تا ا

 رمیگیدستام م یدستاش رو تو نمویشیتختش م یرو
 ب*و*سمیم ارموی... دستاش رو باال مشهیم ریچشماش سراز یاز گوشه  اشک

 کرد ترنم؟ کاریت باهام چرفتن نی: ببماندانا
ش : ببخگمیو م کشمیاون رو تو ب*غ*لم م یبه آروم کنمیم هیکه گر همونجور
 کردم تتیاذ یلیمعرفتت رو ماندانا.. ببخش... خ یدوست ب

کر معرفت... ف یرسددمش نبود ب نی: ازنهیاشددکاش لبخند م نیو ب کنهیم نگام
 گهیداره دروغ م ریام کردمیم
 ...قتهی.. همش حقیخواهر ستیدروغ ن-
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ستاش رو باال مادیم رونیاز ب*غ*لم ب آروم صورتم رو ب ارهی.. د ستاش نیو   د
 رهیگیم

 کردن کاریباهات چ خبرایاون از خدا ب نیبرات... بب رمی: بمماندانا
 شه؟یتموم شد... باورت م گهید زی... همه چزمیعز ستیمهم ن-

سی... مشهی: آره ترنم... باورم مماندانا شن م قتیروز حق هی تمدون  یلو شهیرو
 سوخت؟یم یدلم از چ یدونیم
 ؟یاز چ -

رو  تیگ*ن*ا*هیخودت لت اثبات ب یتا با چشددما یسددتیکه ن نی: از اماندانا
ماساشون ... تا به التینیکه باورت نکردن رو بب ییتا عذاب تک تک کسا یبچش

 یتوجه به اونا به راهت ادامه بد یو ب یگوش بد
 نبودم ماندانا یبه عذاب کس یضرا چوقتیه-

 سوختیم تیو سادگ یهمه مهربون نی: دلم از اماندانا
 دوستم نابود کرد؟ نیبهتر یچه طور یدید-

ست رو روماندانا سم دو  یبه هر چ شهیاون ع*و*ض*ی نذار که باعث م ی: ا
 شک کنم استیدن یدوست تو

 شدیباورم نم-
 ذارهیم اش نهیس یو سرم رو رو بندهیرو م چشماش

 : من همماندانا
 شد؟ نیبه اشتباه رفتم که آخر راهم ا میزندگ یماندانا کجا-

 یخانم یرو خورد تی: چوب صداقت و سادگماندانا
 ممنونم ماندانا-



wWw.Roman4u.iR  1328 

 

 : چرا؟گهیو م کنهیتعجب من رو از خودش جدا م با
 یسالها بود نیچون تمام ا-

 ... باالخره دوستت بودماوونهی: دماندانا
 کشمیم یهآ

 ست؟ین ادتیبنفشه هم دوستم بود... -
نا ندا تهی: بهش فکر نکن ترنم... ما ته بودم بنفشددده  اد هت گف اون روزا هم ب

 زنهیمشکوک م
 سخت بود یلیباورش برام خ-

 ... فراموش کن... االن رو بچسبقیرف الیخی: بماندانا
 اون هم شاد بخنده شهیکه باعث م زنمیم یلبخند
 ایداد بزنم و بگم خا بلندیبا صدددا خوادیخوشددحالم.. دلم م یلیرنم خ: تماندانا

 مخلصتم یلیدمت گرم.. خ
که تو  ییچند روز رو تحمل کن و گرنه از اونجا هی: خواهر خواهشدددا مهران

 کنندیم مارستانتیت هیو راه برنیپس م تیماریبه ب یمارستانیب
شم به مهران نگاه م ماندانا سر شهیکه باعث م کنهیبا خ ا بگه: ترنم م عیمهران 

 مایبر دیبا
 : کجا؟گمیتعجب م با

مهربونه و االن هم  نجایا یخانم چند روز غویغجیج نیکه ا یی: از اونجامهران
 بدبخت طبق ریخونه و ام میریبمونه من و تو م نجایهمراه ا هی دنیفقط اجازه م

 زنش رو تحمل کنه ینکره  یصدا دیمعمول با
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: گهیو با اخم م دهیاجازه نم ریبرداره که ام زیه طرف مهران خب خوادیم ماندانا
 مهران
 مونمینم دی: اصرار نکنمهران
 کشمتیخودم م یوگرنه با دستا رونی: گمشو بماندانا
 خو یزنی: چرا مگهیو م ارهیدستاش رو باال م مهران
 : مهدددددددرانماندانا

 ها شهینکن حالش بد م تی: مهران اذریام
 رمی:آخ... امگهیم شنوهیحرف رو م نیکه ا اماندان

 کنهیبا ترس نگاش م ری... امشهیم یدلم خال ته
 ها شهیحالم دوباره داره بد م کنمی: حس مماندانا

 ؟ی... چت شده مان؟ی: چددددریام
دکتر رو صدددا  رمی: االن مگهیم رهیداره به سددمت در م یکه با نگران همونجور

 زنمیم
شمگ هی بعد صورت نگران مهران م نینگاه خ  دونمی: با تو هم مگهیو م ندازهیبه 

 کنم؟ کاریچ
 ری: امماندانا

تر ... االن دکی: جانم خانمگهیو م گردهیبود برم دهیکه تازه به در اتاق رسدد ریام
 کنمیرو صدا م

 ستین یاجی.. احتزمی: نه عزماندانا
 کنهیمتعجب به ماندانا نگاه م ریام

 شهیحالم خوب م یکن رونین گشاد رو از اتاق بده نی: تو اماندانا
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 کنندیبهت زده و مهران با دهن باز به ماندانا نگاه م ریام
 ماندانا-

 ؟ی: جونم ترنمماندانا
 بذارم ابونیسر به ب دی: از دست شما خواهر و برادر باریام
 واجازه حرف زدن به مهران بده اون ر نکهیبعد از تموم شدن حرفش بدون ا ریام

 کنهیپرت م رونیاز اتاق ب
 رسهیکه فعال زورم فقط به تو م رونی: برو بریام

 : فقط منه بدبخت اضافه بودممهران
توله ف :اتل متل توخونهیو بشددکن زنان م ندازهیبرام باال م ییبا خنده ابرو ماندانا

 چه جوره قیحال رف
 کن ف لبخند بزن شادم کن ادمیرا بخوان  نیا

 خدا به یا وونهید-
 کنهیم وونهی... آخر سر من رو هم دی: آخ گفتریام

 امشب مرخصم کنند یکنیصحبت م یریم یی: آقاماندانا
 : حرفشم نزنگهیو م نهیشیم یصندل یدر هم رو ییبا اخما ریام

 ری: امگهیم تیبا مظبوم ماندانا
 شهیگوشام دراز نم گهیدفعه د نی: اریام

تو هم شدددم ترنم... ببخش که  ی: شددرمنده هگیو م ندازهیبه من م ینگاه بعد
 یش تیاذ

 مواظب باشم دمیقل م ری: امماندانا
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 خودت و بچه ات رو داشته باش یخورده هم هوا هیماندانا -
 : اما......ماندانا

 امیم یمهرانم... هر وقت اومد شیپ یدونیکه م دونمی... آروم باش... مسیه-
 شتیپ

 دت باشمراقب خو یدی: قول مماندانا
 قوله قول-

 باهات حرف دارم ی: کلماندانا
 رو بفرستم و خودم بمونم ریام یخوای... اصال مزمیعز شتریمن ب-

 هی:آره... خوب فکرگهیو م زنهیم یلبخند شاد ماندانا
 یبر دی: نه ترنم.. تو باریام

 : آخه چرا؟ماندانا
به ق هی... زمی: خانومم... عزریام فهینگاه  ن زارشی ا به نظرت جون داره ب داز... 
 رهیخورده جون بگ هیبمونه... بذار  نجایا

 ... من حالم خوبه خوبهریام یگیخودت م یواسه  یچ-
 کنهینگام م قیدق ماندانا
 رهی: نه ترنم... برو... حق با امماندانا
 رهیتو هم م اخمام

 ستیطور ن نیاصال هم ا -
 : ترنم بروماندانا

 تو باشم شیپ خوادیم باور کن خوبم... ل-
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 .. من گولت رونمیبب رونی: گمشددو بگهیو م کنهیم طونیلحنش رو شدد ماندانا
 اقام باشم شیشب هم پ خوامی... من خودم آقا دارم مخورمینم
 ماندانا من خوبم....-

.. مزاحم رونیبرو ب االیشددد؟...  رفهمی: رو حرف من حرف نزن... شددماندانا
 وخلوت من و شوهرجونم هم نش

همه  نی... از اکنهیمهربون به ماندانا نگاه م ری...امخندهی... اون هم مخندمیم
نا دلم آت یمهربون ندا مک مرهیگیم شیما نا دراز بکشددده و  کنمی... ک ندا ما

 زنمیم شیشونیبه پ یب*و*سه ا
ستت دارم خواهر- سر ادیز یلی... خیدو شو... فردا بهت  ... زوده زود خوب 
 زنمیم

 نزنه ها بتیدوباره غ : ترنمماندانا
 ؟یکار ندار گهیراحت.. با من د التی... خزمینه عز-

سم ول خوامیدارم... م ادی: کار که زگهیو م ندازهیباال م ییابرو سابت رو بر  یح
 گذاشتم به وقتش

... مهران رو شمیو از اتاق خارج م کنمیم یو ماندانا خداحافظ ریبا ام خندمویم
 داده هیتک واریکه به د نمیبیم بیاتاق دست به ج یرو به رو

 هاش کله تو خورد... آره؟ ی: با وراجمهران
 اههیدوست دن نیاون بهتر-
 ییایدوسددت دن نیکه تو بهتر نهیا لشیهم دل دی: شدداگهیو م ادیسددمت من م به

 کنهیطور رفتار نم نیاز دوستاش ا چکدومیوگرنه ماندانا با ه
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 ؟؟یچطور تزای: با پگهیو م هدیجوابش رو بدم که اجازه نم خوامیم
 چارهیب ریالبد به حساب ام-

 دهیبه جلو هلم م ذارهیرو پشتم م دستش
سوخت مری: نه خمهران ستثنا دلم برات  شب ا سر ک هی خوامی... ام  هسیخورده 

ما فقط حق ار حاال بگ ما از  نه پ هی.. یبرش بخور هی یرو شدددل کنم ا  تزایدو
 ماله من هیبق یخوریبرشش رو تو م هی خرمیم
 رمیم نشیخنده ه سمت ماش با

ن که م یفهمیاومد اون موقع م رتیبرش کوچولو گ هی یوقت ی: بخند ولمهران
 ستمین یاهل شوخ

ش دنی... بعد از رسخندمیو فقط م گمینم یچیه سوار م نیبه ما و  میشیهر دو 
 ارهیرو به حرکت در م نیمهران ماش

 ؟ی: ترنم آماده شدمهران
 نه هنوز-

 کارات برس ی هیبخور بعد برو به بق زیچ هی ای: پس اول بمهران
 امیمهران تو شروع کن من هم االن م-

 ای: باشه.. فقط زودتر بمهران
به آرا با با اکنمیم شیرفتن مهران شددروع  کهی...  ته از اون روزا هی ن خ تل یهف

کمرنگ تر شددددن اما هنوز بدجور تو  یلیصددورتم خ یها یگذشددته و کبود
ش  ام هیدرد کل یول شنیها روز به روز کمرنگ تر م یکبود نیمه... هر چند اچ

تش و هس یجدسر به دکتر زدم که گفت موضوع  هی... شهیم شتریروز به روز ب
 یام سددالمه ول هیکل یکیحواسددم رو جمع کنم... هر چند اون  یلیخ دیمن با
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 یاد... همه ام بهم دارو د دهید بیآسدد ی هیدکتر به خاطر کمتر شدددن درد کل
کنم هم ازدواج ن ینتونم مادر بشددم و تا وقت چوقتیه ترسددمیکه م نهیا میناراحت

 ییلویدسددت دادم بچه ک ازسددروش رو  ی... هر چند وقتشددهیمعلوم نم یچیه
به جز سددروش نمبتونم ازدواج  یبا کسدد دونمیچنده؟... من که خودم خوب م
ه دار شدددن و نشدددن بچ گهیپس د رهیگ گهید یکنم... سددروش هم که دلش جا

 و شهی... خدا رو شکر امروز باالخره ماندانا مرخ  مکنهیبرام فرق نم ادیهم ز
نه...  ایبتونم اونجا بمونم  سدددتین علومم یول رمیماندانا م یمن هم به خونه 

به طور دق نا  ندا ما به خونوادشددون  زیهمه چ قیچون مهران و  رو در مورد من 
 فیتکل نیاونا بمونه واسدده هم یشددب رو خونه نگفتن و ممکنه مادر ماندانا ام

شن ن شب برم ستیمن هنوز رو  نکهیدر مورد ا ینه... مهران حت ای گردمیکه ام
با اون زندگ فت و دل یزیهم چ کنمیم یمن  که  نهیهم ا لشیبه خونوادش نگ

 کیبگه بعد هم  گهینفر د هیو به  رهیخودش رو بگ یممکنه مادرش نتونه جلو
من دردسدر بشده... چقدر ممنون مهران و ماندانا  یه و براکالغ صدد کالغ بشد

 یحاال هم کل نیمثل من که هم یهمه هوام رو دارن چون دختر نیهسددتم که ا
رو داشددته باشدده... چند  دیحرف جد هیکشددش  گهیفکر نکنم د شددتشددهحرف پ

همه  ریام نکهی... با امیخورده با هم حرف زد هیهم به ماندانا سددر زدم و  یبار
صرار داره که وقت یکه افتاده بهش گفته ول ییرو در مورد اتفاقا زیچ  یاون مدام ا

 رارسددالنی... امیکن فیاز اول تمام ماجرا رو برام تعر دیمرخ  شددددم تو با
که ا چارهیب ندارم....  یخبر چیبوده و ه ریمادر ام شیمدت پ نیهم  ازش 

 بار بهم نیر زد.. آخربهم سدد ییو دو بار تنها مانیبار به همراه پ هیهم  مانینر
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... هر چقدر منینفر رو بب هیببره که  ییجا دیحالم بهتر شد من رو با یگفت وقت
صرار کردم ک ... اول فکر کردم منظورش دینگفت و فقط خند یچیرو ه یهم ا

کنجکاوم تا بدونم و  یلیبه خونوادم نداره خ یربط دمیبعد فهم یخونوادمه ول
 رشتیندارم... دلم ب یخبر چیشون ه هیز طاها از بقاما در مورد خونواده ام به ج

بار هم به دنبالم  هی یاز قبل از همه شددون گرفته.. مخصددوصدددا طاهر که حت
کرد بارها و بارها سددر راهم ظاهر شددد تا  تمیکه اون همه اذ ییها... طاومدین

نه ول هام حرف بز مه بهم نزد کردمیکه فکر م یطاهر یبا کل  کیاز ه به  تره 
 یجلو یکرد... هر چند من با طاها هم نتونستم حرف بزنم چون وقتفراموشک 

سه هم یاون روزا م ادیمن  شهیمن ظاهر م ه ک نمبز یحرف هی ترسمیم نیافتم وا
که تو اون چهار سددال حرمت همه رو نگه  یخودم بشددم... من یبعد شددرمنده 

 والسدد ریکردن و ز نیروزا حرمت بشددکونم... توه نیتو ا خوادیداشددتم دلم نم
 ستیافراد کار من ن تیبردن شخص

 ندازمیم یبه خودم نگاه نهیآ یتو
ش یقو دیترنم با- شده... هر چقدر هم که  زی... فکر نکن همه چیبا ست  در
شا تیگ*ن*ا*هیدادگاه ب یتو شه بخاطر حرفا و  شده با  لیفام یها عهیثابت 

 یباش یقو دیپس با یشیجماعت گ*ن*ا*هکار شناخته م نیا یتو تو
ش کردیفکرش رو م ی... کفتمیسروش م ادیر اخر  و ستیکه م یسرو ا ب خوا

لحظه صحبت کردن  هی یازدواج کنه حاال هر روز و هر روز برا دشیعشق جد
 درکش کنم تونمیخونه منتظر بمونه... من واقعا نم نیدر ا یبا من جلو
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رفتم تا  نمارستایسر به ب هیمهران رفت سر کار من هم  یکه وقت فتمیم روزید ادی
ته دوباره هف هی نیبرگشتم سروش طبق معموله ا یوقت یسر بزنم ول هیبه ماندانا 

 سر راهم ظاهر شد
 : ترنم... ترنمسروش»
 ؟یخوایاز جون من م یسروش چ-

 که حرفا رو بزنم نیا یفرصت واسه  هی.. فقط یچیبه خدا ه زدلمی: عزسروش
هم با تو ندارم... اگه  ی... حرفرو بفهم نیسددروش.. ا سددتمیدل تو ن زیمن عز-

شش اومد یبرا سال پ یطلب بخ ش شیمن همون چهار  سدمتیبخ  ی.. هر ک
 رو کن تی... حاال برو زندگکردیتو بود همون کار رو م یجا

و شدن ر دهیبخش نجوریواسه گفتن دارم.. من ا یادیز ی: ترنم من حرفاسروش
 خوامینم
سروش من م- سفم  شته ها رو ف خوامیمتا و ر میزندگ خوامیراموش کنم... مگذ

با هم بودنا به عشددق ختم  یسددروش همه  نیدلت... بب یبسددازم تو هم برو پ
که هم خودت هم خودم  سددتمیرو ندارم که عاشددقت ن نیا ی.. من ادعاشددهینم

اگه من عاشددقم  گمیادعا مسددخره تر وجود نداره من م نیکه از ا میدونیخوب م
اون با هم  کردمی... من فکر میق من باشددکه تو هم عاشدد سددتین نیبر ا لیدل

 قتیقح یبوده اما وقت نطوریتو هم هم یمن به عشق ختم شد برا یبودنا اگه برا
سه  دمیرو فهم ش رونیب تیاز زندگ شهیهم یپام رو وا ش یی... تودمیک ق که ع

به  یترحم و دلسددوز خارب ینداره که بخوا یلیپس دل یرو تجربه کرد یدیجد
 ...یسمت من برگرد
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 ترنم؟ هیچ ی: ترحم و دلسوزسروش
 چزوندن آالگل یهم برا دیشا-

عمر من  یسددالها نی.. اون چهار سددال بهتریکنیاشددتباه م ی: ترنم دارسددروش
 من صد برابر تو عاشق شدم یبودن.. اگه تو عاشق شد

.. چرا داغون تر از قبلم دمی.. به آخر خط رسدددمیسددروش.. من بر دمیمن بر-
تا وقت نیکن.. ا ... تمومشیکنیم فا رو تموم کن...  گل بود من  یحر  هیآال

شغال ه*ر*ز*ه بودم حاال که آالگل شته  ستیدر کار ن یآ شدم فر  پاک و یمن 
 مهربون
 دمیمنه احمق بودم که ند نیا یپاک و مهربون بود یفرشته  شهی: تو همسروش

 «فرصت بهم بده هی... فقط کنمیترنم... جبران م
مت و به س کنمی.. لباسام رو مرتب مکشمیبه سر و روم م یو دست کشمیم یآه

 شمیبا مهران رو به رو م کنمیدر رو باز م نکهی.. همرمیدر م
 کنهیاخم نگام م با

شد تو یایسرت قرار بود زود ب رهی: خمهران صبحونه ام رو خوردم تموم  .. من 
 ستین داتیهنوز پ

 دمیپوشیشرمنده... داشتم لباس م-
موشددک  میبا خودت قا ی.. من فکر کردم داشددتیگیبابا.. راسددت م: نه مهران

 یکردیم یباز
تا تو لباسدددات رو عوض کنگمیو م خندمیم صددبحونه ام رو  رمیمن هم م ی: 

 بخورم و ظرفا رو بشورم
 : اطاعت خانم کدبانومهران
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.. قراره من رو خونه ماندانا بذاره و خودش بره رمیلبخند به سمت آشپزخونه م با
مانداناست مهران دست تنها شده  ریدرگ ریروزا ام نیکه ا ییکار.. از اونجا سر

جبران  یبرا یکار نکهیا یشددلوغه... من هم برا یلیچند وقت خ نیو سددرش ا
 هگیبهم م یاد گرفته هیکه آقا هم  کنمیزحمتاش بکنم نهار و شددام درسددت م

 دمینمک به خوردش م یسوخته و ب یکدبانو... حاال خوبه فقط غذا
 کنمیتند تند شروع به خوردن صبحونه م نمویشیم زیم پشت
 ی: چه خبرته دختر.. خفه نشمهران

سمت من  ییو اون هم با خنده چا پرهیحرف مهران لقمه تو گلوم م نیا با رو به 
گاش مرهیگیم چپ ن چپ  چا کنمی...  لپ  ند ق که خورمیم ییچ .. همونجور 
 نهیشی زیپشت م خندهیم
 طرزه وارد شدنهچه  نیکوفت.. ا-

 یخوردیغذا م یزده ها داشت یقحط نیا نهی: عمهران
 گمیدر هم م ییاخما با
 نشه رتیتو سوخت.. گفتم زودتر بخورم تا د یمن دلم برا چارهیآخه ب-

 : واقعا؟گهیو م ندازهیباال م ییابرو
 دمیمظلوم تکون م یلیخ سرمو
سددهم اون رو هم  یدیمن فکر کردم چشددم صدددابخونه رو دور د ی: ولمهران
 یخورد

 مهدددران-
 بره ادتی روزیمثل د دمی: داروهات رو آوردم... ترسمهران
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 نبود ادمی... اصال یاوه.. خوب شد آورد-
داروها رو مصددرف  نیا دیبا ی: ترنم تا کگهیو م رهیگیخودش م یلقمه برا هی

 ؟یکن
 دونمی: نمگمیم رمیگیخودم لقمه م یکه دارم برا نجوریهم

بخورم رو دونه دونه از  دیرو که با ییو اونا کشددمیرو به سددمت خودم م اروهاد
 کنمیبسته شون خارج م

 ؟ی:چدددددمهران
 دونمی.. نمه؟یخب چ-

 خورمیآب م وانیل هیرو با  داروهام
 هستن؟ یچ یبرا قایداروها دق نی: اصال امهران

و  یشستن نجایکه ا یمگه تو صبحونه نخورد نمیمهران... اصال بگو بب الیخیب-
 ؟یخوریم یدوباره دار

باره انگار  یگیجور م هی: مهران باره دارم  هیدو پاچه خوردم و االن دو بار کله 
مه خورمیم تا لق ند  با چ له تو  که مث مه  روزشددون رو شدددب  کیکوچ ی... ه

 ؟یکنیمصرف م یچ یبرا قایداروها رو دق نیا نمی... حاال بگو ببکنندینم
 می: مهران دوست ندارم در موردش حرف بزنگمیو م کشمیم یآه

از نعمت مادر شدن  شهیهم یبرا نکهیا هیادآوریامروزم رو با  خوادیدلم نم واقعا
 محروم شدم خراب کنم

 ادتی یول یلی: باشدده.. هر جور ماگهیو م دهیتکون م یسددر یبا ناراحت مهران
 دارو هم ممکنه به ضررت باشه ادیباشه مصرف ز

 حواسم هست-
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 ناراحت شده کنمیم حس
 ؟یمهران از دستم ناراحت-

نه.. ولمهران عارف بگم نگرانتم ترنم.. ا یب ی:  ها نیت مه دارو گاورنگ  یه رن
چرا داروهات  دونمینم یحالت بهتر شددده ول کنمی... حس منرسددونهیمن رو م

 یخودسر دارو مصرف کن خوامی.. نمیکنیرو قطع نم
باره به شیمهران من چند روز پ- م ه ییدکتر رفتم... مطمئن باش اگه دارو دو

 نظر دکتره ریز کنمیمصرف م
 ؟ی... پس چرا به من نگفت؟ی: چمهران

خه فکر نم- که نر یموضددوع مهم کردمیآ مده بود  مانیباشددده... اون روز  او
ه اضدداف یقبل یبه داروها گهیخودش به زور منو برد.. دکتر هم چند تا قرص د

 خورکرد و گفت همه رو سر وقت ب
 از داروها رو کم نکرد؟ چکدومیه یعنی: مهران

 یتریقو یمصددرف نکن.. به جاش داروها گهیرو گفت د شددونیچرا بک سددر-
 بدن نیبهم داد تا دردم رو تسک

: گمیاچار مو به ن سددوزهیدبم م نمیبیرو م شینگران ی... وفتکنهینگام م ینگران با
 یبه زور شددوهرم بده وقت خواسددتیبشددم بابام م دهیدزد نکهیراسددتش قبل از ا

کتک خورده.. بعد از اون هم توسط منصور و دار و دسته  یجلوش واستادم کل
 هام به شددددت هیلاز ک یکیکتکا  نیا یکتک نوش جان کردم که تو یاش کل

 دهید بیآس
 :نه؟!مهران
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 ندازمیباال م یا شونه
 ؟ینگفت یزی: پس چرا چمهران

 نهیشیتو گلوم م یبغض
 شهیحالم خوب م ی... مثال اگه تو بدونکنهیم یچه فرق-

 هم واست به وجود اومده؟ یا گهیمشکل د ای.. نهی: فقط هممهران
 شهیم ریقطره اشک از شمام سراز هی

 نهیتو فکر کن فقط هم-
 :گمیو م شددمی... از جام بلند مکنهیو با دقت نگام م کنهیم زیرو ر چشددماش

 ؟یخورینم گهید
شونه  به س ین شروع به جمع کردن ظرفادهیرش رو تکون منه فقط   زیرو م ی.. 
 کنمیم

 : ترنم حاال حالت خوبه؟مهران
 خوبم-

 ست؟ین یا گهید زیچ ی: مطمئنمهران
 : اوهومگمیم شورمیکه دارم ظرفا رو م همونجور

 ؟ینگام کن شهی: ترنم ممهران
 گردمیتعجب به طرفش برم با

 ه؟یوضوع چ: بهم اعتماد کن ترنم... ممهران
 ؟یکنیهمه اصرار م نیدونستن ا یچرا برا-

 دونمیهم هست که من نم یا گهید زی: پس چمهران
 که خودمف خودم رو لو دادم فهممیم تازه
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 شمیو دوباره مشغول شستن ظرفا م رمیگیرو ازش م نگام
 : ترنممهران

 چوقتینه ههم در کاره... بنده ممک یا گهی... آره موضددوع ده؟ی: چگمیداد م با
شم ول سوزون.. وقت یالک ستیبرام مهم ن ینتونم مادر ب ش یهم برام دل ن قم ع

 به حال من داره؟ یرو از دست دادم بچه دار شدن و نشدنم چه فرق
برگردم  نکهیمن بدون ا یول کنندیم دنیتموم شدن حرفامف اشکام شروع به بار با

 گهیمن یچی... مهران هم هگمینم یچیو ه شورمیظرفا رو م
ستن ظرفا به عقب برم بعد ش ه رو مهران رو ب یبهت زده  ی افهیو با ق گردمیاز 

 شمیم
 کنمیرو پاک م اشکام

 م؟یبر-
 ؟یگفت ی: ترنم تو چمهران

 یتمومش کن شهیمهران م-
 : اخه چطور ممکنه؟مهران

 ستمی... من که دکتر ندونمینم-
 گهینم یچیو ه کنهیم سکوت

 مهران؟!-
 دهیتکون م هیبه عنوان چ یا ناراحترو ب سرش

 حالش بدتر بشه ترسمی... مینگ یزیبه ماندانا چ شهیم-
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اگه حال ماندانا خوب هم  یترنم؟... حت هیحرفا چ نی: اگهیو م کشدددهیم یآه
 گفتمینم یزیمن بهش چ یخواستیبود تا خودت نم

 ممنونم-
 خانم خانما کنمی: خواهش مگهیو م زنهیم یلبخند

 گه؟ید زیچ هی-
 ه؟یچ گهی: دمهران

 من دل نسوزن... از ترنم متنفرم یبرا شهیاگه م-
براش دل  دیکه با ی: اون کسددگهیم یلحن با مزه ا هیو با  رهیتو هم م اخماش

 یسوزونده بشه من هستم نه جنابعال
 : اونوقت چرا؟گمیم خندمیم

 میو زندگ و من رو از کار یعالف کرد نجایسددداعته من رو ا کی: چون مهران
 یانداخت

 ی.. خوبه خودت من رو به حرف گرفتشیا-
.. اون تفی: رو حرف بزرگترت حرف نزن... راه بگهیو م شهیبلند م زیپشت م از

 خرمیاشکاتم پاک کن فعال پستونک ندارم موقع برگشت برات م
 مهدددددران-
 انا حرکتو ماند ریام یو به سمت خونه  میریم رونیو خنده از خونه ب یشوخ با
 میکنیم

 : ترنم؟!مهران
 هوم؟-
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... دایباهام به شرکت ب خوادیهم م ریتنها خونه هستن... ام ری: ماندانا و اممهران
تا با هم بر امیمن قبل از اومدن مامان م ادیمامان بعد از ظهر م  هی میدنبالت 

 یخورده لباس بخر
تا هم الیخیب- شددددم...از  مانینرتو و  یشددرمنده  یاالن هم کل نیمهران.. 

 ندارم که بخوام خرج لباس کنم یپول گردمیم عاریو ب کاریکه فعال ب ییاونجا
صبان با شنوم... هر وقت بهت اس  نیا ادیخوشم نم چی: هگهیم تیع حرفا رو ب

 شد؟ رفهمی.. شرونیب یایدادم م
 دمیباشه تکون م یبه نشونه  یمهران سر تیازعصبان متعجب

از من  یچه جور یدیجذبه.. د ولی: اگهیخنده و م ریز زنهیم یبا مسددخرگ هوی
 ؟یحساب برد

 زنمیماندانا رو م یزنگ خونه  دمویدست به عقب هلش م با
 یمسخره ا یلیخ-

 یاز منه مسخره حساب برد ی: فعال که جنابعالمهران
 یبش یعصبان چوقتیکه ه کردمیمن فقط تعجب کردم. فکر نم-

 ام؟ ینیزم بی: مگه سمهران
 یهست نمیبیفعال که دارم م-

نکن کار  یکار هی... ایکنیم یاعصدداب من رو خط خط یدار فهی: ضددعمهران
 دستت بدم

 ؟یکن کاریچ یخوای: مثال مگمیم ندازمویباال م ییابرو
 شهیلحظه در باز م نیهم تو
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 یها رو پاک کن یدستت تا اون خط خط دمیپاک کن م هی:مهران
 ؟یاز دست تو... کار ندار-

 کمکم؟ یای.. مادیز یلی: چرا خمهران
 : نه ممنون... من خودم سرم شلوغهگمیو م رمیداخل خونه م به

 ؟یکنیتعارف م ی: پس چرا الکمهران
 فرستمیرو به کمکت م ریهم نبودا.. ام یالک هیالک-

 ادی: اون که خودش بدون گفتن تو هم داره ممهران
 ؟ی: ترنم اومدریام
 آره-
 داخل.. برو ماندانا منتظرته یایچرا نم: پس ریام
 ذارهیمهران م نیمگه ا-
ت ترنم من سالهاس کنمی: درکت مگهیو با تاسف م ندازهیبه مهران م ینگاه ریام

 افتادم ریخواهر و برادر گ نیا نیکه ب
 م؟یداشت ری: اممهران

 گمینم یچیو ه خندمیم
 فتمیبه سمت ساختمون راه م فقط

 ؟ییکجا یمان-
 تو اتاق خوابم ای: باندانام

 رمیسمت اتاق خواب م به
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شمام رو م قبل شدن چ شمیم قینفس عم هیو  بندمیاز وارد  حظه ل نیا یتا تو ک
غمهام نکنم... دوسددت ندارم بخاطر من دوباره  کیحسدداس اون رو شددر یها

 حالش بد بشه
 پس؟ یی: کجاماندانا

تخت  یکه ماندانا رو رو مشددیو با لبخند وارد اتاق م کنمیرو باز م چشددمام
 نمیبیم
 ؟یبه به.. سالم خانوم خانوما.. حالت چطوره دختر؟... بهتر شد-

شماندانا سرهیبچه...  ی: بپا خفه ن  جواب یدیمهلت نم یکنیسوال م یدار ک
 بدم

 دمیبلند بشه که اجازه نم خوادیم
 کنمایشل و پلت م زنمیاز جات بلند نشو که م یمان یوا-

 وا.. چرا؟: ماندانا
 ذارمیکنار تخت م دارمویرو برم زهیاتاق که پشت م هیصندل تنها
ستانیب هیدوباره راه یخوای: نکنه مگمیو م کنمیم یاخم ش مار شن؟یب  یدی... ن

 گفت؟ یدکتر چ
 دمیو به حرف ماندانا گوش م نمیشیم یرو صندل آروم

 ؟یکنیر مچرا باو گهیزد تو د یزر مفت هی: اوف... اون دکتره ماندانا
 یمان :گمیو م شدمیاز جام بلند م تیبا عصدبان نهیشدیکامل رو تخت م نکهیهم

 رمایم رمویگیحاال راهمو م نیهم یاریدر ب یمسخره باز یاگه بخوا
 دمی: اه ترنم... خسته شدم از بس دراز کشماندانا
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 رمایم-
 د؟یکنیم ینجوریا ری: چرا تو و امماندانا

 برم دخوایدلت م نکهینه مثل ا-
 : بتمرگ سرجاتگهیو م رهیگیبرم که مچ دستم رو م خوامیم

 کنمیچپ نگاش م چپ
 دیتهد یه رسددهی... حاال که زورم بهش نمشی: اگهیو با غرغر م کشددهیم دراز

 کنهیم
ست از ا یخوایم یتو ک- ار ب یبرا یسرت دار ری... خ؟یبردار ایبچه باز نید

 ؟یشیدوم مامان م
 یفاقابرام از ات یخواستیسرت م رهینکن... خ حتمیبزرگا نص: مثل مامان ماندانا

 یکن فیتعر ریاخ
 نمیشیم سرجام

 رو برات گفته زیهمه چ ریخوبه حاال ام-
 خورهیکردن اون بدرد عمش م فی: تعرماندانا

 یخدا چه گ*ن*ا*ه یاون بنده  دونمی... من نمسددوزهیم ریام یدلم واسدده -
 بش قرار دادهعذا یکرده که خدا تو رو ملکه 

 از خداش هم باشه دی: باگهیو م کنهینازک م یپشت چشم ماندانا
 کنمینوازش م رمویگیدستام م یدستش رو تو خندمویم
 ماندانا-

 : هوم؟!ماندانا
 دوستت دارم یلیخ-
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صاحاب دارماندانا شرمنده خانوم ما خودمون  شما که ب می:  صاحاب  یمثل 
 میستین

 دختره پررو-
 به مدارک موجود نگاه کن ی... باور ندارگم؟ی... مگه دروغ مهیچ :ماندانا

 کنهیتموم شدن حرفش به شکمش اشاره م با
 یهم شد ایح یکه ب نمیبینه... م-

 ترنم؟ ی... راستگمیم قتوی... دارم حقه؟یچ ایح ی: بماندانا
 ه؟یچ-

 بخور اریب خچالیاز  زیچ هیبرو  ی: اگه گرسنه اماندانا
 بهم صبحونه داده ی.. داداشت کلنه گلم.-

ن رو هنوز از م شیبی: اون گدا گشنه بهت صبحونه اده.. اون که پول توجماندانا
 رهیگیم
 نیفتیمثل سگ و گربه به جون هم م شهیچرا هم نیسرتون بزرگ شد رهیخ-

 ؟یکن فیبرام تعر یخوایحرفا.. نم نیا الیخی: بماندانا
 ؟یریمیم یاز فوضول یدار-
 : اوهومگهیو م زنهیپلک م تیظلومم با

ست  یچه حال یدیرو شدن قتیحق ی: ماندانا وقتگمیو م کشدمیم یآه بهت د
 داد؟

 بندهیو چشماش رو م شهیاز لباش پاک م لبخند
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شک کرده بودم ول نکهی.. با اشدی: ترنم باورم نمماندانا اد اون همه اعتم یبهش 
گاه من رو هم تحت تاث  بود قرار داده ریتو ناخودآ

 موذاریتخت م ی... سرم رو رونمیشیم نیزم یو رو شمیبلند م یصندل یرو از
شن ی: وقتگمیم شته حت دمیمن  ستم ماندانا... من در گذ شک یشک  به تو هم 

 به بنفشه هرگز یکرده بودم ول
ه به بنفشدد ادتیبود اما ترنم اعتماد ز ی: شددک کردنت به من کار درسددتماندانا

 اشتباه محض بود
 یول که برات قائلم یترنم من با تمام احترام یکه بگ مونهیم نیت مثله احرف-

 باز هم بهت اعتماد صد در صد ندارم
 چوقتیحق با توهه... ه دیترنم... شددا دونمی: نمگهیو م کشددهیم یآه ماندانا

دوستت  نیتر یمیکه به صم یتو هم حق داشت دینتونستم بهت شک کنم... شا
 یشک نکن

... 
 یکه نه... حتما حق داشت دیشا :ماندانا

دسدت دشدمن بودم اونقدر شدوک بهم  ریکه اسد یزمان یماندانا تو اون برهه -
 وارد شد که هنوز هم مات و مبهوت اون حرفام

رسه به چه ب گهیشوکه شدم د بهیغر هیترنم... من به عنوان  کنمی: درکت مماندانا
 یماجرا بود نیا یاصل یتو که قربان

 گمیو م کنمیم نگاش
 کردم و رفتم؟ یکه از تو خداحافظ یاون لحظه ا ادتهی-
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نا ندا خاطر ا دنیتو رو دزد دمیکه فهم نجوری: آره... اما به  عدش هم   نکهیو ب
 ریافتاد... بعد از چند روز سددروش ت ریکرد خودش هم گ بیسددروش تو رو تعق

شده  یخورده و جنازه  ش یسوخته  ه رفته بود من که به ته در نیتو به همراه ما
 شهیم دایپ

 دمیرو تازه فهم هایآخر نیخودم هم ا-
 سوخته شده خواهرت بود؟ ی: واقعا اون جنازه ماندانا

 میروز با هم بود هیآره... اسمش آوا بود... فقط -
 ترنم؟ یغصه خورد یلی: خماندانا

 رو گهیهمد گهید طیشددرا هیاگه در  دی... شددادونمی... واقعا نمیمان دونمینم-
سته  یول کردیماجرا فرق م میدیدیم صور ا یخواهر من از اول تو دار و د  نایمن

من  دیهم فهم یوقت دونسددتیبزرگ شددده بود... اون من رو دشددمن خودش م
 رهینتونست طرف من رو بگ ادیز گمیرو م قتیحق

 گفته بودن یبهش چ ای: مگه اون لعنتماندانا
قاتل- پدر و مادر من  باورت  یخونواده  اونا بهش گفته بودن  اون هسددتن... 
 بزرگ شده بود شیسالها با نفرت از پدر و مادر واقع نیاون تمام ا شهیم

 پست فطرت ی: ع*و*ض*ی هاماندانا
شه ولیمان سوختیدلم براش م-  ی... اونا آوا رو آورده بودن تا از من حرف بک

شته ها گفتم که دهنش لیمن اونقدر براش دل از تعجب  و مدرک آوردم و از گذ
نده بود ول مه  یباز مو حت ازش  نایا یبا ه نا را تاد بودنش او خاطر مع ب

 کردنیسواستفاده م
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 ؟ی: چماندانا
م طرف ه هیو نفرت رو کاشته بودن از  نهی... اونا تو دل خواهرم بذر کیآره مان-

نتونه از گروهشددون جدا بشدده... بعدش هم که  چوقتیمعتادش کرده بودن تا ه
شد جلو ی مهره هیآوا  شما یسوخته  ساش اون رو  یچ من بدون توجه به التما

 کشتن
 !؟ی: واماندانا

 هکیرو ت ایخودم منصددور و لع یبا دسددتا خواسددتیماندانا تو اون لحظه دلم م-
 آوا هستن... هیاصل یو منصور قاتال ایکنم... لع کهیت

 وجدان یب ی: آدماماندانا
شده ماندانا ک سوزهیم یدلم از چ یدونیم - ضر  ه خواهرم به خاطر موادش حا

اسلحه داده بودن دست آوا و گفته بودن اگه  هیبود از جون من هم بگذره... اونا 
 یبه خواهرت شلبک کن دیبا یایدر ب یخمار نیاز ا یخوایم

 شد ریخ مین ماندانا
 ؟ی: چماندانا

 گمایبرات نم یزیچ یحرص بخور ی.. دراز بکش... اگه بخواسیه-
 : باشه بابا.. اه...اماندان

 کشهیم دراز
 کرد؟ کی: خب بگو... آوا شلماندانا

شابش خال کیشل یآره... در کمال ناباور- بود اما  یکرد ماندانا... هر چند خ
ت دس گمیمن بود شکست... نم هیشب تینها یکه ب یاون لحظه دلم از خواهر

تادش کرده بودن ول باالخره مع با یخودش بود  قل  نگ ل هی دیحدا ظه در ح
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ستن حق یرو گفته بودم ول قتی... من بهش حقکردیم بدون  هم قتیاون با دون
 کرد کیبه رف من شل یدرنگ چیه

 ؟یری: ازش دلگماندانا
 ... از آوا؟یاز ک -

 دهیرو تکون م سرش
باهتهاش ز یبدبخت هی... اون هم زمینه عز- با تمام شدد له من...   یادیبود مث

 چرا نتونستم باهاش راحت باشم دونمینم... دیرسیبه نظر م بهیغر
 روز بود کی: ترنم اشتباه از تو نبود... سهم تو از خواهرت فقط ماندانا

 سدرانجامش افتادن دیایباد از هر طرف ب داندیکه م یام به حس برگ دهیرسد» -
 !«است 
 هینگو گلم... سهم تو آخرش خوشبخت ینجوری: اماندانا

 خندمیم تلخ
 آره حتما-
 ترنم ی: تلخ شداندانام
خودت به زور من رو  یچشما ی... جلوست؟ین ادتیتلخم کردن ماندانا... -

 زمیبودم.. پر از آرزو... اونا همه چ دیحال و روز انداختن.. من پر از ام نیبه ا
 رو گرفتن

 : از اولش بگوگهیو م کنهیبا تاسف نگام م ماندانا
پدر منصددور بود...  یمیصددم یدوسددتا از یکیپدرم قبل از ازدواج با مادرم -

خالفکار بود که به زور با مادرم ازدواج کرد..  هیماندانا پدر من  شددهیباورت م
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مادر من بر خالف مونا از شددغل پدرم با خبر بود... اونجور که از پدر منصددور 
بهش  شدددیباهاش نم جبه ازدوا یمامان رو راضدد نکهیبابا به خاطر ا دمیشددن

 دت*ج*ا*و*ز کرده بو
 :ندددهماندانا

خت برام سدد یلیرو تو دادگاه بگم... خ نایماندانا... نتونسددتم ا ینیبیآخ... م-
دختر از قشدر متوسدط  هیبود... پدر من به مادرم ت*ج*ا*و*ز کرد.. مامان من 
 هیرو پدر منصددور که  نایجامعه بود که قرار بود با پسددرعموش ازدواج کنه... ا

کرده... من  فیعرلحن برام ت نید با بدترپدر من بو هیمیدوسدددت صددم یروز
کنم...  انیکه اون لحظه بهم دسددت داده رو برات ب یاحسدداسدد تونمینم یحت
که بفهم یلیخ نا  ندا ما ها فکر  یپدرت اون یسددخت بود  که تمام سدددال نبود 
 یکردیم

 کنهیبا بغض نگام م ماندانا
 خواهر یدیکش یبرات ترنم... چه زجر رمیبم ی: الهماندانا

 کشمیرو تخت کنارش دراز م شمویم ندبل
 ماندانا؟!-

 ؟ی: جونم خواهرماندانا
 خوادیدلم مامانم رو م-

قراره بهت  سیگفته اون دو تا پل ریگلم... ام شددهیدرسددت م زی: همه چماندانا
 یکن داشیکمک کنند تا پ

 مامانم فقط به خاطر من و آوا با پدر مت*ج*ا*و*زم ازدواج کرد یدونستیم-
 چسبونهیاش م نهیسرم رو به س دمیهمونجور که دراز کش ماندانا
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 شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  اشک
 یخورده استراحت کن خواهر هیبسه...  گهیاالن د ی: واسه ماندانا

باره اون لحظه ها رو مرور کنم... برام به  گهیروز د هی تونمینه ماندانا... نم- دو
 سخته ایدن یهمه  یاندازه 

 نگو یشیم تی: اگه ااندانام
حرف بزنم... شددرمنده که باز  یکیدارم با  اجیاحت یماندانا ول شددمیم تیاذ-

 مزاحم تو هستم
شو ترنم... تو کماندانا  یمزاحم من نبود چوقتیکه ه یبفهم یخوایم ی: خفه 

 یستیو ن
 ناراحتت کنم خوادیدلم نم-

رو  یزیاز من چ ینکن... وقت یبیچند بار بهت بگم با من غر زدلمی: عزماندانا
 نمیاش رو بگو بب هی... حاال بقشمیناراحت م شتریب یکنیپنهون م

 رهیگیم خندم
که همش رو  ریرو بگم آخه.. ام یچ گهیبرو من هسددتم د یبه فوضددول گفت-

 یمان الیخیگفته.. ب
 : تدددرنمماندانا

ه نرفت یمهمون یعنی... دونمیاز مامانم نم یادیز زی: چگمیو م نمیشددیم سددرجام
امانم که بابا به م دمیاونجور که از پدر منصور شن یبودم که بتونم سوال بکنم ول

ش ه ... همونطور ککنهیو مامانم قبول نم دهیازدواج م شنهادیشرکتش بود پ یمن
 شنهادیبعد از پ نیواسه هم تقبال گفته بودم مامانم پسرعموش رو دوست داش
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باالخره  نکهیبابا دست بردار نبود تا ا یپا ناشت ول تو شرکت بابا گهیبابام مامان 
... تا مامان کنهیم نیبار به زور اون رو سددوار ماشدد هیو  دهیطاقتشددو از دسددت م

مدت هم مامان  هیکار از کار گذشددته بود... بعد  گهید ادیبخواد بخودش ب
 با بابام ازدواج کنه شهیرو حامله هست و مجبور م اهرممن و خو فهمهیم

 باشه ینجوریکه بابات ا کردمیفکرش رو نم چوقتی: هدانامان
 زنمیم یپوزخند

 نیاون رو بهتر شددهیچهار سددال هم نیقبل از ا کردمیخودم هم فکرش رو نم-
 گفت؟یم یمنصور چ یبابا یدونی... مدونستمیم ایدن یبابا

 دهیندونستن تکون م یسرش رو به نشونه  ماندانا
ر عاشددق مامانم بود بابام با داشددتن سدده تا بچه وا وونهیبابام د گفتیاون م-
شه چون به اجبار خونواده اش ازدواج کرده  چوقتیه شق مونا ب سته بود عا نتون

سته مامان  فهمهیم یبود... بابا وقت ست از خدا خوا مامان من و آوا رو حامله ه
بوده  یاحسدداس مامان تو اون لحظه چ دونمی... نمارهیرو به عقد خودش در م

نبوده...  یکه بوده عشق و عاشق یزیمطمئنم اون احساس هر چ زیچ هیز ا یول
نا مادر من ه مونا  هیزندگ یرو بر خرابه ها شینخواسدددت زندگ چوقتیماندا

 بسازه
 گلم دونمی: مماندانا

واسدده دفاع از مادرم  یحرف چیمن ه کردیاون روز که مونا مادرم رو محکوم م-
 یاز دخترا یلی... حداقل اون مثل خکنمیر مامروز به مادرم افتخا ینداشددتم ول

 نشد یزندگ یها یرحم یب مینزد و تسل یدست به خودکش گهید
 بابات تو کاره خالفه؟ دونستی: مامانت از همون اول مماندانا
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بابا  دایبود و شدددد دهیرو فهم زیآره... قبل از ازدواجش همه چ- مخالف کار 
 خالف اون باخبر نبودن یبابا از کارا یخونواده  یکدوم از اعضا چیبوده... ه

ازدواج پدر و مادرت  یاز ماجرا قیحد دق نی: چطور پدر منصددور تا اماندانا
 باخبر بود؟

و  زیر یبود که از همه  ادیاونقدر ز تشونیمیبابام بود... صم هیمیدوست صم-
... مثل ختیبهم ر زیهم باخبر بودن اما با ورود مامان همه چ هیدرشددت زندگ

تر از نکرد بلکه بد یرییبعد از ازدواج مامان و بابا رفتار مامان نه تنها تغ نکهیا
... مامان نه تنها بابام شدینم مانمما فیحر کردیم یقبل شد... بابام هم هر کار

کاراشددبود... پدر منصددور مامان رو  هیرو دوسددت نداشددت بلکه مخالف اصددل
 دل نکهیبابا به خاطر ا که سددرش اومده... چون دونهیم ییمسددبب تمام بالها

و  نیچند یدوسددت دیکار خالف رو بلکه ق دینه تنها ق ارهیمامان رو به دسددت ب
 چند ساله اش با پدر منصور رو هم زد

 کرده بود؟ کاری: مگه بابات چماندانا
ام فرش که باب هیفرش بوده...  هیحرفا سددر  یهمه  دونمیفقط م دونمینم قیدق-
ات به باب گفتینرسددوند... پدر منصددور م یول وندرسددینفر م هیبه دسددت  دیبا

 افتاده سیدروغ گفته اون فرش به دست پل
 فتاده؟ین یعنی: ماندانا

 ندازمیهام رو باال م شونه
ر بهم گفتن ب مانیرو گفتم... پبمان و نر زی.. من تو دادگاه همه چدونمیچه م-

به ا ییقایطبق تحق بابام خودش دنیرسدد جهینت نیکه کردن  رو  اون فرش که 
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خاطر ا کنمیداده بود... من فکر م سیپل لیتحو بام ب کهیبا ب ن مان رو  ما ه دل 
 کرد یهمکار سیبا پل ارهیدست ب
 دهیتکون م یسر ماندانا

 دهیدار و ندارش رو از دست م یکار همه  نیکه با ا دونستیاما خب نم-
 : چرا؟ماندانا

 دشیجد هیده بود با زندگمامانم مجبور شددد کنمیماندانا من حس م یدونیم-
سه  ادیکنار ب ستیم نیهم یو وا شه.. رونیبابام رو از اون منجالب ب خوا . بک

 نیبه هم کنمیهر جور که فکر م یشددده ول یبهم نگفت چ قایپدرمنصددور دق
 رسمیها م جهینت

 طور مامانت چرا ترکتون کرد؟ نی: اگه اماندانا
صور فکر م- ست بابامه  ای کردیپدر من ز بابام اون رو فروخته... بعد ا ایفرش د

وضوع م نیا دنی... با فهمکنهیم یداره همکار سیکه بابام با پل دیهم فهم یمدت
مطمئن شده بود که بابام فرش رو واسه خودش برداشته و داره به اون نارو  گهید
فکر  بابام هم که فتهیب ابیآسدد ازدسددت نگه داشددت تا آبها  یمدت ی... برازنهیم
ست م زیچ همه کردیم سیم شیراحت به زندگ الیبا خ شهیداره در به  اما با دیر

اومدن ما  ای... هنوز چند ماه از به دنختیبهم ر زیاومدن من و آوا همه چ ایدن
 دیهم من هم آوا رو دزد ینگذشته بود که اون لعنت

 ی: واماندانا
شده بودم... اون فرش رو در یلیآره ماندانا... من خودم هم خ- ما  یازا شوکه 
 خواستیم

 شد؟ ی: بعدش چماندانا
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 دونمینم-
 ؟ی: چماندانا

 یهم معامله ا نیهم یرو خبر کرد واسدده  سددایبابات پل گفتیپدر منصددور م-
 من و آوا باشه یصورت نگرفت... اون هم به بابام گفت که منتظر جنازه ها

 ده بوداد لیتحو سایپدرت خودش فرش رو به پل یگفتیتو که م ی: ولماندانا
 یتو یخبر بده چون فرش سای... بابام مجبور بود به پلیبود مان نیموضوع هم-

مورد  نیپدر و مادرم رو در ا یدسددتش نبوده که بخواد به منصددور بده... حرفا
که مامان از  یبعد از مدت دمیکه ا اون پسددت فطرت شددن نجوریا یول دمینشددن

 نهیما رو بب تونهیمن چوقتیه گهیشددد و مطمئن شددد که د دیوجود من و آوا ناام
شد... ماندانا با شهیهم یبرا ر که مامانم فقط به خاط میقبول کن دیاز بابام جدا 

 ماها با بابا ازدواج کرده بود
 ن؟یکه شماها مرد دونستی: مامانت از کجا مماندانا

با خنده و تمسددخر خبر مرگ بچه - همون ع*و*ض*ی بهش زنگ زده بود و 
ها و  هیو از گر دیخندیم یچه جور یبود.. ماندانا اگه بدون هاش رو بهش داده

ها خاطر زدیمن حرف م ی چارهیمادر ب یهق هق  به  ته بود  مانم گف ما به   ...
 یول ذارمیبچه هات رو هم به دلت م یجنازه  دنیداغ د یکه با من کرد یکار

 رهاینتونست دووم ب تیهم منتظر بود اما در نها گهیمامان من تا چند ماه د
 االن کجاست؟ یدونی:نمماندانا

 نه-
 ؟ی: دوستش دارماندانا
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 زنمیم یلبخند
 بود ی... حس مبکنم آدم خوبزهیهم برام عز دهیند نطوریهم-

 ؟یشد دایپ یترنم تو چه جور ی: راستماندانا
ماه بعد از جدا- باالخره پل ییچند  بام  با  رهیگیرو م ایرد اون لعنت سیمامان و 
ستگ از اونا یمین ست کنهیم ریرو د ستگ یکی... من د م شده ها بود ریاز اون د

 شهیخودشون م یاز آدما یکیو  مونهیاما متاسفانه آوا تو دست اونا م
 نگفت؟ یزی: بابات به مامانت چماندانا

 کنمینگاش م متعجب
سیم ییسواال هی یمان- شک م یپر صور از کنمایبه عقلت  .. به نظرت پدر من

با پدرم بهم خورده بود  شیدوسددت ی... وقتدونسددت؟یرو م زایچ نیا دیکجا با
 بابام نداشت هیشخص هیاز زندگ یاطالع گهید

 ؟یزنی: خو کنجکاو شدم... چرا تو ذوقم مماندانا
 زمیریو با دست موهاش رو بهم م زنمیبهش م یمهربون لبخند

 یهست یچه مارموز دونمیخودت رو مظلوم نکن... من که م-
 خندهیم

 ؟یدیفهم یعنی: دانامان
 وقته یلیآره خ-

 میخندیم مویکنیبهم نگاه م جفتمون
که  شهیبودم... باورم نم دهیوقت بود که از ت دل نخند یلیترنم خ ی: واماندانا

 یزنیباهام حرف م یو دار یجلوم نشست
 شهیخودم هم باورم نم-
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شانس سر  چوقتیبگم که تو ه دیحرفا با نیا ی: خارج از همه ماندانا خواهر 
 تو ایآوا بزرگتر بود  ی... اون از ترانه.. اون آوا... اون بنفشه... راستیاوردین

چه فرقدونمینم- نه؟یم ی...  ند دقک ک کتریبزرگتر و کوچ قهی... چ ه مهم بودن 
 ستین

 ستیزنده هم ن گهی: مخصوصا االن که دگمیو م کشمیم یآه
 : غصه نخور ترنمماندانا

 گلم خورمی: نمگمیو م زنمیم یلبخند تصنع هی
... هر چند اوشیسدد چارهیمتاسددف شدددم... ب یلی: در مورد ترانه هم خماندانا

شت پره ول ییدلم ازش بخاطر رفتارا یلیخ یلیخ ض چوقتیه یکه با تو دا  یرا
 عشقش رو از دست بده نجورینبودم ا

م ترانه ه کردیفکرش رو م یاحسدداس رو داشددتم... ک نیآره... خودم هم هم-
 دهیبه قتل رس ایتوسط لع

ده ش یکار رو کرد... اصال چ نیا یچه جور ایبهم نگفت لع قایدق ری: امماندانا
 بود ترنم؟

کردو اون ع*و*ض*ی داخل خونه برد.. اون از خدا  بتیبابا.. ترانه خر یچیه-
ز نداره و فقط ا یخودش هم با من مشکل اوشیخبر هم به دروغ گفته بود س یب

. ..میبا هم رابطه هم دار اوشیگفته بود من و سدد یبا اونه... حت یسددر دلسددوز
 شهیحرفا حالش بد م نیا دنیترانه هم بعد از شن

 نداخت؟یخورده عقلش رو به کار م هی دیترانه نبا یعنی: ماندانا
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 یهم بود حداقل برا ینبود... هر کسدد شیحال یزیاون لحظه که ترانه چ یتو-
. ..کنهیهم از همون چند لحظه سواستفاده م ایبع شدیچند لحظه دچار شوک م

 دهیبه خورد ترانه م یو مثال با دلسوز کنهیم یقرص رو با آب قاط یکل
 ؟ی: قرص چماندنا
 رهیگیکه نگاش رو از من م کنمیچپ چپ نگاش م چنان

 حالت خوبه؟ یمانانا تو مطمئن-
 یبدون دی: خب گفتم شاماندانا

ست تو... اون روز- شش  هی یعنیا واقعا داغون بودم... امان از د فرش واقعا ارز
 رو داشت؟

چلغوز با خودش فکر نکرد اگه پدرت فرش رو  کهی: من موندم اون مرتماندانا
 تا االن هزار بار اون رو آب کرده دهیدزد

ه... بزن نیبابام رو زم خواستیم ییجورا هی کنمی... هر چند فکر مدونمیچه م-
باز هم خوشددبخت به نظر  یآوا رو از دسدددت داده بود ول مادرم و نکهیبابا با ا

خوب به  یادیز شیبود... زندگ دهی... من بودم مونا هم اون رو بخشدددیرسددیم
بود... هم  دادهرو از دسددت  زایچ یلیخب پدر منصددور خ یول دیرسددینظر م

از امالش رو... بعدها هم که مسددعود  یمیپدرش رو.. هم اعتبارش رو... هم ن
 تونست خودش رو از مخمصه نجات بده سیبا پل یمن با همکار یبارو اما با
نا ندا مدما ند من فکر م ونی: اون رو هم  ته... هر چ لج و  یاز رو کنمیمادر

 نگفت یچیاز وجود تو به مادرت ه یلجباز
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مهربون بود..  یلی: ماندانا بابام خگمیگذشددته م ادیو با  بندمیرو م چشددمام
شت... به ا گهیجور د هیمن رو  شهیهم ست دا سال نگاه نکن بابام  نیدو چهار 

 من بلند نکرده بود یبار هم دستش رو رو هی یاون قبلنا حت
 ش؟یببخش یتونی: مماندانا

 کنمیرو باز م چشمام
 دونمینم-

 ؟یدیرو بساز... فهم تیخود رو بذار کنار و زندگ یب هی: ترنم دلسوزماندانا
 عا کن بتونم... دخوادیرو م نیدل خودم هم هم-

 به خوادیرو بگم... اصددال دلم نم زیچ هیبهت  ینی: بذار راسددت و حسددماندانا
ون صورتش یتو بودم تف هم رو ی.. اگه من به جایخونوادت فکر کن دنیبخش

 نداختمینم
به نظرت  یغلط... مان یدرسددته چ یچ دونمیروزا نم نیماندانا... ا دونمینم-

باشددن... باورم نکرده   یلیطاهر بعد از مرگم خ دمیشددن ریاز ام ممکنه هنوز 
 ست؟یازش ن یچرا خبر یدونیبود.. تو م مونیپش

 پرهیماندانا م یاز رو رنگ
 شده؟ یزیچ ی: مانگمیو م کنمیم کیرو بار چشمام
 نهیتو رو بب کیاز نزد ادیب شهینشده... البد روش نم یزی: نه... چماندانا

 انینم هیبق یول ادیپس چرا طاها م-
 یبرس تیمزخرف به زندگ یفکرا نیا ی: از بس پرروهه... بهتره به جااندانام
 امیبه خودم م میزنگ گوش یصدا با
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 ؟یدیخر یکه گوش نمیبی: به به.. مماندانا
 : واسه داداشتهگمیو م زنمیم یلبخند
 هنرا هم داره نی: اون گدا از اماندانا

 زنمیم یاسم مهران لبخند دنید با
 رانه... مهسیه-

 : نه بابا.. واقعا؟!ماندانا
 د؟یخر میدنبالم... بر ادیاوهوم قرار بود ب-

 گهیم یچ نی: جواب بده ببماندانا
 دمیو جواب م دمیتکون م یسر

 سالم-
 ؟ی: سالم خانوم خانوما.. چطورمهران

 ممنون.. خوبم.. تو حالت خوبه؟-
 اشمبد ب شهیمگه م مزنیمثل شما حرف م یتیبا خانوم با شخص ی: وقتمهران

 ؟یحرفا رو بزن نیا یمهران... زنگ زد-
نه خمهران ندادری:  تا آماده ی.. بنده اس دادم شددما جواب  .. گفتم زنگ بزنم 

 امیم ریکه دارم با ام یبش
 االن؟!... هنوز که زوده-

 : کجا زوده دختر؟مهران
زمان نشدده گذر  ی... اصدال متوجه زنهیخشدکم م ندازموینگاه به سداعت م هی

 بودم
 شد؟.. خوابت برد؟ ی: چمهران
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 دمیچه زود گذشت... اصال نفهم-
 چرا جواب اس ی.. راستفرستمیجونت م یمان شی: نترس باز هم تو رو پمهران

 اد؟یم ادیاگه برات زنگ بزنم پول تلفنم ز یگی... نم؟یام اسم رو نداد
 اس ام است هم نشدم ی... متوجه ادینم ادیپولش ز یهمه حرف نزن نیاگه ا-

 گه؟یم ی: چگهیو آروم م دهیدستش رو تکون م یمان
 مثله خودت چرت و پرت-

 رهیبه من م یچشم غره ا یمان
 ؟یزنیحرف م یدار ی: با کمهران

 یبا مان-
 نییپا ای... زود بمایخونه هست کی: نزدمهران

 باشه.. خداحافظ-
ش شمینم شیمنتظر خداحافظ هید سرکنمیرو قطع م یو گو  از رو تخت عی... 

 شمیبلند م
 : کجا؟ماندانا

 دنبالم ادیمهران داره م-
 گذر زمان نشدم ی: چه زود گذشت... اصال متوجه ماندانا

دراز  رو تختت رونیشددرمنده که با لباس ب یگلم... راسددت زنمیباز بهت سددر م-
 دمیکش

 ترنم؟ ی: گم شو بابا... راستماندانا
 ؟یجونم خواهر-
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 نکردن؟ تتی: اونا که اذاناماند
 غم و غصه ام رو پشت لبخندم پنهون کنم کنمیم یسع

 نشدم تیاذ مانیو پ مانینه گلم.. با وجود نر-
 صورتت هم کمتر شده یهای... کبود؟یشانس آورد یلی: پس خماندانا

 شنیهم خوب م نایهم یبه زود-
 یمتکه زنده و سرحال و سال نهی: آره بابا.. مهم اماندانا

 یخواهر ی... تو که از دل من خبر ندارکنمینگاش م مهربون
 در یبرم جلو دیحالت خوبه؟... من با یمان-

 برسه ریتا ام خوابمیخورده م هی: آره گلم.. ماندانا
 هم با مهرانه ریام-

 نجا؟یا یای... امشب مگهید یچی: پس هماندانا
 ندونند یزیبهتره خونوادتون چ گهی.. مهران مدونمینم-

 متاریو م کنمی... اگه تونسددتم همه رو دک مگهی: راسددت مگهیمتفکر م ماندانا
 خودم شیپ

 پس خبرم کن-
 بخوابم خوامی: باشه خوشگله.. شرت رو کم کن که مماندانا

 ... فقط از جات بلند نشو و کار دست ما نده...خداحافظوونهید-
 : حواسم هست.. خداحافظگهیو م خندهیم

 کهنیمثله ا یول رسددونمیدر م یو با سددرعت خودم رو به جلو امیم رونیب اتاق از
 ستیاز مهران ن یزود اومدم چون خبر

 خونه هستم کی: خوبه گفت نزدکنمیلب زمزمه م ریز
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 رهیاخمام تو هم م ییآشنا یچشما دنیخونه که با د یبرم تو خوامیم
 دوباره تو-
 بازم تو-

 ... بازم من: آرهگهیو م زنهیم یتلخ لبخند
 آروم باشم کنمیم یو سع بندمیرو م چشمام
رات رو ب ییزایچ هی دیفرصت... با هیبه جز  خوامیازت نم یچی: ترنم هسروش

 روشن کنم
 کنمیحرص چشمام رو باز م با
... مگه تو خودت ؟یدی... چرا عذابم م؟یدیحرصددم م نقدریسددروش چرا ا-
.. ی... مگه خودت نامزد نکردی.. مگه خودت ترکم نکردینخواسددت ینجوریا

هنوز عاشق  دونمی... من که م؟یداریپس االن چته؟... چرا دست از سرم برنم
 پس چه مرگته یآالگل

 خورهیکه حالم ازش بهم م اری: اسم اون ع*و*ض*ی رو نگهیداد م با
و  رهیم نیبا هر اشتباه معشوق ازب یبعله.. فراموش کرده بودم که عشق جنابعال-

 شهیدوباره شعله ور م شیگ*ن*ا*هیت ببا اثبا
 داستیاز تک تک رفتاراش پ یکالفگ یآروم باشه ول کنهیم یسع

شق من... به خدا هزمی: خانومم.. عزسروش اونجور که  زیچ چی... ترنمم.. ع
 ستین یکنیتو فکر م

خودم که هنوز عاشددقم...هم واسدده سددروش که با  ی... هم واسدده سددوزهیم دلم
 گذشته رو جبران کنه... خوادیموجود عاشق بودن 
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ش دونمیسروش م-  یخوایم دونمی... میجبران کن یخوایم دونمی... میمونیپ
 یرو برام بهش کن یزندگ

 یدیحرف زدن بهم نم یفرصت برا هی: پس چرا سروش
 یها لهیکه االن پشدت م ی... عاشدق کسدی.. چون تو عاشدق شددرهیچون د-

نه... چرا نم ندا با عشددق ک یقبول کن یخوایز و من ر یتونینم گهینفر د هیه 
 یخوشبخت کن

 کنم؟ کاریچ ای: خداگهیو م ندازهیبه آسمون م ینگاه یکالفگ با
 دلت یبرو پ-

... همه یدلم... به چه زبون یبهت بگم که اومدم پ ی: آخه به چه زبونسددروش
 شده رمونیگ بانی... نه؟!... آهت بدجور گریکرد نیمون رو نفر

 …راحدددددت  التیخ: »گمیم و کشمیم یآه
ددد گ نیها نفر شکسته دددر ستین رایهم بکنن د ل خواهد ؛ د یته دل م نی؛ نفد

 «سددر و تدده ندددددارد گریشکسته هم که د
 : دوستت دارم ترنم... بذار ثابت کنمسروش

 کنم یکن و برو.. بذار زندگ یباورت ندارم سروش... مردونگ-
نداشددته باش که خودم هم خودم رو تا  یر مردونگ: از من نامرد انتظاسددروش

نامرد خاطر  به  قت کردم نم یا یآخر عمر  ... االن درکت بخشددمیکه در ح
زورت رو  یکه همه  فهممیترنم... االن م یدیکشددیم یکه اون روزا چ کنمیم

 چقدر زجرآوره یثابت کن ینتون یول یبزن
 کنمیرو بهش م پشتم

 برو سروش-
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صت  هی: تا سروش سالها ی... حترمیجا نم چیه یبهم ندفر سال هم  یشده 
 تا حرفام رو بهت بزنم مونمیبمونم م نجایا

 زنمیم یزهرخند
لنا .... قبست؟ین ادتی... یبزن ینمونده که بخوا یحرف گهیکدوم حرف؟.. د-

مه چ گل... از دتیجد هی... از زندگیرو بهم گفت زیه .. از عشددقت.. از آال
 تنفرت نسبت به من

ضافه کردم... فقط باهام بوشسر ساعت بهم وقت بده..  هیو  ای: به خدا غلط ا
 عشقم گمیرو بهت م زیهمه چ

 رو بسازم میزندگ خوامی... مکشمینم گهیمتاسفم.. د-
و  متی... با مالشهیتر م کیکه هر لحظه بهم نزد شنومیقدمهاش رو م یصدا

 گردونهیمو من رو به طرف خودش بر رهیگیبازوهام رو م یمهربون
تارا هیکه تالف یخانم یلیخ دونمی: مسددروش به  و یکنیبدم رو نم یتموم رف

خانومم... تو هم  خونمی... عشددق رو از چشددمات میزنیباهام حرف م یآروم
 عشق رو از چشمام بخون

گذشددته رو نداره... از  یسددو گهیچشددمام د ختمیشددرمنده... از بس اشددک ر-
 نمیبیترحم نم یبه جز اندک یچیچشمات ه

 کنمی... بهت ثابت مستیبه خدا ترحم ن زمی: عزسروش
 به همراه دل من شکسته شدن یادیز یسروش... حرمتها رهید-

 کنمیرو مثل اولش م زی: همه چسروش
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مرده رو زنده کرد که از من انتظار  هی شددهی... مگه مشددهیمثل اولش نم یچیه-
 خودم رو زنده کنم یدل مرده  یدار

 رنمت کنمیمثل سابق بشه... خوشبختت م زیهمه چ کنمی: کمکت مسروش
 دهیرسدد ادیخوشددبخت شددددن رو از جانب تو تجربه کردم... از تو بهم ز-

نامزدت بود ییسددروش... اون روزا من داشددتم از شددددت  یکه تو ب*غ*ل 
 کردمیم هیزار زار گر یخوشبخت
با ذات کن و از من بگذر... تو  یخانوم شددهی: من بد کردم تو مثل همسددروش

ونده م نمونیب ییزایچ هیفرصددت... هنوز  هیفرصددت بهم بده.. فقط  هیخوبت 
تا آخر که  ثل من نکن... تو  باش... م ثل من ن ظه هم تسددل نیترنم... م  میلح

نار کشدد ینشدددد گه هم؟یدیپس چرا االن ک قت  شدددهی.. م خاطر عشدد به 
 ؟یدیجنگینم
 دمیفهم یم وقتبود دهیکنار نکشدد یعاشددقم کردمیکه فکر م یمن تا لحظه ا-
 رفتم رونیب تیاز زندگ شهیعشقت نبودم واسه هم چوقتیه
 کاشی: هنوز هم جنگه من به خاطر عشددقمه... ادمیلب زمزمه وار ادامه م ریز
 سروش یدیفهمیم

زدم.. تو چرا  یحرف هیکردم  تیعاشددق نبودم؟!... من خر گهیم ی: کسددروش
 ؟یگرفت یجد

 ارمیم رونیرو از دستاش ب بازوهام
 شما باعث مرگ عشق من شد تیشرمنده آقا.. خر-

 کنمی: دوباره زنده اش مسروش
 ؟یهست یسروش دنبال چ-
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 : دنبال ترنم سابقسروش
... نه ترنم چهار ینیبیم یهسددتم که تو االن دار ینیمرد.. به خدا مرد... من ا-

 شیسال پ
نه رفتارام...  : به من نگاه کن... نه ظاهرم مثل سددابقهگمیو م چرخمیدور م کی
 زیاالن همه چ یکنی... فکر میمثل سددابقش کن ینمونده که بخوا یترنم گهید

شق یکه با اون همه ادعا یی... توشه؟یدرست م از ترس آبروت آالگل رو  یعا
خت کن یخوایم یول کرد که ه ی... منیمن رو خوشددب حرف  هی چوقتیرو 

م... تو به آالگل ... چه طور باورت کنیبهم نزد یعاشددقونه درسددت و حسدداب
نشونه  نیکه من لحظه به لحظه آرزوش رو داشتم... ا یرو داد ییزایهمه اون چ

 باشه؟.. هان؟ تونهیم یچ ی
 کنهینگام م نیغمگ

... بذار من روشنت ؟یبساز یقربان هیبا ازدواج با من از من و خودت  یاومد-
ست یکنم آقا سال قل ت... استمیسابق ن ی... من اون ترنم با آبرونیرا ا ز چهار 

 یدونیهم خواهد بود... م ندهیحرف پشددت سددر من بوده و در آ یآخر عمر کل
جا ییچرا؟... چون کسدددا جا  مه  ثال اون ه ثل بنفشددده و ام که من  رم زدن 

قدر ا کارم.. اون به زبون چرخ نیگ*ن*ا*ه  ییآبرو گهیکه د دهیحرف زبون 
 یاریت رو به دسددت باز دسددت رفت یبا من آبرو یمن نمونده.. اگه اومد یبرا
ما زود پخش م رتیبگم مسدد دیبا بد بودن آ هه...  با  یوقت یول شدددهیاشددت

 دبو گ*ن*ا*هیب چارهیب نیبب گهینم یشددکیه شددهیآدما ثابت م یگ*ن*ا*هیب
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و  زنندیو از پشددت بهت خنجر م کنندیم یرو به روت اظهار دلسددوز انیبلکه م
 ...دهیکش نجایکرده که کارش به ا یا یک*ث*ا*ف*تکار هیحتما  گنیم

برام  یچی.. هکنمیم تی.. خودم ازت حماخوامتیم ی: تو هر جور باشسروش
 گاهت باشم هیتک خوامی... مستیمهم ن

 یاز چ یخوایندارم... م یاجیگاه احت هیبه تک گهیندارم.. االن د یاجیاحت-
به باد  ییشددکسددته شددده... آرزو یشددده.. دل ختهیر یی... آبرو؟یکن تیحما

ش ینواده ارفته.. خو س گهیشده... االن که د دهیاز هم پا شته   نهیکار از کار گذ
 ؟یزنیگاه بودن م هیو حرف از تک یسپر کرد
 رهیگینگاش رو از من م شرمنده

دلت  یرو پب گمینداره فقط م یتو به من ربط هیپسر... زندگ تیبرو دنبال زندگ-
... من به ریبگ دهیندارم که بخوام بهت بدم... حرف چشددمام رو ناد یزیمن چ

اغونم د شددتریخارم نکن... با ترحمت ب شددتریب نیعادت کردم از ا زایچ یلیخ
 یکنیم

 کنهیو پشنش رو به من م دهیتکون م یسرش رو با ناراحت سروش
.. بهت کنمیهمه شددون رو جبران م یکردم ترنم ول یادی: اشددتباهات زسددروش

 گردمی... دوباره برمکنمیثابت م
 شهیفش به سرعت از من دور متموم شدن حر با
 ستاره عاشق شده بود کیبا چشمک  -
 اشاره عاشق شده بود نیساده تر با

 وستیرفت و ستاره اش به فردا پ شب
 که او دوباره عاشق شده بود افسوس
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 کنمیتابم نگاه م یب یو رفتنش رو با چشما دمیم هیتک وارید به
همه تضددداد و  نیا نی.. دارم بدرده و موندنت هزار درد. هیسددروش رفتنت -

 شمیم وونهیندونستن د
 آرامش رو بچشم یلحظه هم که شده مزه  هی یبرا دیتا شا بندمیرو م چشمام

 خورمیم یاز ترس تکون سخت ینیبوق ماش یکه با صدا گذرهیچقدر م دونمینم
 رهیخندون مهران اخمام تو هم م یلبها دنی... با دکنمیو چشمام رو باز م

 وونهید مدیترس-
 نهار توپ مهمونت کنم هی خوامی: بپر باال که ممهران
 ؟یکنیم یزیناپره یکه دار نمیبی:مگمیو م شمیم نیماش سوار
 خندهیو م ارهیرو به حرکت در م نیماش

 یواسه  یه ی... از روب دلسوزمیکه ما مردا فداکار خلق شد می: چه کنمهران
 میکن یشما زنا ولخرج

 یدیکه صبحونه ام به زور به خورد منه بدبخت م برو بابا... تو-
 بود؟ یچ یکرد یکه امروز تو شکمت خال یزی: پس اون همه چمهران

 ریدو سه تا لقمه نون و پن هی-
 ... تازه از بسیخوردیم یدو لپ یرو داشددت ریدو سدده تا لقمه نون و پن هی: مهران

 یشدیخفه هم م یداشت یکرده بود یپرخور
 یذاریچقدر منت م نیبب ایبه من داد ریقمه نون و پنچند تا ل هی-

 رو هنوز باهات حساب نکردم یقبل ی: آره جون خودت... غذاهامهران
 ؟یگیم یکه من درست کردم رو چ ییپس اون غذاها-
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 ادینم ادمی: هومم... من که مهران
 مینبود اعتراض ندار یباشه... پس اگه فردا از غذا خبر-

 یتو بگ یمن غلط بکنم خبر نداشته باشم... اصال هر چ ...؟ی:چدددددددددمهران
 همونه

 ؟یهرچ-
 : اوهوممهران

 یا یکه شددما مردا موجودات م*س*تبد و از خودراضدد یقبول کن دیپس با-
 نیهست

 گفته؟ ی: کوفت... کمهران
 من-

 ..........ینینازن نی.. موجودات به استیطور ن نی: اصال هم امهران
 یخوایومه فردا غذا نمکه معل نجوریا-

نده خمهران با توهه ترنم جان... ب کامال حق  رو حرف شددما  کنمیم ایب یلی: 
 حرف بزنم

 ؟یهست یرسوران فرار یحد از غذا نیتا ا یعنی: گمیو م خندمیم
 نایاز ا شتری: اوف... بمهران

 دستپخت مادرت رو بخور تیپدر یخب برو خونه -
تا ممادر  یغرغرا ی: حوصددله مهران ندارم..   یزیچ هیاونجا  رمیارجمند رو 

 نیتا از ا ریبه غرغر کردن که صد بار بهت گفتم زن بگ کنهیکوفت کنم شروع م
ش یسرگردون شتم به ایخالص ب  کردمیفکر م نی... قبل از اومدن تو کم کم دا
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رسدتوران  یغذاهاتا از دسدت  رمیزن بگ هیسدر کوچه مون  هیکه برم از سدوپور
 خالص بشم

 بهتر باشه یریآشپز بگ هیاگه  یکنیکر نمف-
ب ... خنه؟ی... آره همولی: اگهیو م کوبهیبه فرمون م یمشت یبا خوشحال مهران
 ؟یآشپز من بش یریگیچقدر م یماه نمیبگو بب
 کنمیچپ نگاش م چپ

 بچه پررو-
 ها شهیم ختیرینگاه نکن چشات ناجور ب ی: اونجورمهران

 دمشیکجا بود ند ری: امگمیتوجه به حرفش م یب
 دنی: رفت دنبال مامان... تا حاال حتما به خونه رسمهران

 تو خونت ادیبار سرزده ن هیخونت رو داره؟...  دیمامانت کل-
 ؟یگرفت یمیتصم ندتیآ یترنم برا ی: نگران نباش نداره... راستمهران

 هیابکار درست و حس هیکردن  دایبکنم پ دیکه با یکار نیاول ینه هنوز ول-
 که حله نی: امهران

 ؟یچه جور-
و ر یدسددتور اسددتخدام جنابعال ریبه من و ام شیوقت پ یلی: ماندانا از خمهران

 ؟یدرس بخون یخوایداده بود... نم
 ت؟یوضع نیتو ا-

 ه؟یچه طور تتی: مگه وضعمهران
 آخه-

http://www.roman4u.ir/


 1375 شقعبه دیار سفر 

ستن فقط خودت رو اذ گهی: دمهران ش .. .یکنیم تیآخه و اما نداره... با خونه ن
 سر کار ایهم درس بخون هم ب

 باشه-
... جزوه ها و رمیگیارشددد اومد برات م یدختر خوب.. دفترچه  نی: آفرمهران

 کنمیواست جفت و جور م یرو هم که الزم دار ییکتابا
 شهیآخه واست زحمت م-

 ؟یباز تو رو حرف من حرف زد فهی: ضعمهران
 گمینم یچیو ه خندمیم

مدت کوتاه تو شرکت سروش کار  هی دمیشن یر که از مانجو نیا ی: راستمهران
 یکردیم
 اوهوم-

 : مدارکت همنجاستمهران
 آره-

 رو بفرستم؟ یکی ای یریگیم یری: خودت ممهران
قرارداد با سددروش بسددته بودم ممکنه نذاره از  هیمهران من  ی... ولدونمینم-

 امیب رونیشرکتش ب
که اون رو هم  رهیگیخسدددارت ازت م هی تشیا: نه بابا... فکر نکنم... نهمهران

همونجا  یخوای... البته اگه مکنمیبعد از حقوقت کم م شددمیخودم متحمل م
 یایب ریبه شرکت من و ام کنمیمن مجبورت نم یکار کن

 از گذشته ام جدا بشم دمیم حینه... خودم هم ترج-
 : چرا؟پرسهیم دهیازش بع یلیکه خ یلحن جد هی با
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 کنمیش متعجب نگا با
 ؟یگذشته ات رو فراموش کن یخوای: چرا ممهران
 رمیگیو نگام رو ازش م زنمیم یلبخند

باز هم موفق نم رینگ یحرفام رو جد- با همه خواسددتنم   شددمیمهران... من 
 گذشته رو فراموش کنم

 ؟ی: دوستش دارمهران
 زنمیو لبخند م بندمیرو م چشمام

 وار وونهیاوهوم... د-
 ؟یکنیناز م ی: دارمهران

 کنمیسرعت چشمام رو از م به
 ؟یچ-

 تا منتت رو بکشه یکنیناز م یدار گمی: چته بابا؟!... ممهران
 کشمیم یآه
عا نم سدددتیطور ن نیا یطور بود ول نیهم کاشیا- قبولش  تونمیمهران... واق

 کنم
 : چرا؟مهران

س رمیچون باورش ندارم... با هر حرفش م- سمونا   یرافقط ب یول نمکیم ریتو آ
 چرا؟ یدونیچند لحظه... م

 دهیندونستن تکون م یسرش رو به شونه  مهران
 حسش ترحمه و عذاب وجدانه کنمیچون فکر م-
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 یکنیاشتباه فکر م دی: شامهران
 من مطمئنم مهران-

داشدددت...  نانیبودن تو اطم کارمدت به خ*ی*ا*ن*ت هی: سددروش هم مهران
اونجور که به نظر  زیهمه چ دیحرف نزن... شددا اننیطور با اطم نیا چوقتیه
 نباشه رسهیم
شفته و بکنمیلب زمزمه م ریز صد حرف و حد یقرارمان کرد ی: آ شقف   ثیع

 یکرد دوارمانیام هودهیعشقففرجام تمام عاشقان معلوم استف ب یبارمان کرد
 عشق
 یدار اجیخورده چشمات رو ببند و استراحت کن... بهش احت هی: مهران

 زیممنونم مهران... بابت همه چ-
 کنمیم دارتیب میدی: بخواب بچه... رسمهران

****** 
 && سروش&&

 شهیاز جاش بلند م دنشیبا د ی...منششهیوارد شرکت م تیعصبان با
 نیراست ی: سالم آقایمنش

و در رو  شددهیدرهم وارد اتاقش م ی... با اخمادهیتکون م یمنشدد یبرا یسددر
 بندهیمحکم م

 نشد یباز هم راض ینتلع-
 کنهیمبل پرت م یو رو ارهیحرص کت اسپرتش رو در م با
 نمک یغلط چیهفته شد دو هفته هنوز نتونستم ه هیکنم؟...  کاریچ ایخدا-
 کوبهیم زیبه م یو مشت نهیشیم زشیحرص پشت م با
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 نی... آخه بذار ایدی.. آخه دختر چرا به حرفام گوش نمشددمیم وونهیدارم د-
 حرف آالگل رو وسط بکش یصاحابم باز بشه بعد ه یدهن ب

... 
مه م یدرموندگ با که اصددال فرصدددت حرف زدن هم بهم  دای: جددهیادا هم 
 بکنم؟ دیبا یخودم هم موندم چه غلط گهی... دیدینم
 : بله؟دهیجواب م یحوصلگ ی... با بادیزنگ تلفن به خودش م یصدا با

 اون قرارداد.... یماس گرفتن برااز شرکت تابان ت نیراست ی: آقایمنش
رو هم وصدددل نکن و  یتماسدد چی... هگهیوقت د هی یاالن نه... بذارش برا-

 مزاحم نشو
 : اما............یمنش

 کوبهیتلفن م یرو تیرو با عصبان یو گوش شهینم یحرف منش منتظر
 از جاش راحت بود المیحداقل خ کاشی.. ای.. لعنتی.. لعنتیلعنت-

موفق نشدددد  گهیماندانا باهاش حرف زد د یدر خونه  یکه جلو شیپ ی هفته
 باهاش حرف بزنه یدرست و حساب

 هی... نکنه منظورش از سداختن زندگرهیاونور م نوریبا اون پسدره ا شدهیچرا هم-
 ازدواجشه دیجد
.... 

 احمق نشو سروش... اون دوستت داره-
شتگهیوجودش م یتو یزیچ هی ستش ندا  پس چرا با آالگل نامزد ی: مگه تو دو

 یکرد
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 من احمق بودم-
ها دیشدددا» ماقت با وارد کرد  یاون هم بخواد جواب ح جد هیتو رو  به  دیفرد 

 «بده شیزندگ
 خونه تنهاست؟ یاه... خفه شو... اصال از کجا معلوم ترنم با اون پسره تو-
شت م یکالفگ با  یریگرخود د ای: خداکنهیزمزمه م یبه آروم شهیبلند م زیاز پ
 کردم دایپ

رد خ شتری... اعصابش بندازهیم زیم یرو یترجمه نشده  یبه قراردادها ینگاه
 شهیم
 دلم بذارم... آخه اشکان االن چه وقت رفتن بود؟ یرو کجا نیا-

 یلیاالن هم خ نی... اشددکان تا همشددهیحرف شددرمنده م نیهم از ا خودش
هنوز هم تهران کنار سروش کمکش کرده بود... اگه برادرش تصادف نکرده بود 

 بود
ست تو دختر که حواس  هی دیبا- زنگ بزنم حال برادرش رو بپرسم... امان از د

 یذاریبرام نم
ته بود نزد صددبح باز رف نه  کیزود طبق معمول  نه تو یخو تا بتو  هی یمهران 

شد  نیفرصت مناسب با ترنم حرف بزنه اما باز ترنم به همراه مهران سوار ماش
 گوشه چشم هم بهش ننداخت هی یو حت

 ادیزنگ تلفن به خودش م یصدا با
با- له ا نیا دیاه...  کهیدختره رو اخراج کنم... مث حرف حسددداب سددرش  ن

 هزار بار براش تکرار کنم دی... هر حرف رو باشهینم
 گهینم یچیو ه دارهیرو برم یحرص گوش با
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 .شرمنده که دوباره..... نیراست ی: آقاگهیبا ترس م یمنش
 : مگه نگفتم مزاحم نشوگهیداد م با

 نهینفر اومده اصرار داره شما رو بب هی رمیتقص ی: به خدا من بیمنش
 اشهآروم ب کنهیم ی... سعدهیم رونیو نفسش رو با حرص ب بندهیرو م چشماش

 گفتم؟ یمن بهت چ-
 ستیگوششون بدهکار ن یبهشون گفتم ول دی: باور کنیمنش

شت م امیمن ب ینکنه انتظار دار- ش زتیپ ... اگه بدم ادیو کارات رو بهت  نمیب
 به سالمت یرو درست انجام بد فتیوظا یتونینم

 : نه آقا... فقط...........یمنش
 !؟یفقط چ-

 شونیا هنکیمثله ا نیشما نبود یقبال هم اومده بودن واسه ول شونی: فقط ایمنش
 عجله دارن یلیخ
 یحسابدار یریحاال م نی... همیاخراج بش دخوایدلت م یلیخ نکهینه مثله ا-

 : آقا...یمنش
تماس رو قطع کنه که در اتاقش  خوادی... مدهیگوش نم یمنشدد یبه حرفا گهید

به داخل اتاق دهنش از شدت تعجب  یو با وارد شدن دختر شهیبه شدت باز م
 مونهیباز م
 ن؟یری: خانوم کجا میمنش

 نجایترنم... تو... ا-
 من بهشون گفتم....... دیباور کن نیراست ی: آقایمنش
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 رهیگیتمام وجودش رو دربرم یو آرامش کنهیفروکش م تشیعصبان تمام
 رونی... برو بستی: مهم نگهیلبخند م با

و  دازهنیباال م ی... شونه اکنهیبه اون م یبه ترنم و نگاه یبهت زده نگاه یمنش
 شهیاز اتاق خارج م

 کنهیبا اخم نگاش م ترنم
 ؟یباالخره اومد-

 شهیترنم پررنگ تر م اخم
 یکنیکه تو فکر م یزی:آره اما نه به خاطر اون چترنم

 ؟یکه باالخره اومد نهی... مهم استیمهم ن-
 نهکیو آروم آروم به سمت ترنم حرکت م یکنیشلوارش م بیرو تو ج دستاش

 : من فقط اومدم که....ترنم
 ترنم حرف بزنه دهینم اجازه

 ؟یرفتارت ادامه بد نیبه ا یخوایم یتا کترنم -
 شمیمنظورت نم ی: متوجه ترنم

رو به  فرصت نی... باالخره بعد از مدتها خود ترنم استهیمیترنم وا یجلو قایدق
 دیدیاون رو م ابونیخ یتو ای شددهیوجود آورد که بتونند باهم خلوت کنند... هم

باز نبود که بتونه ترنم رو  یکاف یمهران... دسددتش به اندازه  یخونه  یجلو ای
 مجاب کنه که به حرفاش گوش بده

امروز  هی خوامیم یکه اومد یزیهر چ یبرا یچرا اومد سددتیترنم مهم ن نیبب-
 میما حرفامون رو با هم بزن یو بذار یبگذر رشیرو از خ

 می: کدوم حرف... ما حرفامون رو قبال زدترنم
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از  شتریب یلیبخوره.. من دوستت دارم خ بهم ونمونیم نیاز ا شتریترنم نذار ب -
 قبل

: دهیتفاوت به حال خرابش ادامه م یو ترنم ب ندازهیبه ترنم م ینگاه یکالفگ با
 و برم رمیمن فقط اومدم مدارکم رو بگ ومدمیحرفا ن نیا یمن واسه 

نان ماش تو هم م چ به  هیو از ترس  مونهیکه حرف تو دهن ترنم م رهیاخ قدم 
 رهیعقب م

 ؟یگفت یتو چ -
 دارم اجیبرم سرکار به مدارکم احت خوامی: مکنهیآروم زمزمه م ترنم

 رهیتو هم م شتریب اخماش
 : اونوقت کجا؟گهیم یلحن خشن با

 به خودم مربوطه گهید نشی: اگهیو م دهیآب دهنش رو قورت م ترنم
ها ادی  در مورد مهران قیتحق یاشددکان رو برا ی.... وقتفتهیاشددکان م یحرف

د... کنن سیرو تاسدد یشددرکت گهیقراره با هم د ریکه مهران و ام دیفرسددتاد فهم
 نکنه...

 گه؟ید یدی: مدارکم رو مگهیم بنهیکه سکوتش رو م ترنم
... چند قدم از ترنم کنهیتمام وجودش ترس از دسددت دادن ترنم رو تجربه م با

 خونسرد باشه... کنهیم یو سع رهیگیفاصله م
 نه-

فقط خودش بشنوه  کهیلب آهسته طور ریز شهیداره از ترنم دور مکه  همونجور
 کوچولو ی: خودت خواستکنهیزمزمه م
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 دهیمشغول کار نشون م یو خودش رو الک نهیشیم زشیم پشت
 ؟ی: چترنم

 نمیبیتکرار حرفم نم یبرا یلی: دلگهیم تیجد با
:برو پشت گهیبا تحکم م نهیبی... سکوت ترنم که مزنهیبهت زده بهش زل م ترنم

 ارهیکارات رو ب گمیم یاالن به منش نیبش زتیم
 ؟ی:چددددترنم

 دهیو دوباره خودش رو مشغول کار نشون م ندازهیم نییرو پا سرش
ص زیچ- صو شت م یبه خ ش زتینگفتم... فقط گفتم برو پ رو  فتیاو وظ نیب

 یبا من داشت یقرارداد هیرفته  ادتی نکهیانجام بده... مثله ا
اون  یمجبورم کرد یرفته چه جور ادتیتو  نکهیمثله ا ینرفته ول ادمینه : ترنم

 قرارداد مسخره رو امضا کنم
 ادشی... خوب رهیگیلبخندش رو م یبه زور جلو نهییکه سددرش پا همونجور

کرده  هکسدالیکه چرا قرارداد رو  مونهیاسدتفاده کرد فقط پشد یاز چه ترفند ادیم
 کردیم شتریرو ب شیمدت زمان کاشیا

 یو به کارات برس یری.. بهتره وقت من رو نگادینم ادمیمن که -
 : سروش؟!ترنم

گاه م ارهی... سرش رو باال ملرزهیم دلش  : جانم؟گهیو ناخودآ
سخره باز نی: تمومش کن... ادهیو ادامه م رهیگیم دهیحرفش رو ناد ترنم و ر یم

 کار کنم نجایتموم کن... من دوست ندارم ا
 یمجبور ی: ولگهیو م ندازهیال مبا یا شونه
 دمی... من خسارتت رو مستمی: اصال هم مجبور نترنم
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 یبرام کار کن دی... تو باخوامیمتاسفم... من خسارت نم-
شم... هم قینکن از طر یکار هی: ترنم سه  یراه هی شهیقانون وارد عمل ب  یوا

 فسخ معامله هست
ه واس یمترجم درست و حساب هیتا  تو اون قرارداد ذکر شده ینره خانوم ادتی-

ا ساله ات تموم بشه ت کیاگه مدت  ی... حتینشده حق رفتن ندار دایشرکت پ
شدن  دایپ شده که ا کی... بماند که هنوز یبمون دیمترجم با هین  نجایسال هم ن

 یاومد
با تو دترنم کان رو  فت نزن... من خودم اشدد مترجم  دونمی... مدمی: حرف م
 یدار

ان رو من اشک دهی.. نکنه فهمشهیاش حبس م نهیحرف نفس تو س نیا دنیشن با
 تو اون شرکت فرستاده بودم

اشددکان رو واسددده شددرکتت  یرمضدددان یآقا دونمیرو هم خوب م نی: اترنم
 میفرستاد... من و اشکان قبال با هم همکار بود

شحال شه چ نکهیترنم در مورد ا نکهیاز ا خو ست شکان دو اره دوب دهینفهم یزیا
سرد ست م شیخون صلگهیو م ارهیرو به د ست هی: مترجم ا در  ...یشرکت تو ه

 یهفته قبل به خاطر مسددائل هینبود تو موقتا اشددکان رو آورده بودم که اون هم 
 مجبور شد بره شیزندگ یشخص

 ؟یکنیم تمی: سروش چرا اذترنم
.. یکن ارک نجایا دی... تو بازمیعز کنمینم تتی: اذکنهیم متریلحنش رو مال کمی
 خودم شیپ
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 ستیدر کار ن یدی: باترنم
 که هست یدونیخوب م-
 .. مگه زورهخوامیبابا نم-

من  ی: آره زوره... حاال هم برو به کارات برس تا اون روشدهیم یعصدبان دوباره
 ومدهیباال ن
خودت...  هی: اصددال اون مدارک ارزون گهیو م رهیبا خشددم به سددمت در م ترنم

 مدرک هم قبولم دارن بدون ریمهران و ام
 دهیحرف کنترلش رو از دست م نیا دنیشن با
 : پس حدسم درست بودگهیشده م دیکل یدندونا نیب از

 کنهیراهش رو سد م یترنم به در برسه جلو نکهیاز ا قبل
 ؟یگفت ی: تو چگهیم یبلند بایتقر یصدا با

 ؟یکنیم ینجوری: چته؟... چرا اگهیبا ترس م ترنم
 تا اجازه دور شدن رو بهش نده زنهیترنم چنگ م یبازوها به
 ؟یگفت یگفتم چ-

تم اون : گفگهیم ستینلرزه اما چندان هم موفق ن کنهیم یکه سع ییبا صدا ترنم
 خودت هیمدارک ارزون

و ناخواسته اون رو تو ب*غ*ل خودش  شهیو رو م ریلحن مظلوم ترنم دلش ز از
 کشهیم

 ؟یشد وونهی... د؟یکنیم کاری: چترنم
 چسبونهیاش م نهیترنم رو به س سر

 وقته یلیآره.. خ-
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 تو ی وونهی: ددهیدلش جمله اش رو ادامه م تو
 کوبهیاش م نهیبا مشت به س ترنم
 وونهی: ولم کن دترنم

به حرف ترنم سددرش رو تو گود یب به آروم کنهیگردن ترنم فرو م یتوجه   یو 
همه  نی... شددال ترنم از اکنهیموجودش اسددتشددمام  یعطر تن ترنم رو با همه 

 فتهیشونه هاش م یتقال رو
کار  نجایبه جز ا ییجا چیه دمیبچه... من بهت اجازه نم ری... آروم بگسیه-
 نزن خودی... زور بیکن

 ی: ولم کن لعنتترنم
 : مگه جات بده؟گهیم طنتیش با

 : سروش تو رو خدا ولم کنترنم
: گهیدلش م یترنم تو یو سددر و صدددا توجه به تقال یو ب کشددهیم یقیعم نفس
ترنم  یب تونستمیم یواقعا چه جور دونمی.. نمشیشکرت که از من نگرفت ایخدا

 سوزهیم اوشیس یسخت بود... دلش برا یلی.. خارمیدووم ب
 یشکونیکمرمو م ی: دارگهیخسته از تقال م ترنم

خودش و محکم تر از قبل اون رو به  زنهیبه سددر ترنم م یآروم ی ب*و*سددده
 چسبونهیم

 : سروش با توامترنم
 دست دارم یتو یاردیلیاالن چند تا قرارداد م-

 : خب به من چه؟ترنم
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 کنمیتو حرفم ربطش به تو رو هم روشن م یاگه نپر-
... 
شتم م- دختر  هیمثله  یدارم که اگه جنابعال یاردیلیچند قرارداد چند م گفتمیدا

 یکنیم یمل ضرر بزرگمن رو متح یعمل نکن فتیخوب به وظا
 حاال هم همون کار رو کن یکردیم کاریمن نبودم چ ی:ولم کن.. اه... وقتترنم

شکان ن هی یتو نبود یوقت- شکان بود اما االن که ا و و تو هم که ت ستیمدت ا
 یسر کارت برگرد دیبا یدو هفته خوب استراحتت رو کرد نیا

از راه قانون وارد عمل بشددم... که من هم  یخوای: نمدهیادامه م طنتیبا شدد بعد
جور  یچه جور یخوایاون قراردادها رو م یاردیلیفکرش رو کن خسدددارت م

 ؟یکن
 ؟یکنیم دمیتهد ی: دارترنم

 کنهیو آروم پوست گردن ترنم رو با انگشتاش لمس م خندهیم
 زنمینه... فقط دارم با زبون خودت باهات حرف م-

 . ولم کن: اه.گهیو م کشهیسرش رو عقب م ترنم
 شهیاز قبل م دتریشد خندش

ستت دارم خ- س ذارمی... نمادیز یلیدو ست ک سه... هر چقدر که  ید بهت بر
 یآخرش مال خودم یتقال کن ول یدوست دار

 : تو... تو.... تو.... اهترنم
 رمتایبگ امیاونوقت نم یشیحرص نخور خانوم خانوما... زشت م-

 : چه بهترترنم
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 بی... عجشددهیو محو صددورت ترنم م کنهیاز خودش دور مخورده ترنم رو  هی
 بود نیدو تا چشم خشمگ نیدلتنگ ا

بذار  خوامینم یچی: سددروش ولم کن.. اصددال من هگهیم ییاز رها دیناام ترنم
 برم

 شرط داره؟-
 ایشیپررو م یدار گهی: سروش دترنم

 ست؟ین ادتیاون رو که بودم.. -
که ترنم راه انداخته  ییهمه سددر و صدددا نیا از کنهیباز شددروع به تقال م ترنم

 چسبونهیدوباره اون رو به خودش م عیحرکت سر هیبا  رهیگیخندش م
 شهیم رهیو به لباش خ ارهیترنم رو باال م یچونه  یدستش به آروم هی با
گاه به نهیشددیرو لباش م یلبخند مایقد ای به ه گذشددته ها کم کم ب ادی... ناخودآ

 شهیمسمت صورت ترنم خم 
 : سروش به خدا اگه.......ترنم
و بعد از مدتها  نهیشددیترنم م یحرف ترنم تموم نشدددده که لباش رو لبا هنوز

ودش خ نکهی... بدون اشهیعشقش م یلبا یطعم آشنا دنیباالخره موفق به چش
سته م شماش ب شتاشنیبفهمه چ س یی... م حظه به ل کوبهیاش م نهیکه ترنم به 

 یآروم و به کنهیترنم رو مهار م یدست دستا هیاون با  یلو شنیم شتریلحظه ب
با  و شددهیتر م  یبخواد لحظه به لحظه حر نکهی... بدون ادهیبه کارش ادامه م

شونت ب شته ول دونهی... نمدهیبه کارش ادامه م یشتریخ  یمبه آرو یچقدر گذ
 کنهیترنم جدا م یو با اکراه لباش رو از لبا کنهیچشماش رو باز م
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رت که صددو ییو از اشددکا نهیشددیرو لباش م یترنم لبخند یفس نفس زدنان از
شقش رو خ سینداره... م یچاره ا کنهیحس م یول رهیگیکردن دلش م سیع  هتر

به  یرو برا شیسددع یهمه  دیترنم رو از دسددت بده.. با یتعلل نیکتریبا کوچ
ست آوردن دوباره  سال اون هر وقت م یبکنه... تو ید ستیاون پنج  م نتر خوا

 اون رو دور از خودش تجسم کنه تونهیدر دسترسش بود االن نم
نهیتازه م یکه ترنم نفسدد نیهم .. ع*و*ض*ی.. ی: وحشددگهیبا داد م ک

 ینیزم یآدم رو نیخودخواه... تو پست تر
 شهیترنم دوباره خم م دادیتوجه به داد و ب ی... بخندنیم چشماش

 یلعنت ستمیزنت ن گهی: سروش نکن... من دترنم
 یشی... دوباره زنم مستین یمسئله ا-

و  هدیرو بهش نم یکار نیکه اجازه چن رهیازش فاصددله بگ کنهیم یسددع ترنم
 زنهیم شیشونیبه پ یآروم یب*و*سه 

 ؟یکنیم کاریچ-
 رو؟ ی: چگهیم یبا ناراحت ترنم

 با زور وارد عمل بشم ای یمونیخودت م-
 یخودخواه یلی: خترنم

 ؟یکنیم کاریچ ی... نگفتدونمیم-
موندگار  نجایمن رو ا یخوایجز نقشددته... م نایا یهمه  دونمی: من که مترنم

 یکن
 ندیبه تو رسدد یرو هم فراموش نکن که من برا نیپس ا یدونیخب حاال که م-

 رو بهت ثابت کنم زایچ یلیخ خوامی... من مکنمیم یهر کار
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س ستیمن مهم ن ی: براترنم ه ک نهیا تشی.. نهامدیسروش... من به آخر خط ر
 گهید یکن تیمن شکا هیبر عل

 ؟یشیم یکنم.. راض تیهم شکا ریمهران و ام هیبر عل یبش یفکر نکنم راض-
 ؟ی: چترنم

. ..یکار کن ییجا یهنوز قراردادت با شددرکت من تموم نشددده حق ندار یوقت-
 موضوع بهت کار بدن و باعث ضرر نیبرادر و شوهر دوستت با دونستن ا یوقت

 تونم؟یکارا کنم... نم یلیخ تونمیمن بشن من م
 هی هیلبر ع انینم زایچ نیبه خاطر ا ایدن یجا چی... هیکنیکارو نم نی: تو اترنم

 کنند تیشکا گهیشرکت د
همه  نیکه تو ا یمن تیبا شددکا یکه اونا تبرئه بشددن ول نهیا تشیاوهوم... نها-

 رهیم رسوالینا زاو یشدم اعتبار شرکت نوپا یخودم آدم یسال برا
 یپست یلی: خترنم

 ینثارم کن زایچ نیاز ا یتونیبعدا هم م-
 ؟یخوایم ی: سروش آخه تو چترنم

 یو زنم بش یخودم باش شیپ خوامیم-
 ...یلی... خیرو دار یلی:خترنم

 فکر کن ی: هر جور دوست دارگهیو م ندازهیباال م یا شونه
 .. حداقل ولم کنشمیم وونهین هم دم وونهید نیدارم از دست ا ای: خداترنم

 من راحتم-
 : من ناراحتمترنم
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 ؟یکنیم کاری: خب چگهیتوجه به حرف ترنم م یب
 : اول ولم کنترنم

 خانوم خانوما گهینشد د-
 بابا... ولم کن... مونمی: مترنم

 خو...... یخانوم کوچولو نی: آفرگهیو م نهیشیرو لباش م یلبخند
ش هنوز ش شهیده که در اتاقش باز محرفش تموم ن ا ... بشهیوارد اتاق م یو من

 هبندیکه ترنم هم از ترس چشماش رو م زنهیم یچنان داد یمنش هیورود ناگهان
 چه طرز وارد شدنه نیا-

 دهیاجازه نم یول ادیب رونیاز آغوشش ب کنهیم یسع ترنم
 ی... اخراجرونیبرو ب-

 چرخهیاخالقش مبد سیترنم و رئ نیبهت زده نگاهش ب یمنش
 رونیگفتم... ب یچ یدی: نشنگهیاز قبل م بلندتر

و سددروش ر چوقتی... هکنهیو متعجب به رفتار سددروش نگاه م دهیترسدد ترنم
 یادآوریمهسددا... از  یبار... اون هم شددب نامزد هیبود به جز  دهیند ینجوریا

سددروش دور  نیزبیت یکه از چشددما نهیشددیتو بدنش م یته باغ لرز یماجرا
 مونهیمن

 برم؟ یذاری: مگهیم یبسته شدن در ترنم به آروم یصدا با
 زمیندارم عز تیکار-

 برم خوامی: مگهیبا بغض م ترنم
شش م متیمال با .. ی... از من نترس خانومسی: هگهیو م رهیگیترنم رو تو آغو

 ندارم تیمن که کار
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 کنهیم و مجبورش کنهیم تیترنم رو به سددمت مبل وسددط اتاق هدا یآروم به
ش صباننهیب ست خودش ع ست خودش رو کنترل  یکه جلو هی... از د ترنم نتون

 کرد یخال یرو سر منش تشیکنه و تمام عصبان
ندون روزهیریآب م وانیل هی ند هم از ق تا ق ند  با آب  دارهیبرم زشیم ی... چ و 

 رهیگیآب قند رو جلوش م وانیو ل رهی... به سمت ترنم مکنهیم بیترک
 رمخوی: نمترنم

 بخور-
 آب قند خوردن که دست خودمه گهی... دیگی: چرا زور مترنم

که ترنم  یمبل یدسددته  ی... رورهیگیخودش رو م یجلو یول رهیگیم خندش
 رهیگیدهنش م یو آب رو جلو نهیشیروش نشسته م

 یبخور دیبا-
... 
رو  : اصال دهنتدهیادامه م طنتیبا ش نهیبیاز ترنم نم یعکس العمل چیه یوقت

 کشمیباز کن خودم زحمت خوروندن آب قند رو هم م
 خورده از آب قند هی شددهیکه باعث م رهیگیرو از دسددتش م وانیبا حرص ل ترنم

 کشهیسر م کسرهیتفاوت تمام آب قند رو  یاما ترنم ب زهیلباس ترنم بر یرو
 تعارف نکن یاگه باز خواست ایبخور یخواستیخوبه نم-

 شهیو بلند م ذارهیم زیم یرو رو وانی: لترنم
 شهیدسته مبل بلند م یاز رو یدستپاچگ با
 کجا؟!-
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 گهی: کجا رو دارم برم؟... خونه دترنم
 رهیتو هم م اخماش

به ترنم... من ا- لت خو که آخرش راهتو بگ نیحا مه حرف زدم  و  یریه
 ... الزمه دوباره حرفامو تکرار کنم؟؟یبر

 نجای.. من که قبول کردم استیآقا.. الزم ن : نهگهیو م کنهیبا خشم نگاش م ترنم
 ؟یخوایم یاز جونم چ گهیکار کنم د

 شهیحرف ترنم اخماش باز م نیا با
 گهید یکارت رو هم از امروز شروع کن دیبا یخب.. پس اگه قبول کرد-

 : از امروز؟ترنم
چند روزه  یدونیکارام عقب افتاده... م یاالن هم کل نی... تا هم؟یپس از ک-

 ارمیمتنا رو ب رمیاالن م زتیبرو پشت م اللهی... ستیاشکان ن
 :اما...ترنم

 اما و آخه نداره گهید-
 ...شهیاز اتاق خارج م یبه ترنم اجازه حرف زدن بده با خوشحال نکهیا بدون

فقط  ...؟یکار کن گهید یجا ذارمیم یکوچولو فکر کرد یشی: پگهیوار م زمزمه
ستم تو دهن گرگ... مگه همه  نیمونده با ا نمیهم شقم رو بفر ستک ع دفتر و د

 گهیشرکت د هیتو  یمن مرده باشم که اجازه بدم بر نکهیا
 نهیبیرو نم ی.. منشندازهیبه اطراف م ینگاه

 باشم دیجد یمنش هیبه فکر  دیبا-
 طنتیو با شدد دارهیهم هسدددت برم ندهیآ یماه ها یمتن و قرارداد که برا یکل
 کوچولو یاز چنگم در بر : محاله بذارمگهیم
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 کنهیجا نمونده به سمت در حرکت م یزیمطمئن شد چ نکهیاز ا بعد
***** 

 &&ترنم&&
 هیجا دور شددم و از  نیاز ا تونمیتا م خوادیطرف دلم م هی... از هیجور هیدلم  ته

ست دارم برا ستم به آروم کینزد شهیهم یطرف هم دو شم... با د  یسروش با
 ...کنمیلبم رو لمس م

گاه بسته م چشمام اره ....بعد از مدتها دوبنهیشیرو لبم م یو لبخند شنیناخودآ
 یواقع یبازنده  دونمیخوب م ی... با تمام مقاومتم ولدمیطعم لباش رو چشدد

هم نتونستم ازش متنفر بشم چه برسه به  طیشرا نیخودم هستم... من در بدتر
 یرو دار ی...کارمرو دمن سددروش مهربون گذشددته ها  هیاالن که در چند قدم

 ترنم یزنیگول م
 : تو فکر کن خودم روگمیو م کشمیم یآه
 هیچ یکارات برا نیپس ا یدوستش دار یدونیکه م تو
اال ح کنمی... حس مستیکنم... دست خودم که ن کاریباورش ندارم چ یوقت-

 یترحم و دلسوز یکه آالگل رو از دست داده اومده طرف من... اون هم از رو
.... 
 رهینم شیپ خوامیکه من م یاونجور زیچ چی... چرا هشمیم ونهیدارم د ایخدا–

نا تارا و زورگو یمع ندازه کنمیرو درک نم هاشییرف به ا  یکاف ی... من خودم 
... نهکیداغون ترم م شهیختم م یچیآخرش به ه یوقت یکینزد نیداغون هستم ا

ار اما با وجود ک رمیصله بگرو کنم که از گذشته ها فا میهمه سع خواستمیمن م
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سروش چطور م شرکت  ستم... بماند که هنوز هم نتوتونم؟یدر  مهرش رو از  ن
 کنم رونیدلم ب

... تو شددمیم یاز دسددتش حرصدد بیعج فتمیامروزش که م یو آزارا تیاذ ادی
 همه حرص نخورده بودم نیا چکسیعمرم از دست ه

 کنمینش ملب رو فحش بارو ریو ز دمیحرص پام رو تکون م با
شده ولگهیاحمق... باز هم بهم زور م شعوریب-  ی... منو بگو که فکر کردم آدم 
 هکنیم وونهیآقا همه رو مثله خودش د نی.. اکردمیکه معلومه اشددتباه م نجوریا

 محاله آدم بشه یول
 خورده بلندتر بگو من هم بشنوم هی.. ؟یگیم ی: واسه خودت چسروش

تو دسددتش دهنم از شدددت تعجب باز  یرگه مرگه عالمه ب هیسددروش و  دنید با
 مونهیم

 : مواظب باش مگس نره تو حلقتگهیو م خندهیم سروش
 ن؟یچ نای:اگمیو م رمیبهش م یغره ا چشم

 تو یعقب افتاده  ی: کاراگهیو م ندازهیبه برگه ها م ینگاه سروش
 ؟یچددد-

 ییاما از اونجا یومدیزودتر م دیخودته با ریتقصدد یول ادهیز دونمی: مسددروش
 کنمیخودم بهت کمک م میمهربون سیکه من رئ

 ترجمه کنم؟ یهمه متن رو من چه جور نی... ا؟یگیم یدار یتو چ-
 ی... با اضافه کارزمیعز ی: اضافه کارگهیو م ندازهیباال م ییابرو

سروش..  یشد وونهی: تو دگمیو م کنمی... صورتم رو جمع مرهیتو هم م اخمام
 یشترو گذا یتموم از قبل داشت مهیکار عقب افتاده و ن ی... هر چیشد ونهیتو د
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رجمه ت تونمیدر روز فقط چند صفحه م تشینها تیمنه بدبخت.. من نها یبه پا
 کنم

عد ب یکنیکردم... اول مهمترا رو ترجمه م یبند تینداره... الو یبی: عسددروش
ب اگه به شدد یبرسددتا به کارت  مونمی... بعدازظهرا هم خودم مهیبه بق یرسددیم

 رسونمتیخودم م یبرخورد
مه چ ادینه... خوشددم م- نا  ری... مظلوم گیدیکه خوب واسددده خودت بر

ه به عرضت برسونم که بند دیهمه کار رو قبول کنم با نیا تونمی...من نم؟یآورد
 بمونم یاضافه کار یواسه  تونمیاصال نم

 بپرسم چرا؟ تونمیت م: اونوقگهیو با اخم م ذارهیمن م زیم یها رو رو برگه
 ... به خودم مربوطهرینه خ-

 که بهت یادیز هیبهت کنم... به خاطر مرخصدد یکمک تونمی: پس نمسددروش
 یرو جبران کن هاتیکم کار دیدادم با

 سروش-
 رهیم زشیو به طرف م دارهیتا برگه با متن کوتاه واسه خودش برم دو
ند بل یمتنا نیرو دارم من ا هوات یلیکه خ یی: خب از اونجاگهیم یمسخرگ با

 هم ماله تو هیبق کنمیرو تجربه م
 یبار خسته نش هینه بابا... -

دست تنها به امان خدا ولت  ادیچه کنم که دلم نم یول شمی: خسته که مسروش
 کنم

 کنم یاضافه کار تونمیسروش تو رو خدا تمومش کن... من نم-

http://www.roman4u.ir/


 1397 شقعبه دیار سفر 

 ن حرف نزن... رو حرف میتونیهم م یلی: خگهیم تیجد با
 روزا سرم شلوغه نی... من اتونمینم گمیم یلعنت-
 ؟یکنیم کاری: مگه چگهیم یکنجکاو با

شون م شنوهیاز جانب من نم یجواب یوقت شغول کار ن و ادامه  دهیخودش رو م
 ؟یدونیخودت م گهید یبهم بگ دیهوات رو داشته باشم با یخوای: اگه مدهیم

واسدده کنکور  خوامی: من مگمیمکش مهمه کشدد نیو خسددته از ا کشددمیم یآه
 هم برام نمونده یادیارشد درس بخونم وقت ز

 ارهیتعجب سرش رو باال م با
 : واقعا؟سروش

 اوهوم-
 خوبه یلیخ نکهی: اسروش

گاه ند ناخودآ هاگمیو م نهیشددیرو لبم م یلبخ با و جزوه  تا  ی: آره... مهران ک
که خوندن رو شددروع  شددهیم یرو برام جمع و جور کرده.. چند روز ازمیموردن
 کردم

 : مهران؟!گهیو م کنهیم زیحرفم چشماش رو ر دنیشن با
 اوهوم-
 یبه فکر جنابعال نقدریباشددن که ا یجناب مهران ک نی: اگهیم یلحن خشددن با

 هستن
 زنمیحرفا رو به سروش م نی... من اصال چرا دارم اامیبه خودم م تازه

 ت نکندخال ستیکه بهت مربوط ن یتو کار-
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که  یبهت بگم که تنها کمک دی.... باشددده کوچولو پس بانطوری: که اسددروش
 یکاریب یجا و تو وقتا نیهم یاریکه دفتر دسددتک رو ب نهیبهت بکنم ا تونمیم
 یدرس بخون نجایا

صال ش نیکه ا شهیباورم نم ا سرو سال باهاش  یسروش همون  شه که پنج  با
 بکوبم واریرو به داز دستش سرم  خوادینامزد بودم... دلم م

بلند  یه هااز برگ یکیو  نمیشیم زیپشت م یحوصلگ یتوجه به سروش با ب یب
 کنمیشروع به کار م دارمویباال رو برم

.. با .فتهیم یگوشدد ی... نگام به صددفحه امیبه خودم م میزنگ گوشدد یصدددا با
 نهیشیرو لبام م یلبخند یاسسم مان دنید

 ی: سالم ماندمیجواب م عیسر
 بود از زود اومدنت نی: سالم و درد.. سالم و زهرمار... انداناما

 بدم یچ نوی... جواب ااوه
 اوم... ماندانا.......-

و تا مهران ر ییام... فقط بگو کجا یازت شاک ی: حرف نزن... که حسابماندانا
 بفرستم دنبالت

 امی... کارم تموم بشه م؟یدار کاریبه اون بدبخت چ-
 ؟ییاالن کجا : ترنمماندانا

 خورهیتو نگاه سروش گره م نگام
گاه  : شرکت سروشگمیم ناخودآ
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بلند  غیبا ج شهیکه مصادف م نهیشیسروش ک یرو لبا یحرف من بخند نیا از
 یمان یباال

دماندانا د د د ... تو هنوز اونجا یریمدرکت رو بگ ی... من فرستادمت بر؟ی: چ
 ؟یکنیم یچه غلط
که سددروش  یسددانسددور طور یمختصددر و با کل یلیو خ ارمیم نییرو پا صدددام

... هنوز حرفم تموم نشده که ماندانا کنمیم فیماندانا تعر ینشنوه ماجرا رو برا
ترنم... اون همه بال  یکشیبگم خددددددددداک... تو خجالت نم دیبا یعنی: گهیم

 یکنیتو شرکتش کار م یسرت آورده باز دار
 کنم؟ کاریچ یگیخب م-

هم  رمیگم شددو آشددغال... من بم یگفتیتو دهنش و م یزدیم یکی دی: باماندانا
سره کنمیبرات کار نم شغال تازه تهد شعورهیب ی... پ صکنهیهم م دتیآ ال .. ا

 رو بده دستش چند تا فحش بارش کنم دلم خنک شه یگوش
 شنوهیبلند حرف نزن.. م نقدری.. ای... مانسیه-

 و توها دونمیمن م یاریدر ب یباز خنگ باز ی: به جهنم... ترنم بخواماندانا
 شنومیرو از پشت خط م ریام ی... صداگمینم یچیو ه کشمیم یآه
 شده؟ ی: ماندانا چریام

ستادم بره اون مرت یچی: هماندانا سک بکنه... الغوزی ی کهیخانوم رو فر سو  رو 
 موندگارش کرده شرفیپاش رو تو شرکت نذاشته اون سروش ب

 : نه باباریام
 ... الو... ترنمرسمیسابش رو م: حماندانا

 ه؟یچ-
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ستمیاالن مهران رو م نی: همماندانا ضه ندارفر حقت رو  ییتنها ی... تو که عر
 بفرستم رویناچارم خودم وارد عمل بشم و برات ن یریبگ

 رهیگیم خندم
 نشده یزی... تمومش کن... هنوز که چیمان-

ستیدلش م یهر غلطنشدده؟... تعارف نکن ترنم جان...  یزی: چماندانا  خوا
ثل  ماده شددو مهران میکرد گاشیموش ترسددو فقط ن هیکرد تو هم م  ادی... آ

 دنبالت
 جادیا یو مهران مشددکل ریام ی... نکنه واقعا واسدده فتمیسددروش م یحرفا ادی

 کرده دمیهم تهد ینجوریکنه... روم هم نشد به ماندانا بگم سروش ا
 درست بشه یزیفکر نکنم چمزاحم مهران نشو ماندانا...  یخودیب-

شو... همه چ ی: جنابعالماندانا سپر به من... هم زیخفه  رو  ایمظلوم باز نیرو ب
روش دست س یری... اگه به تو باشه البد مگهید نهیکه آخر و عاقبتت ا یدرآورد

 یکنیو ازش به خاطر اشتباهات نکرده طلب بخشش م یب*و*سیرو هم م
 اما آخه مهران.....-

 بگم یچیه دهیمن اجازه
 میبا هم نهار بخور مونمی... منتظر تو و مهران ماری: حرف رو حرفم نماندانا

 هدی... نگام به سددمت سدداعت کشددکنهیتماس رو قطع م یحرف چیبدون ه بعد
 کهی... اوه ساعت شهیم

ساعت نگاه نکن...  یخودی: بگهیکه با حرص م شنومیسروش رو م یصدا به 
 میخوریغذا م نجایهم دمی... نهار رو سفارش میکار عقب افتاده دار یکل
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... ندازمیسددروش م یبرزخ ی افهیبه ق یو نگاه رمیگیرو از سدداعت م چشددمام
 دلم بذارم یرو کجا یکی نیا

 هباش یکاف گهیامروز د ی... فکر کنم براستی: الزم نگمیم یلحن سرد با
شخسروش ست دمیم  ی: اون رو من ت داد ندادن  ادیبهت  یخانوم خانوما... را

 یبا تلفن حرف بزن ادیز دیتو محل کار نبا
 شهیمن دوباره بلند م هیزنگ گوش یتموم شدن حرفش صدا با

بدون اکنهیچپ نگام م چپ به  یو نگاه رمینگام رو از سددروش بگ نکهی... 
 دمیبندازم دوباره جواب م یگوش یصفحه 

 بله؟-
 گه؟یم ی: ترنمف ماندانا چمهران

 مهران الیخی: بگمیم و کشمیم یآه
راش ب تونمینم یکار یول فهممی... دردش رو مرهیتوهم م شتریسروش ب یاخما

صورت یلیو ماندانا خ ریکنم... مهران و ام سروش در  یبهم لطف کردن در  که 
ه در حال ک یبه خاطر کس تونمیتنهام گذاشت... نم یزندگ طیشرا نیتر یبحران

 دوستام رو بزنم نیبهتر دیبا من نداره ق ینسبت چیحاضر ه
 مجبورت کنه؟ تونهینم خوادیدلت نم ی... وقتالیخیب یچ یعنی: مهران

شما شمویجام بلند م از سروش م زیر یاز مقابل چ از  نکهی... همگذرمیشده 
ستمیسروش بودم نم ی: مهران من جلوگمیم رمیم رونیاتاق ب  راحت حرف تون
 بزنم

 شده؟ یچ نمی... خب بگو ببنطوری: که امهران
 یبر یتا قراردادت تموم نشده حق ندار گهی... میچیه-
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 یدی: خب خسارتش رو ممهران
 ستیفعال مترجم در دسترسم ن گهی... مکنهیقبول نم-

 ... االن تو راهم...کنمیباهاش صحبت م امی: خودم ممهران
 فکر نکنم قبول کنه یبگم ول یچ دونمینم-

 کنمیستش م: تو حرص و جوش نخور من درمهران
 : ممنونگمیو م خندمیم

 : قابل شما رو نداره جوجه کوچولومهران
 ؟یمهران دکتر رفت یاز دست تو.. راست-

 ه؟ی: نه بابا.. دکتر چمهران
 رهیتو هم م اخمام

هم  االن نیسر برو دکتر... حال و روزت صبح خوب نبود.. هم هیمگه نگفتم -
 صدات گرفته

 یحرفا رو نداره... من دارم رانندگ نیمختصددر که ا هیسددرماخوردگ هی: مهران
 کنمیمسئله باهات صحبت م نیدر مورد ا دمتید یوقت یخانوم کنمیم
 باشه-

با سددروش حرف  رمیم عیمنتظرم باش.... من اومدم سددر نییپا ای: پس بمهران
 میریو بعد م زنمیم
 شهیآخه نم-

 : چرا؟مهران
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 نهار هم خوادیانجام بدم.. م دیدارم که باکار عقب افتاده  یداده کل ریچون گ-
 سفارش بده تا تو شرکت بخورم

 خندهیم زیر مهران
 کوفت-

 ایترسیازش م یلیکه معلومه خ نجوری: امهران
 مهران-

چه حسدددابمهران خب  یبریهم ازش م ی:  نه  هیکوچولو...  خورده هم از م
 شمایم یبدبخت حساب ببر... عقده ا

بازاه.. مهران.. االن - قت مسددخره  حرفا رو  نیتو ا خورمی.. من حرص مهیو
 یزنیم
 خندهیم
 ؟یخندیچرا م-

 شرکتم کیکوچولو... برو به کارت برس نزد یفهمی: بعدا ممهران
 باشه-
چرا تمام عهدام رو با  دونمی... نمشدددهیم یجور هیقطع کردن تماس ته دلم  با

خدا باره دلم م یخودم و  سددروش  کینزد خوادیخودم رو فراموش کردم و دو
 باشم

 یتونیترنم.. تو م یتونی: تو مگمیو با خودم م بندمیرو م چشمام
 نیو وارد اتاق بش نیمهمتون تموم شد به بنده افتخار بد ی: اگه حرفاسروش

قلبم  ی... دسددتم رو روکنمیبلند سددروش از ترس چشددمام رو باز م یصدددا با
 ... سکته کردم از ترسچه وضعه اومدنه نی: اگمیو با اخم م ذارمیم
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 یتوگرنه محاله ح یکارات رو انجام بد ی هیبق ی: بهتره برگهیم تیعصددبان با
 یبذار رونیاجازه بدم شب هم پات رو از شرکت ب

 رمیگیکارم رو از سرم ی هیو بق گردمیبه اتاق برم اهویهمه ه نیاز ا خسته
**** 

و به  رمیگیسرم رو باال م چند ضربه به در دنیبا شن یچقدر گذشته ول دونمینم
 ییابا چینشسته و بدون ه زشیتمام پشت م هی... با خونسردکنمیسروش نگاه م

 ستین زیچ چیکس و ه چیه یبه من زل زده... انگار اصال متوجه 
 شهیچند ضربه به در خورده م دوباره

 کنمیو به در اشاره م کنمیاخم نگاش م با
 ؟ی: چسروش

 زنندی. در ممعلومه حواست کجاست؟.-
 ؟یخوری: خب بزنند.. تو چرا حرص مسروش
 خورهیچند ضربه به در م دوباره

 دیی: بفرماسروش
 شهیم انیدر نما یمهران جلو کلیو بعد از چند لحظه ه شهیباز م در

که  ندازهیبه من م ی.. چنان نگاه تندرهیمهران اخماش تو هم م دنیبا د سددروش
 زنمین زل مو به مهرا رمیگینگام رو ازش م

 رمیوقتت رو بگ یچند لحظه ا تونمی: ممهران
 هشیاز جاش بلند هم نم ی... حتگهینم یچیو ه دهیتکون م یفقط سر سروش
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دش لبخن دنی... از دزنهیلبخند م یمن با مهربون دنیو با د چرخونهیسر م مهران
 کنهیسر تا سر وجودم رو پر م یبیآرامش عج

 سر اصل مطلب مید بهتره زودتر برتموم ش دزدنتونی: اگه دسروش
سروش لبخندش عم مهران ون ... بدندازهیباال م ییو ابرو شهیتر م قیبا حرف 

 یزدن به اندازه  دید ی: خب آره.. براگهیو م نهیشددیاز مبال م یکی یتعارف رو
 دمیخدمت رس یا گهیکاره د یوقت دارم االن برا یکاف
شکم م نیا از سروش زنهیحرف مهران خ من و  نیمثله برج زهرمار نگاش ب... 

 چرخهیمهران م
 : پس زودتر حرفت رو بزن و زحمت رو کم کنسروش

 میدار گهیاز قبل با همد یکیکوچ هییآشنا هی: فکر کنم مهران
 کردم ارتی: بعله.. قبال حضور مبارکتون رو زسروش

نم مدکه او یخوب بدون دی:پس االن هم باگهیناراحت بشه م نکهیبدون ا مهران
 ستیربط با ترنم ن یب نجایبه ا
 مونهیدهنم باز م یریهمه جبهه گ نیا از

 گهی: منظورت همون خانوم مهرپروره دسروش
شامهران شه ول یبرا دی:  من و خونواده  یبرا یتو و خونوادت خانوم مهرپرور با

و  نجایاومدم ا یا گهید زیچ یحرفا من االن برا نیمن ترنمه...گذشددته از ا ی
 هم گرفتن مدارک ترنمه اون

 مبرات بفرست یگفتی.. میدیهمه زحمت کش نی: چرا اگهیبا حرص م سروش
: شددماره تلفن شددرکتت رو نداشددتم وگرنه گهیم طنتیطبق معمول با شدد مهران

 زدمیحتما زنگ م
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 یکنی: من رو مسخره مگهیو م زنهیم زیبه م یمشت تیبا عصبان سروش
 کار رو کنم؟ نیا دین؟... نه... چرا با:مدهیادامه م یبا خونسرد مهران

 کنمیتعجب بهشون نگاه م با
سر اگه به خاطر ا نی: ببسروش گم ترنم ب دیبا نجایا یچرت و پرتا اومد نیآقا پ

بهش  یباشه... مدارک ترنم رو وقت بندیبه قراردادش پا دیبا من قرارداد بسته و با
 که قراردادش رو به اتمام باشه دمیم لیتحو
 قرارداد هم وجود داره هیفسخ  یبرا یراه شهیرفته هم ادتی نکهی: مثله اانمهر

سه  یقانع کننده ا لیدل ی: وقتسروش سخش ندار یوا  یلیپس من هم دل نیف
 که قرارداد رو فسخ کنم نمیبینم

 شهیم تیبودن اذ نجایترنم با ا نکهیمهمتر از ا یلی: چه دلمهران
شه که کار  ادتیرو  نی: اسروش ص هیبه زدگ یربطبا  افراد نداره... پس یشخ

 نکن شونیدو تا رو از هم جدا بدون و با هم قاط نیا
 ؟ینکرد شونیکه تو با هم قاط ی: مطمئنمهران

 : صد در صدسروش
 ستمیمن مطمئن ن ی: ولمهران

 نداره یبه من ربط گهی: اونش دسروش
سروش دارمهران شروع م یا یبد باز ی:  خورده هم  هی ستی... بهتر نیکنیرو 

 یبه فکر ترنم باش
 از همه من به فکرشم شتری: مطمئن باش بسروش

 .. به زور و اجبار؟ینجوری: امهران
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 با زور و اجبار بوده؟ یدونی: تو از کجا مسروش
داره...  اجی: از تک تک حرفا و حرکاتت معلومه... اون به فرصدددت احتمهران
 یاریبه دستش ب یتونیرو بسازه... با اجبار نم ندشیبذار آ

 مونهیسروش دور نم یکه از چشما شهیمهمون لبهام م یحرف مهران لبخند از
خشددن تر از قبل جواب بده: الزم نکرده تو نگران ترنم  شددهیامر باعث م نیهم

رو نه تنها مثل سددابق بلکه  زیکه همه چ کنمی... من خودم بهش کمک میباشدد
 بهتر از سابق بسازه یلیخ

ها  نیباشددده ترنم از ا ادتیرو  نیا یول یز خودخواه: هنومهران عد تن به ب
 باعث آزارش بشه گهید چکسینه تو نه ه دمی... اجازه نمستین

 باشن؟ یک ی: اونوقت جنابعالسروش
 یحام هی: تو فکر کن مهران

 نیا یکیبعد از مدتها  شهی.. باورم نمنهیشیتو گلوم م یحرف مهران بغض نیا از
 کنه تیطور از من حما

 اگه حرفاتون تموم شد به سالمت یحام ی: آقاسروش
 میبر دی: ترنم بلند شو با گهیو م شهیهمون طور که داره از جاش بلند م مهران

 ادیبه طرف مهران م زشیاز پشت م یحال خونسرد نیدر ع یبا اخم ول سروش
 تموم شده باشه شی: فکر نکنم هنوز ساعت کارگهیو م

و  ضمانت چیشرکتم بدون ه یبه اون مدارک نداره من تو یجای: ترنم احتمهران
 دمیبهش کار م یمدرک

 بنشونمت اهیکارو کن تا به خاک س نیا ی: اگه جرات دارگهیبا داد م سروش
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سروش نگاه م با سناک به نظر م یادی... زکنمیترس به  سهیتر ا آدم ... من واقعر
 دهیند ینجوریا چوقتیاما خب من سددروش رو ه سددتمینبودم و ن ییترسددو

سته در برابر من جد سروش در  ...زدیسرم داد نم چوقتیه یبود ول یبودم... 
 آشنا شدم شیسال پ 4متفاوت از  یبار با سروش نیدوم یامروز برا

 بکن یدوست دار ی: هر کارگهیدرهم م ییو با اخما زنهیم یپوزخند مهران
 یهم باش ستی: بهتره به فکر شرکت تازه تاسسروش

 ؟یکنیم دمیتهد ی: دارانمهر
هشدددار  هی ذارمیفکر کن من اسددمش رو م ی: هر جور دوسددت دارسددروش

 یمحکم کار یبرا کیکوچ
 ی: ترنم چرا هنوز نشستمهران

 شمیکنم... از جام بلند م دیبا کاریچ دونمینم
 تموم نشده تی: کجا؟!... هنوز ساعت کارسروش

م... بر خوادیافتادم... هم دلم م ریدو تا آدم غد گ نی...بکنمینگاشددون م کالفه
هم از  ترسددمیسددروش به خورده م دیبمونم... هم به خاطر تهد خوادیهم دلم م

باره م یمهران جون هیخونسددرد .. سدددتین ریهم دلم گ رهی... هم دلم گرمیگیدو
 شمیم وونهیدارم د کنمیحس م
و  دهیبگه که سددروش اجازه نم یزیچ خوادیم نهیبیمن رو م یکه کالفگ مهران

 : ترنم چند لحظه تنهامون بذارگهیم تیخودش با جد
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گاش م یبا نگران من جب ن با تع گار متوجه میکنیو مهران  ن م هینگران ی.. ان
 میخورده حرف مردونه بزن هی خوامی: فقط مگهیو م زنهیم یچون لبخند شددهیم

 نیهم
ض دلم شون بذارم م شهینم یرا شرمنده یزیچ هیسروش  ترسمیتنها  ی بگه که 

 که از اتاق خارج بشم کنهیسر مجبورم م دیمهران بشم اما مهران با تائ
**** 

سترس و نگران با ند ... هر چستیاز کارمندا ن ی... خبرکنمیرو متر م نیزم یا
بود... من موندم سددروش با  دیبع شدددیم دهید یسدداعت روز اگه کارمند نیتو ا

 ی... نگاهکنهیرو اداره م شردستیهمه کارمند و افراد ز نیا یاخالقش چه جور
 ندازمیم یمنش هیبه صندل

 چارهیب-
برخورد  ینجوریسددروش قبال هم با کارمنداش ا یعنیواسددش سددوخت...  دلم

شرکت سروش دخالت  یتو کارا چوقتی.. هدونم؟ی... خب من واقعا نمکردیم
 کردمینم
 ادینم رونیحرفاست.. چرا مهران ب نیاه.. االن چه وقت ا-
ت راح المیتا خ گنیم یالاقل من بشددنوم چ زنندیبلندتر هم حرف نم خورده هی

 بشه
خورده آروم بشم...  هیتا  ذارمیم زیم یو سرم رو رو نمیشیم یمنش یصندل یرو

سنگ س یداریخواب و ب ی... توفتنیهم م یو رو شنیم نیکم کم پلکام  تم ه
صدا س یقدمها یکه  شنشنومیرو م یک شنش که م یصدا دنی... با   نیا هگیخ

شه خانوم ا ضع سرمرهیتپش قلبم باال م ستیخواب ن یکه جا نجایچه و رو  ... 
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 یمن نگاش پر از تعجب و پس از چند لحظه پر از شرمندگ دنیبا د کنمیبلند م
ت نسب یاون هم حال و روز بهتر کنمی... فکر مکنمی... احساس ضعف مشهیم

 یاز حضددور من تو یناباور خونمیرو تو چشددماش م یبه من نداره... ناباور
 باشم دیکه نبا یشرکت

 خونمیو با بغض م شهیتو چشام جمع م اشک
 دیسیاز باور هر نگاه من بنو-
 دیسیعشق از اشتباه من بنو از
 غرق گ*ن*ا*ه است مجازاتش را او
 دیسیگ*ن*ا*ه من بنو یدل ب یپا

 زی: شرمنده ام ترنم... بابت همه چگهیم زیچ هی فقط
و جمله ر نیا ادیروزا ز نی: اکنمیپشددتم رو بهش م شددمویند مبل زیپشددت م از
مه که ه کنهیرو درست م یها چ یشرمندگ نیسواله ا ی... فقط برام جاشنومیم

 نیدیمن م لیجمله رو تحو نیتون هم
 یچی: هگهیو م کشهیم یآه اوشیس

 شهیمهمون لبم م یتلخ لبخند
 یدونیخوبه خودت هم م-
 دههنوز زو گفتیسروش م یول دنتید امیب نایاز ازودتر  خواستمی: ماوشیس
 ؟یواسه گفتن دار یحرف یمگه االن که رو به روم-
 : نهگهیزمزمه وار م اوشیس
 من نداشت و نداره یواسه  یاومدنت هم فرق ریپس زود و د-
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 ستی... انگار حال و روزت خوب ننی: بشاوشیس
ضاحه... نمیشیتعارف م بدون شوک اون  نیتحمل ا چون واقعا حالم افت همه 

 نهیشیروز رو ندارم... اون هم رو به روم م کی یهم تو
 : ترنم؟!اوشیس

 کنمیم نگاش
 ؟یکنی: حاللم ماوشیس

 زنمیم یزهرخند
 بودم که ترانه رو از دهیبودم... ترسد دهی: باور کن تو اون لحظه ها ترسداوشیسد

 زیهمه چ کردمی... فکر مکردیکار نم یدسدددت بدم.. فکرم درسدددت و حسددداب
 عشق خودم رو به ترانه نشون بدم خواستمی... فقط مهیواقع

 نهیشیتو گلوم م بغض
بودم؟... مگه سددروش عشددق من نبود... مگه من ترس از  دهیمگه من نترسدد-

م رو بود طرف ی... کافیبهم شک کن یدست دادنش رو نداشتم... تو حق نداشت
ند...  یریبگ باورم کن با چه حال خراباو سدددتین ادتیتا همه   هیراه ین روز 

ستانیب .. نه .یدتو بخاطر نجات خودت من رو خرابتر از قبل کر یشدم ول مار
شد یتنها خودت زودتر از همه منه بدبخت رو متهم کرد هم من  هیبق یباعث 

شم  شدنندیگ*ن*ا*هکار بب هیرو به چ شدم منفورتر ی... تو   نیآدم خوبه من 
 یاینداشتم مگه من عاشق نبودم مگه سروش دن ... مگه من دلنیزم یآدم کره 

 من نبود...
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شتم... فقط  میدروغ بود  یهمه چ دمیفهم ی: از وقتاوشیس خواب راحت ندا
... داشددتم از عذاب وجدان نبودنت به یبگم که خوشددحالم که زنده ا تونمیم

 دمیرسیجنون م
ه ک دونمیمرو خوب  نی... هر چند اینیبب یداره زنده بودن رو تو چ یبسددتگ-

 کنهیعذاب وجدان خفه شون م کشنیرو م یجسم یدوره زمونه وقت نیا یآدما
 گمیمن م یول شددنیدچار عذاب وجدان نم چوقتیه یاما با کشددتن روح کسدد

 رگم... تحمل نیکردیکار رو نم نیبا روحم ا یول نیکشتیجسمم رو م کاشیا
 سخته یلیخ یکشیو نفس م یکه زنده ا یآرزوها وقت

سه  ینجوری:ااوشیس شتباهاتم رو پس دادم... وا  شهیهم ینگو ترنم... تاوان ا
 رو از دست دادم زمیعز یترانه 

رو پس دادم؟.. تاوان کدوم اشتباه رو.. تاوان کدوم  ی... من تاوان چ؟یمن چ-
شدم  شدم قاتل..  سال  خ*ی*ا*ن*ت رو... تاوان کدوم گ*ن*ا*ه رو... چهار 

.. پدرمف موناف برادرام طردم کردنف از .. شددددم گ*ن*ا*هکارکارخ*ی*ا*ن*ت
ست دادم.. وقت شون رو از د شدمف محبت تک تک  شتن  یارث محروم  همه دا

لدار بهتو رو  نه د خاطر  دادنیم یخاطر از دسدددت دادن ترا به  من داشددتم 
.. .شدمیو سرزنش م خوردمیو اون کتک م نیا یدست و پا ریگ*ن*ا*ه نکرده ز

 لیحصت یادامه  دیمن مجبور شدم ق یکردیار مبا پول پدرت ک یتو داشت یوقت
 هناز و نعمت بزرگ شد یمهرپرور که تو یخونواده  یرو بزنم... دختر کوچولو

 لقمه نون سگ هی یبشه و برا داریخونه ب یبود مجبور بود هر روز زودتر از اهال
مادرت  یگرو دوهش بود... وقت کشیدو بزنه... تازه بماند که آخر ماه باز هم 
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از پا  یبخور دار زیچ هیپسددرم  گفتیو با ناز و نوازش م گرفتیتو لقمه م یابر
سرم رو رو یایدر م سنه  شکم گر شتم با  شتمیم شیبال یمن دا ضم رو  ذا بغ

 یفرسددنگ هیاز  یکه تا چه حد سددخت بود که حت گمی... حاال نمدادمیقورت م
همه  یداشت تو ی... وقتشدیمن کور م دنیخونوادم رد نشم چون اشتهاشون با د

بهم  که دمیجنگیمن داشتم ته باغ با عشقم م یزدیرو جار م تیگ*ن*ا*هیجا ب
 تعرض نکنه

 زنهیزل م نیو به زم رهیگیرو از من م نگاش
 ستی.. دست خودم نشهیبخوام لحنم تلخ م نکهیا بدون

با اون وضددع د یاومد یوقت ادتهی... ادته؟ی- اون  یتو ادتهی... ؟یدیمن رو 
تو اون لحظه هم  ادتهی... ؟یکردیمن رو محاکمه م یا نگاهت داشتلحظه هم ب

 یکه برا یطاهر یطاهر.. حت یرو نداشتم که از من دفاع کنه... حت یکس چیه
 ی...آقانیتراسدد ی... آقادونسدددتیبود باز هم من رو مقصددر م زیمن همه چ

ست اوشیس ست داد نیرا شقتون رو از د شقم  یول نیشما فقط ع من نه تنها ع
و  یاجتماع تیموقع فیرو از دسددت دادم... آبروف سددالمت میهسددت یکه همه بل

ص دخترانه  یمحبت تک تک خونواده و مهمتر از همه آرزوها و باورها فیلیتح
سه  ست دادم... وقت شهیهم یام رو وا شق جنابع یاز د خاک بود و  ریز یالع

 ییرفا. ح..کردینشسته بود و با اون بگو و بخند م گهید یکیعشق من ب*غ*ل 
که  یکس ینیبیتک تک اونها رو داشتم... م دنیشن یکه من آرزو زدیرو به اون م
من بودم... قضدداوت رو  یمسددخره رو پس داد تو نبود هیباز نیا هیتاوان اصددل

 میدیعذاب کش شتریکدوممون ب نیخودتف برو فکر کن و بب یپا ذارمیم
 گهینم یچیه
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 دمین متاسف تکو یبه نشونه  یو سر کشمیم یآه
س نگام سروش و مهران م رمیگیم اوشیرو از  شمم به   یاز ک دونمی... نمفتهیچ

س یدر و به حرفا یاومدن جلو شمادنیگوش م اوشیمن و  سروش با چ  ی.. 
شده نگام م  شیسع ی... معلومه همه نهیغمگ تینها ی... نگاهش بکنهیسرخ 

جز  به نمیبینم یچی... تو نگاه مهران هم هرهیاشدکاش رو بگ یرو کرده که جلو
 ...یو دلسوز یمهربون

 تا آروم بشم ذارمیم زیم یرو رو سرم
س هینیسنگ یفقط پس از مدت گهینم یچیه چکسیه ست ک ونه ش یرو رو ید

 ...کنمیهام احساس م
 پدر سروش هول دنیبا د یول ارمیسروشه سرم رو باال م ایمهران  نکهیا الیخ با
 شمیاز جام بلند م عیسر شمایم
 ا؟!شم-

 کشهیم شیدلم رو به آت نشیغمگ یچشما
 سروش: آره.. من پدر

 ن؟ی: چقدر شکسته شدگمیم ناخواسته
 تو ینه به اندازه  یسروش: ول پدر

 کنمیم یو با انگشتام باز رمیگیرو ازش م نگام
دت هم خو یاریسروش رو ب یسرت رفت ری... خنیکجا رفت اوشی: بابا...سسها

 موندگار ش.......
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کتم حر یاون اصال متوجه  یول دمیسالم تکون م یبه نشونه  یسها سر دنید با
 شهینم

 ؟ید دیدا نجدی: ترند دم تو اسها
 ی: خوشحالم که زنده اگهیسروش بدون توجه به حرف سها م پدر

 ممنون-
 ؟یریسروش: ازمون دلگ پدر

 بگم نه... دروغ گفتم-
 می... در حقت بد کردیسروش: حق دار پدر

 گفتن ندارم یواسه  یزیچ
 کردمیکمکت م دیسروش: با پدر

 نداره یا دهیفا گهیحرفا که د نی... گفتن ادیفراموش کن-
 از تو به فکر پسرام بودم شتری: ببخش که بگهیم یشرمندگ با

کاه  نهیشیرو لبام م یلبخند ناخودآ
ونم که ... من ازتون ممننیبود که شما کرد ینه پدر... درستش هم همون کار-

 بار هی یواسه  ی... حتنیخردم نکرد ایلیمثل خ
 سروش: هنوز پدرم پدر

 ایتا آخر دن-
حد سددخت  نیتا ا تیزندگ دونسددتمیکه نم میسددروش: من چه جور پدر پدر

 دمیحرفات فهم نیگذشته؟... تازه امروز از ب
 دشیعوض نم یزیموضوع هم چ نی: با دونستن اگمیو م ندازمیباال م یا شونه
 میسروش: همه مون بهت بد کرد پدر
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 نیطرف موند ینه... شما فقط ب-
 کردمیکمکت م دیبا یتو از من کمک خواسته بود یسروش: ول پدر

 پسراتون بودن اوشیبود... سروش و س ییجایانتظار ب-
 کردمیم تیازت حما دیداشتم با یپدر یادعا شهیکه هم یسروش: من پدر

 به دل داشددته یا نهیک ی... من از هر کسدددینکن تیحرفا اذ نیخودتون رو با ا-
 باشم از شما ندارم

 ؟یاز پسرام بگذر یتونیسروش: م پدر
 وقته از همه گذشتم یلیخ-

 زنهیم یلبخند
 هستن؟ یها چ یتفاوت یها و ب یدور نیسروش: پس ا پدر

 ستیبر موندن ن لیفقط گذشتم... گذشتن دل-
انس ش گهیبار د هی یبرا خوادیدلم م یول هیدایز یخواسته  دونمیسروش: م پدر

 ؟یما بش یبار دوم عروس خونواده  یبرا شهیپسرم رو محک بزنم... نم
 شنیم یجار رمقمیب یاز چشما یو مثل رود شنیتو چشمام جمع م اشک

 هستن؟ یچ یاشکا نشونه  نیسروش: ا پدر
 موضوع نیفکر کردن به ا یواسه  ی... حترهید یلیخ نکهیا ینشونه -

: من به نداشته هام عادت کردم... دوست دمیادامه م هیکه اشکم جار همونجور
 مال من نبود چوقتیکه ه یندارم دوباره دل ببندم... دل به کس

مال تو بود.. فقط  شددهیدخترم... اون هم نجاسددتیسددروش: اشددتباهت هم پدر
 یبه حرفاش گوش بد هیکاف
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 چیه گهیبعدش د”... بود“نشدده  یکسدد یها” هسددت“ چوقتیخداکنه ه»-
«... کنه  لیقشنگ گذشته تبد یاون بودها رو به هستها تونهینم ایدن یتو یزیچ
 گردهیبرنم گهیکه از دست رفت.. رفت پدر... د یزیچ

 کنمیم یبیضعف عج احساس
 شنیمتوجه م یهمگ انگار

 سروش: حالت خوبه؟ پدر
بدعاد نیبه ا- باره  پدر... دو ندارم  .. من خوبم... دیتم نکنهمه توجه عادت 

 مرخ  بشم نیفقط اگه اجازه بد
سمت مهران برم با شدن حرفم به  منظور من  ی... مهران که متوجه گردمیتموم 
 میکنی... رفع زحمت مگهی: آره دگهیم شهیم

 کنندیو پدر و سها با تعجب به مهران نگاه م اوشیس
 شما؟ دیسروش: ببخش پدر

 دوست... با اجازه هی دی: شما فکر کنگهیم ادیم همونطور که به طرف من مهران
 یکه از مقابل چشددما کنهیو کمکم م رهیگیتموم شددددن حرفش بازوم رو م با

تو  تشدکر رو ایدن هیعبور کنم...  گرانید یبهت زده  ی افهیسدروش و ق نیغمگ
 شمیم رهیو بهش خ زمیریچشمام م

 یفتینجلوت رو نگاه  یول پمیخوشت دونمی: مگهیم طنتیش با
گه نبود- ما کم م یممنونم مهران... ا عا نماوردمیحت  یچطور دونمی... واق
 اونا رد بشم یاز جلو تونستمیم

 یدست کم گرفت یادی... مطمئن باش... فقط خوت رو زیتونستی: ممهران
 برهیوجود تو اعتماد به نفسم رو باال م-
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نفر باشدده و  هیکنار مثل من  یجنتلمن شددهی... مگه مدونمیرو که م نی: امهران
 اعتماد به نفسش باال نره

 پررو-
 تا ماندانا به قصد کشتن ماها وارد عمل نشده می: برگهیو م خندهیم زیر مهران

 گفت؟ یسروش چ یآره... راست-
 مردونه ی: حرفامهران

 ه؟ینجوریا-
 : اوهوممهران

 شرکت سروش امیب دیباز با-
 میزنیر موردش حرف م: بعدا دگهیو م شهیم یجد هوی

 گمینم یچیه گهیو د کنمینگاش م متعجب
****** 

 : داداش حالت خوبه؟سها
قط : خوبم... فگهیم یحوصلگ یبا ب دهیکه طاقباز رو تخت دراز کش همونجور
 تنهام بذار

 زخماتو پانسمان کنم خوامیم نی... بششهی: نمسها
 خودم رو هم ندارم یاالن حوصله  رونیسها برو ب-

ها مامورسدد مان  ما ماتو  تی: حرفشددم نزن... من االن از طرف  که زخ دارم 
 پانسمان کنم

 رونی... برو بخوادیکه پانسمان نم کیچند تا خراش کوچ-

http://www.roman4u.ir/


 1419 شقعبه دیار سفر 

 بعدا جواب مامان رو بدم پس حرف اضافه موقوف تونمی: من نمسها
 هشددی... از جاش بلند نمگهینم یچیه گهیو د دهیم رونیرو با حرص ب نفسددش

خورده  هیشددروع به کار کنه... زخماش  ینجوریهم شددهیهم مجبور م سددها
... هدیبدجور آزارش م یزیچ هی... سوزهیاز زخماش قلبش م شتریاما ب سوزهیم

 ی... حرفاسددتین یچیکه ه دهیم یدواریبه خودش ام یول هیچ دونهیخوب م
 ارهیمهران در مورد ترنم داره اون رو از پا در م

 ؟ی: درد دارسها
 ادیز نه-

 ؟یبود کرد ی: آخه اون چه کارسها
 یتو فکر کن غلط اضاف-

 هیاز دستت عصبان یلی: بابا خسها
 دونمیم-

 دست بلند کنه چکدوممونیه یبودم رو دهی: تا حاال ندسها
 چطوره؟ اوشی... حال سستمیموضوع ناراحت ن نیحقم بود... از ا-

ودم ترنم ب یحقشدده... من اگه جا نایبدتر از ا میقبول کن دیبا ی: خراب ولسددها
 نداختمیتف هم جلوش نم

 یهنوز از دستش دلخور-
 : اون حق نداشت رو من دست بلند کنهسها

 چهار سال گذشته-
دم ترنم بو ی... بذار راحت بهت بگم اگه من به جاسددتمی: من مثله ترنم نسددها

 محال بود قبولت کنم
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تفاوت  یب یسددها یبرا یابگرفت اما جو شیوجودش آت یحرف همه  نیا با
 نداشت

 زیچ هیچه زود کارمو انجام دادم... حاال برم  یدی: خب تموم شددد... دسددها
 یریتا جون بگ یبخور ارمیب

 نه سها... برو بخواب-
 ی: ولسها

 خودم یبرم خونه  شمیمجبور م یطور ادامه بد نیاگه هم-
 یا ی:اوه... چه داداشه عصبانسها

 سها-
هر وقت گرسددنه ات بود برو غذات رو گرم کن و  یول یاداشدد: باشدده دسددها

 بخور... مامان برات کنار گذاشته
ه تمام ک فتهیترنم م یحرفا ادی... رهیگیهمه توجه دلش م نی... از ارهیگیم دلش

 توجه ها و محبتها رو نداشت نیاز ا چکدومیاون چهار سال ه
سمت در مدهیتکون م یسر فقط سها به   و گردهیلحظه برم نیخرآ یول رهی... 

 : داداشگهیم
 کنهیبه سها نگاه م فقط
 : خوشحالم که ترنم زنده هستسها

 زنهیم یلبخند
ضسها شه... ترنم مثل من ن شی: را شم ب اون هنوز  ستیکن که دوباره زن دادا

 که از دستت بره... فهیدوستت داره... ح
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 یمتی... به هر قکنمیم شی: راضددکنهیزمزمه م رلبیو ز دهیرو تکون م سددرش
 کنمیم شیشده راض

 شهیرفتن سها م یبسته شدن در متوجه  یصدا با
ش رو لب یزخم کنار لبش بسدوزه... لبخند شدهیکه باعث م کشدهیم یا ازهیخم

 کنهیلب زمزمه م ریو ز نهیشیم
 بابا یدار یعجب ضرب شصت-
 یمنظور ترنم از تعرض چ دیکه پدرش ازش پرسدد فتهیم شیچند سدداعت پ ادی

 یانعصب نطوریپدرش رو ا چوقتیبود و اون باالخره مجبور به اعتراف شد... ه
 بود دهیند

 یازه براحقت بود ت یلیچند تا س نیا یقبول کن دی... باالیخی: بگهیوار م زمزمه
 کم هم بود یهمه ترنم رو آزار داد نیکه ا ییتو
... 
 یکن شیراض دیبه ترنم فکر کن سروش.. به ترنم... چه طور با -

که آخرش هم ب جر حث خودش و مهران رو  ند رو نم جهینت یو ب نهیمو  تو
 فراموش کنه

 رونیمن بکش ب هیپات رو از زندگ-»
 وارد شده باشم یجنابعال میتو حر ادینم ادمی: مهران

 مریلزاآ یبرا یجوون یلی... هنوز خیدکتر نشون بد هیپس بهتره خودت رو به -
 گرفتن
 من نباش... حرفت رو بزن یجوون : تو نگرانمهران
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من  میبه حر یدار یعنی یپلکیدور و برش م یدور ترنم رو خط بکش... وقت-
 یکنیت*ج*ا*و*ز م

 یزنیمالکانه ازش حرف م نجوریکه ا ستی: ترنم مال تو نمهران
 زن من بود یروز هیاون -

 ستیبود اما االن ن یگیم ی: خودت دارمهران
 ن باش...... مطمئشهیدوباره م-

 ه؟یچ یهمه حرص خوردن برا نی: پس امهران
سادگ- سمیترنم... من نگاه همجنس خودم رو خوب م هیبخاطر  .. نگاه تو شنا

 ستیبه ترنم برادرانه ن
به ترنم به چشددم خواهر نگاه ممهران ... من از اول هم کنم؟ی: مگه من گفتم 

 دمنز یبرادر خواهر یاز رابطه  یهستم حرف یحام هیترنم  یگفتم که من برا
 نهیبیاما ترنم تو رو به چشم برادرش م -

شکل چمهران شه هه؟ی:خب پس م شته با ستت دا  کس چوقتی... اگه ترنم دو
 کنهینم نتیگزیرو جا یا گهید
ممکنه اون رو دچار  یزمان یبرهه  نیا یتو تو ی... محبتهاییمشددکل من تو-

شتباه کنه... اون به حما ستم یاجیحتتو و امثال تو ا تیا شتش ه و  نداره.. من پ
 کنمیم تشیحما

 ؟یمن رو از ترنم دور کن یخوایم یطور... جنابعال نی: که امهران
پس  میدونیرو هم من هم تو خوب م نی... اول و آخر ترنم ماله منه... اقایدق-

 یکن رونیبهتره فکر ترنم رو از سرت ب
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 نی... با استیدر کار ن یتیتا ترنم نخواد مالک یدونی: خودت هم خوب ممهران
نا فقط و فقط خودت رو از ترنم دورتر م ییزورگو ن ... اویکنیها و اجبار کرد

ساس داره نفس م هی شهیآدمه اح ش ک ه ک ستین نتیحق انتخاب داره خونه و ما
 یکنیرو م تشیمالک یمدام ادعا

 کار نداشته باش... ناشیتو به ا-
نداشته باش... من هر جور دوست  یار: پس تو هم به احساسات بنده کمهران

 تونهیه مدوست داشته باش یو ترنم هم تا هر وقت کنمیداشته باشم با ترنم رفتار م
نه  یتو ندگ یخو فا یمن ز نه... حر ثال تو هم اصددال برام مهم  یک تو و ام

 یکه االن برام مهمه احسدداسددات ترنمه... اگه فکر کرد یزی... تنها چسددتین
 ؟یبگم کور خوند دیبا یرو تو شرکتت نگه داربه زور اون  ذارمیم
که من م نیپس ا- ما ی هیبر عل تونمیرو هم فراموش نکن  کارفر  یخودش و 

 کنم تیسابقش شکا
 یکار رو کن نیمحاله ا نمیبیکه تو چشمات م یهمه عشق نی: با امهران

 ادیو نذار ب ریفردا جلوش رو بگ ی... اگه دوست داشتهیامتحانش مجان-
 ؟یکن کاریچ یخوای: منمهرا

 کنمیم یهر کار یکینزد نیباشه و بخاطر ا کمینزد خوامیفقط م-
 ؟یرسیهمه آزار دادن اون به کجا م نی: با امهران

ندم  زایچ یلیخ خوامیم-  شیخورده آت هیرو براش روشددن کنم... فقط مو
 یوسط موش ندوون نیخشمش خاموش بشه... بهتره ا

 یخودخواه یلی: خمهران
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من  یبرا زایچ نیاصددال ا یدر مورد من فکر کن یلیهر جور ما یهر تو مختار-
 ... فقط از ترنم دور باشستنیمهم ن
 بودم ی: منتظر دستور جنابعالمهران

 زودتر اجراش کن یدستورش رو صادر کردم پس هر چ-
رو صدداف و پوسددت کنده بهت  زیچ هی... بذار یلی... خیرو دار یلی: خمهران

کنه  ازدواج یترنم انتخابت کنه.. دوست دارم با هر کس خوادیدلم نمبگم اصال 
 هادیاز سرت ز یلی... ترنم خیاال تو... چون تو فقط و فقط به فکر خودت

بذار من - خاب اول و آخر من  زیچ هیحاال  که انت هت بگم... همونجور  ب
خاب اول و آخر ترنمم... پس زور ب مه... من هم انت ر نزن و زودت خودیترن

ناراحت بشددده بهتره در  خوادیکه دلم نم ییگورت رو گم کن... از اونجا ترنم 
 ینگ یزیرد و بدل شد به ترنم چ نمونیکه ب ییمورد حرفا

رو عذاب بدم... اون  چارهیکه با خزعبالت تو اون ب ستمی: اونقدر احمق نمهران
 مشکل داره یکاف یخودش به اندازه 

 هواش رو دارم شهیمن هم یم باشنگران ترن ستیالزم ن یجنابعال-
... االن که همه جا امن میدیهوا داشددتن رو هم د هیو معن می: بعله.. نمردمهران

... اون موقع که محتاج کمکت بود یزنیم یبانیو پشددت تیو امانه حرف از حما
 ؟یکجا بود

 دخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن یتو کار-
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چون بهم مربوه  یول کردمیخالت نم: مطمئن باش اگه بهم مربوط بود دمهران
ت از ... بهتره دسیچه تو نباش ی.. چه تو باشمونمیلحظه کنار ترنم م نیتا آخر

 ستیخوب ن ادیاون حالش ز یترنم بردار تیآزار و اذ
 ه؟یمنظورت چ-

خاصددمهران هت  ی: منظور   چکسیکه ه کنمیم یادآوریندارم فقط دارم ب
 ن سالم به در ببرهاون همه شکنجه جو ریاز ز تونهینم
 ؟یچد د یدند د عدی-

 گهی: اگه الزم باشه خود ترنم بهت ممهران
 ... ترنم چش شده؟؟یگیم یدار یتو چ یلعنت-

س ی: وقتمهران سرار خودش م یک  حرفش امیب تونمیمن نم دونهیمن رو محرم ا
 شددتریب نیخاطر بهت گفتم تا از ا نیرو هم فقط به ا نیفاش کنم... ا ییرو جا

 «یآزارش ند
فاادیز یلیترنم نگرانتم... خ- بدجور نگرانش کرده... از  ی... حر  هیمهران 

فا هیطرف ترس از دسدددت دادن ترنم از  آخر مهران در مورد  یطرف هم حر
 خرابتر از قبل بشه شیترنم باعث شده وضع روح هیسالمت

... 
رنم ت تونمینم هم یجور چی... ها؟یکنم خدا کاری: چگهیو م شهیبه پهلو م پهلو

بکشددم... فقط شددانس آوردم تونسددتم حرفم رو به  رونیمهران ب یرو از خونه 
 بنشونم و ترنم رو تو شرکت موندگار کنم یکرس

... 
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تر از من دور شهیباعث م شتریهر چه زودتر باهاش حرف بزنم... تعلل ب دیبا-
 آالگل رو دوست نداشتم چوقتیبدونه که ه دیبشه.. با

... 
ون و بد دارهیدونه برم هی... رهیبه سددمت قرص خواب آور کنارتختش م دسددتش

 تو دلش افتاده... یترس بد هی... خورهیآب م
: ارهیسددداعته ذهنش رو مشددغول کرده به زبون م نیرو که چند یزیچ باالخره

 نکنه اون پست فطرتا بهش ت*ج*ا*و*ز کردن ایخدا
شماش شت م بندهیرو م چ ستاش رو م و ت خوادیدلش م ینزنه ول تا داد کنهیو د

 ..رهیآروم بگ دیتا شا شکوندیرو م یزیچ هیخودش بود و  یخونه 
******* 
******* 

 راههیبکنم؟... تو ب دیبا کاریچ دونمی... نمدارمیشددب گذشددته و هنوز ب مهین از
ست رو انتخاب کنم...  تونمینم گردمیم یکم آوردم... هر چ یزندگ یها راه در

ها و جزوه  تاب با درس خوندن حواس ک تا  هام رو دور و برم پخش و پال کردم 
 شددهیفکر و ذکرم پ ی... همه فهممیاز درسددا نم یچیه یخودم رو پرت کنم ول

شه... دق ستم رو  18حس و حال به دختر  قایسرو سته د ساله رو دارم... ناخوا
م اومد یاز وقت کشددمی... با حرص دسددتم رو مکنمیلبام رو لمس م ارمویباال م

 کار رو کردم نیزار بار اه
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 دیند نی: ترنم آدم باش... چرا مثله اکنمیشروع به غر غر م تیلب با عصبان ریز
تار م دایبد بار از طرفش  یسدددال زنش بود 5سددرت  ری... خیکنیرف و هزار 

 ... اه؟یچ یعنیکارا  نی... اایشد دهیب*و*س
باره با تونمینه م برهیخوابم م نه  به شددرکت سددروش دیدرس بخونم... فردا دو

ت باشددم و به همه ثاب یقو دی... گفته باارمیبرم... مهران گفته حق ندارم کم ب
که م نه مهران چخوادیرو م نیو من هم دلم هم تونمیکنم  نه من  به  یزی... 

و  سر خودش ییبال ترسمیم خورهیکه م یچون با اون همه حرص میماندانا نگفت
چه اش ب با مهران  ریام یول ارهیب قه.. امهم  فت فرار ه ریمواف رو  یچیبهم گ
م... گرفتم بمونم و بجنگ می.. من هم تصمیو بجنگ یبمون دیبا کنهیدرست نم

 یروز من رو تک و تنها تو کوچه پس کوچه ها هیکه  ییاونا یبه همه  خوامیم
 بدم که من... که من ونتنها گذاشتن نش میزندگ یخرابه ها

 رو ثابت کنم یچ خوامیبودن م... من با کنار سروش ؟یکه من چ-
... 

هم  نای... اگه قرار به اثبات بود که تو شرکت مهران انهیشیرو لبام م یتلخ لبخند
 رو ثابت کنم تونستمودمیم
 نینکه تو چ گهید یمثل دخترا تونمینم ی... حتزنمیفقط دارم خودم رو گول م-

 باشم تفاوت ینسبت به حضور سروش ب رنیگینم لیطرفشون رو تحو یموارد
 شهیم ریچشمم سراز یقطره اشک از گوشه  هی

 دوستش ندارم گهیتظاهر کنم که د تونستمیحداقل م کاشیا-
 زنمیم یپوزخند



wWw.Roman4u.iR  1428 

 

خودش هم  یچه طور دلباخته اش هسددتم... حت دونندیعالم و آدم م یهمه -
 داره یا دهیتظاهر چه فا گهید دونهیم

... مقاومت در برابر ؟ی. چه طور..ارمیکنار سددروش دووم ب یچه طور ایخدا
 سخته یلیخ ادیعاشق به نظر م نجوریا یسروش وقت

... با حرص دستم رو وسط راه متوقف کنهیدستم به سمت لبام حرکت م دوباره
ب*و*سدده  هی: خاک تو سددرت ترنم... با گمیو بلندتر از حد معمول م کنمیم

 یودت رو باخت
شنگ با ساس ت سمت ل یاح ند ... از جام بلهیخال هی... خالرهیم آب وانینگام به 
ام...  ی... از دسددت خودم بدجور کفرشددمیو با حرص از اتاق خارج م شددمیم

تاقم دور م نکهیهم قدم از ا له ها یصددددا شددمیچند  تاقش  ینا مهران رو از ا
صداها یشتریو با دقت ب زنمی.. با تعجب به در اتاقش زل مشنومیم که از  ییبه 

شب که زودتر از هم.دمیگوش م ادیاتاقش م  نیخواب رفت پس ا یبرا شهی.ام
 یول زنمیو چند ضددربه به در م شددمیم کی...به اتاقش نزدهیسددر و صددداها چ

عرق  یو با چهره  کنمیبه ناچار در رو باز م شددنومیبه جز همون ناله نم یجواب
 و شددمیبه ناچار وارد اتاقش م بار نیاول ی... براشددمیمهران رو به رو م یکرده 
 کنمیصداش م آروم

 مهران.. مهران-
 کنهیخمارش رو باز م یچشما

 حالت خوبه مهران؟-
 شنیدستش چشمام گرد م ی... از شدت داغرهیگیدستم رو م مچ
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 پسر؟ یکرد کاری... با خودت چیسوزیتو تب م یتو که دار-
 ؟ی: مهتاب باالخره اومدمهران
 فتمیعشقش م ادی.. نهیشیتو گلوم م یبد بغض

 زمیتو سرم بر تونمیم یچه خاک نمین دستم رو ول کن تا برم ببمهرا-
 : مهتاب نروگهیالتماس م با
 ناراحتش کنم ادیدلم نم یول گهیم ونیهز دونمیم
 ارمیب زیچ هیبرم آشپزخونه تا  خوامیفقط م رمینم ییجا-

.. به زحمت فتنیکه مچ دسددتم تو دسددتشدده دوباره پلکاش رو هم م همونجور
به  یجی... با گدومیو به سددمت آشددپزخونه م ارمیم رونیدسددتاش ب دسددتم رو از

گاه م به کنمیاطراف ن تهیظرف بزرگ م هی... چشددمم  ظرف رو  عی... سددرف
... پتو گردمیبه اتاق برم کیکوچ یحوله  هیو با  کنمیپر از آب ولرم م دارمیبرم

بدجور عرق کرده و هنوز هم هززنمیر از روش کنار م  ی... سددعگهیم ونی... 
 دونمیچقدر گذشددته فقط م دونمی... نمارمیب نییتبش رو پا هیبا پاشددو کنمیم

بال قرص و به دن شمیبلند م ادیز یقطع نشده... با خستگ یاومده ول نییتبش پا
آب  وانیل هیو با  کنمیم دایپ روگشددتن باالخره قرص تب بر  ی... بعد از کلرمیم

 گردمیپرتقال دوباره به اتاق برم
 مهران؟!-
 کنهیزحمت چشماش رو باز م به
 یبخور دیقرص رو با نیا-
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به دهنش نزدکنهینگام م یحال یب با .. آروم دهنش رو کنمیم کی... قرص رو 
خورده آب پرتقال بخوره  هی کنمی... بهش کمک مخورهیو قرص رو م کنهیباز م

 دمیاش م هیو پاشو کنمیو بعد دوباره آب رو عوض م
ساعت م ینگاه شدت  یزیچ گهید ندازمیبه  شدن هوا نمونده...از  شن  به رو

 ......بندمیچند لحظه چشمام رو م یو برا ذارمیتخت م یسرم رو رو یخستگ
... کنمیسددرم احسدداس م یرو رو یدسددت ینوازشددها یداریتو عالم خواب و ب

.. با .بهمهران هنوز خوا نمیبی... مکنمیو چشمام رو کم کم باز م خورمیم یتکون
سرمو نوازش م یپس ک ندازمیاطراف م به یتعجب نگاه شت  شونه کردیدا ...

 شمیبلند م نیزم یاز رو ندازمویباال م یا
 رفت یشد وونهی: ترنم دکنمیزمزمه م رلبیز

صبح  یکاینزد نکهی... مثله ادمیبه بدنم م یکش و قوس کنهیبدنم درد م ی همه
سرم رو رو نیزم یهمونجور که رو سته بودم  ش شته ین بودم خوابم  تخت گذا

 برد...
 کنمیمهران رو لمس م یشونیو پ کشمیم یا ازهیخم

 خب خدا رو شکر تبش هم قطع شده-
واب خ دیبه شددرکت برم مجبورم ق دیکه با ییاز اونجا یول ادیخوابم م بدجور

ساعت اتاق م یرو بزنم... نگاه شتریب زوده...  یلیرفتن خ یهنوز برا ندازمیبه 
شپزخونه م سمت آ ست کنم... ا یبرا زیچ هیتا  رمیبه  ش نیمهران در که  یسرو

 امیمحاله بذاره واسه نهار خونه ب دمیمن د
**** 
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 میداشت یاریکه  یآن روز ادی»
 میداشت یف اعتبار میخوار نبود نیچن نیا
 با پشت خم یا دهیکه ما را در زم*س*تان د یا
 «میداشت یف ما هم بهار نیزم*س*تان را نب نیا

 زنمیو سوپ رو هم م خونمیخودم شعر م یار براو زمزمه
 ؟یراه انداخت یی: به به.. چه بومهران

 گردمیبه عقب برم عیمهران سر یصدا دنیشن با
 ؟یکنیم کاریچ نجای: تو اگمیاخم م با
 زنمیدارم با تو حرف م کنمینم ی: کار خاصگهیم طنتیش با
 برو دراز بکش ستیمهران تو حالت خوب ن-

 حالم بده گهیم ی... کیخوب نیمن به ا: مهران
 .. تازه تبت قطع شدهیرو به موت بود شبید-

 ایهم به آخر جملت اضافه کن یدور از جون هی ستی: بد نمهران
 مهدددران-

 خانوم بداخالق؟ هی: چمهران
 برو استراحت کن-

 خوابمیم رمیبده بخورم بعدش چشم م یزیچ یآب هی: تشنمه.. اول مهران
 ؟یخوریپرتقال م آب-

 : چرا که نهمهران
 ذارمیو جلوش م زمیریآب پرتقال براش م وانیل هی

 ؟یکنیچقدر گفتم برو دکتر.. چرا به حرفم گوش نم روزید-
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 خانوم مرغه به کارت برس یکنی: چقدر قدقد ممهران
 کنمیاخم نگاش م با

 .. بگم آقا خروسه؟ه؟ی: خب چمهران
 ؟یداریبر نمحالت هم دست  نیتو با ا-

 : مگه حالم چشه؟مهران
سرماخوردگ- شده...  شده... تبت هم تازه قطع  هم  تیصدات مثله خروس 

 کنهیکم کم داره عود م
 یکنیشلوغش م یدار یادیز گهی: تو هم دمهران
 شمیکارم م یو مشغول ادامه  رمیبهش م یغره ا چشم

 : ترنم؟!گهیاز چند لحظه سکوت آروم م بعد
 هوم؟!-
 ممنونم یلیخ شبی: بابت دگهیو م کنهیم یکثم

مت برم به مک  نایاز ا شددتری... تو بهیحرفا چ نی: اگمیو م گردمیسدد بهم ک
 ... اگه حالت بده امروز شرکت نرم؟یکرد

 رو با من در ننداز شهیعاشق پ کهی: نه تو رو خدا.. اون مرتمهران
 مهدددران-

 گم؟ی: مگه دروغ ممهران
 : امروز خوب استراحت کن... شرکت هم نروگمیو م کنمیرو عوض م حرف
 راحت التیام... خ وونهی: مگه دمهران

 گاز رو خاموش کن ریز گهیربع د هیآماده شده...  بایسوپ هم تقر نیا-
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 ؟یچ گهی: اون هم به چشم... دمهران
 ستین یاجیبه وجود من احت ی... فقط مطمئنیسالمت-

 ختت التی: نه دختر.. برو خمهران
 حتما بهم زنگ بزن شهیدوباره حالت داره بد م یاگه حس کرد-

 ی: باشه خانوممهران
 آماده دیبا گهیهم تحرک نکن... من هم د ادیپس حواست به سوپ باشه... ز-

 بشم و برم
 من برو من که خونه ام نی: امروز رو با ماشمهران

 مرو نداد ریماندانا و ام نی... هنوز خسارت ماشخوادینم-
 ایرینم نی... بدون ماشوونهی: دمهران

 باشه... حواست به خودت باشه-
 : هست... برو به سالمتمهران

 ازمیمورد ن یالیو بعد از عوض کردن لباسم وسا رمیسرعت به سمت اتاق م به
 دارمیرو برم

 ریباهام تماس بگ یهم داشت یمهران من رفتم... مواظب خودت باش... کار-
 خداحافظ: باشه مهران

که  ندازمیبه اطراف م ی... نگاهشددمیو از خونه خارج م کشددمیم یا ازهیخم
ش شمم به ما شفتهیمهران م نیچ سمت ما  کهنیهم یول رمیم نی... با لبخند به 

صدا خوامیم شم با  سمم رو زمزمه م هی یسوار ب شکم  کنهینفر که ا سر جام خ
 زنهیم
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باور با گاه چرخونمیسددرم رو م ینا قب  یو ن تا مطمئن بشددم  ندازمیمبه ع
 ه؟یواقع زیتا اما انگار همه چ زنمینشدم... چند بار پلک م یاالتیخ
 شما؟!-

 ینیبی: آره ترنم... خودمم... پدربزرگت...درست مپدربزرگ
 نمیبیچند قدم فاصله عمو و طاها رو هم م با

ساس ضکنهیبدنم رو پر م یضعف همه  اح . ..ستین دارید نیبه ا ی... دلم را
 من هم مثل خودشون بد شدم دی... شاستیست خودم ند

 : سالم ترنمگهیو م رسونهیهم با چند قدم خودش رو به من م عمو
که باهاشددون حرف بزنم... بارها و  چرخهی... زبونم نمچرخهیم نشددونیب نگام

مه  نیبارها تو ا با ه  یکردم ببخشددم ول یوجودم سددع یمدت فکر کردم و 
 یخب هر کس یو سروش بهم بد کردن ول اوشیته سچرا نشد... درس دونمینم
که خودش وضددع  اوشی... مخصددوصددا سددکردیکار رو م نیاونا بود هم یجا

 شناخت من رو یعمر ادعا هیکه جلوم واستادن  یینایاز من بدتره اما ا شیکنون
داشتن.. من تو آغوش خودشون بزرگ شده بودم... حق نداشتن با من اون کارا 

ست  یسالها منتظر بودم همه چ نیارو کنند... تمام  شه و االن که در ست ب در
اگه من دختر مونا هم نبودم باز  ی... حتزنمیبرزخ دست و پا م یشده باز هم تو

فر دو ن نیا ی... چون باز من نوه و برادرزاده کردیدو نفر نم نیبه حال ا یهم فرق
 ...شدمیمحسوب م

 نمزیرو به رو زل م واریبه د ودمیسالم تکون م یبه نشونه  یسر یناراحت با
 نمتیبیخوشحالم که دارم دوباره م یلیبزرگ: ترنم خ پدر
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 میتا برت گردون می: ترنم من و پدر اومددهیادامه م دمینم یجواب نهیبیکه م عمو
 نهیشیرو لبام م یکم پوزخند کم

 یبود لیدختر خوب فام شهیاما تو هم میدر حقت بد کرد دونمی: مپدربزرگ
 کنمیو سرد نگاشون م دمیم نیام رو به ماش هی... تکشهیپررنگتر م خندمپوز

 د؟یمطمئن-
 ی.. تو هنوز هم خواهر منمی... بذار کمکت کنمیمونی: ترنم ما پشطاها
 کنمیو دعوت به سکوتش م ارمیرو باال م دستم

نکن که تا عمر دارم باور  یو برادر یمونیپشدد یادعا یکیطاها خواهشددا تو -
تا  ینکرد یدر حقم برادر چوقتیکه ه یدونی... خودت هم خوب ممکنینم

 ادتهی.. یزد یلیچند بار به ناحق بهم سدد ادتهی... یباشدد مونیپشدد یاالن بخوا
نداخت به گردن من ا بار گ*ن*ا*ه خودت رو  ند  و من مجبور شددددم  یچ

 تو رو بکشم اشتباهاتجور
 جبران یاالن اومدم واسه  اشتباه کردم... دونمی... مزمی: اشتباه کردم عزطاها

شددتن برگ یرو برا دنتیپر نییهمه باال و پا نی... ارهید یلیبرادر من... خ رهید-
به اون خونه درک نم گه خودت همکنمیخودم  که ؟یخواسددتیرو نم نی...م  ..

؟... چته گهیمادرت پاک بشه... االن که اومدم د هینحسم از زندگ هیبرم.. که سا
سدددال از خودم بزرگتر ازدواج کنم تا  یسدد سدددتیب رمردیپ هیبرم با  دیحتما با

 از بابت رفتن من راحت باشه التیخ
 نکن یتلخ نجوری: ترنم اطاها
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به اصددطالح خونواده یکنیتو تلخم م- بار گفتم من از اون  ند  گرم و  ی... چ
 نحس دوباره ی هیسا نی... نذار انی... فقط تنهام بذارخوامینم یچیه یمیصم

 کنه ینیادرت سنگم هیتو زندگ
 اتینکن ترنم... اون مادر تو هم هسددت... درسددته به دن یانصدداف ی: بطاها

 مادر در حقت محبت نکرده؟ هیکمتر از  یول اوردهین
 ... اون هم تلخخندمیم
 هادتی... کردمیفکر رو م نی... من هم همقیرف الیخی...ب؟یانصددداف یمن و ب-

... مدام اشددک کردمیمامان مامان م... مدام کردمیاون شددب... مدام انکار م
 هیکه من از اول  نیشکل ممکن بهم فهموند نیشماها به بدتر ی.... ولرختمیم

 میاجبار بود
 دونستی... اون تو رو قاتل ترانه میبه مونا حق بد دیبا زمی: عزپدربزرگ

رو براتون روشن کنم... من خسته ام... آره من  زیچ هی نیمهرپرور بذار ونیآقا-
سته ام از بس به همه  هیزندگ نیا نینم مهرپرور از اتر سته ام... خ سته خ ناخوا

ندگ هی یبرا یحت چکسیه یحق دادم ول نداد... دلم ز  یبار هم بهم حق 
 یکنم خواسته  یا زندگیدن یگوشه  هیصدا تو  ی.. دوست دارم آروم و بخوادیم
ند ی... چطور وقته؟یادیز نداد نیمن رو از خوتون رو عد امروز  نیبهم حق  ب

 که من ببخشم نیدی.. مگه شماها بخشدیزنیحرف از حق و حقوق م
پدرت اپدربزرگ با  به اون خونه  نی: ترنم  با وجودت  کار رو نکن... برگرد و 

 صبرانه منتظر تو هستن یآرامش بده... همه ب
 زنمیم یزهرخند
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تاق همه چقدر مشدد دمیکه از من شددد فهم یهمه اشددتقبال گرم نیبعله با ا-
سروش که هزار بار اومد جلو دارمید صد مرحمت به  ستن... باز  در خونه  یه

ست اما اون پدر ی ش ست ن پدر بودنش عالم و آدم رو پر  یکه ادعا یمهران ب
 مرده ایمن زنده ام  نهیبب ومدیبار هم ن هی یواسه  یکرده حت

به همه  نیبار پدرت رو بب هی ای: ترنم تو فقط بپدربزرگ جواب  یبعد خودت 
 مثل ما نباش و زود قضاوت نکن یکی... تو یرسیهمه سواالت م

 که بخوام مثل شماها باشم کنمیاصال قضاوت نم یکیمن -
 میدار ازیما به وجودت ن ی: برگرد ترنم همه پدربزرگ

شمیم یآه سال پگمیسرد م یو با لحن ک به وجود تک تک  شی: من هم چهار 
 ن؟یکجا بودداشتم اون روزا شماها  ازیتون ن

... 
ع مهرپرور رو جم یخونواده  یبه باد رفته  تیثیح نینبود.. داشددت ادمیاوه... -
 نیکردیم

به خاطر اون ع*و*ض*یعمو بد م ایلیهنوز خ ا:  خودت  ی ندهی... آگنیازت 
 و پاک یمدت پاک بود نیرو خراب نکن....برگرد به همه ثابت کن که تمام ا

ست ی... ترنم آبرویموند ست رفته  یما رو نه آبرو یرفته  از د خودت  یاز د
 اریرو به دست ب

 ینه با رفتارا لمایبا اون ف شیمن چهار سددال پ یآبرو؟... اون هم من؟... آبرو-
که از  یزی... چادیهم به دسددت نم یجور چیه گهیشددماها از دسددت رفت و د

که من  ی.. هموننده؟یعموجان؟... کدوم آ نیگیم ندهیدسددت رفتف رفته... از آ
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شتنش محروم کرد شمان؟یرو از ا شم  که  نیباور کرد ها...مگه با اون همه تال
 ثابت کنم گرانید یخودم رو برا امیاالن بخوام ب

پسر  هی یتو خونه  ی... تو اشتباه ما رو تکرار نکن... زندگمی: ما اشتباه کردعمو
 رو به همراه داره یادیز یمثله تو حرفا یدختر یمجرد برا

 کنمیسف نگاشون متا با
که امروز هم از  ییخودم... هم واسدده شددماها یواقعا متاسددفم... هم واسدده -

 نیخونه تجمع کرد نیدر ا یترس به باد رفتن آبروتون جلو
 نداشتن اونا فقط نگرانت هستن ی: ترنمف طاها و عموت منظور بدپدربزرگ

 یدر صددورت هایگرانن نی... اکنهیرو از من دوا نم یامروز شددما درد یهاینگران-
که همه بد  یمن ی... براشدیدر حقم ادا م شیبرام ارزش داشت که چهار سال پ

به  ندیچوپ م هیو خوب بودنم رو   یدر موردم چ گرانیکه د سدددتیمهم ن زن
 شدهعادت  هیبدگفتنا  نیمن ا یبد بگن.. واسه  نی.. بذارگنیم

 کارو نکن نی: ترنم با خودت و ما اطاها
جازه هم ا چکسیکن... به ه یتو خونه باغ... با خودم زندگ ایال ب: اصپدربزرگ

 کنه... فقط برگرد تتیاذ دمینم
ض شمانهیشیتو گلوم م یبغ  یوز جلور هیکه  کنمینگاه م یپدربزرگ ی... تو چ

 خارم کرد و من رو از ورود به خونه اش منع کرد لیتمام فام
 ر؟ید نقدریچرا ا-

 ستین رید چوقتیجبران ه ی: براگهیم مهربون
 نهیشیرو لبام م یتلخ لبخند
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سه  نیا- ستیتو ف یحرفا وا ض یواقع هی... تو زندگلما نفس  هی یوقتا برا یبع
 رهیدوباره هم د دنهیکش

 : اما...پدربزرگ
 هشیم رمی... کم کم داره دکنمیتوجه به حرف پدربزرگ به ساعت نگاه م یب

 رمب دیبا گهید شهیم رمیمن داره د دیببخش-
که اعمو مه خواهش و  نیا یتونی... چطور م؟ینبود ینجوری: ترنم تو  ه

و تو شددرکتش  یبا سددروش هم حرف زد ی... تو حتیریبگ دهیالتماس رو ناد
 هداشته باش تونهیم یا یر برابر ماها چه معن یریهمه سختگ نیپس ا یرفت
ص هیمعن- سروش  یخا شقش بودم و  یروز هینداره...  اون هم نامزدم بود.. عا

 هیگ*ن*ا*هیکه ب کنهیعشق که معجزه نم یداشت ول یادیز یمثل شما ادعاها
هم  یوقت دیرسیسال م 5سروش به  هیآدم رو ثابت کنه... باالخره مدت موندگار

بد کرد ول گهیرفت د بار خارم کنه.. در حقم  به  یبرنگشدددت هر روز هزار  نه 
بهم زخم زبون نزد..  تچوقیهم ه اوشیسدد ی... حتلیخونواده و فام یاندازه 

که تمام اون سالها  ییخردم نکرد اما شماها یسرد نگام کرد.. ازم متنفر شد ول
من  یگ*ن*ا*ه نکرده  ی... طورنیراحت از من گشت یلیخ نیدر کنار من بود
سددرعت عمل در تعجب  همهکه من خودم از اون  نیانداخت لیرو تو دهن فام
 یداشددتم رو از سددروش نداشددتم ول لیو فامکه من از خونواده  یبودم... انتظار

با که غر دیامروز  به سددروش اون  مت  بود  بهیاعتراف کنم و بگم صدددد مرح
 بهتر بود نیکه همخونم بود ییبرخوردش از شماها
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 یمهربون و دوسددت داشددتن شددهیمثله هم تونمی: شددرمنده که نمگمیم یتلخ به
 نیهران هم ناراحت نباشباشه... از جانب م دارمونید نیآخر دوارمیباشم... ام

 مادرم شیپ رمیمهمونش هستم بعد م گهیمدت د هیمن فقط 
 : مادرت؟پدربزرگ

 ی... به زودکنهیم تیکه مطمئنم دوستم داره و ازم حما یآره... مادرم... مادر-
 کنمیم داشیبه کمک دوستام پ

 کنمیرو باز م نیو در ماش کنمیرو بهشون م پشتم
 ارهیون تو دووم نم: ترنم پدرت بدپدربزرگ

 عادت کردم زایچ یلیمثله من که به خ قای... دقکنهیعادت م-
در رو  نکهیقبل از ا یول شمیم نیتوجه به هر سه تاشون به زحمت سوار ماش یب

 : طاهاگمیببندم م
 کنهینگام م نیغمگ

 ودرسمش نب نیمعرفت ا ی: سالم منو به طاهر برسون و بگو بگمیبغض م با
 شهیماش جمع متو چش اشک

ش در ش بندمیرو م نیما شن م نیو ما سنگکنمیرو رو شون رو  ینی...  نگاه هم
ه ... بشددکنهیبمونم بغضددم م گهید کمی دونمی... مکنمیخودم احسدداس م یرو

: زودتر از همه کنمیلب زمزمه م ریز ارمویرو به حرکت در م نیسددرعت ماشدد
تو  و فتهبهم دروغ گ ریم... نکنه ا؟یومدی... پس چرا نیمنتظر تو بودم داداشدد

 یفراموشم کرد هیهم مثل بق
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س رونمیکه م همونور شته ها  شک یسی... خکنمیم ریآروم آروم تو خاطرات گ  ا
 ستیبرام مهم ن یول کنمیگونه ها احساس م یرو رو

 : چه سنگدل شدمگمیبغض م با
ا مخصوص ستیصاف ن چکدومشونیدلم با ه یبشه ول ینجوریا خواستمینم

ل بگم حال تونمینم یمادرم شدددد.. حت هیزندگ هیکه باعث نابود یپدرپدرم.. 
که  یبه همون اندازه ا دی... شایلیسخته... خ یلیخ دنشونی.. بخشدیکردم بر

 شون سخته دنینبخش
بفرستم ؛  یخود فاتحه ا یبخورم و برا ییخرما خواهدیاوقات دلم م یگاه» -

 !« کردندیم یکه رفتنم را لحظه شمار یکسان یارزان شیشاد
شددباهت به معجزه  یب دنمی.. زنده رسدددمیبه شددرکت رسدد یچه جور دونمینم

 دنیسر نیا ختمیرو با سرعت روندم و فقط اشک ر ریکه تمام مس ی.. منستین
سرم رو رودونمیمعجزه م هیرو  ش ی...  چند  کنمیم یسع ذارمویم نیفرمون ما

 بکشم تا آروم بشم... قیتا نفس عم
 ر... آروم باش... آرومدخت یتونیتو م-

 نیماشدد ی نهیخورده بهتر شددده از آ هیحالم  کنمیاز چند لحظه که حس م بعد
گاه ماغم قرمز شدددده... از  ندازمیبه خودم م ین باد کردن و نوک د مام  چشدد

ندارم به ناچار  افهیق نیپوشددداندن ا یهم برا یشددیلوازم آرا چیکه ه ییاونجا
 شمیشرکت م هیشدن راه ادهیپ و بعد از شمیم افهیو ق ختیر الیخیب

******** 
چند ضددربه به در بزنم که با  خوامیو م رمیتوجه به اطراف به سددمت در م یب

به من م یکی یصددددا به خودم م گهیکه  به عقب امیخانم کجا  با تعجب   ...
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... چشمام از شدت تعجب نمیبیسابق م یمنش ینفر رو سر جا هیو  گردمیبرم
و دختره ر نیرو اخراج کرد... تازه ا هیسددروش اون قبل واقعا یعنی... شددهیگرد م

باشدده...آخه با اون همه  یمنشدد خورهیکه نم افشیکرد... به ق نشیگزیهم جا
شتباه  شهیمگه م شیآرا سالن مد ا شرکت رو با  ستخدامش کنه انگار  سروش ا

تا اونجا به ظاهر آدما نگاه  چوقتیسددروش ه ادمهیکه من  ییگرفته... البته 
ست ایم یزیچ هیکار افراد براش مهمه... البد  کردینم  یل... وگهیآورد د نویدون

بهتر بوده... حداقل مثل طلبکارا  یلیخ هیانگار اون قبل کنمیهرجور که نگاه م
شازدیبهم زل نم ش دی... شه دختر... مگه م یهم من سرعت عمل  نیبا ا شهینبا

 کرد دایپ دیجد هیمنش هی
 شما؟ دیببخش-

 داشته باشه یبه شما ربط کنمی: فکر نمگهیو م رهیتو هم م اخماش
 هیک پرسمیکه دارم از طرف م میبدبخت... من چه خل گهیراست م خب
 برم داخل... با اجازه دی: من باگمیو م ندازمیباال م یا شونه
 ورود ندادم ی: کجا خانوم؟... من هنوز بهتون اجازه دختر

صلگ یب با ستیخب من محل کارم ا :گمیو م گردمیبه عقب برم یحو .. .نجا
 داشته باشم اجیهر دفعه ورود به اجازه احت یفکر نکنم برا

تاق دفتر رئدختر خانوم و من هم ب نیا سدددهی: اون ا ته  جایا خودسیشددرک  ن
ش ستم... من ش اهنگ هم سیبا رئ دیشرکتم قبل از ورود هر کس اول با نیا ینن

 کنم
 دیتا هماهنگ کن مونمیخب.. من منتظر م-
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رو به  یگفتن اجازه ورود کسدد سیچون رئ دیبه کارتون برسدد دی: فعال برخترد
 هستن یمنتظر کس شونیداخل ندم... ا

 کار من تو اتاقه یول-
 ه؟ی.. اصال سمت شما چنیشیحرف من نم یمتوجه  نکهی: خانوم مثله ایمنش

 ندارم.. فقط مترجم شرکتم یسمت خاص-
سه همگهیو م کنهیچپ نگام م چپ رو خب ب یساعت وقتم رو گرفت هی نهی: وا

 گهیتو اتاق خودت به کارت برس د
 ذارهیم زیو رو م ارهیتا کاغذ هم از کشو در م چند
 و ببر ترجمه کن ریرو بگ نای: ایمنش

 کنمیتعجب به تعداد کم کاغا نگاه م با
 ن؟یفقط هم-
 گفتیم یچ روزیکمه... پس سروش د یلیکه خ نیا

 ؟ی: پس چیمنش
 نایاز ا شددتری... فقط فکر کردم بیچی: هگمیم دمویتکون م یفقط سددر بمتعج

 باشه دیبا
 کنهیمشغول م زشیرو م یو خودش رو با کاغ پاره ها زنهیم یپوزخند

ست...  نیا دونمینم حاال مدت کم هم  نیسروش تو ا یعنیاتاق کار من کجا
 اتاق کار برام آماده کرد هم مشکل اون هم ترجمه رو حل کرد

 شهیم یصبانع ینیبب نجایتو رو ا ادیب سی... رئ؟یواستاد نجای: تو که باز اینشم
 ها
 چرا؟-
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 حساسه... برو به کارت برس یلیخ نجای: چون به کارکنان ایمنش
 اتاق من کجاست؟ نیبگ شهیم دیببخش-
 طرفه وونهید هیکه انگار با  کنهیجور بهم نگاه م هی

 ؟یاستخدام شد ی: تو کیمنش
 ستیسروش گفته بود اتاقم آماده ن یول شهیم یوقت چند-

 : سروشگهیو م ندازهیباال م ییابرو
 ... گند زدم اوه

اقم ات نیبگ شدددهیمهرپرور بود... حاال م ی: منظورم آقاگمیو م زنمیلبخند م هی
 کدومه؟

بل از ق دونمیکه من م یی: تا اونجاگهیو م کنهیاز اتاقا اشدداره م یکیدسددت به  با
 شنیکار آماده م یشرکت مهرآسا تمام فاتر و اتاق ها یشعبه ها هیندازراه ا

 کنمینگاش م متعجب
مدم چ یفکر کرد هی: چیمنشدد بل از شددده؟یسددرم نم یزیتازه او نده ق ... ب

 یع... پس سکردمیمهرپرور کار م یسال تو شرکت پدر و برادر آقا نینجاچندیا
 دمید ادیامثال تو رو ز یترا... دخیها جلب توجه کن یمسددخره باز نینکن با ا

 ربزرگتر از دهنت برندا یلقمه  چوقتیه حتیاما از من به تو نص
 به در اتاق ی... نگاهه؟یبزرگتر از دهنم چ ی... لقمه گهیداره م یدختره چ نیا

...پس سددروش بهم ندازمیم یمنشدد زیبه پوزخند تمسددخرآم یسددروش و نگاه
 ن رو تو اتاق خودش نگه دارهم خواستیدروغ گفته بود.. از همون اول م

 : از دست تو سروشگمیو زمزمه وار م دمیتاسف تکون م یرو به نشونه  سرم
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و شددروع به کار  شددمیبندازم وارد اتاق کارم م یبه منشدد ینگاه نکهیا بدون
صدا دونمی... نمکنمیم سر و  شته که با  ست از کار م ییقدر گذ شمید ا و ب ک

شتم که در اتاقم باز م یچند قدم ... هنوزشمیتعجب از جام بلند م و  شهیبرندا
 شهیسروش وارد اتاق م

 ادیداخل اتاق م دهیپر ییهم با رنگ و رو یسرش منش پشت
 شده؟ یزی: چپرسمیو م کنمیتعجب نگاشون م با

و با لحن  گردهیبرم یجواب من رو بده به سددمت منشدد نکهیبدون ا سددروش
 ونشیرور اومد خبرم کن... پس ا: مگه نگفتم هر وقت خانوم مهرپگهیم یخشن

 کنند؟یم کاریچ نجایا
ش ست ی: آقایمن ستمیمن نم نیرا ستن... ا شونیا دون  نشویخانوم مهرپرور ه

 نکردن فقط گفتن مترجم شرکت هستن یخودشون رو معرف
 رسمی... بعدا به حسابت مرونی: برو بسروش

 ....نیراست ی: اما آقایمنش
 دارمیقدم به عقب برم هیکه من از ترس  هندازیبهش م یچنان نگاه سددروش

ش گهید سه به اون بدبخت... بعد از چند لحظه مکث من از اتاق خارج  یچه بر
 بندهیو سروش هم محکم در رو پشت سرش م شهیم
 ؟یراه انداخت هیچ هایزیآبرور نی.. ا؟یکنیم کاریچ یمعلومه دار چیه-
 کنهیو با اخم نگام م گردهیطرفم برم به

 منتظرت هستم؟ یاز ک یدونی.. م؟ینکرد یچرا خودت رو معرف: سروش
اتاق باشددم چه تو اون اتاق باالخره کارم  نیبه حال تو داره.. چه تو ا یچه فرق-
 هیکی
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 نه؟ ایهستم  ستی: من رئسروش
 دمیم رونیرو با حرص ب نفسم

نده - تا  کردم و اون قرارداد رو امضدددا کردم... حاال مجبورم یغلط هیبعله.. ب
من  ینره تو برا ادتی یتحمل کنم ول سیرو به عنوان رئ یعالیقرارداد جنا انیپا

 شتریب یزیکمتر نه چ یزینه چ یسیرئ هیفقط 
 شنومیحرص دارش رو م ینفسها یصدا

رو جمع و جور  لتیاالن وسددا نیهم دهیبهت دسددتور م سیزئ نی: همسددروش
 یبود روزیکه د یهمون اتاق یتو یو برگرد یکن
رو  چارهیب یکه اون دختره  روزی... اون از د؟یدر آورد هیچ ایمسددخره باز نیا-
شکل تو چیراه انداخت دادیداد و ب یخودیاز امروز که ب نیا یکرد رونیب  هی... م

 سروش
 کنهینگام م یکالفگ با

 ؟یخبر ندار یبگ یخوای: مسروش
 خبر داشته باشم دینه... از کجا با-

 یچپ بزن یعل یو به کوچه خودت ر ی: خوب بلدسروش
 سروش تمومش کن-

 .. تویفهمیترنم... م یی: باشه بذار بگم مشکل من توسروش
 من؟-

 شمیم وونهی... دارم از دستت د؟یکرد کاریباهام چ نی: آره تو... ببسروش
 یکنیم تیبه کارت ندارم... چرا هر دومون رو اذ یمن که کار-
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 خوامیرو نم نی... من ایرم نداربه کا یکه کار نهی: مشکل همسروش
 دونمی.. مارمیخودم ن یبه رو کنمیم یاما سددع شددهیو رو م ریز یزیچ هیدلم  ته
 دمیدر برابر سروش زود بند رو آب م شهیمن هم ستمیموفق ن ادیز
 دیبا یهر کس نجای: اگمیمثل خودش محکم باشه م کنمیم یکه سع ییصدا با

شا وادخیخودش کار کنه... دلم نم یسر جا شرکت   یها عهیفردا پس فردا تو 
 درست بشه یاساس یب

 بهت گفته؟ یزیدختره چ نی: اگهیو م کنهیم زیرو ر چشماش
 تیاذ نیاز ا شتریازت دور باشم تا ب خوامیکه م نهی... مهم استیاونش مهم ن-

 هر دو تامون بهتره یواسه  ینجورینشم... ا
 دمیاجازه رو بهت نم نیا تچوقی... هدمیاجازه رو بهت نم نی: اسروش

 ندارم یاجیتو احت یمن به اجازه -
 واری.. اونقدر که به درمیو من هم آروم آروم به عقب م ادیآروم به سددمتم م آروم

 ستهیمیمن وا هیچند قدم ی... در فاصله چسبمیم
 .. برو عقب؟یکنیم کاریچ-
که مچ دسددتم رو م خوامیدسددتم م با بدم  قب هلش  گام  قیقو د رهیگیبه ع ن
 رهی... کم کم اخماش تو هم مکنهیم

 : ترنم؟!سروش
 سروش برو عقب-

 : چرا چشمات سرخه؟سروش
 ؟یچ-

 ؟یکرد هی: تو گرسروش
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 کنم؟ هیگر دی.. چرا بایشد وونهید-
: هنوز رد عکس رو صورتت گهیم نیو غمگ کنهیدستش گونه هام رو نوازش م با
 داستیپ

که  یندار یو به کارت برس... مگه تو کار و زندگبر ینکردم... لعنت هیمن گر-
 آخه هیچه جور شرکت نجای.. اینیشیاز صبح تا غروب ور دل من م

بهت  یسک نمی.... بگو ببینگران شرکت من باش ی: الزم نکرده جنابعالسروش
 ناراحتت کرده یزده؟... ک یحرف

 ینکیناراحتم م یکه دار یی... فعال فقط تورونی... برو بیشکیه-
 : چرا چشمات سرخهسروش

 اومد نتونستم بخوابم شیبرام پ یکار شبی: دگمیناچار م به
 ؟ی: چه کارگهیخشونت م با

تو چشددمامو منتظر نگام  زنهیزل م ییاما با کمال پررو کنمیچپ نگاش م چپ
 کنهیم
 ستمین کاری... بذار به کارام برسم... من مثله تو برونیبرو ب-

شد ییتو نی.. ا.کارم؟ی: من بسروش  نیتابع قوان شهیکه هم یمن یکه باعث 
ابت رو ث زیتا همه چ یدیفرصت بهم نم هیطور رفتار کنم... چرا  نیبودم االن ا

 کنم
بار تکرار کنم... تو هم بهتره ترحم و  هی خوامیچون نم- باه رو دو اشدددت

 ینگه دار گهینفر د هی یرو برا هاتیدلسوز
 ترحم یباز گفت: گهیو م کنهیخشم نگام م با
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ظلمه احسدداس  یلی: خدهیادامه م نیغمگ یو با لحن دهیدسددتم رو فشددار م مچ
لحظه هم ازت غافل نبودم رو به ترحم نسبت  هی یچهار سال حت نیکه تو ا یمن
 یبد

 زنمیم یزهرخند
.. از .یکنیرو شروع م یا یبد باز یسروش.. دار ستین یجالب هیاصال شوخ-

.. هینامرد یلیخ نی... ایتازونیراحت م نیخاطر همو به  یاحسدداسددم خبر دار
با من نکن... فکر نم نینکن سددروش... ا  همه نیکه ا یمن یبرا یکنیکار رو 

 بس باشه گهید دمیعذاب کش
و بازوهام رو  کنهیصددداش رو بلند نکنه... مچ دسددتم رو ول م کنهیم یسددع

 رهیگیم
.. ترحم سددتین ی... دلسددوزسددتین ی.. شددوخیفهمیچرا نم ی: لعنتسددروش

شمام نگاه ستین شقه... به قول خودت تو  ساس من به تو فقط و فقط ع .. اح
 یفهمیکن.. به خدا م

 شدینم یتلق یمعن یشماها اون همه ب یمن اگه حرفام حرف بود برا-
خدا  ... ترنم بهمیدیفهمیکه نم میماها بود نیتو پر از معنا بود ا ی: حرفاسروش

 ادیز یلیعاشقتم.. خ
 ؟ینامزد کرد یهم بود که رفت ادتیعشق ز نید به خاطر همالب-
سبتا بلند یصدا با شق زگهیم ین .. رفتم نامزد کردم. ادمی:آره... آره.. آره.. از ع

ساتم رو لحظه به لحظه لمس مدمیدیرفتارام رو م سا صداکردمی.. اح ب قل ی.. 
با بدمیشددنیناآرومم رو م به شدددب م یتاب ی..  ما  رسددوندمیهام روزها رو  ا

ستمینم ستمی... نم؟یفهمیباور کنم... م خوا شقم... نمباور ک خوا  که هنوز عا
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بهم خ*ی*ا*ن*ت کرده... رفتم نامزد کردم...  کردمیکه فکر م یعاشددق کسدد
شون بدم که م گرانیرفتم نامزد کردم تا هم به خودم هم به د و هم بدون ت تونمین

 ادامه بدم اما......
 ریکه اشددکم سددراز جنگمیوجودم م یبا همه  ...نهیشددیتو گلوم م یبد بغض

 نیجا چه خبره؟... من تحمل ا نی... اا؟یخدا گهیداره م ینشدده... سددروش چ
.. در .هیچ گهید ایباز نیمن که به نداشتنش عادت کردم ا ایحرفا رو نداره.. خدا

شمیلذت دارم عذاب م نیع سط لذت و عذاب... نم یزیچ هی.. ک  دونمیحد و
 رش کنمباو تونمیچرا نم

 تونمیکه نم دمیزود فهم یلی: خدهیادامه م ینیبا لحن غمگ یاز مکث بعد
و  شکنهی... باالخره مخورمیتو مبارزه با بغض نشسته تو گلوم من شکست م باز

 شنیم ریاشکهام آروم آروم سراز
به تو ثابت  خواسددتمی: مدهیادامه م یبه آروم نشیبا همون لحن غمگ سددروش

 یلیخ میزندگ یاما به خودم ثابت شد که تو تو ینبود یچیه میکنم که تو زندگ
 یبود زیاز همه چ شتریب
بار هم نتونسددتم اون ع*و*ض*ی رو با  هی ی: حتشددهیلحنش پر از نفرت م هوی
بار پسددش م لیم بدون ا زدمیخودم لمسددش کنم... هر  کهیو  بخوام ترکش  ن
شم گفتناش .. با هر دمیدی... چون همه وقت و همه جا تو رو مکردمیم  ادیسرو

 شدیتو برام زنده م
عشددقم ر اونطور صدددا بزنه که  یکی... چه سددخته رمیگیم شیحرفش آت نیا از

: کنمیو به زحمت زمزمه م بندمی... چشددمام رو مزدمیمن صددداش م شددهیهم
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نزن... به خدا اونقدر گ*ن*ا*هکار  شمیسروش... آت یگیدروغ م یدار دونمیم
 ...یکنیاتم ممجاز نطوریا یکه دار ستمین

... هقتی...همش حقستی: نه ترنم... به خدا دروغ نگهیو م دهیشدت تکونم م به
 وقتا یلیخ یول ومدمیلحظه به لحظه باهات بودم... درسددته با فاصدده ازت م

 ادتهی. شدم.. ریمزاحمت بشن درگ خواستنیکه م ییبودم... بارها و بارها با کسا
سوار اتوب*و*س م لیاون اوا سره مزاحمت م هی یشدیکه  بعد از  یول شدیپ

 زد... بشیغ هوی یمدت
 کنمیرو به شدت باز م چشمام

 محاله-
سختزنمیبار پلک م چند سام به  دود که ح ادمهی... ادمهی.. اره انیباال م ی... نف

صبح تو هی سر اذ هیاتوب*و*س  یهفته هر روز  رو  چکسیو من ه کردیم تمیپ
 دهمزاحمم ش ینداشتم که بهش بگم کس

 نگو... که... تو......-
 یکردم.. با خودت نگفت دشیکردم و تهد ی: آره.. من باهاش کتک کارسروش
تو رو دور از  شددهیبودم و هم کتیخدا نزد ی شددهیزد... هم بشیغ هویچطور 

رو به بابا  یرمضددان یآقا شددنهادیپ یک ی... فکر کردکردمیخودم احسدداس م
 داد؟... هان؟

 مکنیدهن باز نگاش م با
جربه با ت یمترجما یرمضان یآقا دمی: من دادم.. من به بابا گفتم که شنسروش

... میریکمک بگ یرمضددان یمترجم خوب بهتره از آقا هیشدددن  دایداره تا پ یا
ستمیم ضان یدونه دونه مترجماش رو پس بفرستم تا باالخره آقا خوا تو رو  یرم
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نفر تو رو  نیاول یرمضان یآقاشد و  اریبار شانس با من  نیاول یبرا یبفرسته ول
 فرستاد

شم نزد صورتش ستمی: مگهیو ناله وار م کنهیم کیرو به گو تو  یکه ب ینیبب خوا
 تونمینم چوقتیتو ه یب دمیفهم دمتیچقدر خوشددبختم اما همون روز که د

ردم ک یبا آالگل همراه نیاول یبرا یلعنت هیاون مهمون یخوشبخت باشم... تو
 ات خودم خرد شدم رهیبا نگاه خ یول نمیتا شکستنت رو بب

به  یوقت دمیکشددیم یچه عذاب یدونی: نمگهیم زنهیکه نفس نفس م همونجور
ثان دمیدیاالگل تو رو کنار خودم م یجا ثان هیو   دارم بهش کردمیحس م هیبه 

 کنمیخ*ی*ا*ن*ت م
صورتدهینفرت ادامه م با س ی: در  شقم رو از  یکه اون ع*و*ض*ی ک بود که ع
 ن گرفته بودم
باور نم خوامیسددروش تمومش کن... نم- غات رو  .. کنمیبشددنوم... من درو

 رو بهم گفته؟ زیآالگل همه چ
 بهت گفته؟ ی: اون احمق چگهیم یو با تند رهیتو هم م اخماش
شقش بود نکهیرو... ا قی: حقاگمیو م زنمیم یپوزخند که هم روح  نی... ایعا

چه سدداده از من  نکهی... ایج مال اون کردقبل از ازدوا یو هم جسددمت رو حت
 بهم گفته زایچ یلی... اون خیگذشت

: دروغه ترنم.. به خدا دروغه.. من دهیادامه م یاما به سددخت لرزهیم صدددداش
آلگل رو دوست نداشتم... نه تنها آالگل  چوقتی... من هزدمیپسش م شهیهم
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 یبود زیم همه چرو به جز تو دوست نداشتم.. تو برا یدختر چیه چوقتیمن ه
 گم؟یم یچ یفهمیترنم... م یو هست

نده.. گگمیم تلخ ظار دارنهییپا یلیمن خ ییرای: شددرم  نیا ی... چطور انت
و بعد از اومدنت هم نامزد کرده  یچهار سال نبود یخزعبالت رو باور کنم وقت

 یبود
را ماج قتی... چون حقیباور کن دیتو با یباورش سددخته.. ول دونمی: مسددروش

ه ب چکسی... من با مرگ تو مردم و با زنده بودن تو زنده شددددم ترنم... هنهیهم
 دوستت داشته باشه تونهیمن نم یاندازه 

 ؟یذارب خبریهمه مدت من رو ب نیا ی: چطور تونستگهیم یعصب یبا لحن هوی
 ینده هستز یگفتیم دیترنم.. تو با ی: چرا خبرم نکردگهیبلندتر م ییصدا با

 شهیم فیچون آروم آروم صداش ضع ستین ایدن نیتو ا انگار
.. از نبودنت.. از مرگ دمیعذاب کشدد یلیترنم... من خ یگفتیم دی: باسددروش

 یمونی... از پشنتیدروغ
 ازیچ یلی.. مثله من که به خکنندیسروش... آدما زود عادت م یکردیعادت م-

ر پ یبه نگاه هاعادت کردم... به نبودنت.. به طعنه هات... به نامزد کردنت... 
 از تمسخرت

مدت آرزو کردم که  نی... تمام ایکردی: تو هم عادت مگمیو م کشددمیم یآه
 من بودم دهیخواب قبرستونی نهیکه تو س یاون کس کاشیا

 : خفه شو ترنم.. خفه شو...گهیداد م با
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 یتنهام بذار ی: تو حق ندارگهیآرومتر م ییو با صدددا کنهیب*غ*لم م محکم
 ی... تو حق نداردمیعذاب کشدد یلیاالن هم بدون تو خ نیتا هم ترنم... من

 یحرف از رفتن بزن
 ديدشدك آزددن دَـديآدبَـدن یهآگ» -
 ديددشدك هآ دَـديآدبَـدددن
 ديددشدك راظدتدناِ  دَـديآدبَـدن
 ديددددددشدك ردََ د دَـديآدبَـدن
 ديدددددشدك آدديرَـدف دَـديآدبَـدن
 «دتددددددفَر  دويددشدك تدسدَ  دَـديآدب هانَـدت
شتباه من تو یدونیم بود که موندم تا همه باورم  نیسالها ا نیتمام ا یسروش ا

 ی.. من موندم ولمیدنبال زندگ رفتمیم شیهمون چهار سددال پ دیکنند... من با
همه رو از دسددت دادم... هم تو رو... هم پدرم رو.. هم مادرم رو... هم برادرام 

 یراه ها رو برا یبا موندم همه  نم یاالن راه برگشت داشتم ول مرفتیرو... اگه م
 برگشت بستم

 نگو ترنم ینجوری: اسروش
سته نم نیتا ا رفتمیاگه م- شک  یمسال زیچ چیه چکسی... هشدیحد حرمتها 

از آب در اومدم دوباره  گ*ن*ا*هیب یبار هیدر روح و جسددمم نذاشددت که اگر 
 لینشد وک چکسیو حکم صادر کردن... ه یبتونم سرپا بشم.. همه شدن قاض

 و از من دفاع نکرد...
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 تیا*هگ*ن*یاثبات ب یبعد از مرگ ترانه هم برا ی: ترنم باور کن من حتسروش
 حرفات دروغه یفکر کردم همه  لمیاون ف دنیبا د یرفتم ول

 ؟یزنیحرف م لمی: تو از کدوم فگمیگرفته م هیکه از شدت گر ییصدا با
... من و طاهر اون رو یدادگاه ازش نام برد یکه تو تو یلمی: همون فسددروش

ره تو اتاق ترانه بود... اون دخت لمی.... اون فمیدیپس کش نیواسه هم میبود دهید
قام ل یبرا یلعنت ی نه رو کشدددت و اون ف الیگرفتن انت ت لمیترا اقش رو هم تو ا

 رهیبگ تو و ترانه زانتقام خواهرش رو ا خواستیکرد... اون م یجاساز
 رو به موتم کنمیشدت ضعف حس م از

 : ترنم حالت خوبه؟سروش
.... 
 یتا رو کنهیبود... کمکم م دهیکه آوا توش بود رو سددروش د یلمیاون ف پس

: ترنم گهیو آروم م زنهیپام زانو م یجلو نیزم ی.. خودش رونمیبشدد یصددندل
 ؟یخوب
 دمیسرم رو تکون م فقط

 دکتر؟ میبر یخوای: مسروش
 نها باشمت خوامیسروش... م رونی.. فقط برو بستی: نه...الزم ننالمیم یسخت هب

 یحرفام رو بشنو یهمه  دی: نه ترنمم.. امروز باسروش
 صدام نکن ینجوری: سروش انالمیو م زنمیم یتلخ لبخند

 خوامی... مکنهیم کیآروم به لباش نزد یلیو خ رهیگیدسددتش م یرو تو دسددتام
 روشون یآروم یو ب*و*سه  دهیبکشم که اجازه نم رونیبدستام رو از دستش 

 زنهیم
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 لرزهیدوبارهف م دنیدل تو هم مث دل خودم با هر بار د دونمی: مسروش
 کن و نذار بلرزه یبار هم که شده مردونگ هی یبرا-

 طنتیکه شدد ینداشددته باش عشددقم.. من ی: از منه نامرد انتظار مردونگسددروش
ش شیکه با طعنه هام قلبت رو به آت یننگاهت رو ازت گرفتم... م که  ینم دمیک

 یبار هم نامرد نینامردترم... بذار ا یلبخند رو از لبات پاک کردم از هر نامرد
زن بودنت مرد باش و  یبار هم تو با همه  نیا یدیهمه بخشدد نیکنم ترنم... ا

با اون ع*و*ض*ی خ باور کن من  بهم زده  نایقبلتر از ا یلیببخش... ترنم 
من فقط و فقط در تو  یآرزوها دمیفهم دمیکه سددنگ قبرت رو د یبودم... روز

صه م ضر بودم تو خائن ترشدیخال ش نیزم یآدم رو نی.. اون روز حا  یول یبا
و ر زیهمه چ یگ*ن*ا*هیتو ب هممبف نکهیکنارمداشددته باشددمت... من قبل از ا

م احسددداس بپرس... من از اول ه یخوایم یبهم زده بودم ترنم.. از هر کسدد
نسددبت به آالگل نداشددتم فقط و فقط حماقت کردم... من هم مثله تو  یخوب

 رو وارد قلبم کنم چکسینتونستم ه
باور ارمیدارم از حال م کنمیم حس برام سددخته... دسدددت خودم  زایچ نی... 

رو باور کنم... اون همه تنفر از من اون همه عشددق به  یچیه تونمینم سددتین
 باشه شینما هی تونستیاالگل چطور م

مام م یرحم یب با با دونسددتن اگمیت .. .گردمیهم من از حرفم برنم زایچ نی: 
دوباره شددروع کرد.. باورت ندارم سددروش...  شددهیکه تموم شددده رو نم یزیچ

 وقته از هم گسسته یلیما خ یباورت ندارم... رابطه 
 زنمیم وندشی: خودم دوباره پسروش
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نبود... به جز تنفر... چطور حرف  یچیگاهت ه... تو نادته؟یته باغ  یماجرا-
اون لحظه ها تک تک حرکاتت نشددون از تنفرت  یتو یوقت یزنیاز عشددق م

 .. خوندم.. لمس کردم..دمیداشت... من تنفر رو از چشمات د
 کنهیو پشتش رو بهم م ستهیمیوا یشرمندگ با

 ن بغضددش.. تا مثله مزهیتا اشددک نر کنهیداره خودش رو کنترل م کنمیم حس
 نشکنه.. تا مثله من خرد نشه

 کنمیتو صداش رو خوب احساس م بغض
شقم... فقط مسروش ستمی: ببخش ع سونمت ول خوا نقدر تو رو او یوقت یبتر

 ترنم... بخشددمیخودم رو نم چوقتیشددددم... ه تابتیب دمیبه خودم د کینزد
نستم و... اون شب نتبخشمیکه با تو کردم خودم رو نم یبه خاطر کار چوقتیه

 دمب تتممکن بود واقعا کار دس دیرسیو اگه طاهر سر نم رمیدلم رو بگ یجلو
سمتم برم عیسر سم م ی: ولدهیو ادامه م گردهیبه  شقمون ق ار که ک خورمیبه ع

شبم از رو سم م یاون  شو یتمام رفتارام حت خورمیتنفر نبود ترنم... ق نتم هم خ
شق بود... هر چند بعدش خ یاز رو ست  یلیع صباناز د شدم که  یخودم ع

ستم خودم رو کنترل کنم... خ سخت بود نزد یلینتون مال  یلو یشبا کمیبرام 
 یمن نباش

...بعد از چند لحظه زنهی... دوباره جلوم زانو مزنمیزل م نیخراب به زم یحال با
 نگام رو به نگاهش بدوزم کنهیو مجبورم م رهیگیچونمو م متیمکث با مال

شتم... نم شهی: باور کن همسروش ستت دا انجام دادم  یریچه کار خ دونمیدو
شمیکه خدا تو رو بهم برگردوند... تا ابد مد سنگ قبرت رو بهم  ی... روزون که 

صدا شون دادن  ضوح م ادیفر ین صمدمیشنیقلبم رو به و  می... بارها و بارها ت
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ما رنگ نگاه م اجازه  نیا هربونتگرفتم رگم رو بزنم و خودم رو خالص کنم ا
کنارت باشددم... دونسددتم با  ای... دوسددت داشددتم حداقل اون دندادیبهم نمرو 

 مدونیمحرم بشم... باهام بمون ترنم.. م دنتیاز د شهیم یشدنم واسه  یجهنم
طور شددکسددت  نیاگه االن ا دونمیخودخواهم.. م دونمیدر حقت بد کردم.. م

ست ش ش یخورده جلوم ن  یول دونمیانا رو م ی... همه همن دنیبه خاطر پا پس ک
شتم االن چطور نیکه ا یازت بگذرم ترنم... من تونمینم سال ازت نگذ  یهمه 

 ازت بگذرم
 دمیم رونیب یرو به سخت نفسم

 ؟ قیرف هیچ یدون یم:» گمیم یو با ناراحت زنمیاشکام لبخند م ونیم
 ”َرنیدکمه پ“ما شده مث  یزندگ تیحکا

 … یریتا آخرش اشتباه م یرو که اشتباه بست یاول
«... …به آخرش  یدیکه رسدد یبر یم یبه اشددتباهت پ یکه زمان نهیا یبدبخت

... راه میدیسددروش... ما به آخرش رسدد نطورهیهم قایحال و روز من و تو هم دق
شت شتستین یبرگ  نمونیب زیچ نیمهمتر ینیبی... می... باورت ندارم باورم ندا

 دیرس ییبه جا شهیباور و اعتماد... با عشق تنها که نم ستین
شهیم یآه ستشهیپام بلند م یو از جلو ک صورتش م ی... د شهیبه  سع ک  یو 
نهیم باشددده... حس م ک نهیداره م یادیز یسددع کنمیآروم   ختنیر یتا جلو ک

.. به .نمیبیرو تو چشماش م یسرخ ی.. چون به وضوح رگه هارهیاشکش رو بگ
 رسونهیمبلند خودش رو به در  یو با قدمها کنهیسرعت پشتش رو به من م
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ستت نم نی: ترنم اگهیبه طرفم برگرده م نکهیا بدون  یمتیر ق.. به هدمیدفعه از د
 کنمیم تیشده راض

ن رو و م رهیم رونیاز جانب من باشه از اتاق ب یمنتظر جواب نکهیهم بدون ا بعد
 ...ذارهیکه برام درست کرده تنها م یجهنم نیمات و مبهوت ب

 گهی... با خودم که دزنمیاشددکام لبخند م ونیم... همونجور هیجور هیدلم  ته
 سروش رو دوست دارم یتعارف ندارم سماجتها

 ممکنه؟ یعنی-
 یدی.. زود وا مینطوریهم شهی.. همی.. طبق معمول زود خر شدخوبه

مه م رلبیو ز کشددمیم یآه به  نجوریعشددق آدم ا ی: چرا دروغ وقتکنمیزمز
 زیتو باشدده... همه چ یا فقط و فقط برااعتراف کنه و تمام اون اعتراف شیدلدادگ

ش ی... حتشهیم نیریش یادیز شته با همه  یاگه فکر کن ی... حتیاگه باور ندا
شنووو خ یاون حرفا برا هیاگه موندگار یشون دروغه.. حت ساعت با  یلیچند 

ستیوقت بود دلم م شق خوا شقش بگه.. از ع از  کردمیکه فکر م یسروش از ع
 دست رفته

 گهیبهت زور م ادیراست م رهیکه چپ م یکنیم کارا رو نیهم
ستم رو رو یصدا نی... ارهیتو هم م اخمام ست ندارم... د قلبم  یدرونم رو دو

ست خودم نتپهی... تند تند مذارمیم سرگردون رونیح نکهیبا ا ستی... د م اما و 
عا واق یباشه ول یخودخواه یلیخ دی... شاشمیحرفا خوشحال م نیا دنیاز شن

شحالم س یکه تمام حرفا خو شحالم که  هم مثه من  روشآالگل دروغه... خو
شحال یسخت یلحظه ها سخت یرو گذروند.. خو  شیزندگ یهایمن به خاطر 

 شدنیمن حاصل م هیاز دور هایکه اون سخت نهیبلکه به خاطر ا ستین
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 رهیاخمام تو هم م هوی
 کنم؟یم یمن دارم چه غلط-

شدت تکون م سرم شم دمیرو به  : چه مرگته ترنم... از کجا معلوم گمیم و با خ
 سروش دروغ نباشه... یکه حرفا

حرف چند  یاالن اومد یول یباور نکرد شیسدددال تنفر رو تا روز نامزد چهار
 یکنیباور م یساعتش رو دار

 چون واقعا متنفر نبود باورم نکردم دیشا-
 یلیترنم... خ یاحمق یلیخ
مه فکرا نیا از نیدارم د خودیب یه که تکل یلی... خشددمیم هوو با فیبده   آدم 

 خودش هم روشن نباشه
 کاریچ ای: خدانالمیو م ذارمیم زیم ی... سددرم رو روکنهیبه شدددت درد م سددرم

 پام بذار یجلو یراه هیکنم؟... خودت 
 رمیو به خواب م شهیم نیکه کم کم پلکام سنگ شهیم یچ دونمینم
 نمیبیسرم م یباال رو یو منش شمیم داریدر از خواب ب یصدا با
 کارت داره سیتموم شده برو رئ دنتی:اگه خوابگهیپوزخند م با

 ن؟یداشت ی: با من کارگمیو م کشمیم یا ازهیکه بخوام خم نیا بدون
 کنهیمن دهنش باز م ییهمه پررو نیا از

 یرو با اتاق خوابت اشتباه گرفت نجای: فکر کنم ایمنش
م مشکل شرکت سیکه گرفته... من که رئ : گرفتهشنومیخشن سروش رو م یصدا

 ؟یخوریچرا حرص م یندارم پس جنابعال
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 د؟یکنیم کاریچ نجای: شما اگهیو م گردهیبه سرعت برم یمنش
 به تو هم جواب پس بدم؟ دی.... بایکنیم یبلبل زبون یلی:خسروش

 دنه کد ده..... دی: ند ده آقا...مند دظورم ایمنش
صله م یب سروش شم نم یم بهت نگفت از آدما:برادرگهیحو ... ادیحراف خو

 کالمون تو هم یادامه بد نطوریهم ی.. بخواستمین یراض تیاصال از روند کار
خاص خودم رو دارم...  یمن اخالقا ستیبرادرم ن ایشرکت پدر  نجای... ارهیم

با ا به وگرنه  که  ییها یمنظ یب نیبرو خدا رو شددکر کن که امروز حالم خو
 بود زیم یحکم اخراجت االن رو یاختامروز راه اند

 .......شونی: اما آقا من اومدم خانوم مهرپرور رو صدا کنم اما ایمنش
اق و تو ات یتازه اومد یجنابعال یبهت گفتم ول شیربع پ هی: من حدود سروش

 ؟یزنیحرف اضافه هم م یدستور من رو اجرا کن نکهیا یبه جا
 کردمیم پیرو تا یادار ی: داشتم نامه هایمنش

ه باش ادتی:  دهیادامه م دمیکه تا االن ازش ند یبا جذبه و تحکم خاص سروش
 ... امروز چون روز اوله کارتهینکن کاریو چ یکن کاریچ کنمیم نییمن تع نجایا

 ستیدر کار ن یبعد بخشش یدفعه  یول رمیگیم دهیاشتباهاتت رو ناد
 بعله آقا: گهیو زمزمه وار م ندازهیم نییسرش رو پا یمنش

 یبر یتونی: خوبه.. مسروش
 .......تونمیتموم شده من م ی: آقا ساعت کاریمنش

 دهیتکون م یفقط سر سروش
سروش زمزمه وار م با شدن در  سته  صد مرحمت به قبلگهیب  نی.. تحمل اهی: 
 سخت تره یلیخ یکی
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گاش م چپ ندارگمیو م کنمیچپ ن تار خودت خبر  قدر  ی: پس از رف که چ
 تحمل شده رقابلیغ
به حرف من م یب بل از اگهیتوجه  کهی: ق هت  یا گهیحرف د امیمن ب ن که ب

 نزده؟.. زده؟
ف حر دنی.. من به شن؟ی: فرض کن زده باشه... که چگمیو م زنمیم یپوزخند

 مفت عادت دارم
 بهت گفته؟ یزی... چ؟ی:چگهیو م رهیتو هم م اخماش

.. ادی... آخ که چقدر خوابم مکشددمیم یا گهید ی ازهیبخوام خم نکهیا بدون
 رو با اتاق خواب اشتباه گرفتم نجایحق داشت ا یمنش چارهیب

 ؟یخسته ا یلی: خسروش
 برم؟ تونمیتموم شده م ی: ساعت کارگمیتوجه به حرفش م یب

 : اونوقت کجا؟گهیو م کنهیم زیرو ر چشماش
 ... کجا رو دارم برم؟گهیخونه د-

 ؟یمهران ی: هنوز خونه سروش
 ؟یخبر ندار یبگ یخوایم-

 یبر یتونی:آره... مگهیو م کنهیحرف رو عوض م عیسر
 کنه تمیاذ خوادیاالن م کردمیم فکر

 :واقعا؟گمیتعجب م با
 نمیبیرو م طنتیچشماش برق ش تو

 : اوهومسروش
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 : فقط قبل از رفتندهیادامه م تیلبخندش رو پنهون کنه و با جد کنهیم یسددع
 بده لمیامروز رو تحو یترجمه شده  یمتنا

 کنمیترجمه نشده نگاه م یبه متنها دیو ناام پرهیم میخوشحال ی همه
 شد؟ ی: چسروش

 ارمیهر وقت کارم تموم شد برات م رونی.. برو بیچیه-
تا کارت تموم  نمیشددیم نجایمن نباش.. من راحتم.. هم هی: نگران راحتسددروش

 ...تو به کارت برسشهی
 دمیم رونیرو با حرص ب نفسم

اب نگران اعصدد شددتری... من بسددتمین یجنابعال هیناراحت ای یمن نگران راحت-
 شهیاز قبل خرد م شتریخودم هستم که با بودن تو ب

 ندازهیباال م ییو ابرو نهیشیم هایاز صندل یکی یرو
 ؟ینشست نجایچرا ا -

صندل یکی یرو طونیش سروش ا شرکتم... هر ج سی: رئگهیو م نهیشیم هایاز 
 نمیشیدوست داشته باشم م

 خدا.. برو تو اتاق خودت یا-
 : اصال حرفشم نزن که راه ندارهسروش

 سروش-
 یکنیخوشگل صدام م یلیخ دایجد یدونی: جانم... مسروش

 نزنم غیکه ج کنمیرو م میسع ی همه
 اتاق خودت یتو یکه بر کنمیسروش ازت خواهش م-

 ؟: واقعاگهیو م کنهیم یبانمک ی خنده
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 آره... برو-
 باشه.. فقط خودت هم پاشو یخوایم نوی:حاال که تو اسروش

 ؟یچ-
اق... ات نی.. من تنها تو اون اتاق... تو تنها تو اگهید می: پاشددو با هم برسددروش

 هبش یکه چ میغصه بخور مینیبش دیبا یبعدش الک رهیحوصلمون سر م
 : سدددروشگمیم یبلند بایتقر یصدا با
 ؟یخانوم هی:چگهیو م خندهیم
مگه  نمی.. اصال صبر کن ببستمین کاری... بنده مثله تو برهیمن حوصلم سر نم-

صبح تا غروب م یستیشرکت ن نیا سیتو رئ رو ورد دل من.. ب یایپس چرا از 
 رو بکن استتیر
.. اومدم باال سددرت تا مطمئن گهید کنمیکار رو م نی: دارم همگهیم طنتیشدد با

 ینجام بدبشم کارات رو خوب ا
 داد نزنم کنمیم یوجودم سع یو با همه  بندمیرو م چشمام

ستسروش س یبزن غیج ی: اگه خوا شکت ن یراحت باش... ک قط ف ستیتو 
 خودم هستم و خودت

 : سروش تمومش کنگمیم غیو با ج شهیصبرم تموم م گهید
 یلیخ دای... جدیریگیم یکردم تو چرا جد یتعارف هیمن  ی: خانومسددروش

 ینبود ینجوری... قبلنا اایشد غویج غیج
 یهم قبال دلقک نبود یجنابعال-

 با تو من رو به کجاها کشوند ینیهمنش ینیبی... می: آخ گفتسروش
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 ستیبشر آدم بشو ن نیا
و بدون توجه به سروش مشغول به  کنمیخودم پرت م یخشونت متنا رو جلو با

 شمیکار م
شدسروش شن هم که  ستشی: اوه.. خ ست بزن هم پ ... را  یکرد دایرو بگو د

 نه؟ ای
 دمیرو نم جوابش
 سفارش بدم؟ یخوریم ینهار چ ی: راستسروش

... 
ها تمرکز کنم.. حس م یرو تنمینم اصددال مه  ها برام  کنمیکل مه  تک کل تک 

 ناآشنا هستن
 من قهر کرده؟ ی: جوجوسروش

 : سروش حرف نزن.. حداقل بذار به کارم برسمگمیحرص م با
 سفارش بدم؟ ی: چشم بانو.. فقط بگو نهار چشسرو

 زودتر برم خوامی.. میچیه-
 ی: حرفشم نزن... محاله بذارم گرسنه برسروش

 ادیاشکم داره درم کنمیشدت حرص کم کم حس م از
 تمرکز کنم تونمینم یزنیحرف نم یسروش تو رو خدا ساکت شو... وقت-

 رم نهار سفارش بدم... تو به کارت برس من بی: باشه خانومسروش
رم خودم رو سرگ کنمیم یو سع دمیتکون م یاز دستش فقط سر یخالص یبرا

.. نه ازش متنفر باشم. نکهیکارم کنم... برام سخته که کنار سروش باشم... نه ا
صال.. هر کس ندونه خودم خوب م شم.. هر چند بق دونمیا شق هم  هیچقدر عا
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جودم تو و یزیچ هی... امیکنار ب ونمتیکه با خودم نم نهیمشددکل ا یول دونندیم
 بهش فکر کنم... یبه طور جد خوامینم یول هیچ لشیدل دونمی: نه... مگهیم

امروز سددروش  یکه به اعترافا کنمیرو م میسددع یو همه  دارمیرو برم خودکار
شنا سروش یو حرفا رنیگیم ییفکر نکنم... کلمه ها کم کم برام رنگ آ  امروز 

 رهیم ادمیکم کم از 
**** 

 غذاتو بخور ای: بسروش
گاه خدانمیبیغذا رو تو دسددتش م یو ظرفا ندازمیبهش م ین چه زود  ای... 

سروش م شتریب یکیهمه نزد نیاومد... ا سمت  و ر نیو من ا کشونهیمن رو به 
 خوامینم

 کنمیکارم غرق م یتو شتریو خودم رو ب دمیرو نم جوابش
من  و به سددمت دهیم رونیا حرص بنفسددش رو ب دمیجوابش رو نم نهیبیم یوقت

 کشهیم رونیدستم ب ریو کاغذ رو از ز ستهیمی... باال سر من واادیم
 کنمینگاش م تیعصبان با
 ؟یکنیم یدار کاریمعلومه چ چیه-
 گفتم؟ یچ یدی: نشنگهیم یخونسرد با
 مبرس میزودتر کارام رو انجام بدم و برم به زندگ خوامی... مستمیگرسنه ن-
به شددماره  ی... نگاهدارمیبرم زیم یرو از رو یگوشدد مفیزنگ گوشدد یصدددا با
 که مهرانه نمیبیو م ندازمیم
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: مگیو م کنمیمنتظرم واستاده... اخمام رو تو هم م نهیهنوز دست به س سروش
 به تموم شدن کارم نمونده یزیتو بخور... چ خورمی... گفتم که نمهیچ

 دمیاشم جواب تلفن رو ماز طرفش ب یمنتظر جواب نکهیبدون ا بعد
 سالم مهران-

 : سالم خانوم خانومامهران
 حالت بهتر شده ؟-

 مثله تو داشته باشه و حالش بد بشه یآدم پرستار خوب شهی: مگه ممهران
 رهیگیم خندم

 یاز دست تو.. کار داشت-
 ؟یایب یخوای: نه... فقط زنگ زدم بگم نممهران

 ارم تموم بشهنمونده که ک یزیچ گهیچرا... د-
 یهمون جا بخواب یخوایکه م کردمیکم کم داشتم فکر م گهی: دمهران

 هنوز که زوده-
شده.. نه به د نیکه ا نمیبی: نه بابا.. ممهران ست به کار  شت د سرو که  وزریآقا 

 خونه امیهنوز زوده ب یگیبرم نه به االن م خوامینم یگفتیم
 مهدددران-
 اباکردم ب ی: شوخگهیو م خندهیم
 ؟یبگو... سوپت رو خورد یجد اینه پس ب-

 ننداز ادمی: آخ.. آخ... مهران
 شده؟ ی: مگه چپرسمیم ینگران با
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شق رو به زور آب قورت ممهران صد مرحمت دادمی: از بس بدمزه بود هر قا  ..
 به زهرمار

 یباز تو شروع کرد-
شروعزمیروزگار... نه عز ی: همهران  کنهیم تمیور اذبدج یزیچ هی یول ی.. چه 

 ترنم
 اریدر ن یمهران مسخره باز-

 شهیقلب مثله ش نیشیحرفا باعث م نیکجا بود؟... با هم ی: مسخره بازمهران
 کنهیم تتیاذ یچ یبپرسدد نکهیا ی... به جاگهیبشدده د کهیمن از وسددط دو ت ی
 اریدر ن یمسخره باز یگیم
 کنه؟یم تتونیاذ یچ نییخب... شما بفرما-

سوال م جورنی: امهران ش یپرسیکه تو از من  سه چه بر رهیم ادمی دنیمن نفس ک
 به جواب دادن

 مهران-
 گمی: باشه.. اصرار نکن... خودم ممهران

 دهیحرفش رو ادامه نم شمیمنتظر م یچ هر
 ؟یمهران هست-

 : آرهمهران
 ؟یگیپس چرا نم-

 بگم خواستمیم یاصال چ کنمیرفت... دارم فکر م ادمی: مهران
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طرف  هیبکوبم.. از  واریموجود به د نیسددرم رو از دسددت ا خوادیدلم م ایداخ
مرتکب شدم  یمن چه گ*ن*ا*ه دونمیطرف مهران... واقعا نم هیسروش.. از 

 شمیدارم مجازات م ینجوریکه ا
 اومد ادمی: اژدها نشو مهران

 زودتر بگو کار دارم-
شه.. جونم برات بگه که من خمهران  ینعیترنم.. آخه  شمیم تیدارم اذ یلی: با

مایچ که من رو کرد موش آز نا  ندا ما گاهی.. اون از  کوفت و  یو هر چ یشدد
مار بود ر تا بخورم.. ا ختیزهر با اون موش  نیجلوم  که من رو  هم از تو 

 یاشتباه گرفت شگاهیآزما یخوشگال
 ؟ی: کار ندارگمیحرص م با

 برام کمپوت هم بخر یایم ی: چرا.. دارمهران
 پررو-

 من باش نیمواظب ماش ینداره ول یبیع یمواظب خودت نبود ی: راستمهران
 مهران-

 گهی... رفتم دیزنی: خو چرا ممهران
 خداح......-
 یزیآب بخورم که با برخورد به چ وانیل هیکه برم  شددمیحرص از جام بلند م با

 شهیدماغم داغون م
 آخ-

 شد ترنم ی: چمهران
 زنمیسروش زل م هیبرج زهرمار ی افهیبه ق مالمیکه دماغم رو م همونجور
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 ؟یتو هنوز نرفت-
 : نه...مهران

 خونه ام گهیدو ساعت د یکیبا تو نبودم مهران... تا -
کارت برس.. خودت رو چالق نکنمهران به  باشددده.. برو  با ا ی:  حالم  نیمن 

 کنما یازت پرستار تونمینم
 حواسم هست... خداحافظ-

 : خداحافظمهران
منتظر  یاز ک یدونی... م؟ی: چه عجب... باالخره از اون تلفن دل کندسددروش
 هستم یجنابعال

صندل مالمیکه دماغم رو م همونجور شت  : من که گمیو با اخم م نمیشیم یپ
زودتر کارامو انجام بدم و خودم رو به خونه  خوامی... من مخورمیگفتم غذا نم

 برسونم
 کنهیو به زور بلندم م رهیگیم بازومو

... دو یرسددیو به خونه هم م یدی: نترس کارات رو هم انجام مگهیحرص م با
 فتهینم یاتفاق خاص چیبه آقا سوپ برسه ه رترید قهیدق

 زنمیو با دقت بهش زل م کنمیم زیر چشمامو
 !؟یدادیتا به حرفام گوش م یواستاده بود نجایتو ا-

 کشهیم لیرو به سمت م من
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ستاده بودم ول ...کارم؟ی: مگه بسروش لند اونقدر ب یجنابعال یمن منتظرت وا
 خی یغذاها یمن بلکه متوجه  یکه نه تنها متوجه  یکردیم یبلند ابراز نگران

 یهم نشد زیم یرو یزده 
 آره جون خودت-
غذا رو  کیو با اون دسددتاش پالسددت کشددهیدسددت من رو دنبال خودش م هی با

 دارهیبرم
 ؟یکنیم کاریچ-

 ذارهیم زیم یو غذا رو رو برهیجوابم رو بده من رو به اتاقش م نکهیا بدون
 غذات رو بخور... حرف اضافه هم نزن نی: بشسروش

 خورمیبگم نم یبه چه زبون-
ست دار ی: به هر زبونسروش تا کارت تموم  زهیچ هیجواب من  یبگو ول یدو

ه ب کارت رو یبتون سددتمیحال خرابت مطمئن ن نیو با ا یبر ینشدده حق ندار
مام برسددون عد م یکنیم تی... پس اول خودت رو تقویات کارت  یریو ب به 

 یرسیم
و جلوم  ارهیدر م کیو ظرف غذا رو از پالسددت نمیرو مبل بشدد کنهیم مجبورم

 ذارهیم
که تموم کرده بود مجبور  ییاز اونجا یول یدوست دار دهیکوب دونمی: مسروش

 شدم جوجه کباب سفارش بدم
 ندازمیبه غذا م ینگاه یلیم یب با
 ستیمهم ن-

 : پس شروع کنگهیو م کنهیغذا رو باز م ظرف
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 اما....-
کار  یاجازه  یحت ی: ترنم بخور... تا نخورگهیو م کنهینگام م تیعصددبان با

 یذارب رونیپات رو از شرکت ب یبخوا نکهیچه برسه به ا دمیکردنم بهت نم
شتهابرانگ نکهیا با شتها ندارم... از  نمدوینم یداره ول یزیظاهر ا صال ا  هیچرا ا

 یبه خاطر شددکنجه ها گهیچهارسددال و از طرف د نیطرف به خاطر اتفاقات ا
 ستین یادیز یغذا یرایمدتف معده ام پذ نیا

 کنهیو با اشتها شروع به خوردن غذا م دارهیخودش رو برم یغذا سروش
 دارمیبرنج برماز  کیقاشق کوچ هیو  کنمیقاشق رو تو غذا فرو م یلیم یب با

 کنهیمعذبم م نیو هم کنمیخودم احساس م ینگاه سروش رو رو ینیسنگ
 : ترنمسروش

 هوم-
 خوامی: غذات رو درست بخور... باور کن بدت رو نمگهیم یمهربون با
که داروهام رو هم خونه جا  یی... از اونجارمیگینگام رو ازش م یحال یب با

شته و  صام هم گذ شتم از وقت قر ساس درد م هیدوباره گذا ... کنمیخورده اح
غذا  یکردن تا من نتونم درسددت و حسدداب یکیبا هم دسددت به  زیانگار همه چ

 شمخورده با یادیز زیمدت هم چ نیا ادینم ادمیبخورم... هر چند 
 یستیبا خودت که لج ن یچه وضعه غذا خوردنه... با من لج نی: اسروش

 دمیقورت متوجه به حرفش به زور آب غذا رو  یب
 ؟یدی: اصال به حرفم گوش مسروش

 ونممینم یمنتظر دستور جنابعال خورمیسروش تمومش کن... بخوام خودم م-
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 ...میدیرو هم د یو خواستن جنابعال می: بعله.. خوبه نمردسروش
 شمیو بلند م خورمیهم به زور م گهیقاشق د چند

 : کجا؟سروش
 به کارام برسم رمیم-

عد م یخوریغذات رو م ینیشددیرده... م: الزم نکسددروش بال متن و  یریب دن
 ترجمه ها

 ستمیرو تموم کن سروش... من واقعا گرسنه ن یمسخره باز-
 رهیگیو جلوم رو م شهیبرم که بالفاصله بلند م خوامیم

 یغذا نخورده از جات تکون بخور ذارمی: مگه من مسروش
مل ا ایخدا مه نزد نیتح ندارم... اون  یکیه با وجود ارو  مه  نیهم االن...  ه

رو  دنیدرد و مرض تو وجودم... با وجود اون همه اعتراف که تاب نفس کشدد
دوباره عاشددق  گفتیکه م ی... کنار کسددیهم از من گرفته... اون هم کناره ک

 باهاشون خرد شدم یروز هیزده که  ییتموم حرفا ریاالن ز یشده ول
 یکنیاز قبلم م داغون تر یکیهمه نزد نیسروش چرا با ا-

ه ک کنهیو مجبورم م کشدهیجوابم رو بده من رو به سدمت خودش م نکهیا بدون
 دهیاجازه نم یول رمیازش فاصله بگ کنمیم ی... سعنمیکنارش بش

 یخودت رو تو ی... اصددال رفتیکنیکار رو م نی: ترنم چرا با خودت اسددروش
 ؟یدید نهیآ

ستش صورتم نزد کنهیرو بلند م د سرم رو عقب منهکیم کیو به  شی...  اما  مک
 چشات گود رفته ری: زگهیو م کنهیچشمم رو لمس م ریز یاون به آروم

 کنهیهام رو با انگشت اشارش نوازش م گونه
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سفسروش ... ترنم یشیآب تر م ی... روز به روز دارزنهیم یبه زرد دی: پوست 
 ؟یکنیچرا به خودت فکر نم

 ...کاریچ خوامیرو م ییبایو ز یشگلندارم خو یزندگ یبرا یبهونه ا یوقت-
م نگا نیحرکتم غمگ نیبا ا شددمیخورده ازش دور م هیو  زنمیرو پس م دسددتش

 رهیگی... دلم از غم نگاهش مکنیم
رو  ایدن یها یخوشددبخت یمن همه  یچی: تو با من باش... بهونه که هسددروش
 زمیریبه پات م

 البد مثه گذشته-
 رو زیهمه چ کنمی.. من جبران م: نه خانومم.گهیو م کشهیم یآه
 سروش؟-

 : جانمسروش
س نی... تحمل تنفرت در ع؟یبا محبت باهام حرف نزن نقدریا شهیم- تن نخوا
 خواستن بود نیراحت تر از تحمل عشقت در ع یلیخ

و آروم  چسددبونهیو من رو به خودش م کنهیرو دور شددونه هام حلقه م دسددتش
و با  یهمه خوب نیتوهه که ا ریتقص ستیمن ن ریگلم... تقص شهی: نه... نمگهیم

نتونم بهت محبت نکنم.. اصددال به قول خودت  یشددیخوب بودنت باعث م
 چسبهیظرف نم هی یدو نفره تو یغذا هیمثل  یچیه

 شهیتو چشمام جمع م اشک
 ؛ بودنم در حسرت خواستنت تمام شد زمیعز یاومد ری: دگمیبغض م با
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شک رو برا برق شماش ملحظه تو  هی یا شدن به  ریسراز یاما اجازه  نمیبیچ
 دهیاشکش نم

 رهیگیقاشق پر از برنج رو به طرف دهنم م هیجواب حرفم رو بده  نکهیا بدون
 ی: دهنت رو باز کن که قراره از دست من غذا بخورگهیم تیجد با
 سروش-
 االی... دهنت رو باز کن... می: سروش نداردهیخشونت ادامه م با

 سروشم میتسل شهیچرا هم دونمی... نمکنمیو دهنم رو باز م کشمیم یآه
 یخانوم نی: آفرسروش

قطره اشددک رو گونه  هی دمیکه دارم به زور غذا و بغضددم رو قورت م نجوریهم
 شهیم ریهام سراز

و  کنهینگام م طونیدهنم رو باز کنم که ش خوامی... مدارهیغذا برم گهیقاشق د هی
 می. قرار شد با هم بخور..یخانوم گهی: نشد دگهیم
من..  هی.. با قاشق دهن؟یقاشق غذا خورد... اون هم چ هیتموم شدن حرفش  با

ن اال میظرف غذا بخور هیتو  شدیم یبه زور راض یکه تو دوران نامزد یسروش
 من از قاشق خودم استفاده کرد یبهت زده  یچشما یجلو

 : االن نوبت توههسروش
ق و از همون قاش کنمیدوباره دهنم رو باز م اریاخت یب... شکنهیکامل م مقاومتم

شترک ذره ا شمام رو مخورمیبرنج م یم شروع به خوردن  بندمی... چ و با لذت 
ست خودم نکنمیغذا م شکام کم کم روون م ستی... د  توجه به یو من ب شنیا

مش .. چرا تا محررید نقدری.. که چرا؟... چرا اکنمیفکر م زیچ هیاشکام فقط به 
 کهیبهم نزد نقدریودم اون همه ازم دور بود و االن که نامحرمشم اب
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 امیسروش به خودم م یصدا با
 ترنم یاریهمه اشک رو از کجا م نی: اسروش

 : از قلب شکستمگمیم نیو غمگ ذارمیقلبم م یرو رو دستم
 لرزهیخورده دستش م هی کنمی.. حس مرهیگیرو به سمتم م گهیقاشق برنج د هی

... دسددت ندارم یو مثل اولت بشدد یریجون بگ دیبخور گلم... تو با: سددروش
 نمتیو درمونده بب فیضع نجوریا
سروش  فهممیغذا نم یاز مزه  یزی... چشمیاراده تابع حرفاش م یب فقط کنار 

 رقابلیحال من غ یداره ول یاون چه حال دونمی... نمکنمیبودن رو احسدداس م
 فهیتوص

 ؟یاددیچقدر حرصم م ادتهی: سروش
 زمیریاشک م فقط

 .. مثل گذشته ها..یو حرصم بد یبش یاونجور دی: دوباره باسروش
: دوباره بچه شددو ترنم... دوباره بچه شددو و گهیم ذارهیتو دهنم م گهیقاشددق د هی

 ادیهمه بزرگ بودن بهت نم نیکن... ا یبچگ
 نی: شماها بزرگم کردگمیهق هق م با

 نتاتطی... دارم در حسرت تک تک شادیز یلیترنم... خ می: اشتباه کردسروش
 نمتیافسرده بب نجری.. دوست ندارم اسوزمیم
 فتهیچشمت به من ن گهیپس بذار برم.. بذار برم تا د-

 چسبونهیو من رو محکم به خودش م کنهیرو تو ظرف رها م قاشق

http://www.roman4u.ir/


 1477 شقعبه دیار سفر 

 یلیخ دونمی... میجا بر چیه ی.. تو حق نداریبر دی... تو نباسی: هسددروش
 ترنم؟ یفهمی... میمن بمون شیپ شهیهم یبرا دیتو با هیاهخودخو

 دهیاز قبل من رو به خودش فشار م محکمتر
 یکنیم تمیاذ یسروش دار-

 ؟یکنیوقت ترکم نم چی: بگو که هسروش
 سروش-

 ادیز یلی: دوستت دارم ترنم... خسروش
با تمام دردهیکه چه حس خوب آخ دلم باز  کنمیکه در بدنم احسددداس م ی... 
گرمش مقاومت  شددهیخارج شدددن از آغوش هم یبرا نیاز ا شددتریب خوادینم

 ی... همه ذارمیم نشیسدد یآروم دسددتم رو رو یلیبخوام خ نکهیکنم... بدون ا
... هسخت یلیکه دستام رو دور کمرش حلقه نکنم... هر چند خ کنمیرو م میسع

فحش بارونم کنه که  یماندانا خال یوا دادم... جا یلیهم خ نجایتا هم دونمیم
دستت رو هم دور بدنش حلق کنو خودت رو  نیهم یکه کرد یو بگه همه کار
ر حرفاش رو باو یکنم وقت کاریچ یول هیچ ایمسددخره باز نیا گهیخالص کن د

سابق ن گهید یندارم وقت سرم ر تونمیم کاریچ ستمیخودم هم ترنم  و به کنم... 
 هی....خداجون انیآروم فرود ب اشددکام آروم دمیو اجازه م دمیم هیشددونه اش تک

چند لحظه تو آغوش گرمش باشددم...  یامروز رو از من بگذر و بذار فقط برا
 یاگه حرفاش دروغ باشدده... حت یآغوشددم... بدجور... حت نیبدجور دلتنگ ا

امروز رو بذار کنار  هینباشدده...  مناگه مال  یاگه عشددقش آالگل باشدده... حت
و  بندمیگذشددته رو کرده... چشددمام رو م یادلم هو بیعشددقم بگذرونم... عج
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 ینفسددها ی... صددداکشددمیهام م هیوجودم به داخل ر یعطر تنش رو با همه 
 شنومیرو م قشیعم

 : ترنمسروش
. نه؟.. ایواقعا صدام کرده  ایآ کنمیکه شک م کنهیآروم اسمم رو زمزمه م اونقدر

بهم  یبخند مهربونکه با ل نمیبی... مشددمیم رهیو بهش خ کنمیچشددمام رو باز م
 کنهینگاه م

 : دوستت دارم باور کنسروش
 شنیم شتریاشکام ب شدت

و ر یچ یخوایاالن با بودنت م یخواسددتم نبود یسددخته وقت یلیباورش خ-
 ؟یثابت کن
 : عشقموسروش

 باورش ندارم-
 یکه باور کن کنمیم ی: کارسروش

 نیا یسددروش... من توکنم  ی... بذار زندگیدیآزارم م شددتریکارات ب نیبا ا-
 چشمام در یول یایمنتظر بودم که ب شهی... همدمیعذاب کش یلیچهار سال خ

شد و ن شک  سرت دوباره اومدنت به در خ که کار از  یو االن... االن یومدیح
نه  ی... اومدن خوبه سددروش... ولیزنیو حرف از عشددق م یکار گذشددته اومد

 ری... دکنندیرو درسددت نم یچیاز اومدنا ه یوقتا بعضدد یهمه نوعش... بعضدد
 یاومد ریسروش به خدا د یاومد

 دهیتکون م یو سر کشهیم یآه
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ترنم.. من همون سددروشددم.. تو  ین زیاومدن م ری: چرا مدام حرف از دسددروش
پا  یکرده ول رییتغ زایچ یلیخ دونمی.. میهم همون ترنم عشددقمون هنوز 

 برجاست
شق حرف م- سا؟یزنیاز کدوم ع شق فقط اح شتن ن... ع ست دا  ستیس دو

 .. دریبه طرفت تا حد مرگ اعتماد داشددته باشدد نکهیا یعنیسددروش.. عشددق 
از  چوقتی... هیازش متنفر نش یطیشرا چی... در هیسخت باورش کن طیشرا
شقت بد م یوقت یعنی.. عشق یاون رو خرد نکن یلجباز یرو با  گنیدارن از ع

ه همه ک ییتمام اون سالها ی... تو کجا بودیبودنش باز هم پشتش باش دهمه ب
 یا دهینه چندان دور ه فا یخردم کردن و ساده ازم گذشتن... مراقبت از فاصله 

 ایدن یدلم از همه  یکه وقت یکی.. اری هی خواستیمحرم م هیبرام داره.. من دلم 
من  رای چوقتینبود... ه یلکنم.. و هیشونه اش بذارم و گر یسرم رو رو رهیگیم

ه ک یجنگدیبا خودت م یتو داشددت ین خودم بودم و خودم.. وقتکنارم نبود.. م
عشددقم اجازه  یها شددهیبه ر یواه یدهایمن داشددتم با ام یببر ادیمن رو از 

.. دمینر ش تیشکل ممکن خبر نامزد نیبه بدتر یدونی.. مدادمیگسترده شدن م
چطور از هم  گمیچطور خرد شددددم نم گمی... از مهسدددا... نمیاون هم از ک

با خودم جنگ گمینم مدیپاشدد بدون گمیرو م زیچ هی یول دمیچطور   من یکه 
 نسددتمدیقبولت نکنم... نم گهید یمتیق چیگرفتم که به ه میهمون روز تصددم

بهم  یحسدد هیها  یدیاون ناام یبا همه  ینه ول ای شددهیثابت م میگ*ن*ا*هیب
 مونهیپشت ابر نم چوقتیماه ه گفتیم

 : ترنمسروش
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فا  نیتمومش کن ا- هنوز  یدونیکه م دونمیرو سددروش... آره خوب محر
 یهمه  یکه نامزد کرد یهمون روز یعاشددقتم با خودم هم تعارف ندارم ول

بهت اعتماد  گهیباورت ندارم... د گهی... ددیباورهام نسددبت به تو از هم پاشدد
صاف نم گهیندارم.. د شر تونمینم گهی... دشهیدلم باهات  هام  ظهلح کیتو رو 
به دن تونمینم کهیکنم... د پا  بدم  بذار یایبهت اجازه  نه ام   ی...وقتیعاشددقا

شده د یایدن یوقت ستین یاعتماد یوقت ستین یباور  گهیمن و تو از هم جدا 
 یآالگل رو دوست دار ستیداشت... برام مهم ن دیبه ساختن دوباره ام شهینم

شتن  ای ست دا شتن اون ه اینه چون با دو .. هشیما دو تا عوض نم نیب یچیندا
 کنمیادامه نده... ازت خواهش م گهیپس خواهشا د

شماش حرفا کنهینگام م فقط  دونمیمن یول نمیبیرو م یادیز یناگفته  یو تو چ
ما ندارم.. حس م یلیچرا ت حس و حالم  یهمه  کنمیبه دونسددتن اون حرفا 

 گذشته افتادم و دوباره داغ دلم تازه شده ادی.. با حرفاش و حرفام دوباره دهیپر
سفم ولسروش سفم ترنم.. واقعا متا .. یربذارم که ب تونمی... نمتونمینم ی: متا

بذاریکه ترکم کن هام  که تن هه.. م دونمی.. می..  با تو با دونمیحق  ه ب دیاالن 
دل  ازت تونمی.. نمتونمینم یخاطر جبران گذشددته ها بهت حق انتخاب بدم ول

 بکنم
 زنمیاش م نهیبه س یمشت

 یخودخواه یلیخ-
 بندهیو چشماش رو م زنهیم یلبخند
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که تمام  کنمیم یبذار... کار یکه دوسددت دار ی: اسددمش رو هر چسددروش
 یگذشته رو فراموش کن

 زنمیم یتلخ لبخند
 مونهیم یباق ایرو هیکه در حد  فی.. فقط حهیقشنگ یایرو-

 تیندگز تیواقع نیتر یقیبه حق لیقشنگ رو برات تبد یایرو نی: من اسروش
 کنمیم
ه .. من محالیشیم مونیسروش... مطمئنم که از موندنت پش یشیم مونیپش-

 یدیوقتت رو هدر م یقبولت کنم.. فقط دار
شسروش  زیکه همه چ کنمیروز بهت ثابت م هی... چوقتی.. هشمینم مونی: پ

 شهیدرست م
 کنهیرو پاک م میاشک یو چشما ارهیدساش رو باال م یآروم به

 کشمیرو عقب م سرم
 کنن-

عد از چند لحظه مکث در مقابل کنهینگام م طونیو شدد زنهیم یلبخند ... ب
 ذارهیگونه ام م یرو یکوتاه یو ب*و*سه  شهیگرد شده من خم م یچشما

 ی هیسددروقت بق می: خب حاال برگهیبهم اجازه اعتراض بده م نکهیبدون ا بعد
 ه؟یغذامون... نظرت چ

 دهیاجازه نم یول امیب رونی*لش باز ب*غ کنمیم یو سع کنمیحرص نگاش م با
 دهیو به شدت پهلوم رو فشار م

 : کجا کوچولو.. هنوز غذامون تموم نشدهسروش
 شهیام حبس م نهیشدت درد نفس تو س از
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 شد ترنم؟ ی: چپرسهیم هول
 دستت رو بردار سروش؟-

 ؟ی: چسروش
 پهلوم بردار یخورده حالم بده دستت رو از رو هیسروش من -

 شده ترنم؟ ی: چگهیو م دارهیدستش رو بر م عیسر
 بود ادینشده... فقط فشار دستت رو پهلوم ز یمهم زیچ-

 شده خیو بدنت  دهیترنم؟... تو رنگت پر یگیم یدار ی: چسروش
 دکتر میبر دی: بلند شو باگهیو م شهیاز جاش بلند م عیسر

برم  مدیم حی.. ترج: من حالم خوبه.گمیو با ناله م شمیاز جام بلند م یسخت به
 خونه

رکت از شدد ییبه تنها یحالت بخوا نیبا ا یکنی: تو غلط مگهیم تیعصددبان با
 رسونمتیدکتر بعد خودم م میریحاال م نی... همیبر رونیب

 ندارم یبه لطف جنابعال ازیهست.. ن لهیوس-
با ا؟یگیم ی: چسددروش چه طور نی... ترنم لج نکن تو  لت   یخوایم یحا

 یونه برسونخودت رو به خ
 دارم... حالم خوبه نیماش-

 !ن؟ی: ماشگهیو م ندازهیباال م ییابرو
 ندارم یتا سقوط فاصله ا کنمیم حس

 مهران نی: آره.. ماشگمیم دمویتکون م یسر
 تا سرپا واستم کنمیرو م میسع یهمه  یول شهیکم چشمام تار م کم
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شم نگام م سروش شونت د نیش اصدا یتو کنهیم یسع یول کنهیبا خ  دهیخ
 نشه

نت ب هی: نترس سددروش قا مهرا به ه نیماشدد یروز آ بر  ایدن یجا چیبمونه 
 دکتر میری.. آماده شو مخورهینم

 رمیو با همون حال خرابم به سمت در م کنمیرو بهش م پشتم
 ........اجی: گفتم که احتگمیناله م با

ست م هنوز شده که تعادلم رو از د ستا یول دمیحرفم تموم ن  یقبل از افتادن د
 دارهیو من رو نگه م شهیسروش دور بدنم حلقه م

 ستین میزیحالت بده باز بگو چ گمیم ی: هگهیم تیعصبان با
سروش خوامی... داروهام رو مزنمیشدت درد نفس نفس م از ست  شار د ... ف

 فتنیهم ب یاز شدت درد کم کم پلکام رو شهیباعث م
 شنومینگران سروش رو م یصدا

 بگو... ترنم یزیچ هی: ترنم... ترنم... دختر سروش
ستش رو کم کنه...  یحت شار د  نیزم نیب هویاونقدر حال ندارم که بهش بگم ف

 فهممینم یچیه گهیو بعد د شمیو آسمون معلق م
****** 

 &&سروش&&
 شهیم نیو سوار ماش خوابونهیم نیعقب ماش یصندل یترنم رو رو ینگران با
 شده؟ یآخه چ ایخدا-
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اش از ... دسترونهیم مارستانیب نیتر کیو به سمت نزد کنهیرو روشن م نیماش
 کس چیه گفتیکه م ارهیمهران رو به خاطر م ی... حرفالرزنیم یشدت نگران

 دهینم یخوب هیجون سالم به در ببره... دلش گواه تونهیاز اون همه شکنجه نم
ند ایخدا- که بهم برگردو مل از دسدددت دادن  ...رشیازم نگ شیحاال  من تح

 دوبارش رو ندارم
 : چه مرگته پسر.. اون فقط ضعف کردهگهیو م زنهیم ادیتو وجودش فر یکی

 رمیمیبشه من م شیزی: اگه چکنهیزمزمه م ناخوداگاه
 ستیدست خودش ن یچی... هشهیم شتریب نیبه لحظه سرعت ماش لحظه

 ندازهیم مبه ترن ینگاه نهیاز آ هیبه چند ثان هیچند ثان هر
شته به ذهنش هجوم م تمام صور  فتهیم یاون روز ادی... ارنیخاطرات گذ که من

 ترنم رو کتک زده بود و ترنم از حال رفته بود...
 میرسی... االن ماریترنم دووم ب-

... 
ر عشقم س ییچه بال ایبرده بودم اون لعنت ادیلعنت به من... لعنت به من که از -

 فهیضع یلیسرکار... اون هنوز خ ادیب دادمیه ماجاز دیآوردن... نبا
 :لعنت به منگهیو م کوبهیمشت به فرمون م با

رسددوند با اون همه سددرعت  مارسددتانیب یچه طور خودش رو به جلو دونهینم
شانس آورد که بال سراوردیسر خودش و ترنم ن ییواقعا  ش عی...  ن رو بدو نیما

 شهیم ادهیپ نیاز ماش و کنهیپارک ممنوع پارک م یتوجه به تابلو
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شهیم یقیعم نفس سیو به داخل ب کنهیب*غ*ل م ی... ترنم رو به آرومک  تانمار
ستاررهیم سمتش م دنیبا د ی... پر سروش به   ی: چهگیو م ادیترنم تو ب*غ*ل 

 شده آقا؟
 از حال رفت هوی دونمی: نمسروش
ستار . آروم بر کنه..تا دکتر رو خ رهیو خودش م کنهیم تیهدا یاون رو به اتاق پر

.. .زنهیبه سرش م یب*و*سه ا یو به آروم ذارهیتنها تخت اتاق م یترنم رو رو
زود خوب شو... من تحمل  ی: خانومگهیو م رهیگیدستش م یدست ترنم رو تو

 نمتیبب ینجوریندارم ا
 : سالمدکتر

به  ... دکتر شددروعرهیگیو از ترنم فاصددله م دهیتکون م یسددر یحوصددلگ یب با
 کنهیترنم م ی نهیمعا

 ن؟یدار یدختر خانوم چه نسبت نی: با ادکتر
 : زنمهگهیمکث م بدون
 شهیکارش مشغول م یو به ادامه  گهینم یزیچ دکتر

 شد؟ یدکتر چ -
 داره؟ یویکل هیماریب ی: همسرتون سابقه دکتر
 پرهیاز رخش م رنگ

 ؟یچ-
ستکنهیچپ چپ نگاش م دکتر شهیبه موهاش م ی.. د : هگیکنان م و من من ک

 دونمینم
 رهیدکتر توهم م یاخما
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 ؟یچ یعنی: دکتر
 بگه یچ دونهینم

س هیاز کل یکیکه معلومه  نجوری... استیخوب ن ادی: حالش زدکتر  بیهاش آ
س یبد شخ نطوریو ا دهیر از  شیبه خاطر کتک خردن ب دیبا دمیم  یکه من ت

 اندازه باشه
نه  با حال خرابش طع  یلی.. دلادی... حرصددش در مرهیگیدکتر رو م یوجود 
 بده حیزن هم توض نیبخواد به ا نهیبینم
 هیگتو زند جایدخالت ب ی: خانوم محترم شددما بهتره به جاگهیم یلحن خشددن با

 نیمردم به کارتون برس
همه خشددونت جا  نیحرف زدن آماده کرده بود از ا یکه خودش رو برا دکتر

 یچند لحظه مکث چشددم غره ا ... بعد ازمونهیو حرف تو دهنش م خورهیم
 رهیو نگاش رو از دکتر بگ نهیرو لباش بش یپوزخند شهیکه باعث م رهیبهش م

 شهیو از اتاق خارج م گهیم یزیبه پرستار چ دکتر
 جوجه دکتر جواب پس بدم نیبه ا امیمونده که ب نمیفقط هم -

 فتهیحرف دکتر م ادیو  فتهیبه ترنم م نگاش
 شدم؟ بهیحد غر نیتا ا یعنی... ؟یفتبهم نگ یزیپس چرا چ-

 رهیگیم یبگیهمه غر نیاز ا دلش
 قاتشیتا کار تزر نیمنتظر باشدد رونی: لطفا بگهیو م شددهیوارد اتاق م یپرسددتار

 تموم بشه
 شهیو از اتاق خارج م دهیتکون م یسر
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 شهینم نجوریبفهمم ترنم چش شده؟... ا دی: باکنهیلب زمزمه م ریز
 هکه سراغ داره مهران یمناسب ی نهیوجودش رو گرفته... تنها گزتمام  یبد دلهره

 رو روشن کنم زیهمه چ فیباهاش حرف بزنم و تکل دیامشب با نیهم-
شم غره  ادیبه خودش م شیزنگ گوش یصدا با ر با پرستا یو بدون توجه به چ

 : بعله؟گهیو م دهیتمام تلفن رو جواب م یخونسرد
 : کوفت بعلهاشکان

 ییتواشکان -
 : پس نه عمه اتماشکان

 اشکان-
 ؟یریو از حال و روزم خبر بگ یزنگ برام بزن کی دی: مرگ.. تو نبااشکان

 روزا بدجور اعصاب داغونه نیشرمنده ام به خدا... ا-
 : باز چه مرگت شده؟اشکان

 اشکان شمیم وونهیدارم د -
 : باز ترنم؟!اشکان

 ام کنه؟ وونهید نطوریکه بتونه ا هم هست یا گهیمگه به جز ترنم کس د-
 هیچه برسه به بق گهید یبرد ادیرو از  قتیشف قی: نه واال... رفاشکان

روزا حساب روز و  نیاز دستم خارج شده اشکان... ا میحساب و کتاب زندگ-
 شبم رو هم گم کردم

 گه؟یم ی: ترنم چاشکان
 نه گهیفقط م-

 دوستت نداره؟ گهی: ماشکان
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 یتاما بدبخ کنهیم یداره لجباز دونسددتمیحداقل م گفتیم یجورنیا کاشیا-
قبولت  هگیبارها و بارها به دوست داشتنش اعتراف کرده اما م نکهیبا ا نجاستیا

 ندارم
... یکن خودت رو بهش نشون بد یرفتار کن و سع متی: باهاش با مالاشکان

 بهت گفتم یکه چ ادتهی... یکن خشونت رفتارت رو کمتر کن یسع
اشکان رفتارش رو عوض کرده بود و  یکه بخاطر حرفا فتهیم یاون چند بار ادی

با ترنم حرف زده بود ول یجلو نا و مهران اونطور  ندا ما نه   دید یوقت یدر خو
خودش رو  ی وهیبعد از رفتن اشکان دوباره ش دهیاشکان جواب نم یراهکارها

 شرکت اونطور با ترنم رفتار کرد یگرفت و تو شیدر پ
 : سروش؟!شکانا

 ه؟یچ گهیهان؟... د-
 ؟یکه در نبود من گند نزد انای: احاشکان

 ادینه ز-
 ه؟ی: منظورت چاشکان

 کنهیم فیاشکان تعر یبرا ریاز اتفاقات اخ یخالصه ا هی
 ؟ی:چددداشکان

مجبورم با زور وارد عمل  دهیجواب نم متیمال یکنم وقت کاریچ یگیخب -
 بشم

 ؟یآدم بش یخوای: تو نماشکان
 نکن حتینص گهید یکیاشکان تو رو خدا تو -
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 ؟یی: االن کجااشکان
 مارستانیب-

 ؟یچ یواسه  مارستانی: باشکان
 حال ترنم بد شده-

 سروش؟... آخه چرا؟ یگیم ی: چاشکان
فکر  رمیمیم یاشددکان... دارم از نگران دونمینم یخودم هم درسددت و حسدداب-

 گفتیحال افتاده... دکتر م نیبهش زده بود به اکه منصور  ییکنم به خاطر کتکا
س هیکل شب مدهید بیاش آ ضوع  دونمیبا مهران حرف بزنم.. م خوامی... ام مو

 ارمیسر در ب زیاز همه چ دی... بادونهیرو م
شکان سروش باز دعوا راه نندازا  رو خراب زیهمه چ شتریکارات ب نی... با اای: 

 یکنیم
 : آقاپرستار

 گردهیر به عقب برمپرستا یصدا با
 دییلحظه.... بفرما هیاشکان -

 نیرو ببر مارتونیب دیتونی: مپرستار
 برم دیباشه اومدم... اشکان من با-

 زیبه همه چ ی: سروش گند نزناشکان
 نترس حواسم هست-

کان قت اترسددمیهم م نی: از هماشدد  هیقراره  یعنی یگیم ینجوری... هر و
 یراه بنداز یخرابکار

 برم دیمن با اشکان-
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 خبرم نذار ی: نه برو... باشکان
 باشه خداحافظ-
 یو بعد به اون اتاق کنهیرو حسدداب م زی... همه چیحسددابدار رهیسددرعت م به
شما شهیوارد اتاق م نکهی... همدهیکه ترنم توش خواب رهیم نم رو باز تر مهین یچ
 به؟ت خو: ترنم حالگهیو م کنهیم شتریسرعتش رو ب ی... با نگراننهیبیم

 کنهیچشماش رو باز و بسته م یحالیبا ب ترنم
 ؟یبهم نگفت یزی... چرا چیچت شد؟... تو که من رو کشت هویآخه -
 رهیدکتر دوباره اخماش تو هم م دنید با

ظب موا دیبا نایاز ا شددتری: خانم خانما بگهیو م ندازهیبه ترنم م ینگاه دکتر
 یخودت باش

 گهینم یزیو چ زنهیم یجون یلبخند ب ترنم
 د؟یکنینم زیتجو ییدارو-

من  کرده... فقط زیپزشک معالجشون براشون دارو تجو گنی: خانومتون مدکتر
 نیندار یموصوع خبر نیاز ا یهستن که حت یموندم شما چه جور شوهر

 نی: بهتره اگهیو م کشدددهیجوابش رو بده که دکتر ابروهاش رو تو هم م خوادیم
ناد .. نداره یا گهی...مشددکل ددیبهش توجه کن شددتریو ب نیرینگ دهیدردا رو 

 دشیببر دیتونیم
اش نگ ی...بعد از رفتن دکتر با ناراحت شددهیحرف از اتاق خارج م نیبعد از ا و

ترس ...اسشهیترنم مواجه م یکه با چشماس بسته  چرخونهیرو به سمت ترنم م
 کنهی... با ترس ترنم رو صدا مفتهیدوباره به جونش م
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 !ترنم؟-
 نهیشیرو لبم م یترنم لبخند آرامش بخش یباز شدن چشما با
 یفکر کردم دوباره از حال رفت-

 نهیتا بش کنهیو کمکش م رهیگیترنم م یبازو ریرو ز دستش
 تونمی: خودم مگهیبا ناله م ترنم

 ندازهیبه ترنم م ینگاه تیعصبان با
 ذار کمکت کنمب ستینکن... هنوز حالت خوب ن یترنم با اعصاب من باز-

از  اما تعادل رو ادیب نییاز تخت پا کنهیم یو سددع زنهیدسددتش رو کنار م ترنم
 دهیدست م

سر هی با شم م دهیترنم رو تو ب*غ*لش جا م عیحرکت   یارد گهی: دگهیو با خ
 یاریمن رو باال م یاون رو

 وونه؟ید یکنیم کاری: چترنم
 کردمیاز اول م دیکه با یهمون کار-

ضاتوج بدون شار م یه به اعترا سمت  دهیترنم اون رو محکم به خودش ف و به 
... قدمهاش رو کوتاه رهیگیهمه سددبک بودن ترنم دلش م نی... از ارهیم نیماشدد

شما کنهیم ضعف ترنم خ یبه چ شده از  سته   نیهم خوادی... دلش مشهیم رهیب
به  ندیتو آغوشش باشه... با رس شتریکوتاه ساعتها طول بکشه و عشقش ب ریمس

بعد  یول ندازهیعقب م یبه صددندل یو نگاه کنهیمکث م یلحظه ا نیماشدد
 و ذارهیم یصددندل ی... ترنم رو آروم روکنهیو در جلو رو باز م شددهیم مونیپشدد

تا ترنم راحت تر باشددده... بعد با  خوابونهیرو م ی... صددندلبندهیکمربند رو م
: کنهیوم زمزمه مدر آر تن... با بسددکشددهیم یقیو نفس عم کنهیلبخند نگاش م
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تا رسدد ینجوریا ماشدددات م دنیبهتره...  حت تر ت خانوم  کنمیبه مقصدددد را
 من یکوچولو

 ی... با حسرت نگاهکنهیمهران حرکت م یو به سمت خونه  شهیم نیماش سوار
بره اون ب بهیپسددر غر هی یترنم رو به خونه  خوادیاصددال دلش نم ندازهیبه ترنم م

 نیا شددهی... مگه مکنهیراه به راه به ترنم لطف م که ی... مهران... مهران؟یهم ک
 باشه لیدل یهمه لطف ب

نه... نفس ک یرو کنار ترنم سپر یشتریتا بتونه لحظات ب رونهیرو آروم م نیماش
 دارن دنشیآروم ترنم نشون از خواب یها
 خودم ببرمت یبه خونه  شدیم کاشی: اگهیو زمزمه وار م کشهیم یآه
 ...شهیکه نم دونهیخودش هم خوب م یول
 تا به زور ببرمت یحداقل زنم بود کاشیا-

که اگه ترنم زنش بود  دونهی.. خوب مرهیگیحرفش خندش م نیهم از ا خودش
 نداشت یمشکل گهیکه د

.. لحظه به لحظه که به خونه شددهیم رهیو به رو به رو خ رهیگیرو از ترنم م نگاش
 کنهیم یابت یاز قبل ب شتریدلش ب شنیم کیمهران نزد ی
 دهیم هیتک نیماش ی شهیو به ش کنهیرو خاموش م نیبه سر کوچه ماش دنیرس با

و  شددهینداره... به سددمت ترنم خم م یچاره ا دونهیبشدده اما م ادهیپ ادینم دلش
باز م ندش رو  نهیکمرب با خوادیکه م نی... همک به ل گاهش  قب ن م ترن یبره ع

 تشینها هتینها گهیبه خودش م طنتیو باشدد نهیشددیرو لبش م ی... لبخندفتهیم
 شهیکه نم دترب نی... از اگهیبهم بزنه د یلیس هیبشه و  داریکه ب نهیا
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.. .چرخونهیصورت ترنم رو به سمت خودش م یو به آروم ندازهیباال م یا شونه
شماش رو خ ه چند لحظ ی... براذارهیترنم م یو لباش رو لبا بندهیآروم م یلیچ

م ترن یبرا شدددهیادامه بده... هم دیکه نبا دونهی.. م.مونهیحرکت م یبا لذت ب
عجول  شددهیباعث م ریخا یو عذابها هایدور نیا یقائل بود ول یاحترام خاصدد

از ترنم فاصددله  یو با ناراحت ذارهیترنم م یلبا یرو یباشددده... ب*و*سددده ا
 ...رهیگیم

شه... اما ترنم  یته دلش خال شهیکه باعث م خورهیم یترنم تکون یپلکا  داریبب
 شهیجا به جا م کمیفقط  شهینم

 رهیگیخورده عذاب وجدان م هی
 : سروشمترنم

و  کنهیآروم اسددم اون رو صدددا م یلیخواب خ یکه تو شددنوهیترنم رو م یصدددا
ش سبونهیم شهیسرش رو به  شنچ سمش از زبون ترنم اون هم به ا دنی... از   نیا

 نهیشیرو لبش م ینیصورت لبخند غمگ
 یلی.. خیکردم خانوم تتیاذ یلیاسفم ترنمم... خ: متگهیم رلبیز

ش از ستاش ب یکنه اون رو رو داریترنم رو ب نکهیو بدون ا شهیم ادهیپ نیما لند د
به سددمت خونه  کنهیم مهران  یخونه  کینزد نکهی... همفتهیمهران را م یو 
 کنهیطرف و اون طرف نگاه م نیبه ا یکه با نگران نهیبیدر م یاون رو جلو رسهیم
 منتظر ترنمه؟ یعنی-

سروش با دو خودش رو به  یترنم تو دستا دنیو با د چرخونهیسرش رو م مهران
 رسونهیاونا م
 : ترنم چش شده؟مهران
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جا بذارمش بعد سوال  هیحال و روزش رو... اول بذار  ینیبی: نمگهیحرص م با
 بشه داریب خومیبپرس... نم

 دیائحرفش رو ت یگفته شددد با نگرانکه با حرص  ییبدون توجه به حرفا مهران
 کنهیم

 ... بده ببرمش تو خونهیگی: آره... راست ممهران
 مشبری: الزم نکرده.. خودم مگهیو با خشم م زنهیم یشونه اش به مهران تنه ا با

 برهیباال م میو دستاش رو با عالمت تسل رهیگیخندش م مهران
 شهیان ممهر یوارد خونه  رهیبگ یاجازه ا نکهیا بدون

 ایگرفتیهم م یاجازه ا هی: بد نبود مهران
 اتاقش کجاست؟-

. .کنهیم تیو اون رو به سددمت اتاق ترنم هدا فتهیجلوتر از سددروش راه م مهران
مت و به س ستهیمیمهران از حرکت وا هوی رنیکه به سمت اتاق ترنم م نجوریهم

 گردهیسروش برم
 حالش بد شده؟ شبید هیداری: نکنه به خاطر بگهیم دهیپر یرنگ با

گاه  رهیو حرارت بدنش به شدت باال م پرهیاز ابروهاش باال م یکی ناخودآ
 ؟یگفت یتو چ-

: حتما به خاطر من حالش بد گهیو م دهیتکون م یسددر یبا حواس پرت مهران
 موندیم داریبه خاطر حال خرابم باال سرم ب دیشده... نبا

 رهیتو هم م شتریب اخماش
 ؟یگیم یدار ی. تو چبا توام..-
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تاق : ببرش تو اون اگهیو م کنهیاتاق م هیبه  یتوجه به حرفش اشدداره ا یب مهران
 برم دکتر خبر کنم دیمن با
 امیدکتر م شهی: الزم نکرده... االن دارم از پگهیم خشن

و همونجور که ترنم رو تو دسددتاش  رهیبلند به سددمت اتاق م یهم با قدمها بعد
سر اتاق مکنهیرو باز م داره با آرنج در سر تا  شمش به  چرخهی... نگاش   هیو چ

ترنم  یمانتو خوادی... مذارهیتخت م ی... آروم ترنمش رو روفتهینفره م هیتخت 
 شهیمهران متوقف م یکه با صدا ارهیرو در ب
 گفت؟ ی: دکتر چمهران

پسددر تا سددر حد مرگ  نی... از اندازهیبه مهران م یو نگاه سددتهیمیوا راسددت
سونهیبلند خودش رو مهران م یمتنفره... با قدمها س ی قهیبه  یو چنگ ر ش لبا

 زنهیم
 ؟یکنیم یدار کاری: سروش چمهران
و از اتاق  کشدددهیجوابش رو بده همونجور اون رو دنبال خودش م نکهیا بدون

 کنهیترنم دور م
 ؟یشد وونهی: دمهران

و اون رو محکم به  کنهیم اش رو ول قهیکه کامال از اتاق ترنم دور شدددن  یوقت
 کوبهیم وارید
 فکر کن آره یجنابعال-

 رهیاز شدت درد اخماش تو هم م مهران
 ؟یزدیم یداشت یتو چه زر مفت-
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شونه اش رو که به خاطر برخورد به د مهران  لهمایدرد گرفته م واریهمونجور که 
 خودت؟ یواسه  یگیم ی: چگهیم

. سوال بود؟.. داریب شبیچرا ترنم د گمیرم م: داگهیشده م دیکل یدندونا نیب از
 واضح ترش کنم؟ ایواضح بود 

 نهیشیرو لبش م یو لبخند شهیم هیقض یتازه متوجه  مهران
 بود؟ نی: سوالت امهران
ز قبل تر ا یعصب شهیکه باعث م پرسهیسوال رو م نیا یچنان با خونسرد مهران

 هنش داریکنه تا ترنم بکه صداش رو بلند ن کنهیرو م شیسع یبشه.. همه 
 نبود یکه تو گفت ینیآره.. اما جوابم ا-

سه مهران شت وا  دیسواله با نیجواب ا ی: خب... اگه واقعا تمام حرص و جو
 ترنم نتونست بخوابه نیهم یحالم بد بود واسه  شبیبگم د

 کنهیتعجب نگاش م با
 ؟یچ-

 تب داشتم ترنم مواظبم بود شبید گمی: ممهران
نهیا خودش تکرار مب مدام باش.. تو ک باش... سددروش آروم  : سددروش آروم 

 یبه در کن دونیاز م یرو با خونسرد بیرق دی... بایتونیم
 راه بندازه و باعث بشه حال ترنمش خراب تر بشه گهید یدعوا هی خوادینم

نشدده که از شدددت حسددادت چه  دهیتا تو کالمش د کنهیرو م شیسددع ی همه
 خورهیم یحرص
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... ترنم با اون قلب مهربونش سددتین یتازه ا زیکه چ نی.. انهیضددوع اپس مو-
پرستار  هیبه فکر  یتعجب داشت اما بهتره جنابعال یجا کردیکار رو نم نیاگه ا
 یخودت باش یبرا دیجد

 زنهیم یو چشمک خندهیم مهران
تار پرس هیفرشته کوچولو رو ول کنم و برم  نی: اونوقت چرا؟... مگه خلم امهران

 استخدام کنم
 : فرشته؟!گهیزده م بهت

شما مهران شته کوچولو هی: آره... گهیخندون م ییبا چ شتن یفر ست دا ... یدو
 گفت؟ یدکتر چ ینگفت یراست

شم به مهران نگاه م با سوالش م کنهیخ ف : بهتره مراقب حرگهیو بدون توجه به 
ش سنر یحالش بتونه از تو نی... فکر نکنم ترنم هم با ایزدنت با  یتاره غول پر

 هیپرستاره درست و حساب هیکنه... اون خودش محتاج 
هم که شدددده  شددبشید هیداریجبران ب ی: نگران نباش من هسددتم... برامهران

 کنمیازش مراقبت م مونمویم داریامشب من ب
ساس خفگ از ست م یشدت حرص اح  یدو تا از دکمه ها یکی... دهیبهش د

 کنهیرو باز م راهنشیپ یباال
 : اگه گرمته کولر بزنم؟گهیم طنتیبا ش رانمه
نکن به زور وارد عمل  ی... کاریکنیرو شددروع م یبد هیباز یمهران دار نیبب-

شم.. من نم سرت رو ت یخودیفکر ب نمیاگه بب یکنم ول تیترنم رو اذ خوامیب و 
 برمیدرنگ ترنم رو با خودم م یبدون لحظه ا یدار

 ؟ی: اونوقت چه جورگهیو م کنهیشلوارش م بیدستاش رو تو ج مهران
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شناخت دیتا حاال با- ش یمن رو   شیکه جا بزنم... چه جور ستمین ی.. آدمیبا
 دمیبا عمل نشون م گمیرو با زبون نم

 ادیجا نم چیکه ترنم با تو ه یدونی: خودت هم خوب ممهران
 به زور یحت برمشیکه اگه بخوام م یدونیرو خوب م نیتو هم ا-

 خودت یونه : البد خمهران
 ه؟یخودم... حرف یآره خونه -

 ییآدم ربا گنیم نیبه ا یکنی: فکر نممهران
 نه اصال-

به هر چ یفراموش کرده بوم که جنابعال نوی: اون رو که بعله.. امهران  یزیکال 
 دیکنیکه به ضررتونه فکر نم

 ماستیهمه آروم ن نیا شهیمن هم یاریمن رو باال ب ینکن اون رو یمهران سع-
 فقط بخاطر خواهرته... باالخره گمینم یزیو چ امیدارم کوتاه م ینیبیاالن اگه م

 تنها دوست ترنم بوده و هست
 ندازهیباال م ییابرو مهران

 ییترنم رو داشته... من دوست ندارم ترنم رو از کسا یسالها هم هوا نیتمام ا-
شددماها رو از  که ترنم دوسددت نداره دونمیکه دوسددت داره جدا کنم... خوب م

 دست بده... پس نذار رفتارم رو عوض کنم
 ؟یریبگ میتصم ندشیآ یبرا یکه بخوا یترنم هست هی: اونوقت تو کمهران

 تو فکر ن همه کارش-
 رو بفهم نی... ایشیترنم نم یهمه کاره  ی: با فکر کردن من جنابعالمهران
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 نیبه هم یاگه بخوا... مونمیترنم بودم و همه کاره اش م یکاره  یمن همه -
 ترنم رو کنم یعالقه  تیکه رعا کنمینم نیتضم گهید یرفتارات ادامه بد

بار  هی هی: فقط کافگهیو م ارهیباال م دیتهد یاشدداره اش رو به نشددونه  انگشددت
 نجاینه تنها ترنم رو از ا گهیسر و تهت بشنوم اون وقت د یب یحرفا نیاز ا گهید
... ترنم عشق منه اجازه رمیگیا شماها رو هم ازش ممراوده ب یبلکه اجازه  برمیم

 شیکه شددده راضدد یمتی... من اون رو به هر قرتشیاز من بگ چکسیه دمینم
بار از دست دادمش  هی.. من ارهیاون رو از چنگم در ب یکس دمیاجازه نم کنمیم

 دمیوباره از دستش نم یمتیق چیبه ه
 و بعد به کنهیبه مهران م ینگاه یبا نگران ادیکه از اتاق م یناله ا یصددددا با

پشددت سددرش حرکت  ی.. مهران هم با نگرانرهیسددرعت به سددمت اتاق ترنم م
 کنهیم
 شیشددونیدرشددت عرق رو پ یکه دونه ها نهیبیوارد شدددن به اتاق ترنم رو م با

 کنهینشسته و با ناله اسم اون رو صدا م
 رهیگیو دستش رو م رسونهیرو به ترنم م خودش

 : تبم که نداره.. پس چشه؟گهیموار  زمزمه
... 
 : مهران ترنم چش شده؟گهیم یحوصلگ یب با

 ؟یپرسیبعد از من م شی: خوبه تو دکتر بردمهران
 ندازهیبه اطراف م ینگاه یشونیپر با
 ستیاصال حالش خوب ن نکهیرد... ا قیبهش تزر یپس اون دکتر چ-

 : سروشترنم
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 شهیاش حبس م نهیتو س نفس
 روش نرو: سترنم

 نهیشیتو گلوش م یبد بغض
 نهیبی: فکر کنم داره کاب*و*س ممهران

 : سروش تو رو خدا تنهام نذارترنم
 خانومم ذارمیتنهات نم گهید چوقتی: هگهیبغض م با

 امروزش رو خورده؟ ی: داروهامهران
 گردهیبه سمت مهران برم عیسر

 کدوم داروها؟-
بسته  هی... کنهیاون رو باز م رهیم زیم یوتوجه به حرفش به سمت کش یب مهران

 ارهیم رونیب یرنگ یپر از قرصها
 هستن نجای: نخورده... همه امهران

 هستن؟ یچ نایا-
 نکردم ی: سروشم من کارترنم

 رهیگیم شیوجودش آت یحرف ترنم همه  نیا با
 ... داروهاش رو نخوردهشهیم تیکن... داره اذ دارشی: بمهران

 ... جوابم رو بده؟یلعنت هیچ یهمه دارو برا نی.. ا؟یگیم یدار یتو چ-
 : مامانترنم
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 ای: دونستن تو در حال حاضر مهمتره گهیو م گردهیبا خشم به سمت برم مهران
... دختره ؟یبردار تیدست از خودخواه یخوایهم نم نجایحال خرابه ترنم.. ا

 ؟یخوایتو از من جواب م دهیداره جون م
... آروم ترنم رو صدددا دهیبار حق رو به مهران م نیاول یرا... بشددهیم سدداکت

 : ترنمم...زنهیم
 ... مامانشتیپ امیب خوامیم ی: مامانترنم

 شو داری... بینیبیخواب م یدار زمی... ترنمف عزیخانم-
ست ترنم رو تکون م با ... مهران چند تا قرص کنهیصداش م متیو با مال دهید

 رهیگیطرفش مو به  کنهیرو از جاش جدا م
 ارمیبخوره... بهش بده.. من برم آب ب دیرو با نای: امهران

 ندازهیم یو بزرگ نگاه کیکوچ یو به قرصا دهیتکون م یسر
 شو داریب زمیعز-

و با  زنهیکنار م یرو به آروم دنیعرق کرده ترنم چسددب هیشددونیکه به پ ییموها
 کنهیعشقش رو نوازش م یگونه  یمهربون
ن.. ک دارشی.. بسدتیکارا ن نی: االن وقت اگهیو م گردهیآب برم وانیبا ل مهران

 ممکنه حالش بدتر بشه
 کنهیو بلند تر از قبل صداش م شهیحرف مهران نگران تر م نیا با
 ترنم-

 خورنیترنم تکون م یپلکا
 ینیبیخواب م یشو... دار داریب زمیعز-
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 یجیخوابه... ترنم با گ اما معلومه خماره کنهیکم کم چشددماش رو باز م ترنم
 ندازهیبه سروش و مهران م ینگاه
 نجای: تو اگهیخطاب به سروش م بعد

 .....کنیم کاری: چشهیم فیکم کم ضع صداش
 فتنیحرفش تموم نشده که دوباره چشماش رو هم م هنوز

 ... قرصاش رو بهش بدهیکنیم کاریچ یمعلومه دار چی:همهران
 عیسددر شددنیخورده باز م هیترنم  یچشددما نکهیهم و دهیرو دوباره تکون م ترنم

 یقرصت رو بخور دی: ترنم دهنت رو باز کن باگهیم
ست به کار م کنهیگنگ نگاش م ترنم که  نهکیو ترنم رو مجبور م شهیخودش د

 دونه دونه قرصا رو بخوره یداریتو خواب و ب
نه ک کینزدآب رو به دهن ترنم  وانیل خوادیو م نهیشددیکنار تخت ترنم م مهران

 یاساس یچشم غره  هی... بعد از زنهیچنگ م وانیو با خشم به ل دهیکه اجازه نم
 تا آب رو بخوره کنهیبه مهران به ترنم کمک م

رو به دسددت مهران  وانیترنم راحت شددد ل یبابت داروها الشیخ نکهیاز ا بعد
 دهیرسددن شیتا دراز بکشدده... هنوز سددر ترنم به بال کنهیو ترنم رو مجبور م دهیم

 خواب آرومتر از قبل هی... اما رهیدوباره به خواب م
 ؟یآخه چت شده خانم -

ها آروم مه  باز م یمانتو یآروم دک نهیترنم رو  مانتوش رو از تنش در  ک و 
 دنی... از دهفتیکه چشمش به بدن ترنم ب شهیباز ترنم باعث م مهی...لباس نارهیم

 ...رهبیم ادیرو از  دنیبدن کبود ترنم نفس کش
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 کردن ترنم؟ کاریباهات چ ایاون لعنت-
نشه... شال رو از سر  دهیکه برق شک تو چشماش د کنهیرو م شیسع ی همه

جدا م پسیو کل دارهیترنم برم هاش  نهیرو از مو کارش ک مام  عد از ات ... ب
 زنهیترنم م یبه موها یو ب*و*سه ا شهیناخواسته خم م

م و با خش کنهیم ی... اخمفتهیبه مهران م چشمش ارهیکه سرش رو باال م نیهم
 ؟یکنیم کاریچ نجای: تو اگهیم

 ی: فکر کنم هونقدر که من نامحرمم جنابعالگهیو م ندازهیباال م ییابرو مهران
 یهم نامحرم

به جا ندازهیبه مهران م ینگاه چنان با رهیگیترس خنده اش م یکه مهران   ...
شام هم بمون فقط  یکن داداش خواست: تعارف نگهیو م رهیخنده به سمت در م

 ؟یخودت شام درست کن دیسرآشپز خوابه با
.. حال و روز افتاده نیکه ترنم به ا ستین ی: الککنهیلب زمزمه م ریحرص ز با

 کشهیاز بس ازش کار م
 کشهیم یآه
 تنهات بذارم نجایا ادیبا خودم ببرمت ترنم... دلم نم شدیم کاشیا-

 کنهیرو م مایقد یهوا دلش
... کنهینگاش م یو با لبخنده مهربون شدددهیترنم باال م ی نهیسدد یرو تا رو پتو

 بردیکه ترنم رو م مایاز ترنمش دل بکنه... دوست داره مثله قد ادیاصال دلش نم
 نهیس ی... کنارش دراز بکشه و سر ترنم رو رودیکشیتو اتاقش و کنارش دراز م

 کردهم رو ترن یبا موها یباز یاش بذاره... دلش هوا
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حال عج هی که اون رو ب دایپ یبیحس و  ته  شددتریکرده  بل دلبسدد رنم ت یاز ق
 شهیم رهیو به ترنم خ رهیفرو م ینیدلنش ی... تو خلسه کنهیم

 بخوابما خوامی... م؟یری: نممهران
 شهیمهران از حس و حال قشنگش خارج م طونیش یصدا دنیشن با
 یبهش بگه خ برو کپه  سددتین یی : بر خرمگس معرکه لعنت...گهیم ضیغ با

 که من بخوام بدزدم یدار یبا ارزش زیمرگت رو بذار.. آخه چه چ
 شنوهیمهران رو از پشت سرش م یصدا

مهربون که هر لحظه امکان ربوده شدددنش توسددط  یفرشددته کوچولو هی: مهران
 هست یجنابعال

 مهربون صاحب داره یفرشته کوچولو نیباشه ا ادتی-
 نمیبیست؟.. من که نم: کجامهران

خ*ی*ا*ن*ت در امانت  یامانته و اگه بخوا نجایتو واسددتاده... اون ا یجلو-
 یندوی... خوب می... پس بهتره خوب ازش مراقبت کنذارمیزنده ات نم یبکن

 پس حواست به کارات باشه خوامیکه چقدر خاطرش رو م
ند مهران نهیم یپوزخ خاطرش عزز قدر  بد زی: ترنم اون که  ون خرده هسدددت 

 دارمیتخم چشمام نگه م یهم اون رو رو یجنابعال یشایفرما
 یداریدور برم یادیز یدار گهید-

دختر من رو  نی: اگهیم ذارهیترنم م ی نهیسدد یکه دسددتش رو رو همونجور
 یشددخ  سددوم ادیخوشددم نم چی... هخوامیدختر رو م نی... من هم اخوادیم

 ه؟یاون شخ  سوم چ جواب ترنم به دونمیهر چند م ادیوسطمون ب
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 ؟یترنم کن یخونواده  یبرا یفکر هیبهتره  اتیچرند نیا ی: به جامهران
که ترنم دسددتش رو تو ی نهیسدد یدسددتش رو از رو خوادیم  یترنم برداره 

 ذارهیدستش م یو سرش رو رو رهیگیب*غ*لش م
کشدده ب رونیدسددتش رو از سددر ترنم ب نکهی... بدون انهیشددیرو لباش م یلبخند

 ه؟ی: منظورت چگهیم
 کنند؟یم تشی: خونوادش بدجور اذمهران

 رهیتو هم م اخماش
 دونندیرو م زیهمه چ گهی.. چرا؟.. اونا که د؟یچ-

تا مرد دمهران ها و دو  طا پدربزرگش بودن  کنمیکه فکر م گهی: امروز  عمو 
 با من راه انداختن یحساب یدعوا هیاومدن 

 پسر باشه هی یهمخونه  نزشویکه بذارن دختر عز یانتظار ندار-
 !زشون؟ی: دختر عزمهران

.... 
 ؟یجواب ندار هی: چمهران

 مونندیکنم.. اونا هم پش کاریچ یگیم-
 : فکر نکنم بتونه اونا رو ببخشهمهران

 حرفاست نی.. ترنم مهربون تر از ابخشهیم-
 نداره دنشونیو نبخش دنیبه بخش یآدما ربط هی: مهربونمهران

 ه؟یمنظورت چ-
صحبت کن...  یکاف ی: منظورم به اندازه مهران شون  شنه... باها ضخ و رو وا
 قبل از من با ترنم صحبت کرده بودن نکهیمثل ا



wWw.Roman4u.iR  1506 

 

 فتهیم دیگونه هاش د یسرخ و رد اشک رو یامروز که ترنم رو با چشما ادی
 اومدن؟ ی: کگهیم یناراحت با

 : صبحمهران
 بود نیاش ا هیگر لیپس دل-

 شهیم تیداره اذ یلی: خمهران
م ترن یاشتباهاتشون باز هم خونواده  ی... اونا با همه شهیهم که نم ینجوریا-

 هستن
 : اونا ترنم رو نابود کردنمهران

 جبران کنند خوانیحاال م-
شه..  ینداره ترنم با اونا رابطه ا یلیچند خودش هم تما هر شته با  یحرف ادیدا

 فتهیترنم م یطاها و نامادر
 رهید یلیخ ی: ولانمهر

و  هدیبکشددده که ترنم اجازه نم رونیترنم ب یدسددتا نیدسددتش رو از ب خوادیم
 دهیمحکمتر از قبل فشار م

 یکنیچرا حرف ترنم رو تکرار م-
 دمی: چون حرفاش رو شنمهران

 گفته؟ یمگه ترنم چ-
 خودش بهت بگه یروز هی دیبگم... شا تونمی: نممهران

 کشهیم رونیترنم ب یدستا نیستش رو ا ب یآروم به
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همه قرص  نی... اصال بهم بگو ترنم چشه؟...چرا ارمیمیم یمن دارم از نگران-
 خورهیم

و از  دهیبه نشددونه تاسددف تکون م یجوابش رو بده فقط سددر نکهیبدون ا مهران
 داغون از اتاق یبا اعصدداب کنهیترنم مرتب م ی... پتو رو روشددهیاتاق خارج م

س یکه رو نهیبین رو م.. مهراشهیخارج م سته و داره  ش شهیم گاریمبل ن .. رو .ک
 نهیشیمهران م یبه رو

 کنهیبهم بگو ترنم چرا دارو مصرف م-
 داره کدومش رو بگم؟ ادیز لی: دلمهران

 ه؟یمنظورت چ-
داغون باشدده چرا دارو مصددرف  یو جسددم یکه از لحاظ روح ی: کسددمهران

 کنه؟یم
 یچه درد یتو بگو از لحاظ جسددم کنمیم خودم رو به راش یاز لحاظ روح-

 داره؟
 هاتیو خودخواه هایی: البد با زورگوزنهیم یپوزخند

 .. فقط بگو ترنم من چشه؟یبهتره احترام خودت رو داشته باش-
رو خراب نکن... ترنم اگه  زیهمه چ نیاز ا شددتریب رونی: سددروش برو بمهران

 ذاشتیم انتیخودش در جر خواستیم
ست خوامی... ترنم هم فعال باهام لجه... نمرمیجا نم چیه یتا نگ- ست ید از  ید

 دستش بدم
 کنهیاز اتاقا حرکت م یکیو به سمت  شهیاز جاش بلند م مهران

 کجا؟-
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م بخوبم بر دمیم حیترج شهینم تیحرف خال ی: وقتگهیم یحوصلگیبا ب مهران
 برو یتو هم هر وقت خسته شد

 مشبریم نجایامشب از ا نیهم ایترن چشه  یگیبهم م ای: مهران  گهیحرص م با
 دمینشونش م یپزشک درست و حساب هیو به 

 گهینگاش م تیبار با عصبان نیاول یبرا مهران
 دهید بیاش به شدددت آسدد هیکل هی یچیترنم چشدده.. ه یبدون یخوای: ممهران

ها یول خاطر کتک به  هاریاخ ینه  خاطر کتک به  که  باجونش  یی.. بل با که از 
 ؟یفهمی.. منهیاش ا هیدرد کل هیاصل لی.. دلخورده.

 زنهیبه مهران زل م یناباور با
 که اون......... نهی: و از همه مهمتر امهران

 ؟ی: اون چگهیم یدستپاچگ با
 .......گهی: اون دمهران

 ؟یدیچرا حرفت رو ادامه نم-
سروش... نم تونمی: نمگهیو م دهیم رونینفس لرزونش رو ب مهران ... ونمتیبگم 

 بدونه ینخواد کس دیمن بهش قول دادم... شا
توجه به اون به داخل اتاقش  یاما مهران ب دوزهینگاش رو به مهران م درمونده

رار اص یبرا یلی... دلشهیدرمونده م یخبر یهمه ب نی... از ابندهیو در رو م رهیم
ونه از با شدد تیو در نها ندازهی... نگاه آخر رو به در اتاق ترنم منهیبینم شددتریب

 شهیمهران خارج م یافتاده از خونه  ییها
****** 
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 &&ترنم&&
باز م مام رو  گاه کنمیچشدد تختم  ی...خودم رو روندازمیبه اطراف م یو ن

 و آغوش سروشه... مارستانیکه تو ذهنمه تخت ب یزیچ نی... آخرنمیبیم
... هشیم ... چشمام از شدت تعجب گردزنمیو پتو رو نار م نمیشیتخت م یرو

 نمیبیبودم م دهیمانتوم پوش ریکه ز یباز مهیلباس ن یخودم رو تو
 شده؟ یپس مانتوم چ-

 نمیبیم یلباس یجا یرو رو مانتو
 : ند دکند ده مد دهران مانتوم رو در آوردهکنمیلکنت زمزمه م با
 : نهگمیو م بندمیشدت خجالت چشمام رو م از
 فتمیسروش م ادی هوی

 ممکنه؟ یعنی-
شمام صخ زیچ چیه یول ارمیب ادیبه  شبیرو از د ییزایچ هیتا  بندمیرو م چ  یا

 یلیحالم خ کنمی... حس مامیم نییاز تختم پا یحوصددلگ ی... با بادینم ادمی
شرکت  رمیو م کنمیبهتره... تختم رو مرتب م صبحونه به  شم که بعد از  آماده ب

 فتهیبرم که چشمم به ساعت م
 ذارهیشدم... سروش زنده ام نم ارهچی... خدا بدددازدهی-
سام هجوم م با سمت لبا سام رو م برمیسرعت به  شمیو تند تند لبا  یگاه... نپو

 تو شرکت جا مونده... به ناچار ادیم ادمیرو بردارم که  فمیتا ک ندازمیبه اطراف م
 شد... من رفتم رمی: مهران دگمیو با داد م شمیاز اتاقم خارج م فیبدون ک

 شهیم دهیکه دستم کش دمیدر سالن نرسبه  هنوز
 عجله جوجه کوچولو؟ نی: کجا با امهران
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 گهی: شرکت دگمیو م گردمیتعجب برم با
 یخانوم خانوما... امروز استراحت مطلق ستین یاجی: احتمهران

 آخه چرا؟-
 یاستراحت کن دیهرکولت زنگ زدم و گفتم که با یاقا نی: صبح به امهران

 خوبم اما من که-
ن او کنهیم تیمن رو به سمت اتاقم هدا طنتیو با ش ذارهیرو شونه هام م دست

 فیکه ضددع ییاز اونجا یول یهسددت یخوب یلیموجوده خ یکه بعله... جنابعال
 سر کار یامروز بر یحق ندار یشد
 دوباره بخوابم رمیخسته ام م یلی: چه بهتر... خگمیو م شمیم یا ازهیخم

صال حرفش رو هم نزن... امروز به خاطر تو گهیو م کنهیرو تو هم م اخماش : ا
... لباسددت رو یبخواب یبر یخوایخونه موندم تا حوصددلت سددر نره بعد تو م

 کانگرو کوچولو االی... رونیعوض کن زود بپر ب
 یدیصفت عجق وجقه به من نسبت م ی: چرا هر چگمیاخم م با
 شهیو ازم دور م خندهیم زیر

تاقم ب کنمیرو عوض م لباسدددام به سددمت  خوامیم نکهی... همامیم رونیو از ا
 ادیآشپزخونه برم زنگ خونه به صدا در م

 کنمیمن باز م-
 دزد باشه؟ دیشا هیک نی: اول ببمهران

 زنهیآخه عقل کل دزد زنگ م-
 دوره زمونه مودب شدن نیا ی: دزدامهران

http://www.roman4u.ir/


 1511 شقعبه دیار سفر 

 شنومینم ییصدا چیاما ه دارمیرو برم شیو گوش رمیم فونیسمت آ به
 یرو درست نکرد فونیاه.. مهران.. آ-

 نداره صدا که داره ریرفت... حاال درسته تصو ادمی: مهران
 اون هم نداره گهید-

که درستش  ارمیرو ب یکیواجب شد  گهی: ِا... صداش هم رفت... پس دمهران
 کنه

 وفته بهت گفتم یلیمن که خ-
 رسمینم ییبه جا رمیگیم یکشت فونیبا آ ی.. هر چادیزنگ م یصدا باز

 ارمینفر رو ب هی: مونده بودم کال خراب بشه بعد مهران
 ... اون طرف پشت در خشکش زدیستیتو آدم بشو ن-

صددبحونه بخور... هر چند  ای... برهیم شددهینداره خودش خسددته م یبی: عمهران
 نهارت هم هستا

 رهیگیمهران حرصم م هیهمه خونسرد نیا از
 دارهیزنگ گذاشته و برنم ینجور دستش رو روطرف هم همو اون

 ه؟یک نمیبب رمیمن م-
 ای: باشه... زود بمهران
: نمکیلب غرغر م ریو ز کنمیجوابش رو بدم به سددمت در حرکت م نکهیا بدون

رو درسدددت کن اما مگه تو  فونیآ نی.. ده هزار بار بهش گفتم افکریب یپسددره 
 رهیگوشش م
 : اومدم بابا... چه خبر......گمیو م کنمیرو باز مدر  نهییکه سرم پا همونجور
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س دنید با شیکه مدتها انتظار اومدنش رو م یک .. .مونهیحرف تو دهنم م دمیک
اشک  و جوشش رهی... ضربان قلبم به شدت باال مشهیام حبس م نهینفس تو س

 کنمیرو در چشمام حس م
پاهام به شدددت قدرت  کنمیکنم.. حس م یریتا از سددقوطم جلوگ رمیگیم درو

 کم شدن و تحم وزن به ظاهر اندکم رو ندارن...
 قتهی: پس حقگهیو م شهیم رهیبهم خ یاشک یچشما با
 ؟یطاهر باالخره اومد-

 رهیگیو من رو تو آغوشش م زنهیجوام رو بده به مچ دستم چنگ م نکهیا بدون
م ازش .. دلدهیگذشددته رو م ی... آغوش گرمش طعم آشددنابندمیرو م چشددمام

از  شتریاز بابا... ب شتریاز طاها.. ب شتریاطرافم... ب یآدما یاز همه  شتریپره.. ب
همه  از کتریچون نزد ادیز یلی... آره دلم ازش پره خایدن یاز همه  شتریمونا... ب

شددد... درسددته مثله طاها بد نشددد..  وراونا از من د یهمه  یبه اندازه  یبود ول
سم نزد اما  یخالدرسته مثل بابا پشتم رو   ییجاها هینکرد... درسته مثل مونا پ

 راحت ازم گذشت یلیخ
 یحرف یعنی گمینم یچی... هکشددمیم یقیو آه عم کنمیچشددمام رو باز م آروم

سه  سته و فقط نفس گهینم یچیگفتن ندارم... اون هم ه یوا شماش رو ب ... چ
 کشهیم قیعم

قدر قه یکه حت رمیازش دلگ اون تام رو دورش حل مام  یول کنمینم دسدد با ت
 ادی.. فتمیچهار سدددال م نیا ادی... زترهیچرا از همه برام عز دونمینم ایدلخور

 اشیسرد ادی... هاشییاعتنا یب ادیطعنه هاش... 
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نهیم ادیتو وجودم فر یکی باش ترنم..  ی.. بز  هم اشیمهربون ادیانصددداف ن
 شدددیو مخشددنش غم نگاهش ر یکه از پشددت چهره  ییاون روزا ادی.. فتیب

 ازش گذشت شهینم یکه به راحت یا انهیمخف یتهایاون حما ادیخوند... 
 به یخبر چوقتیسددالها ه نیتمام ا ی: توکنهیزمزمه م یگوشددم به آروم کنار
ها خبر رو داد تا ساعت نیسروش ا ی... وقتیخواهر دمیزنده بودن تو نشن هیخوب

 یگیدروغ م یدار گفتمیو م کردمیانکارش م
و دستاش رو دو طرف صورتم قرار  کشهیم رونیمن رو از آغوشش ب آروم یلیخ
 دهیم

چشددماش محبت رو به  ی... توشددهیو دوباره سدداکت م زنهیچشددمام زل م تو
 مثل گذشته ها خونمیم یراحت
با بغض م کنمینگاش م تلخ از  ترکیکه نزد ییتو یاز همه اومد رتری: دگمیو 

 یهمه بود
 دونستمینم یچی: من هگهیار مو زمزمه و کنهینگام م مهربون

.. یتو دادگاه هم نبود ی.. حتشدددهی: مگه مگمیم رلبیو ز کنمینگاش م گنگ
سال که کنارم بود نی... مثل ایبرد ادیفکر کردم من رو از   ادمیبه  یول یچهار 

 ینبود
 زنمیبه سرم م یو ب*و*سه ا شهیخم م آروم

اون چها سددال..  یتو یت.. حشددهی... همیبودم خواهر ادتیبه  شددهی: همطاهر
 کردمیفقط فکر م

 : که قاتل ترانه امدمیادامه م یاش رو با ناراحت جمله
 یرفت راههیبه ب کردمی... فکر مزمی: نه عزطاهر
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 نبود ییو تنها ییاعتنا یهر چقدر هم بد بودم حقم اون همه ب-
 دونمی: مگهیو م چسبونهیاش م نهیرو به س سرم

 یاومد ریاالن هم د یحت-
اومدنم دسدددت خودم نبود...  ریبار د نیاول یبرا یول یخواهر دونمی: مطاهر

 مهربونم دمیاز همه فهم رتریکه د نهیبارم ا نیاومدن ا رید لیدل
 یلی.. خیمعرفت یب یلی: خگمیو م کوبمیاش م نهیبه س یمشت

 دمیباور رس نیوقته به ا یلی: خودم هم خطاهر
 دهیفشار ماز قبل من رو به خودش  محکمتر

که  یمن یبرا نایهمه ا دونمیبارم کن ترنم... م یدوسدددت دار ی: هر چطاهر
 حرفات رو باور نکردم کمه

 کنندیم سیو لباسش رو خ شنیم یآروم آروم جار اشکام
کتکم  ی... هر چقدر دوسدت دارسی: هگهیو با بغض م کنهیرو نوازش م سدرم

 کنهینکن ترنم... داغونم م هیگر نجوریا یبزن.. دعوام کن.. فحش بده ول
ببخشددم... نه  تونمی... نه مدهیامونم و بر هی.. هق هق گرسددتیخودم ن دسددت

ز همه به ا رتریاز همه منتظرش بودم و د شتریآغوش رو ترک کنم... ب نیا تونمیم
ه ک یزودتر از اون یلیخ یاز همه ازش انتظار داشددتم ول شددتریاومد... ب دنمید

 جماعت شدو ترکم کردهمرنگ  کردمیفکرش رو م
 ؟یمتنفر یلی: ازم خطاهر

 زمیری... فقط اشک مدمیرو نم جوابش
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اگه  ی... حتی: حق دارنالهیم یگرفته ا یبا صددا دمیجوابش رو نم نهیبیم یوقت
 یحق دار یو پشتت رو هم نگاه نکن یبر
... با اکراه خودمو از ب*غ*ل طاهر میایمهران به خودمون م یسرفه  یصدا با
 هی... تنها کسددخوادی... چرا دروغ باز دلم آغوش پرمحبتش رو مکشددمیم رونیب

آخر هم محبت  یتا لحظه  اشیکه مطمئنم دوسددتم داره.. با تموم اون بدرفتار
 دمیدیپنهان چشماش رو م

 رمیگی... آروم از طاهر فاصله مندازهیبه مهران م ینگاه طاهر
 : سالم آقا طاهرگهیو م زنهیم یلبخند مهران
 : سالمطاهر
 نگهت داشته رونیخانوم خانوما ب نیا نکهیداخل... مثله ا ای: بمهران
.. .ندازهیبه مهران م یبه من و نگاه یو نگاه ندازهیباال م ییمتعجب ابرو طاهر

ر پ ی... از نگاه هارمیبه داخل خونه م یحرف چیو بدون ه رمیگینگام رو ازش م
... به زور خودم رو به سالن شنومیان رو ممهر یتعارفا یاز سوال متنفرم... صدا

. انگار .زنمیشدت نفس نفس م ه.. بنمیشیمبل م نیتر کینزد یو رو رسونمیم
 ...دمیرو دو یطوالن ریمس هی

 : تعارف نکن.. راحت باشمهران
 ی: مرسطاهر
 ارمیخوردن ب یبرا زیچ هی رمی: من ممهران
زحمت ننداز... من فقط اومدم خودت رو به  خودیداداش.. ب ستی: الزم نطاهر

 با ترنم حرف بزنم و برم یچند کلمه ا
 ستین ی.. زحمتنی: برو بشمهران
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 ذارهیو من و طاهر رو تنها م رهیبه آشپزخونه م عیتموم شدن حرفش سر با
 : ترنمطاهر
 کنمیو نگاش م ارمیرو باال م سرم

 ؟یزنیباهام حرف هم نم یکه حت یازم متنفر نقدری: اطاهر
 فتنیتازه خشک شده ام دوباره به تقال م یاشکا
ترنم... پس چرا من  یبا طاها و عمو و پدربزرگ هم حرف زد ی: تو حتطاهر
 ؟یدونیهم نم راهیبد و ب قیال یرو حت

 کنمی... تجمع اشک رو تو چشمام حس مکنمینگاش م فقط
 رهیگیم شیکه دل خودم آت شهیم یآه

 خونمینم یچی: چرا از نگاهت هطاهر
سرازبندمیو چشمام رو آرم م زنمیم یتلخ لبخند ... نشیم ری... باالخره اشکام 

 شکنمیو باالخره سکوت رو م دمیتکون م نیسرم رو آروم به طرف
... شیاز چهار سدددال پ قای... دقیخونیوقته که حرف نگاهم رو نم یلیتو خ-
 ست؟ین ادتی

 : ادامه بدهگهیو م بندهیرو م چشماش
 رو؟ یچ-

 زیبر رونیکه تو دلته ب ی: حرفاتو.. هر چطاهر
 دفنشون کردم-

 کنهیرو باز م چشماش

http://www.roman4u.ir/


 1517 شقعبه دیار سفر 

ش دمید یوقته... وقت یلی: خگمیو م زنمیم یزهرخند رفام ح دنیشن یبرا یگو
ستون دلم تمام حرفام رو دفن کردم... االن من پر از خال یوجود نداره تو  یقبر

 ام
 رهیگیم شتریدلم ب یگیم ینجوریا ی: وقتطاهر

 نشده یچیسخته بخوام تظاهر کنم ه یلیخ-
ازم متنفر  شددددیم کاشی... تنفر کالمت رو دوسدددت ندارم... ادونمی: مطاهر

 ینباش
 کنمیو با دست اشکام رو پاک م کنمینگاش م نیغمگ

 یبود زیبرام عز شهینبودم... هم چوقتیه-
 یخراش ها یوجه ... تازه متزنهیپام زانو م یجلو ادیو م شدددهیجاش بلند م از
 فتمیصورتش م یرو

 نکن هی: گرطاهر
 رهیگیدستاش م یسردم رو تو یدستا

 : چقدر دستات سردهطاهر
 سرده شماها ینگاه ها ینه به اندازه -

 یطعنه بزن ی: حق دارطاهر
ون و نگاهات یمن بود ی... اگه جاسددتمیگفتم... اهل طعنه زدن ن قتویفقط حق-

 یکردیدرک م حرف االنم رو یدیدیرو م
 : حق با توههطاهر

 طاهر یدادیحقا رو بهم م نی: کاش زودتر اگمیو م کشمیم یآه
 جبران کنم؟ یذاری: اشتباه کردم... مطاهر
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 رهید یلیکه خ دونندینم یجبران کنند ول خوانیهمه م-
 یشد فیضع یلی: ضعفت رو دوست ندارم ترنم... حق با سروشه خطاهر

و ر یو خراشددها کشددمیم رونیدسددتاش ب ونیم رو از متوجه به حرفش دسددت یب
 کنمیصورتش رو لمس م

 با خودت؟ یچه کرد-
 ی: هنوز نگرانمطاهر

 زنمیم یتلخ لبخند
 باشم؟ دینبا-

 که سرت آوردم نه یی: با اون بالهاطاهر
 شده ی.. سر و صورتت چیهوام رو داشت ییجاها هیکه  نهیحداقلش ا-

 داشتمتصادف کوچولو  هی: طاهر
 شنیم یپر از نگران چشمام

 دمیند یا یجد ی: اما صدمه طاهر
س یوقت سوده ام رو از  س گردونهیصورتش رو برم دمیم رونیب نهینفس آ  یتو د

 کشهیبهش م
 ارمیطاقت نم گهید
 طاهر؟-

 کنهینم نگام
 : ترنم شرمنده ترم نکنطاهر

 نگام کن کارت دارم-
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 نی... سددخته باور اکنهینگام م سددشیخ یو با چشددما گردونهیرو برم سددرش
مه غرور داره برا با اون ه طاهر  بارش زه؟یریمن اشدددک م یطاهر..  عا  ... واق

 سخته
 ی: بگو خواهرطاهر

 ییوقته ازت گذشتم... همون روزا یلی.. دلخورم.. ناراحتم اما خرمیازت دلگ-
ا روز نیازت گذشددتم... تو ا یکردیم تیدورادور از من حما هیکه بر خالف بق

ازت  یا نهی... ککردینم رییتغ یزیهم چ یومدیاگه نم یفکر کردم... حت یلیخ
که نم ندارم... خودم رو  نداشددتم و  تا و یلیخ نکهیبا ا نمگول بز تونمیبه دل  ق

 گذرمیبه احترام اون بودنا ازت م یول ینبود
 فتهیشونه هاش به هق هق م هیو از شدت گر ذارهیپام م یرو رو سرش
ستم ست.. آروم آروم نوازش  شهی.. کوتاه تر از همبرمیموهاش فرو م نیب رو د ه

تا  خوادیم کنمیحس م یول ادیچرا مهران نم دونمی... نمکنمیم بذاره  هامون  تن
فامون رو بزن طاهر رو ا نیاول ی... برامیحر که  ثل  نمیبیطور م نیباره   هیم

رو داره... و ترس از دسدددت دادنش  کنهیم هیپسددربچه که تو دامن مادرش گر
سرش رو رو ستام رو محکم گرفته و  شته... حس م ید  آرومتر کنمیپاهام گذا

 تا آرومتر بشه گمینم یزیشده.. چ
صدا دارهیپاهام برم یسرش رو ازرو یمدت ززمان طوالن هیاز  بعد که  ییو با 

 : ترنم؟کنهیبه شدت گرفته زمزمه م
 هوم؟-

 زود نقدریاون هم ا دنی... بخششمیدارم داغون م تیهمه مهربون نی: از اطاهر
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رو.. عمل زود انجام دادن کارا  دنیگرفتم البته نه عمل بخشدد ادیاز خودتون -
 همه زود قضاوت کردن.. زود حکم دادن.. زود اجرا کردن انمیرو.. اطراف

 التیبار هم من خواسددتم زود ببخشددم... خ هی: گمیم ندازمویباال م یا شددونه
 راحت طاهر.. برو..

 : برم؟گهیو مبهوت م تما
.. دلتنگت ی... تا عذاب وجدان نداشددته باشددیتا بر دمتیاوهوم... بخشدد-

 دمتیبودم.. خوشحالم که بعد از مدتها د
 بودم ومدهیشدن ن دهیبخش یمن برا ی: ولطاهر

 ؟ی: پس چرا اومدگمیو م کنمیتعجب نگاش م با
 ببره؟ .. نکنه اومده من رو با خودشرهیکم اخمام تو هم م کم

 ؟یچ-
تا از  ..ی.. تا منو ببخشددیتا حاللم کن ومدمی: من نگهیو م کنهینگام م مهربون

بذاریسددر گ*ن*ا*هام بگذر باشددم و  ی.. اومدم ازت خواهش نم  کنارت 
ست دارم ب هیتک خوامیکمکت کنم.. م شم.. دو سخت نیا نیگاهت با به  یهمه 

 مونهیشپشتباه کرد و االن که چهار سال ا ی.. به برادرت.. به کسیکن هیمن تک
تحمل وابسدته شددن و دل کندن رو ندارم.. دلم  گهینه طاهر... ازم نخواه... د-

 ینباش یگاه یباش یگاه خوادینم
 باشم شهیهم ی: اومدم که براگهیو م کنهیبه دستام وارد م یآروم فشار

 تی.. پر از گله.. پر از شکاکنمیم نگاش
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عذاب  سدددتی.. الزم نیبمون یخوایا پس ممن که ازت گذشددتم طاهر.. چر-
 .. باالخره مونا مادرت بود و من هم...یوجدان داشته باش

نگو.. تو  یچی: نگو ترنم.. هگهیو م ذارهیلبم م یاشددداره اش رو رو انگشدددت
رام ب چوقتینبوده.. ه یکیکه مادرامون  ستی.. برام مهم نیخواهرم بود شهیهم

مه چین خونه برگردبه او یخواینم دونمیمهم نبود.. م  دونمیرو م زی.. من ه
 رید یلی.. خکرد فیرو برام تعر زیمن بود.. همه چ شیسروش پ شبیترنم.. د

با وجود رفت و  زیتا صددبح از همه چ یو شددمیاومد پ برام گفت.. گفت که 
 نی.. من اومدم کمکت کنم ترنم.. ایشددیم تیاذ یطاها چقدر دار یآمدها

به هبه تو فکر ک وامیدفعه فقط م ته..  به جبران گذشدد ورت مجب یکار چینم.. 
ه اون موقع بود که ب کردهبا بابا ازدواج  یمادرت چطور دمیفهم ی.. وقتکنمینم

س نیا ضوع ر بد  یلیبود.. مثل مادر من.. بابا خ یقربان هیکه مادرت هم  دمیمو
 به جز اسمش.. باور کن میدونستیاز مادرت نم یچیکرد.. به همه مون.. ما ه

 کنم دایمامانم رو پ خوامیم-
 کنمی: کمکت مطاهر

 مامانم شیرفتم پ دیشا-
 کنهیغم نگام م با

 یحق دار یترک کن شهی.. اگه همه مون رو هم واسه همی: حق دارطاهر
 ؟یکرد ییخواهرم رو تو شناسا-
 دهیسرش رو تکون م یناراحت با

 : متاسفمطاهر
 کنمینگاش م نیغمگ
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 قتل رسوند به ایترانه رو هم لع-
 دونمی: مطاهر

ا کمک یلیو خ کردیتو باند منصددور و پدرش کار م الیبه خاطر خواهرش... ل-
بعد کم کم تعادل  یدووم آورد ول لیبه منصددور کرد.. بعد از مرگ مسددعود اوا

 کرد یرو از دست داد و در آخر هم خودکش شیروان
 ؟یگیرو م نای: چرا اطاهر

 یتا بدون-
 دونمی: همه رو مطاهر

 یدونیرو نم زیچ هی یول-
 رو؟ ی: چطاهر

 یآن میتصددم هیبه خاطر خواهرش تو  ایبود اما لع اوشیکه هدف منصددور سدد-
سونهیترانه رو به قتل م صور هم چ ر صور هم فکر مگهینم یزیو به من  کنهی.. من

رو  یجیحکم مرگ تدر اوشیزنده موندن س نکهیکرده و با فکر ا یترانه خودکش
 ذارهیاون رو زنده م براش داره

 بود؟ اوشیس ی: هدف اصلطاهر
 اوهوم-

 ......ومدیم اوشیسر س یی: اگه بالطاهر
 شدمیم چارهیباز هم من ب-

 : ترنمطاهر
 دونستنیهم هر دو خونواده من رو مقصر م یباور کن.. اونجور-
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 گرو.. قتل ترانه.. مر زی: ترنم فراموش کن.. همه چگهیو م کشهیم یقیعم نفس
ض صور ه مرده.. لع هیآوا.. ق صور.. من سعود و من .. اون شهیکه داره اعدام م ایم

به همراه چند سددال  ینقد مهیع*و*ض*ی هم به همراه بنفشدده به جر یدختره 
شون رو پس دادن ترن شتباهات شدن.. همه تاوان ا  جانیپس از ا محبس محکوم 

 به بعد فقط به فکر خودت باش
 گمینم یزیو چ کشمیم یآه

 ؟ینیبابا رو بب یخوای: نمطاهر
 رو ندارم... حالش خوبه؟ شیهنوز آمادگ-

 کار نداشته باش به فکر خودت باش نای: تو به اطاهر
 ؟یچ یعنی-

 امن و امانه یهمه چ یعنی: گهیو م زنهیم یلبخند
 ومدین دنمیبار هم به د هی ی: پس چرا حتگمیم یو با ناراحت کنمیم یاخم

 رفتارش عیبعد سددر یول کنمیرو در نگاهش احسدداس م یگلحظه دسددتپاچ هی
 ی: تو فکر کن از شرمندگگهیو م شهیم یعاد

 ؟یومدیتو چرا ن-
صادف... تازه از بطاهر ستانی: به خاطر همون ت شدم... تازه چند  مار مرخ  

 ه؟یبه چ یچ دمیروزه فهم
 حالت خوبه؟ یمطمئن-

 راحت التی: خطاهر
 خدا رو شکر-
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.. دستش رو دور شونه ام حلقه نهیشیمبل م یو کنارم رو شهیبلند م نیرو زم از
به خودش م کنهیم ... تو آغوش طاهر کنمینم ی... مخالفتچسددبونهیو من رو 

 ...کنمیاحساس آرامش م
 : ترنمطاهر

 هوم؟-
 آپارتمان اجاره کنم هی خوامی: مطاهر

 چرا؟-
 یتنها باش نیاز ا شتریب مخوایخودم... نم شیتو رو ببرم پ خوامی: مطاهر

 اما......-
 کنمی: ترنم بذار جبران کنم... خواهش مطاهر

 گمینم یزیچ
 یکنیتو شرکتش کار م گفتی: سروش مطاهر

 اوهوم-
 ؟یشد یراض ی: چه جورطاهر

 نشدم مجبورم کرد یراض-
 ذارمیشونه هاش م یسرم رو رو ناخواسته

 : اون دوستت دارهطاهر
 باورش ندارم گهین دچو ستیمهم ن-

 بار هی نی: باورش کن ترنم.. فقط همطاهر
 یکنیمجبورم نم یکار چیبه ه ی: تو گفتگمیو م زنمیچشماش زل م تو
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سروش هم  ی.. براستیخودم ن یبرا زنمیم ی... اگه حرفگمی:هنوز هم مطاهر
 .. فقط و فقط بخاطر خودتهستین

مونده که  یلیگذشددتم.. هنوز خ زایچ یلینخواه... من از خ یزیبخاطر من چ-
 یلی.. خیبفهم

 : ترنمطاهر
 بده یلیخ یلیاون خ-

 مثل من قای: دقطاهر
 شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  اشک
شکت رو درم ی: حتطاهر سروش هم ا  یبعد چه جور ارهیحرف زدن در مورد 

 یمقاومت کن یخوایم
 دفعه مجبورم نیبجنگم طاهر... ا دیبا-

 تالش کرد تیگ*ن*ا*هیاثبات ب یبرا یلیوش خ: ترنم سرطاهر
 زنمیم یپوزخند

پاطاهر به  پا  قا سددروش هم  فا عد از اون ات جا بود... م ی: ب مه   یفهمیمن ه
 تالش کرد من نکردم تیگ*ن*ا*هیاثبات ب یترنم؟.. اونقدر که سروش برا

 ؟ی: چدددگمیو م دارمیشونه هاش برم یرو از رو سرم
 ترنم باور کن: اون دوستت داره طاهر

 اما اون نامزد کرد-
کنه  یلجباز خواسدددتیحماقت.. فقط م ینه به خاطر دلش از رو ی: ولطاهر

 رو بهم زد زیتو همه چ هیگ*ن*ا*هیقبل از اثبات ب
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... زنهیم رونیام ب نهیقلبم داره از سدد کنمی.. حس مشددمیم رهیبهش خ یناباور با
 قتهیسروش حق یحرفا یهمه  یعنی

 .. آره؟؟یکن یازش طرفدار یخوای: ملرزهیه به شدت مک ییصدا با
 کنم یاز تو طرفدار خوامیدفعه فقط و فقط م نی: نه ترنم... اطاهر

 تا از نگاهش حرفش رو بخونم... باورش برام سخته... زنمیچشماش زل م تو
 سیو با دوسددتش به پل دیرو در مورد آالگل فهم زی: اون خودش همه چطاهر

 خبر داد
 یگیدروغ م ی.. دارنه.-

 : نه ترنم...مهران
 که با اخم کنارمون واستاده کنمیزده به مهران نگاه م بهت

خراب بود... بعد از مرگ تو در به در دنبال  یلی: سروش حال و روزش خمهران
شتیم تیگ*ن*ا*هیب یبرا یمدارک که به همراه برادرت اومده بود  ی... روزگ

... اون موقع هنوز دیباریاز چشددماش م یمونیو ماندانا پشدد ریام یدر خونه 
 تاز تک تک کلمات سروش عشق و دوس یثابت نشده بود ول تیگ*ن*ا*هیب

 داشتن معلوم بود
. .سددتمیبکشددم اما ن غیخوشددحال باشددم.. ج خوادیبگم... دلم م یچ دونمینم
باور ادونمیهم م دیچرا؟... شدددا دونمینم مه  زایچ نی...  ته.. ه  یبرام سددخ

 ؟ی: خب که چگمیو م کنمیرو تو وجودم خفه م احساساتم
 زنندیگرد شده بهم زل م یو طاهر با چشما مهران
 ؟یکه چ واقعا
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هام - باره تن نه... دو باره بهم شدددک نک نه... دو باره ترکم نک جا معلوم دو از ک
 نذاره... دوباره حماقت نکنه؟...واقعا از کجا معلوم

 : خب... خب..............طاهر
باور چیه ی... وقت؟یندار یطاهر... خودت هم جواب ینیبیم- ماد و   یاعت
 کنهیرو حل نم یچیدوست داشتن دو طرفه هم ه ستین

به سروش فرصت بده  گمی: من نمگهیو بعد از چند لحظه م کنهیم یمکث طاهر
 یبهش اعتماد کن یتونست دیفرصت بده ترنم... شا هیبه خودت  گمیمن م

با چشددما ذارهیم زیم یرو رو وهیظرف م مهران .. کنهیشدددده نگام م زیر یو 
 گذرهیم یتو فکرش چ دونمیم

نه آروم از آغوش طاهر ب همونجور به مهرا  هی ی: براگمیو م امیم رونیکه نگام 
 رهید یلیشروع دوباره خ

 کنهیرو لباش جا خشک م یو لبخند تلخ شنیم نیمهران غمگ یچشما
سه  یشتآخر دا یتو که تا لحظه  ی: خواهرطاهر شت م یوا  یدیجنگیسرو

 شد؟ یپس چ
سددروشددش  یجنگ االنش هم واسددده  یدونی: از کجا مگهیم نیغمگ مهران

 ست؟ین
 یآوردم ول وهی: مگهیو م دهیتکون م یاون سددر یول کنمینگاش م نیخشددمگ

 ارمیظرف ب رمیبردم.. م ادیظرف و چاقو رو از 
 رهیل آشپزخونه مفرصت حرف زدن به ما بده به داخ نکهیهم بدون ا بعد

 : ترنمطاهر
 طاهر؟ هیچ-
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 بود؟ یپسره چ نی: منظور اطاهر
 بگم؟ ی... چدونمی: نمگمیو م ندازمیباال م یشونه ا یخونسرد با

 ؟یدونی: واقعا نمطاهر
 اوهوم-

 شهیو از جاش بلند م کشهیم یآه
 کجا؟-

 ؟یستین یخوب ی: هنوز هم دروغگوطاهر
که  ینجوریزایچ چیاون موقع ه یدیفهمیم شیپرو چهار سدددال  نیا کاشیا-

ست نبود... نه االن ش یحت گهیکه د یاالن ه سه زنده بودن و نفس ک هم  دنمیوا
 رهید

 یلی.. خدمیبار چش هیحرف زو نزن ترنم... طعم از دست دادنت رو  نی: اطاهر
 تلخه

 ؟یرو باور نکرد قتمینبودم پس چرا حرف حق یخوب یاگه دروغگو-
 پرسمیکه مدتهاست دارم از خودم م هیسوال نی: اطاهر

 گفتن ندارم یواسه  یحرف
 برم دیبا گهی... دی: خب خواهرطاهر

 یتو که تازه اومد-
 بلند ی... اونم با صداخندهیم

... ساعت سه و خورده کنمی... با دست به ساعت نگاه مکنمینگاش م متعجب
 هستش یا
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 م؟یرف زدهمه ح نی: ما اگمیگرد شده م یچشما با
شهیمنو تو ب*غ*ل خودش م آروم شدم... دلم  ریس دنتی: هنوز از دگهیو م ک ن

 و باهات حرف بزنم نمیساعتها کنارت بش خوادیم
 م؟: ترنگهیو م رهیم رونی... آروم من رو از ب*غ*لش بنهیشیرو لبم م یلبخند

 هوم؟-
سطاهر شب عرو ست.. باالخره بعد از کل هی: فردا  سا و کردن عقب و جل یمه

 شهیتموم م زیفردا شب همه چ یعروس خیتار
 حرف نیمنظورت ر از ا یول ی: خب... به سالمتگمیو م ندازمیباال م یا شونه

 داره؟ یمهسا به من چه ربط هیعروس فهممینم
بهتره که فردا تو  یکنیفکر نم یول یاز مهسددا ندار یدل خوشدد دونمی: مطاهر

 یثابت کن هیتا خودت رو به بق یمراسم حاضر بش
 نه-

 : ترنمطاهر
 امیکه ب خوادی... اصال دلم هم نمامیب تونمیگفتم نه طاهر.. من نم-

پشددت  یکسدد گهیتو مجلس هسددتن... دوسددت ندارم د ایلی: فرداشددب خطاهر
 یو خودت رو ثابت کن... من پشتت هستم هر چ ایسرت حرف مفت بزنه... ب

 که بشه
 زایچ نی... ارهید یلیو ثابت کردن خثابت شدددن  یواسدده  گهینه طاهر... د-
 ستنیبرام مهم ن گهید
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پشت  یمن مهمه که کس یمن مهمه... واسه  یواسه  یترنم ول دونمی: مطاهر
 دونمیتو رو بهت برگردونم... م یاز دست رفته  یآبرو خوامیسرت بد نگه... م

 گهید یایلیبذار ثابتت کنم با کمک خودت و خ یول رهید
 زنمیم یپوزخند

 شه؟یمگه م-
 ی... با حضور من... با حضور سروش... با حضور خونواده هاشهی: آره مطاهر

خبر دارن.. با پخش شدددن  تیگ*ن*ا*هیکه از ب ایلیسددروش... با حضددور خ
 شهیحل م زایچ یلیخ ریاخ یخبر اتفاقا

 امیطاهر فراموشش کن... من نم-
 : آخه چرا؟طاهر

 ؟یدونینم یبگ یخوای: واقعا مگمیم یحوصلگ یب با
سه  یتونی: ترنم تو که نمگهیو م کنهینگام م مهربون  لیامف دنیاز د شهیهم یوا

 رو هیبابا و بق یاگه تا آخر عمر هم نخوا ی... حتیفرار کن هیو آشددنا و همسددا
 یشیو آشنا چشم تو چشم م لیباز با فام یببخش

 شد؟ یچهار سال چشم تو چشم شدم مگه چ-
 یبشنو هیطعنه و کنا گهی: دوست ندارم دطاهر

 یزی... آدما چکنهینم رییتغ یچیبا اومدن من ه یقبول کن یخوایطاهر چرا نم-
ندیرو قبول م هار سدددال من رو  کن نا چ که خودشددون دوسدددت دارن... او

ستنیگ*ن*ا*هکار م س دهیند ی... وقتدون  نیو ا یرو گ*ن*ا*هکار بدون یک
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ذهنت.. بعد اگه  یملکه  شهیم یحرف رو هم بارها و بارها با خودت تکرار کن
 یکنیباز هم باور نم گ*ن*ا*ههیطرف ب نیو بگه ا نییپا ادیهم ب داخ

 خوامیرو نم نیترنم... من ا کنهیشدنا نابودت م میزود تسل نی: اطاهر
 از دست دادن نداره یواسه  یزیچ گهیکه از قبل نابود شده د یکس-

 ؟یترسیم ی: از چطاهر
 خودیزور ب خوامیفقط از عکس العمل همه خبر دارم.. نم ترسددمینم یزیاز چ-

 بزنم
 ؟یکن یخودت رو مخف یخوای: مطاهر

 تو فکر کن... آره-
 ؟ی: تا کطاهر

 تا هر وقت که بتونم-
کار ذارمیمن نم ی: ولطاهر ندونم  با  ماها  رو  تیبار زندگ هی هامونیترنم... 

 یرو خراب کن زیدفعه خودت همه چ نیا دمیاجازه نم میخراب کرد
 طاهر-

 میطاهر ندار گهی: دطاهر
 اما....-

 ترنم کنمی: خواهش مطاهر
 من دوست ندارم فعال با بابا رو به رو بشم میهم بگذر لیاگه از فام یحت-

.. نه با بابا.. نه با یرو به رو نشدد دمی... باشدده من قول منهی:اگه حرفت اطاهر
 ؟یگیم یمامان.. حاال چ

 شمیصرار طاهر کالفه مهمه ا نیا از
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 شه؟ی... مگه م؟یآخه چطور-
 ؟ی: بهم اعتماد ندارطاهر

شم مثله گذشته ها وابسته ب خوامی... نمادینه ز ی:راستش رو بخواگمیبغض م با
 و بعد دوباره تنها بمونم

 شنیم نیغمگ چشماش
 : ترنم باور کن پشتت هستمطاهر

چشددمام رو ببندم و باز کنم و  مترسددیسددخته... م یلیخ یباور کنم ول خوامیم-
 ییتنها بن بستها و نی... از انمیبب گهیبن بست د یکوچه  هیدوباره خودم رو تو 

 ترسمیم انیکه ممکنه به سراغم ب یدوباره ا یها
 خواهر کوچولو کنمی: درکت مگهیوار م زمزمه

 و آشنا رو به رو بشم لیسخته بخوام با اون همه فام برام
 ؟یاریدوستت رو هم ب یخوای: اصال مگهیم نهیبیرو که م سکوتم

 ستیخوب ن ادیماندانا حالش ز-
 یگینبود.. راست م ادمی: اصال گهیو م زنهیم شیشونیبه پ یآروم ی ضربه

 ستیدرست ن ادیکارم ز دونمیمرددم... خودم هم م یبگم ول یزیچ هی خوامیم
 .........یول

 : بگوطاهر
 ؟یچ-

 : حرفت رو بگوطاهر
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بدنم  یفیلرزشددش خف هی کنمی... چون حس مکنمیرو مشدددت م دسددتم تو 
 نهتوینگفته ام رو م یاز حرفا یکه هنوز طاهر بعضدد شددهینشددسددته... باورم نم

 بخونه
 ؟یخوایم یچ یبه داداشت بگ یخوای: نمطاهر

 اد؟یمهران هم ب شهی: مگمیو م دمیدهنم رو قورت م آب
 زنهیم یتلخ لبخند
 نه؟ یاعتماد کن بهم یتونی: نمطاهر
.. هنوز هم که مونهیتو وجودم م شهیهم یترس واسه  نی.. استیخودم ن دست

 کنندیبا من م یخونوادم چه برخورد گهیاتفاق د هیترس رو دارم که با  نیهنوزه ا
 طاهر... من... نیبب-

 دمیم رونیرو با حرص ب نفسم
 بگم یچه جور-

 خواهر کوچولو... ستی: مهم نگهیو م ارهیرو باال م دستش
 طاهر الیخیجور بشه.. ب ثیحرف و حد یممکنه کل دونمیم-

با مهران بطاهر نه ترنم...  فه...  یهر حرف ی... هر کسددای:  با من طر هم زد 
 یزنیحرف رو م نیکه ا یپسر مطمئن هست نیمطمئنم اونقدر از ا

 یدیواقعا اجازه م یعنی-
... کنهیمن رو هم خوشددحال م هاریرو به لبت ب یکه لبخند یزی: هر چطاهر

 مطمئن باش نه تنها فرداشب بلکه تا آخر عمر پشتت هستم
 شهیاشک تو چشمام جمع م یشدت خوشحال از
 : ممنون طاهرگمیزحمت م به
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 ی... نگاهمونهیحرف تو دهنش م میبگه که با زنگ گوشدد یزیچ خوادیم طاهر
 ...ادیلبخند رو لبم م انمینر یاسم آشنا دنیو با د ندازمیم یگوش یبه شماره 

 ... بدبخت خودش رو کشت؟یجواب بد یخوای: نمگهیم یبا کنجکاو طاهر
داد  یصدددا شددهیتماس برقرار م نکهی.. همدمیتکون م یو سددر رهیگیم خندم

 شنومیرو م مانینر
اگه  یعنی... ؟یکشیترنم؟... تو واقعا خجالت نم یکشی: تو خجالت نممانینر

نگ نزنم تو  بامن برات ز از من  یحال و احوال هیو  یاز من بکن یادی دین
 یبرام زنگ بزن ذارهینم سیخس ی... نکنه اون پسره یبپرس

وره بخ وهیم خواسددتیم ی.. هنجایاومده بود ا مانیکه نر فتمیم یبار نیآخر ادی
و مهران  مانیگذاشددتم... نر یدکور یگرون شددده فقط برا وهیم گفتیمهران م

 کهیبهم نزد یلیشدن آخه اخالقاشون خ با هم جفت و جور یلیخ
 ؟یی... کجای: هومانینر
 چه طرز حرف زدنه نی... اتیترب یب-

 ؟ی: ِا هنوز زنده اگهیو م کشهیم یقیعم نفس
 مانینر-
ر از عزا د یدل هیحلوات رو بخورم و  امیب خواسددتمی: کوفت... من تازه ممانینر

 ارمیب
 ییپررو یلیخ-
 تلف کرده یمهران تو رو از گشنگ : من فکر کردممانینر
 ؟ییکجا مانی: نرمانیپ
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 دییفرمای: بعله.. بعله.. شما درست ممانینر
... 
 یجالب شنهادی: چه پمانینر
... 
 حق با شماست قای: دقمانینر
 مان؟یشده نر یزی: چگمیتعجب م با

... 
 تخت التونینشده... خ یزی: نه... چمانینر
... 
 ؟یاومد ی... ک؟ییتو مانی:ِا... پمانینر
 ؟یمتوجه نشد یبگ یخوای: ممانیپ

 : نه بابا.. حواسم به تلفن بودمانینر
 ؟یزدیداشته حرف م ی: بعد با کمانیپ

 ؟یآبروم رو برد مانیپ ی: وامانینر
.. 
نادونگهی... بعله... سددرهنگه ددی: ببخشددمانینر به بزرگ ی..   هیکرد.. شددما 

 نیخودتون ببخش
 ؟یزنیحرف م یبا ک یدار مانی: نرمانیپ

 امی... تو برو من زود مهی... تلفن کارسی: همانینر
 رهیگیم خندم

 ... سردار منتظرهای: باشه زودتر بمانیپ
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 گفتم؟یداشتم م یچ دی... ببخشامی: باشه.. تو برو من هم ممانینر
 مونهیدهنم باز م مانیهمه لفظ قلم حرف زدن نر نیا از
 ؟یهست یورچه جون گهیتو د-

 منیزم هیراه یدو پا که خدا اشدتباه یاز اون فرشدته ها یکی: کنهیزمزمه م آروم
 کرده؟

شمام جمع م از شک تو چ صال مکان و زمان رو فراموش شهیشدت خنده ا .. ا
 کردم

 نیفرمودیم نی... داشتنی: ادامه بدمانینر
 یارد فیپررو تشر یادیز یکه جنابعال گفتمی: داشتم مگمیخنده م با
 یلحظه گوش هی: مانینر
... 
 گهید امی... برو من میاجل معلق باال سرم واستاد نیع هی: چمانینر
 ه؟ی: که تلفن کارمانیپ

 مانی... ِا... پ؟یکنیم یدار کاری: چمانینر
... 
 مانی: نکن.. زشته پمانینر
 : الو... الومانیپ

 مانی: سالم پگمیم خندمیکه م همونجور
 ؟ییم تو: ترنمانیپ

 آره-
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 نجایملت رو سددرکار گذاشددته ا هیخل و چل...  یپسددره  نی: از دسددت امانیپ
 کنهیواستاده داره صحبت م

 دیپس من با دهیدرتون آوردم.. سددردار که بهتون کار نم یکاری: بده از بمانینر
 تشکرتونه ی... به جاگهیبذارمتون سر کار د

 رسمیخفه شو که بعد حسابت رو م مانی: نرمانیپ
 کنمینداشته باش داداش... من قطع م شیکار -
س نی: اتفاقا امانیپ سا فت رو حر ای... بستین یاجیکارش دارم... احت یدفعه ا

 ؟یزیچ هیبزن... فقط 
 ؟یچ-
 برات زنگ بزنم گهیچند روز د خواستمی: ممانیپ

 داداش؟ یچ یواسه -
 نتتیبار بب هی خوادی: سردار ممانیپ

 منو :گمیتعجب م با
 : آرهمانیپ

 گهید یگیخودت رو م یبابا-
 : آرهگهیو م کنهیم یکوتاه ی خنده

 آخه چرا؟-
 یبفرستت تو هلفدون ستی: نترس قرار نمانیپ

 داداش-
 دنبالت امی... آخر هفته منتظر باش... مگهی: خودش بهت ممانیپ

 : خودم مرم دنبالشمانینر
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 خفه شو مانی: نرمانیپ
به تومانینر با  کی یدار یچ یعنی... اصددال خوادیچه؟... دلم م :  سددداعت 

 دارم رتی... برو اونور.. من غیزنیحرف م یخواهر من تلفن
 ایاریمنو باال م یاون رو یدار مانی: نرمانیپ

 ادیبود که بخواد اون روت باال ب یتو چ یرو نی... انمی: گمشو اونور بمانینر
 طرف من خداحافظگفتم.. از  ینره چ ادتی: ترنم مانیپ

 باشه داداش... خداحافظ-
 .. باالخره خالص شدمشی: آخمانینر
 ایزود ب مانی: نرمانیپ

 میزنی... بعدا با هم حرف میبرو داداش-
 : کجا برم... من که تازه اومدممانینر
 خندمیم

 م؟یگفتیم یچ می: خب داشتمانینر
 از دست تو-
 تواز دست  میگفتیم می: داشتمانینر
 مانینر-
 آقا هستم یلیخ یگفتیم یاومد داشت ادمی: آها مانینر
 یدار فیپررو تشر یلیخ گفتمیداشتم م رینه خ-
 نگو... واقعا؟ ی: وامانینر
 اوهوم-
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 که از خودتونه یی: پررومانینر
 خارهیجونت م نکهیمثله ا-
ست هر کار نی... ایدی: آره... از کجا فهممانینر شتم هم ه ستم  مکنیم یپ د
 ؟یبرام بخارون یایبخارونم.. م رسهینم
 رو بفرستم مانیاگه دلت خواست بگو پ یول تونمیمن نم-
 : نه... قربونت... خارشش تموم شدمانینر
 کشه؟یم یاز دست تو چ مانیپ چارهیب-
 هم بکشه یا گهید زیچ تونهی: با وجود من به جز نفس راحت مگه ممانینر
 آره... عذاب-
 هعذاب بکش یقراره کل ایاون دن کنهیم تمیاز بس اذ دنمیاون رو که م :مانینر
 ؟یاریبار از زبون کم ن هیتو -
 رمیگیراحت... کم آوردم از تو کمک م التی: خمانینر
 عمرا بهت کمک کنم-
 ه؟ینجوری: امانینر
 آره-
 دراکوال نیتو گروه ا ی: تو هم رفتمانینر
 !ن؟ماینر ی... راستمانیپ چارهیب-
 : هوممانینر
 داره؟ کاریبا هم چ مانیپ یبابا یدونیتو م-

 کهیکار کوچ هی: نگران نباش ترنم... فقط گهیو م کنهیم یمکث
 ؟یبگ یخواینم یعنی-
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 خندهیم
ه... برات تنگ شد یلیدنبالتا... دلم خ امیاون روز من م ی... راستقای: دقمانینر

اونجا  زی... همه چنمتیبب امیونستم بنت نیشلوغه واسه هم یلیروزا سرم خ نیا
 خوبه؟

 خوبه... دل منم برات تنگ شده زی... همه چیآره داداش-
 ندتیمشتاقه بب یلیخ ای: پرنمانینر
 نمیدوست دارم زن داداشم رو بب یلیمن هم خ-
 ارمشیدنبالت با خودم م امی: همون روز که دارم ممانینر
 نره ها ادتیخوبه...  یلیخ نکهی: اگمیذوق م با
... اونقدر سددتایذوق نکن... اون مثله من سدداکت و مظلوم ن یخودی: بمانینر

 رهیگیکه سرت درد م زنهیحرف م
 شمیاز خنده منفجر م گهیحرفش د نیا با
 ؟یتو ساکت و مظلوم-
به  نی... توهایکنیم نیبهم ته یدار گهیکم کم د ؟ی: پس چمانینر اون هم 
 زندانت کنم ینکن روونه  یکار هی. جرمه... مملکت.. جرمه خواهر.. سیپل
 مانی.. اون هم با وجود پیتونیآره... حتما م-
 اون نره غول رو پتک کن و بکوب تو سر منه بدبخت ی: حاال همانینر
 یشینم فشیحر یدونیخوبه خودت هم م-
 هستم خوبشم هستم فشی: حرمانینر
 دددمانی: نرمانیپ
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 : اومدممانینر
 : کامال معلومهگمیخنده م با
... کار رسددمی... اون روز که اومدم دنبالت حسددابت رو مطونیشدد ی: امانینر

 ؟یندار
 .. خداحافظینه داداش-
 : خداحافظمانینر
ش با ش کنمیرو قطع م یلبخند گو رو  سرم نکهی.. همذارمیم زیم یرو رو یو گو

برده  ادیو از ... کال طاهر رشدمیطاهر رو به رو م یاشدک یبا چشدما ارمیباال م
 کنمیبودم... متعجب نگاش م

 شده طاهر؟ یزیچ-
 کنهیم یو با سرعت از من خداحافظ دهینه تکون م یبه نشونه  یسر فقط

توجه تازه م امیبه خودم ب نکهیو قبل از ا کنمیو مبهوت به رفتارش نگاه م مات
 رفته رونیکه طاهر از خونه ب شمیم

 : طاهر کجا رفت؟مهران
 مهران دونمی: نمگمیم متعجب

 یدوباره ضعف کن ترسمیسر پا نمون م ادی... زنی: بشمهران
 نیشلوغش کرد یادیز گهی: شماها هم دگمیو م نمیشیم

 یزنیحرف رو م نیراحت ا نقدریو ا یخودت خبر ندار شبی: از حال دمهران
 خبه.. حاال تو هم... مهران؟!-

 دهیتکون م هیچ یبه نشونه  یسر مهران
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از  نی... اون از سددروش... اشددمیم وونهیچه خبره مهران... من دارم د نجایا-
 چکسیه کنمیحال حس م نیو در ع شددناسددمیهمه رو م کنمیطاهر... حس م

 شناسمیرو نم
 یاریسر درم زی: کم کم از همه چمهران

 بود؟ سیچرا صورتش خ دونمینم-
 ؟ی: چمهران

 سهیصورتش خ دمینگام به طاهر افتاد د یوقت-
 کرده بود هیگر یعنی: مهران

شنا رو نم یآدما نیا کنمیحس م گمیم یوقت- سمیآ هر با ... طاگمینم راهیب شنا
 یقطره اشک از چشماش جار هی یحت ومدیم شیکم پ یلیاون همه غرورش خ

شه ول شد متوجه  مانیصحبتم با نر یوقت یب حال و روز خراب طاهر  یتموم 
 شدم؟
 د؟زنگ زده بو مانی: نرمهران

 : اوهومدمیکه متفکرم جواب م همونجور
 ؟یباهش حرف زد شهی: مثله هممهران

 ه؟یمنظورت چ-
 ؟یبود یمیباهاش صم شهی: مثل هممهران

 باشم دیخب آره... مگه نبا-
 بود یمی: در گذشته با طاهر هم صمگهیو م کنهیم زیرو ر چشماش

 ادیز یلیخب معلومه... خ-
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 کنهینگام م فقط
 ..........یبگ یخوایم یعنی-

 یمثله گذشته باهاش رفتار نکرد یول شیدی: آره... درسته بخشمهران
در شدن  نیازش دور شدم و ا یلیچهار سال خ نیسخته مهران... تو ا یلیخ-

 خودش بود یمن نبود خواسته  یهم واسته 
با  یهر جور که دوسدت دار یتو حق دار دمیرفتارت رو نپرسد لی: من دلمهران

 رفتار طاهر رو بهت گفتم لیمن دل یرفتار کن انتیرافاط
 گذشته ها افتاد؟ ادی یعنی... شهیباورم نم-

 مانیشددد... آخه رفتار تو با نر شیحسددود مانیهم به نر دی: البد... شددامهران
 که انگار واقعا داداشته هیطور

 تیحما داداش از من هی... واقعا مثله دونمیمهران من اون رو واقعا داداشددم م-
 ست گهید زیچ هی مانیهم خوبه اما نر مانی.. پکنهیم

 دوستت داره یلی: اون هم انگار خمهران
 چقدر کمکم کرد یدونیبهم لطف داره... نم یلیخ-

 چرا؟ ی: ولمهران
عذاب وجدان... خودش رو مقصر وضع  دیشا گمیوقتا م ی... بعضدونمینم-

 دونهیمن م یکنون
 ؟یدونیقصر م: تو هم اون رو ممهران

 فتادیاتفاقا م نیاگر هم نبودن باز ا مانیو پ مانیمعلومه که نه.. نر-
 دهیرو تکون م سرش
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که حالم بد  روزیشددرکت سددروش پارکه... د کینزد نتیمهران ماشدد یراسددت-
 شد................

سروش گفت برام مدونمی: ممهران صبح براش زنگ زدم گفت کارهی...   فتی... 
 ارهیم نیجا مونده... اون رو هم با ماش هم تو شرکت

 ستین یخب.. پس مشکل-
ناراحت  زایچ نی: از اول هم نبود خانوم کوچولو... تو خودت رو واسدده امهران

 میبخور یزیچ هی مینکن... حاال هم پاشو بر
شدن حرفش بلند م با شپزخونه بره ول شهیتموم  ستش رو م یتا به آ  رمیگیمچ د

 کنهیمتعجب نگام م
 مهران؟!-

 : هوممهران
 سروش واقعا با طاهر همراه شده بود؟-

 نهیشیو دوباره رو مبل م کشهیم یآه
 : آرهمهران

 ؟یبهم نگفت یزیپس چرا چ-
ضر نبودمهران سروش چ ی: خودت حا شنو یزیاز  ستم  ی... چند باریب خوا

ن و م یجبهه گرفت عیتو سددر یکه سددروش کرد حرف بزن ول ییدر مورد اقداما
 ندهیهم موکولش کردم به آ

 ... خودم نخواستمیگیراست م-
 ؟ی: دوستش دارمهران
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 کنمیو پاهام رو تو شکمم جمع م زنمیم یلبخند
 وار وونهید-

 : از تک تک حرکاتت معلومهمهران
هم بگذره باز هم دوسددت دارم  گهیهزار سددال د کنمیمهران حس م یدونیم-

 باشه میسروش تنها مرد زندگ
سه  نی: پس اگهیم نیغمگ ... بله رو بگو خودت و اون رو ه؟یچ یهمه تعلل وا

 گهیخالص کن د
 شهیدرست نم یزیبا دوست داشتن من که چ-

 : اون هم که دوستت دارهمهران
تک و تنها رهام نکنه و به سددراغ  میطوفان زندگ هیاز کجا معلوم با گردباد بعد-
 خودش نره ی ندهیآ

 رو برات روشن کنه زایچ یلیفرصت خ هی دی: شامهران
 مهران رهید-

 : به خاطر بچهمهران
 گهید یزایچ یلیهم بچه هم خ-

 ؟ی: مثال چمهران
س- شوهر تونمیم ی.. به نظرت چه جوراوشیمثال  شم که یبا برادر   رو به رو ب

خاطرات گذشددته چطور کنار  ایزد...  میشددونیرو به پ یقبل از همه مهر ه*ر*زگ
 ای... یاعتماد یب ایببرم و طعنه نزنم...  ادیرو از  هایتلخ سددروش باشددم و اون

 گهید یزایچ یلیخ ایترس... 
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تو  شددتریو ب کنمیخورده احسدداس سددرما م هی... شددهیم رهیبه رو به رو خ متفکر
 شمیخودم جمع م

 ؟یکن تیرو وارد زندگ یا گهیکس د ی: حاضرگهیم هوی
 خورمیجا م شیسوال ناگهان از

 ؟ی: چگمیو م کنمینگاش م متعجب
 یکنجکاو یسوال بود... تو بذار پا هی: فقط گهیو م ندازهیباال م یا شونه

... 
 ؟ی: جوابمو ندادمهران

ند نهی: دگمیو م زنمیم یپوزخ نه ره؟یگیمنو م ادیم یمهران... ک یشدددد وو  ...
 یدارم نه حال و روز درست و حساب یدرخشان یگذشته 

 ؟ی: اگه باشه چمهران
 قبول کنم تونمیمنه ن-

 : چرا؟مهران
افسانه شد / حس و  کیشد / خنده از لب رفت و  گانهیبا قلب من ب یعاشق»-

هنوز دوستش «... غمخانه شد ی/ بعد آن شب زندگ دیبعد عشق آمد پد یحال
 دارم مهران... هنوز دوستش دارم

 ؟یکن یتا آخر عمر تنها زندگ یخوایم یعنی: مهران
 وشسر ینه ب تونمیکه نه با سروش م نهیا دونمیکه م یزیتنها چ... دونمینم-

 خانوم کوچولو شهی: درست مگهیو م زنهیم یتلخ لبخند
 مهران-

http://www.roman4u.ir/


 1547 شقعبه دیار سفر 

 : جانم؟!مهران
اون ور آب بودن  یای: شددرمنده... از مزاگهیکه با خنده م کنمینگاش م متعجب

 راحت شدنه یادیز
 : از دست توگمیو م خندمیم

 ؟یبگ یاستخویم ی: چمهران
 رفت ادمیکال -

... اصددرار نکن کنهیهم گم م ییجانم چه دت و پا هیبا  نی: اوه.. اوه... ببمهران
 امینم تیخواستگار

 ی... فکر کردکنمیهم قبولت نم یایاگه ب-
 گهید یگیم نویا امینم یدونی: چون ممهران

سمت هجوم ببرم که از جاش بلند م خوامیم شپزخو شهیبه  سمت آ رار نه فو به 
 کنهیم

جا الیخی: بمهران به  حاال  کهیا یترن...  ناق  کن ن خودت رو  یزنیم یمنو 
 یریگیبرام کار م یکنیناق  م

 کشمتی: مگمیو م رمیخنده به سمت آشپزخونه م با
 کار رو کن نیحتما ا ی: اگه تونستمهران

******* 
 کنمیخلوت نگاه م یابونایمهران نشستم و به خ نیماش تو

 ؟ی: چرا ساکتانمهر
 خورده نگرانم هی-

 : چرا؟مهران
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 دونمینم-
 م؟ینر یخوای: ممهران

 چیو بدون ه رمیسرمو باال بگ خوادیجلوه کنم... دلم م فیضع خوادیدلم نم-
 ه؟ن ای تونمیم دونمیو آشناها رد بشم اما نم الیاز کنار تک تک فام یضعف

 یتونی: ممهران
 مهران؟!-

 دهیتکون م هیچ ینشونه  بهیسر
 ممنون-

 : بابت؟مهران
مه چ- بت ه بت ازیبا با کهی...  نذاشددتیایهمراهم م یدار ن هام   هی... ی... تن

 یپشتم ییجورا
و خودم رو آماده  دمیرو پوشدد می.. لباس پلوخورامیکه دارم نم یخودی: بمهران

 بخورم یکردم که شام مفت
 خندمیم

 یکن هیگر دی.. با؟یخندی: ممهران
 ت چرا؟اونوق-

 سهم تو رو هم بخورم خوامی: چون ممهران
اون دختره لوس و ننر رو  هیعروسدد هیکوفت یغذاها سددتمیبخور.. من حاضددر ن-

 بخورم
 ازش پره یکه دلت هم کل نمیبی: اوه.. اوه.. ممهران

http://www.roman4u.ir/


 1549 شقعبه دیار سفر 

 باهاش مشکل داشتم ی.. از بچگستیدست خودم ن-
 دمایرو خوب فهم زیچ هی ی.. ولنطوری: که امهران

 رو؟ یچ-
 کنم لیتا شام کوفت م یبریمن رو م ی: که دارمهران

 تمیکه دارم اذ یاسترس یهست ول یعنی.. ستیمهران ن یحواسم به حرفا ادیز
 کنهیم
 کوفت؟-

 هیغذاهاش کوفت ی...خودت گفتگهی: آره دمهران
 از دست تو-

 : ترنم؟مهران
 هوم؟-

 : نترس... من هستممهران
 اومده نییپا یلیشدم.. اعتماد به نفسم خ فیعض یلیخ کنمیحس م-

که قبال  یهسددت یهمون یاز لحاظ روح یول دیشددا ی: از لحاظ جسددممهران
 یبود

بودم  یچ یدونینم جهی... در نتیبود دهیند شتریتو که قبال من رو دو سه بار ب-
شتم د یمهران.. از وقت سابق ن گهیبرگ سلستمیاون ترنم  .. زود شمیم می.. زود ت

 ...کنمی.. زود اعتماد مشکنمی.. زود مکنمیض مبغ
 ؟ینبود ینجوری: قبلنا امهران

تا ا یبودم ول- قل درجه  نینه  حدا باال بود االن حت یحد..  ظاهر کردنم   یت
ستش ندارم... حس م تونمینم سروش تظاهر کنم که دو ضه ع یب کنمیمقابل  ر
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و در  یمحکم و قو ... قبل از اتفاقات چهار سدددالنمیزم یکره  یآدم رو نیتر
 یول رفت طنتمیهمه طردم کردم شدد نکهیبودم... بعد از ا طونیحال شدد نیع

 یحرفا ول نیخورده حفظ کنم هر چند با تظاهر و ا هیمحکم بودنم رو تونسدتم 
 ستمین یچیه کنمیحس م ریاتفاقات اخ نیبا ا

 چینه تظاهر نه ه یدوستش دار ی... وقتشهیدرست نم یزی: با تظاهرم چمهران
 جلودارت باشه تونهینم گهید زیچ
 کنم؟ کاریچ یگیم-

 دلت... کار من رو تکرار کن ی: برو پمهران
 تونستمیم کاشیا-

 زدمیحرف رو نم نیا ینبود یهمه احساس نی: اگه امهران
 باشم یاحساس نقدریا خوادیدلم نم-

 یذاتت رو عوض کن شهی... نمگهید نهی: ذاتت هممهران
 مهران یخوب یلیتو خ-

 دونمی: ممهران
 ؟یشد طونی: باز که شگمیو م زنمیم یلبخند
 برم؟ دی... االن کجا بایزنی: چرا مثله مامان بزرگا حرف ممهران

وقتا  یکه بعض یتو هست نیسمت راست... من مثله مامان بزرگا نشدم ا چیبپ-
قط ف هنکی.. با اایر ی... مهربون.. پاک.. صددادق.. بیرسددیبچه به نظر م یادیز

 یکنیبهم کمک م یلیاما خ یبرادر دوستم
 فقط برادر ماندانا هستم؟ یدونی: از کجا ممهران
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 ه؟ی: منظورت چگمیم متعجب
 رهیهوا م غمیه ج دهیو فشار م رهیگیدست دماغم رو محکم م هی با

 کوچولو یفهمی: بعدا مگهیو م خندهیم بلند
 نمکیبا اخم نگاش م مالمیکه دماغم رو م همونجور

 : اخماتو باز کن کوچولومهران
 ؟یذاریمگه تو م-

 دارم یجنابعال یبه اخما کاری: من چمهران
 ؟یدماغم رو کند-
 ... مماغت که سرجاشه؟یگی:چرا دروغ مگهیم طنتیش با
 نمیبیسروش رو م نیجوابش رو بدم که ماش خوامیم
 مایدیفکر کنم رس-

گاه مهران گار هم: گهیو م ندازهیبه اطراف م ین جاسدددتیآره... ان طاهر ن  ...
 کجاست؟

 دمیسروش رو د نی... فقط ماشدونمینم-
 میکنیم داشیشو... االن پ ادهی: پگهیو م کنهیرو پارک م نیماش
صدام م ادهیپ خوامیم دمویتکون م یسر .. متعجب به کنهیشم که مهران آروم 

 کنمیو نگاش م گردمیطرفش برم
 ییتفاوت... نذار ضعفت رو شناسا یش و بشد آروم با ی: امشب هر چمهران

شه الزم ن ادتی... یکنند و بعدها آزارت بدن... مهم خودت خودت رو  ستیبا
ش نیا نیب یتونیکه م یبه خودت ثابت کن دیتو با یثابت کن گرانیبه د  یآدما با

 گم؟یم یچ یفهمی... میو نشکن
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 کنمیم لیتحلو  هیو حرفاش رو تو ذهنم تجز بندمیلحظه چشمام رو م چند
مه م آروم مه  کنمیزمز هه مهران... ه با تو ما قول  کنمیرو م میسددع یحق  ا

ض یدونی... مدمینم ض یکه بع ست خود آدم ن یوقتا بع ستنا د شک ... تسیاز 
فاخورهیترک م یزیچ هیتو وجودت  یول ینشددکن یخوایم ته حر  ی... درسدد
در موردت همه بهت احترام بذارند و  یاما دوسدددت دار سدددتیمهم ن گرانید

 درست فکر کنند
ست دارمهران شه ول نجوریا می: حق با توهه... همه دو اگه  یباهامون برخورد ب

شد نبا نیا ست کم بگ دیطور هم باهامون برخورد ن م آد هی.. میریخودمون رو د
بسددازن..  والیه هیازش  هیازش بد بگن چه بق هیخوبه.. چه بق شددهیخوب هم

سه  ادتی شه تو وا سه یزیعز ایلیخ یبا .. مانی.. نرری.. امامن.. ماندان ی.. وا
سه  ی.. طاهر و حتمانیپ شا گهید یایلیسروش و خ یوا  یخودت ندون دیکه 

 یقدم بردار یترس چیکن بدون ه ی... حاال چشمات رو باز کن و سع
 کنمیو چشمام رو باز م زنمیم یلبخند
 ایلیبا خ دنیجنگ یواسه  ی: آماده امهران

 هآماد یآماده -
 شو ادهی: پس پمهران

ش ی همه شده از آرام ش قیکه مهران بهم تزر یوجودم پر   ادهیپ نیکرد... از ما
که به  نمیبیخودش م نی... سددروش رو کنار ماشددچرخونمیو چشددم م شددمیم

به ا هیتک نشیماشدد گاه م نیداده و آروم  نهیرف و اون طرف ن گار منتظر  ک ان
 کنمیم یسع باز: اون منتظر توهه اما گهیم ییپررو تیته دلم با نها یکی.. هیکس
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شه.. هنوز تو بهت حرفا و  مهران روزید یانکار کنم که نه... البد منتظر خونواد
شون حرفا سخته  دیسروش رو تائ یطاهر هستم که هر دوتا کردن... هنوز برام 

 قتیباور حق
 : ترنم؟مهران

 هوم؟-
 در منتظرمونه یطاهر جلو می: برمهران

 باشه-
سروش به من و مهران م زهنو شتم که نگاه  اال ب ییاول ابرو فتهیچند قدم بر ندا

سر یول کنهیو با اخم به مهران نگاه م ندازهیم  نگاش رو از عیبعد از چند لحظه 
و با  رهیگیم نیاش رو از ماش هی... تکشهیم رهیبهم خ یو با مهربون رهیگیمهران م

به  جذ به نفس و  ماد  ما یشددگیهم یاعت  پی.. طبق معمول تادیم به طرف 
شق ا سپرت زده و من عا ش نیا شمینوع لباس پو  دونهی.. خودش هم خوب مدن

ار کوتاه کن یو با قدما رمیگیدل من رو ببره... نگام رو ازش م تونهیم یچه جور
 دارمیمهران قدم برم

 : سالمسروش
 : به.. سالم آقا سروشچهیپیمهران تو گوشم م طونیش یصدا

 کنمیلب سالم م رینگاش کنم آروم ز هنکیا بدون
 ؟؟یهست یسروش خان راض ی: راستمهران

 ؟ی: از چگهیمتعجب م سروش
 گهید دتی: از شغل جدمهران
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وش سر نیا نقدریچرا ا دونمیمهران گل کرده فقط نم طنتیباز ش دونمیم خوب
 ذارهیرو سر به سر م

 دم؟ی: شغل جدسروش
ن واستادن... آروم آروم با من قدم سمت راست و سروش سمت چپ م مهران

 دارنیبر م
 یگاردی.. شغل بادگهی: آره دمهران

 شنومیخشن سروش رو م یصدا
 نهی: فعال که شغل خودت هم همسروش

بادمهران بانو  که در رکاب  ته.. من  به گوش  یچیکه ه گاردی: الب قه  غالم حل
 هستم

 کنهیحرص به مهران نگاه م که با ندازمیبه سروش م یو نگاه ارمیرو باال م سرم
و لبخند به رو به رو  یشلوارش کرده و با خونسرد بیاما مهران دستش رو تو ج

 شده رهیخ
 دستم رو دور خودم حلقه کنم شهیو باعث م وزهیم یسرد باد

 : سردته؟گهیآروم کنار گوشم م سروش
 ادی: نه زدمیتفاوت جواب م یب

 بگو کتم رو بهت بدم ی: خواستسروش
 ستی: الزم نگمیو م کنمیبه کت اسپرتش م یگاهن

 از کدوم طرفه؟ ی: در ورودمهران
 طرف نی: اگهیو م کنهیاشاره م یبا دست به سمت سروش
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 : طاهر اونجا منتظرمونهمهران
 .. منتظر ترنم بودمدونمی: مسروش

 گهید میدیرسیمن و ترنم هم م یموندیطاهر م شی: خب پمهران
 زنمیناق  رو م یسکته  هیکه من به شخصه  کنهیش مچنان خشن نگا سروش

و  میردخویفقط شددام م میومدیم رترید کاشی: ترنم اگهیم یالیخیاما مهران با ب
 میرفتیم

 رهیگیم خندم
 ترنم ی: راستمهران

 ه؟یچ گهید-
ه با خورد هیبگم..  خواسددتمیم یچ رهیم ادی یگیخشددن م ینجوریا نی: ببمهران

 احساس تر
و با خشددونت  کنهیتر م کیو من رو به خودش نزد کشددهیوم رو مباز سددروش

ندهور... نکنه انتظار دار ی کهیمرت ادهیهم از سددرت ز نی: همگهیم بگه  یل
 جانم مهران جان

قعم : نه بابا... من کم توگهیو م کنهیو اونور رو نگاه م نوریا یتفاوت یبا ب مهران
 میراض یبه همون جونم مهران جون

 یارواح عمه ات.. کامال معلومه کم توقع: آره سروش
 بخندم ایدو تا حرص بخورم  نیاز دست ا دونمینم واقعا

 دی... خدا از روز اول خلقت من رو قانع و کم توقع آفری: پس چمهران
: شما دو تا چتونه... چرا مثله سگ و گربه به جون هم گمیم یجد مهیلحن ن با
 ن؟یفتیم
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ملوسددم که دل هر  هیشددیمن اون پ یدیز کجا فهم: اگهیم تیبا مظلوم مهران
 برمیرو م یدختر

 زنهیم یپوزخند سروش
 مشیبگم که منصرف م یزیچ خوامیو م کنمیمهران نگاه م یدخترونه  یادا به

... از گمی: مگه دروغ مگهیو تو گوشددم م کنهیم کیخودش رو بهم نزد مهران
 سگ اخالقه یحاال هم معلومه ک نیهم

 شنومیکه نم گهیم یزیچ هی لب ریز سروش
 دهیادامه م الیخیتا ساکت بشه اما اون ب کنمیبه مهران م یاخم

 رفتایم ادمی: داشت مهران
 ؟یچ -

 نه؟ ای نیدار لتونیتو فام یبپرسم خوشگل و مامان خواستمی: ممهران
 مهددران-

سر م یی... خو تنهاگمی: مگه دروغ ممهران صلم   مخ کمی.. حداقل برم رهیحو
 کنم یزن
 ه؟ینجوریا-

ست نم یول زنمی: نترس فقط مخ مگهیو م خندهیم طونیش شون دو ..  مشیباها
آدرس  یدشمن ی... اصال با هر که؟ی.. نظرت چسوزونمیهم دلشون رو م یکل

 شماره تلفن بده
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وقتت رو هدر  ی.. پس الکگردنیما دنبال دلقک نم لیفام ی: دختراسددروش
... تا دلت بخواد برات رکیبرو سدد یگردیخودت م ینده... دنبال دختر واسدده 

 ختهیر
 ذارمیجواب نم یرو ب یلطف چیکه من ه ییاز اونجا ی: ممنون داداش ولمهران

جا یبرا فت من هم آدرس  هت م ییجبران لط  یها یحور یکه کل دمیرو ب
 زنندیاونجا پرسه م یبهشت
 واریدو تا سرم رو بکوبم به د نیاز دست ا خوادیدم م ایخدا

 ه؟ی: منظورت چسروش
 جبران لطف کنم خوامیندارم.. فقط م ی:منظور خاصمهران

 یبه دوسدددت دخترا یاجیرو دارم احت یکی: الزم نکرده.. من خودم سددروش
 رنگاوارنگ ندارم

 اگه نظرت عوض شد برو دمی: من بهت آدرس ممهران
 مهران-

خت گ*ن*ا*ه داره.. چطور دلت ممهران بدب تا آخر  چارهیب نیا ادی: ترنم  رو 
 یبنداز یعمر ترش
 داداش هر گفتمی: داشددتم مگهیبگه که مهران با خنده م یزیچ خوادیم سددروش

 سر به باغ وحش بزن هیحتما  یوقت ه*و*س دوست دختر کرد
باز م سددروش نهیدهنش رو  نان داد ک نه چ که هم دهن  زنمیم یکه حرف بز

 شهیم دیپدمهران از رو لباش نا یهم خنده  شهیسروش بسته م
شماها خجالت نم نی... اگهید دیتمومش کن- شه...  ضع شیچه و  ی... هنیک
 حاال برگردما نیهم دینکن یکار هی.. دیکنیدوباره شروع م گمینم یچیه
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 یصدددداها هی... هر چند فتمیدو نفر راه م نیخورده جلوتر از ا هیاز حرفم  بعد
دارن  یبفهمم چ تونمیماونقدر آرومه که ن یول شددنومیرو از طرفشددون م یآروم

 کشنیواسه هم دارن خط و نشون م دونمی.. فقط مگنیبهم م
 رمیو آروم آروم به جلو م شمیافکار خودم غرق م یتو

 : ترنم کجا؟..طاهر اونجاستسروش
... طاهر کنهیکه سددروش اشدداره م کنمینگاه م یحرف سددروش به اون قسددمت با

ن تکو یو دسددت زنهیم یما لبخند ندیمنتظر ما واسددتاده.. با د یکنار در ورود
و  زنمیم ی... در جواب لبخندش متقابال لبخند کمرنگادیو ه سددمت ما م دهیم

 دمیبراش تکون م یسر
صله اش رو با من ط سروش سونهیو خودش رو به من م کنهیم یچند قدم فا : ر

 فکر کنم مراسم شروع شده
 ستیبرام مهم ن ادی... زالیخیب-

 ؟ی: پس چرا اومدسروش
 طاهر بهت نگفت؟-

 میبا هم حرف بزن ادی: وقت نشد زسروش
 ینگاه ها ریاز ز دی: به اصددرار طاهر.. گفت نباگمیم ندازمویباال م یا شددونه

 فرار کنم لیسرزنشگر فام
 : چرا سرزنشگر؟گهیو م کنهیم اخم

 دونم؟یچه م-
 میاالن برگرد نیهم میتونیم یشیم تیاذ یکنی: اگه فکر مسروش
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که بشدده باز  یتا آخرش هسددتم هر چ یعنیاومدم  یکه برگردم... وقت مدموین-
 مونمیم

.. رسددونهیو زودتر از ما خودش رو به طاهر م رهیخورده از ما جلوتر م هی مهران
 کنهیخورده باهاش خوش و بش م هیو  دهیباهاش دست م

 نباش زیچ چی: ترنم نگران هسروش
 ستمی: ندمیجوابش رو م سرد

 ا.....: امسروش
 وجود نداره یدلواپس یواسه  یلیمهران و طاهر هستن... دل-

 زده... خی... دستام از شدت سرما گهینم یچیو ه کشهیم یآه سروش
 ی: خوش اومدگهیو م کنهیمحکم ب*غ*لم م رسددهیکه طاهر به من م نکهیهم

 خواهر کوچولو
 : ممنونگمیو زمزمه وار م زنمیم یلبخند
 یاین دمیترسی... میومد: خوشحالم که اطاهر

جمع  نینکردم که بخوام از ا ی.. حق با توهه من اشتباهامینداشت که ن یلیدل-
شتباه رو بق شتباهات  هیفرار کنم.. ا ضاوتها و ا کردن.. حاال اگه قراره به خاطر ق

 که ناراحت بشم نمیبینم یلیخودشون من رو سرزنش کنند دل
 ؟یکرد رییروزه چقدر تغ هی: طاهر

ندان رییغت- با  تیمدت هو هینکردم... فقط  یچ که  خودم رو گم کرده بودم 
 امیخورده به خودم ب هیمهران تونستم  یحرفا

 رهیسروش تو هم م یاما اخما زنهیم یلبخند مهربون مهران
 یشیترنم سابق م ی: خوشحالم که دارطاهر



wWw.Roman4u.iR  1560 

 

شمیم یآه سابق دگمیو م ک ا فقط ب منینداره.. من هم یوجود خارج گهی: ترنم 
 گذشته اتیاز خصوص یبعض
 شهیم نیهر سه تاشون غمگ نگاه

 گهید میخب بر-
 مایمونی... بدون شام مشهیو تموم م دنی: آره بابا.. حاال شام رو ممهران
ستش رو رو طاهر شما گهیو م ذارهیمهران م یشونه  ید شام  : نترس داداش... 

 محفوظه
حرف بزن شددام ما  خوادینم تا دلت م... ترولی: ا گهیبزنه و م یچشددمک مهران

 محفوظه
 ی: جون به جونت کنند شکم پرستگمیو م خندمیم

وارد  یاز طرف مهران و خنده از طرف ما باالخره همگ یخورده شوخ هیاز  بعد
 میشیباغ م
 هینی... سددنگکنندیجلوتر از ما و سددروش و مهران دو طرف من حرکت م طاهر

ساس  یرو رو ایلینگه خ ضکنمیمخودم اح شمم به بع که  فتهیاز اقوام م ی... چ
نظر  به مونیمهربون و پشدد گهید یای.. بعضددکنندیو ترحم نگام م یبا دلسددوز

سنیم شته رو م ایلیخ یاما رو لبا ر ستنمیبیهنوز پوزخند گذ ست فی...د  خی د
به  .. نگاشکنمی... با تعجب به سروش نگاه مرهیگیمن رو دربرم یزده از سرما

سرد و با جذبه.. بدون کوچرو به روهه... سترس.. م نیکتریخون  خوامیترس و ا
ستش ب ستم رو از د شم ول رونید ستم رو محکمتر از قبل  دهیاجازه نم یبک و د

 دهیفشار م
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 ؟ی: چه سردکنهیزمزمه م آروم
 خورده هوا سرده هیخب -

 کنهیشلوارش م بیرو به همراه دست خودش تو ج دستم
 کنمیتعجب نگاش م با
 ؟یکنیم کاریچ یدار سروش-

 مکنی: دارم دستت رو گرم مگهیکه نگاش به رو به روهه با لبخند م همونجور
 دستمو ول کن.. زشته-

 دستت تو دست من باشه خوادی... دلم می: عشقمسروش
شن ای شنوهیمهران م دونمینم  ننمویکه ب ییصداها یول دنیخودش رو زده به ن

 آرومه یلیخ شهیرد و بدل م
 ول کن سروش-

پس آروم باش و جلب توجه  کنمیکه تا نخوام دستت رو ول نم یدونی: مسروش
 نکن

 یطبق معمول پررو و خودخواه-
 دهیجوابم رو نم یول شهیپررنگتر م لبخندش

 هی: جشددن شددروع شددده... گهیو م کنهیم تیهدا یزیما رو به سددمت م طاهر
 کادو رو بدم و برگردم... من هم برم دیو بعد خوش بگذرون دیتازه کن ینفس

کار- گه  طاهر... ا باش  حت  باالخره مهسدددا  یدار یرا بده...  جام  برو ان
 ینکن یکار چیو ه ینیگوشه بش هی یدخترخالته... بده فقط بخوا
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ش شنیم دایپ یادی: افراد زطاهر شوهرخاله رو کنند من  ینیریکه خود خاله و 
همه  نیاهرم رو بعد از اکه خو هیکنار خواهرم باشددم... بد زمان دمیم حیترج

 خاله برسم یشایمدت ول کنم و برم به خرده فرما
 ارزش داره ایدن هی... حرفش برام گمینم یچیو ه زمیم یلبخند

 ممنون طاهر-
شهیرو برام کنار م یصندل گرانید ی رهیخ یتوجه به نگاه ها بدون ورم و مجب ک

 نمیبش کنهیم
 امی... زود منی: بشطاهر

 باشه-
 : ترنم؟نمهرا

 هوم؟-
 ؟یبگ کیبه عروس و دوماد تبر یخوای: نممهران

 االن؟-
 ؟ی: پس کمهران

 ؟یایتو هم م -
کر .. فمیصبر کن طاهر اومد با هم بر یخوای: فکر نکنم درست باشه.. ممهران

 ه؟یکنم بهتر باشه... نظرت چ یکنم خودم رو دوست طاهر معرف
 یدونیبگم... هر جور صالح م یچ-

سته حرف مردم مهم نرانمه ست ا یول ستی: در  نیبهتره خودمون هم بهونه د
 میآدما ند
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 دهیتکون م دیتائ یبه نشونه  یهم سر سروش
 بگو کیتبر ای: پس بمون با ما بمهران

... بعد طاهر و مهران با هم میبا هم بر یخواینگفتم م کی: من هم تبرسددروش
 برن؟

سروش و آالگل  هیدر اصل امشبف عروسکه  ارمیم ادیحرف سروش به  نیا با
 نهیشیتو گلوم م یهم بود... بغض بد

 یم چ: ترنگهیم یکه سروش با نگران کنهیم یرییحالت چهره ام چه تغ دونمینم
 شد؟

 نشده.. خوبم یزی: چگمیم یگرفته ا یصدا با
 : ترنممهران

 باور کن خوبم مهران-
 یشد یجور هی یدفعه ا هی: آخه مهران

 ستین یزیچ-
 ؟یری.. با سروش م؟یکنیم کاری: چمهران

 که نگم آره جنگمیوجودم با خودم م ی... با همه کشمیم یآه
 امیبا شماها ب دمیم حی: نه... ترجگمیو م زنمیم یمسخره ا لبخند
 کنهیو به اطراف نگاه م دهیتکون م یسر مهران

ا و ب یکن سددردت پنهان ینگاه ها ریخواسددتنت رو ز یسددخته که بخوا یلیخ
 نه یلبخند بگ

سددرد  خوامی... منهیحسددرت نگاهم رو نب چکسیتا ه دوزمیم زیرو به م نگام
 به آخرش فکر یاما وقت تونمینم ادیز دونمیسددرد باشددم هرچند م دیباشددم.. با
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سرد بودن ب دنیجنگ یبرا کنمیم صمم م شتریو  خرش آ دونمیم ی... وقتشمیم
حسددرتها رو به جون بخرمو  نیمام ات دمیم حیترج شدددهیو پوچ ختم م چیبه ه

 وابسته نشم نیاز ا شتریب
 هشیوابسته تر هم م نی... مگه از انهیشیرو لبم م یخودم پوزخند یفکرا از

 کنمی... با تعجب نگاش مرهیگیو بازوم رو م شهیاز جاش بلند م سروش
 ؟یکنیم کاریچ-
 : بلند شوگهیاخم م با
 ؟یچ-

... نگاه مهران هم رنگ ندازمیبه سددروش م یو نگاهبه مهران  ینگاه متعجب
 تعجب به خودش گرفته

 بلند شو گمی: مسروش
 رهیکم کم تو هم م اخمام

 ؟یگیم یچ-
... نگاه کنهیو به زور بلندم م کشهیهنوز نشستم بازوم رو به شدت م نهیبیم یوقت

 شهیم دهیچند نفر به سمتمون ش
 کنندیرن نگامون م... همه دا؟یکنیم کاریچ یسروش دار-

نقدر اگه او یما رو نگاه کنند ول نندیکه بشدد سددتنین کاری: همه اونقدر بسددروش
 ما هم کار دارن پس بذار با دقت نگاه کنند هیکه به مسائل خصوص کارنیب

 با تو تونمیم یا یخصوص ی... من چه مسئله ؟یگیم یدار یمعلومه چ چیه-
 داشته باشم
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 نکن تشی: سروش اذمهران
 ستین تی: قصدم اذ گهیو م ندازهیبه مهران م یگاهن

 امیبا تو ب خوامی... من نمیکنیم تمیاذ یدار یول-
 ستی: ولش کن سروش... کارت درست نگهیآروم م یلیخ مهران
 برم شیبا حرف نگاهش پ خوامیبار م نیاول ی: براگهیو م زنهیم یلبخند
 ..زنهیه شدت م...قلبم بگهینم یچیه گهیو د کنهینگام م مهران

سا تنها و ب یجلو خوامی: نمگهیم متیبا مال سروش ش اوری یمه  وامخی.. میبا
 گاهت باشم ترنم هیتک

ازه بکشم که اج رونیبدون جلب توجه و آروم بازوم رو از دستش ب کنمیم یسع
 دهیدستش فشار م یو محکم تر از قبل بازوم رو تو  دهینم
 ... طاهر هستستمیتنها ن-
شم تو حرف دلت رو گوش کنم  خوامیدفعه م نی: اکنهیو زمزمه م زنهیام زل مچ

با من م نت رو... تو  .. چون خودت خوامی.. چون من میاینه حرف زبو
 ینیبیو تو نگاهم خواستن رو م نمیبی... چون تو نگاهت خواستن رو میخوایم

 بشم میتسل خوادیرو دوست ندارم... دلم نم قرارمیقلب ب یتپشها
 ؟یگی.. چرا زور مامیبا تو ب خوادی.. من دلم نمیکنیام م وونهید یدارسروش -

که فقط من  یآروم به طور یلیو خ کنهیم کیصددورتش رو به سددرم نزد آروم
زوده کوچولو... من که خوب  یلیشدددن خ وونهید ی: هنوز واسدده گهیبشددنوم م

هام ب دونمیم با ته  خدا که وقت خودیپس زور ب یایاز   رو یمیمن تصددم ینزن 
 ستمینکنم دست بردار ن شیتا عمل رمیگیم
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سرم رو عقب م با ستش ب خوامیو م برمیاخم  شم که اجاز رونیبازوم رو از د ه بک
م خود یرو رو ایلینگاه خ هینی... سددنگکشددهیو من رو به دنبال خودش م دهینم

 کنمیاحساس م
سبت یزیسروش تو رو خدا آبرور-  ورنجیبا تو دارم که ا ینکن... آخه من چه ن

 یبازوم رو گرفت
ما دارسدددروش ماد تبر میریم می:  جاش  نیا میبگ کیبه عروس و دو ک

سبت از اه؟یزیآبرور ست نی.. ن شقم ه ستم و ع شقت ه ه ... من کیمهمتر که ع
 مقدس تر سراغ ندارم....... نیاز ا یوندیپ

 گردهیو به عقب برم شهیطاهرف سروش ساکت م یصدا با
که سروش گفته...  ی... اون هم به دو کلمه ازهیچ هیحواسم به  یمن همه  یول
 واقعا عشقش هستم؟... یعنی

 : سروش کجا؟طاهر
 میو برگرد میبگ کیتبر هی میری: مسروش

 زنهیو مهربون لبخند م ندازهیبه من م ینگاه طاهر
ندش گام رو ازش م دمیرو جواب م لبخ لت ن جا با خ مه رمیگیو   ی... زمز

باشددده سددروش.. م : حواسدددتشددنومیآرومش رو م  یکه چ یدونیبهش 
 .................گمیم

: گهیم یحال خاصدد نیو با لحن پرجذبه و در ع رهیاخماش تو هم م سددروش
 تآدما هس نیکنه حواسم به تک تک ا تشیاذ تونهینم چکسینگران نباش ه
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شدن حرفش به نرم با زمه لب زم ریو ز کنهیم کتریمن رو به خودش نزد یتموم 
 می: برکنهیم

باره طعم آشددنا شددمیباهاش همراه م ناخواسددته در کنار  یو بعد از مدتها دو
رو نخوام..  تشی... برام سددخته کنارش باشددم و حماچشددمیسددروش بودن رو م

 انهیهمه ع یبرا نقدریکه ا یسخته انکار عشق یلیخ
ره به ...اسم پسخندهیکه کنار پسره نشسته و آروم آروم م فتهیبه مهسا م چشمم

ندارم.. دلم  یجالب ادی... احسدداس زسددتیهر چند برام مهم هم ن ارمیمن ادی
 با مهسا رو به رو بشم خوادینم

 : خانومم؟شنومیسروش رو م یصدا
 شددهی: مثل همگهیو م زنهیاون مهربون لبخند م یول ندازمیبهش م ینیغمگ نگاه

 یتونیکه م دونمیمحکم باش... م
رام ب یچشددمک طنتیکه با شدد رمیگنگام رو ازش ب خوامیم دمویتکون م یسددر

 یکه خانوم من یخودت هم قبول دار یدی: ددهیادامه م یو با خوشحال زنهیم
لبخندش پررنگ  شددهیکه باعث م رمیبهش م یو چشددم غره ا رهیتو هم م اخمام
 تر بشه

مهسددا  یاز تعجب گرد شددده  یکه چشددمام با چشددما دوزمیرو به جلو م نگا
 کنهیم یتالق

اخماش تو هم  ادوی... کم کم به خودش مشددمیم کتریبهش نزد به لحظه لحظه
... مهسا هم به ناچار بلند شهیاز جاش بلند م عیما سر دنی... شوهرش با درهیم
: هگی... شدوهر مهسدا با لبخند مکنهیبا تمسدخر به من و سدروش نگاه م شدهیم

 ؟یپسر؟.. خوب یسالم سروش.. چطور
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 شمیبهتر نم نیاز ا ...یعال هی: سالم بهروز... عالسروش
 : خب.. خدا..........بهروز
سا م هنوز شده که مه سروش واقعا مقاومتون قابل  گهیحرف بهروز تموم ن : آقا 
 نهیتحس

 شنیم رهیمتعجب و سروش با اخم به مهسا خ بهروز
 یداره ول ینقشه ا هیباز مهسا  دونمیچرا؟... م دونمیمن آرومه آرومم.. نم یول

ارزش فکر  یآدما حت یبرام مهم نبود... بعضدد چوقتی.. ه.سدددتیبرام مهم ن
 کردن هم ندارن

 :چطور؟پرسهیم تیبا جد سروش
 فتادهین یاتفاق چیه نکهی: مقاومت در برابر عشق و تظاهر به امهسا

 د؟یزنی: از کدوم مقاومت حرف مسروش
 یلیشکست حتما براتون خ نیو ا نی: باالخره شما و آالگل عاشق هم بودمهسا

 گرون تموم شده
گاه م فقط با ا دونمی... خوب مگمینم یچی... هکنمیبه مهسدددا ن کارا  نیکه 

 ارهیحرص من رو در ب خوادیم
 : مهساجان االن که وقت........... گهیدستپاچه م بهروز

: اگه عاشددقش بودم که گهیم یو با خونسددرد پرهیوسددط حرف بهروز م سددروش
 شدمیازش جدا نم

سا سروش خان امه ش ستین یا بهیکه غر نجای:  ... ترنم هم از نیپس راحت با
 شد فیخودمونه... من بارها و بارها به بهروز هم گفتم که واقعا ح
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 شد؟ فیح یبپرسم چ تونمی: مسروش
 نیو هست نیهم بود قیشما از آالگل... هر دو نفرتون واقعا ال یی: جدامهسا

شن یدر مورد اون دختر حرف خوادی: دلم نمسروش انتخاب بود از  هیوم... اون ب
 زود دستش برام رو شد یلیجانب مادرم که خدا رو شکر خ

 : دستش رو شد؟گهیبا تعجب م بهروز
سا سف پرهیرنگش م مه سرخ و  سروش ب شهیم دیو  سا م یاما  : هگیتوجه به مه

چند نفر به نامزد سددابقم تهمت  هیع*و*ض*ی با همدسددت یآره... اون دختره 
 ما از هم شده بود ییجدا زده بود و باعث

بودم که بخاطر اختالفات  دهی... از مهسددا شددندونسددتمی: واقعا؟.. من نمبهروز
 نیاز هم جدا شد یجزئ

 ندازهیبه مهسا م یبا پوزخند نگاه سروش
 : واقعا؟سروش

 ماجرا نبودم انیدر جر قی: خب من دقگهیم دهیپر یبا رنگ مهسا
 گلم ستی: مهم نگهیو م کنهیحلقه م مهسا یدستش رو دور شونه ها بهروز

عد مه م ب به سددروش ادا طاب  که خوردی: اصددال بهش نمدهیخ .. من رو بگو 
باهات حرف بزنم که زندگ امیب خواسددتمیم ب خرا یخودیرو ب تونیشددرکت 

شد و بعد دینکن ستش رو  شکر که د صال خودت رو ناراحت نکن خدا رو  ... ا
 درست نشد یاز ازدواج برات مشکل

صال ناراحت ن :سروش به ازدواج با اون  یچندان لی... از اول هم تماستمیمن ا
 دختر نداشتم.. فقط به خاطر اصرار خونوادم قبول کرده بودم
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به من م دهیتکون م یسددر بهروز به... ببفتهیو نگاش  به   تنجاسدددیا یک نی: 
ساجان.. دخترخاله  شما کجا؟.. ازتیعز یمه کجا؟...  نجای...ترنم خانوم... 

 رفت سالم کنم ادمیسروش بود  یبس حواسم به حرفا از
 ستین ی: سالم آقا بهروز.. مسئله اگمیو زمزمه وار م زنمیم یلبخند

 جبران کردن یکاف ی: مهسا خانوم به اندازه گمیو م ندازمیم یمهسا نگاه به
... هم از نی:از دسدت مهسدا ناراحت نشدگهیو م کنهیم یبانمک یخنده  بهروز
سه  سروش یحرفا شد... آخه من و  نیهم یشوکه بود وا ضورتون غافل  از ح

سا ه شت هیبهم خوردن نامزد انیاز جر چکدومیمه .. مگه نه میسروش خبر ندا
 خانوم گل؟

 ؟یترنم؟.. خوب ی... چطورزمی: آره عزگهیو م دهیتکون م یسر مهسا
با- بدون دیخودت که  له  نیبهتر هیتو عروسدد ی... وقتیبهتر   ایدن یدختر خا

 بد باشم شهیشرکت کنم مگه م
سا ست به کار م یزیچ خوادیم مه شروع به حرف  شهیبگه که بهروز زودتر د و 
... من در هیسددتودن گهیشددما دو نفر واقعا بهم د یهمه عالقه  نی: اکنهیزدن م

 نمیبیشما رو با مهسا نم ادیهمه عالقه چرا ز نیتعجبم با ا
 ما نگفتن؟: مگه مهسا خانوم به شگمیم یبدجنس با

 ندازهیبه مهسا م ینگاه بهروز
سا سه  یلی: آخه س ترنم خگهیو م کنهیم یاخم مه وقت  نیهم یشلوغه.. وا

 میبا هم باش ادیز شهینم
 هیفنتل شتریمن و مهسا ب ی.. ابراز عالقه گنیبعله.. مهساجان کامال درست م-
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شتبهروز شق من ابراز نی... ترنم خانوم اگه بخوامای: ندا المون ک دیعالقه ن به ع
 رهیتو هم م

 گمینم یزیو چ خندمیم
 رو دنتونیمراسددم سددعادت د نیکه تو ا کردمیفکر نم ی: خارج از شددوخبهروز

 داشته باشم
 تو مراسم دختر خالم شرکت نکنم؟ شهی: مگه مگمیم ندازمویباال م ییابرو

 ی... مهسداگفته بود مشدکلنیآورد فیخوشدحال شددم که تشدر یلی: خبهروز
 دیتو مراسم شرکت کن نیتونیاومده و نم شیبراتون پ
 شده رهیبهم خ یکه عصب ندازمیبه مهسا م یو نگاه زنمیم یپوزخند

 هیروسع دیق یمسائل جزئ یسر هیبه خاطر  تونستمی: چطور مگمیتمسخر م با
له  که حکم  زمیعز یدخترخا ما  هیرو  به نظر شدد خواهر رو برام داره بزنم... 

 شه؟یم
 .. مگه نه مهساجانمیکنیجبران م تونیعروس شالهیمعلومه که نه.. ا: بهروز

 یلی: آره حتما... خگهیم یو با لحن شدداد سدداختگ دهیتکون م یسددر مهسددا
 شدمیاز دستت ناراحت م یلیخ یومدیترنم.. اگه نم یخوشحال شدم اومد

قابال  من ند تصددنع هیهم مت بام م یلبخ .. از زمیعز دونمی: مگمیم ارمویرو ل
ناراحتت  ومدیدلم ن یکه پشددت تلفن اون همه اصددرار و خواهش کرد ییونجاا

 کردم زتیسورپرا ینجوریا نیکنم واسه هم
 یکردن زیرفته بود تو استاد سورپرا ادمی: بعله.. گهیتمسخر م با

 شد یادآوری: خب برات گمیو م ندازمیباال م یا شونه
 گه؟ید ی: با خاله و شوهر خاله اومدگهیم یبدجنس با
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 : نهدمیجواب م یخونسرد با
ال سددالم و احو هیلحظه برم  هی... من پرمیکه وسددط حرفتون م دی: ببخشددبهروز

 با دوستام بکنم... تازه اومدن یپرس
 دمیتکون م یلبخند سر با

 زمی: برو عزمهسا
 گهید ی: پس با اجازه... سروش امشب تا آخرشب هستبهروز

 شهیم یچ نمی: ببسروش
 نمتیبیس م: پبهروز

 : باشهسروش
 میگفتیم یچ می: داشتمهسا

 زنمیم یپوزخند
 گهید یبا خاله و شوهرخاله اومد دمی: آها پرسمهسا

 بار بهت جواب بدم نیدوم یفکر نکنم الزم باشه برا-
 : نهدمیجواب م یخونسرد با

ال سددالم و احو هیلحظه برم  هی... من پرمیکه وسددط حرفتون م دی: ببخشددبهروز
 با دوستام بکنم... تازه اومدن یسپر
 دمیتکون م یلبخند سر با

 زمی: برو عزمهسا
 گهید ی: پس با اجازه... سروش امشب تا آخرشب هستبهروز

 شهیم یچ نمی: ببسروش
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 نمتیبی: پس مبهروز
 : باشهسروش

 میگفتیم یچ می: داشتمهسا
 زنمیم یپوزخند

 گهید یمدبا خاله و شوهرخاله او دمی: آها پرسمهسا
 بار بهت جواب بدم نیدوم یفکر نکنم الزم باشه برا-

 یاومد زتیعز یبا همخونه  دونمی... مزمیعز ستی: اوه... البته... الزم نمهسا
 یپرسیم یخودیپس چرا ب یدونی: اگه مگهیم یبا خونسرد سروش

سا سخره ا مه سروش نمگهیو م زنهیم یلبخند م ستمی: آقا   نیاطالعاتتون ا دون
 قهیمه دقه

ند سددروش نهیم یلبخ مه گهیو م ز عات من در ه ... قهیها دق نهیزم ی: اطال
 که نرفته ادتونی

هم سددرتون  ی: سددروس خان شددوخگهیو م رهیقدم به عقب م هیبا ترس  مهسددا
 ها شهینم

 ؟ی: شوخگهیو م زنهیم یپوزخند سروش
 زمی: ترنم جان.. عزدهیبه من ادامه م خطاب

ن م یگرد شددده  یو در برابر چشددما رهیگیرو از مهسددا م نگاهش یتفاوت یب با
مهسدددا خانوم و  ی: چند لحظه صددبر کن من برم کادوکنهیحرفش رو کامل م

 میبد لیبهتره باهمف هم تحو میدیبا هم خر ی... باالخره وقتارمیشوهرشون رو ب
و ه سددمت  ذارهیم یبعد از تموم شدددن حرفش من رو مات و مبهوت بر جا و
 رهیم زایاز م یکی
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باره که دو نمیبی: مگهیو م ارهیاز چند لحظه سکوت مهسا باالخره طاقت نم بعد
 یخودت کرد یدایسروش رو ش

 ندازمیباال م ییابرو
 به تو داره؟ ی.. چه ربط؟یخب... که چ-

با هزار تا دروغ  یو االن اومد یبود یمدت کدوم گور نیا ستی: معلوم نمهسا
 یکنجلب توجه  یخوایم رنگیو ن
 سوزه؟یم یتو دلت از چ-

باز هم خودت رو به سروش  یکه با اون همه گندکار سوزهیم نی: دلم از امهسا
اون آالگل بدبخت هم تو پاپوش درسدددت  یواسددده  دونمیمن که م یانداخت

 یکرد
 ؟ینگران سروش یبگ یخوایم یعنی-

 ه؟ی: آره نگرانشم... مشکلمهسا
رو به سددروش گزارش بدم  تیهمه نگران نی.. فقط من موندم اینه چه مشددکل-

 ؟یشیاز جانب سروش رو به رو م یاونوقت تو با چه عکس العمل
 ؟یکنیم دیتهد ی: دارمهسا

 روش بذار یکه دوست دار یهر اسم-
... اونقدر خاطر من ؟یخودت رو فراموش کرد یگذشددته  نکهی: مثله امهسددا

 ست و پاش لهت کردد ریز لیاون همه فام نیبود که شوهر خاله ب زیعز
که فهم- قتیل یتو حت دمینه فراموش نکردم.. همون روز بود  همون ذره  ا

 یرو ندار ذاشتمیرو هم که در گذشته برات م یاحترام
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آالگل... صددد در صددد  چارهیندارم.. ب یاجیاحت ی:من به احترام جنابعالمهسددا
 تو شد یتوطئه ها هیاون هم قربان

گه ا- قدریا قل  بود زیبرات عز ن مدیسددر م هیحدا  یدادگاه ازش طرفدار یو
ستیکردیم شکوک به نظر م ی... هر چند دو سهیتو و آالگل هم م ... اگه پات ر

 نیتر یلاز اص هیمون جز  نهیرید هیبا توجه به سابقه دشمن یذاشتیرو تو دادگاه م
 یگرفتیپرونده قرار م نیمظنون
 ؟یگیم یدار هیپرت و پالها چ نی: امهسا

داشته باشه... هر چند  تونهیرو م یمعن نیاز آالگل فقط و فقط هم تیطرفدار-
 یو اون مخف نیپشددت ا یفقط بلد ییحرفا نیجربزه تر از ا یب دونمیخوب م

 یراه بنداز دادیو داد و ب یبش
مه م با با ادمیپوزخند ادا بدونم  که  به  عا برام جال که اول  یهمه دروغ نی: واق

 شهیمشترک به کجا ختم م هیزندگ نیآخر ا یبه شوهرت گفت یزندگ
 درخشانت بگم یاز سابقه  ی: نکنه انتظار داشتمهسا

ص نینکن با ا یسع یخودیبنده پاکه پاکه.. ب یسابقه - شخ من رو  تیحرفا 
 ...یسوال ببر ریز

 ثابت کن یتونی: حرف باد و هواست... ممهسا
 ینیبب یخوایو نم یثابت شده دختر.. چشمات رو بست-

 یاگه تونست :مهسا
سا شم اومد فکر  چکسی: همه شجاعتت خو باورت نداره احمق.. هر چند از 

 رو نداره دنتیچشم د چکسیکه ه یجمع یتو یایب کردمینم
 گمینم یچیو ه کنمیتنفر فقط نگاش م با
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 نهی: شجاعتت واقعا قابل تحسمهسا
سه سروش س یشرکت تو ی: ترنم وا شجاعت ندا یازین یجنابعال هیعرو ه ربه 
ال تو امث یتا جواب تک تک آدما رهیبگ ادیخورده از وقاحت تو  هی هیفقط کاف

 رو بده
 شده... رهیکه با خشم به مهسا خ دوزمیرو به سروش م نگام

 زبونت دراز شده؟ یادیز یکنی: فکر نمسروش
 گهینم یچیو ه دهیآب دهنش رو قورت م مهسا

 یو با خونسرد کنهیم حلقه م.. دستش رو دور شونه هاادیبه طرف من م سروش
بد  برات یلیخ ی: خانوم پر ادعا اگه زبونت رو کوتاه نکنگهیخطاب به مهسددا م

 رو فراموش نکن نی.. اشهیتموم م
... 

ضوع از مو یبفهمم کس هی: کافگهیو م رهیگیکادو رو به سمتش م یو جد خشن
و دهنم رکه  کنمینم ینیتضددم چیه گهیترنم باخبر شدده.. اونوقت د یهمخونه 

 گم؟یم یکه چ یفهمیبسته نگه دارم.. م
 کنمیتعجب به سروش و مهسا نگاه م با

 دهیبا ترس سرش رو تکون م مهسا
 رشیکادو از طرف من و ترنمه... بگ نی: اگهیبا پوزخند م سروش

 رهیگیکادو رو م یبا ناراحت مهسا
اشه ب ادتی یول کنمیم یخوشبخت یخودت و شوهرت هم آرزو ی: براسروش

 پا برجاست که سرت به کار خودت باشه... یتا زمان یخوشبخت نیا
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 یکه دارم به رفتارا نطوری... همکنمینگاه سددروش رو اصددال درک نم تمسددخر
سروش فکر م رمعمولیغ سا و  سروش به خودم م کنمیمه ست  شار د .. .امیبا ف

سا م شمم به مه سته..  گاهیتو جا یکه با ناراحت فتهیچ ش صال اعروس و دوماد ن
 رفت؟ یمتوجه نشدم که ک

 : بهش فکر نکنکنهیخونسردانه زمزمه م سروش
 کنهیم تیخودمون هدا زیحرفش من رو به سمت م نیاز ا بعد

اال : حگهیم طنتیبا شدد یرلبیدسددت سددروش رو کنار بزنم که ز کنمیم یسددع
 یشینزن که آزاد نم خودی... پس زور بیزندانبانت هست یپنجه ها ریحاالها اس

 اریدر ن یسروش مسخره باز-
 خانوم خانوما گمیم یکدومه؟... دارم جد ی: مسخره بازسروش

 بود؟ یمنظورت از اون حرفا چ-
 : از کدوم حرفا؟گهیو م کنهیطرف و اون طرف رو نگاه م نیا یکنجکاو با
 یکه به مهسا زد یی: همون حرفاگمیدرهم م ییاخما با
 داره ینقطه ضعف هی یخره هر کس: باالگهیو م کنهینگام م طنتیش با

 : منظور؟کنمیو آروم زمزمه م کنمیم زیرو ر چشمام
 که ندارم ی: منظور خاصسروش

 منظور هم نبود یحرفت ب یول-
 چسبونهیبه خودش م شتریرو ب من

سر وقتا درد یقبل از ازدواج بعضد یهای: باالخره دوسدتگهیبا لبخند م سدروش
تمام  ریز یخواستگار پولدار بخوا هیبا اومدن ... مخصوصا که گهید شهیساز م

 یکه به دوست پسر سابقت داد یبزن ییقول و قرارا
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 هیحرفا چ نی.. منظورت از ا؟یکنیم یدار یمعلومه چه غلط چیسروش ه-
... یجمع بفهمن مال خودم نیا یکنم که آدما یکار هی دی: باالخره باسددروش

شنه ا ضاف کمی یلجنابعا یدخترخاله  نیمنظورم هم رو کرد من هم از  یغلط ا
 کردم شیراه خودم ضربه فن

 ... اه ولم کنستمین چکسی: من مال هگمیم تیلب با عصبان ریز
 ... مال من؟ی: چرا هستسروش

 سروش-
ماش م تیخورده مظلوم هی گه دروغ  هی: چگهیو م زهیریتو چشدد خب؟.. م
 گم؟یم
بدم که  ییهم دست آدما گهید یبهونه  هیکه  خوادیدلم نم چیآره... سروش ه-
ص نجایا شخ شون دارن  ستن و با نگاها ش شکاف تین  یمن بدبخت رو کالبد 
 کنندیم

نه ا ی: واسددده گهیم تیبا تحکم و جد سددروش نه طرز  نیمن  آدما مهمن.. 
من  یکه برا یزیمزخرفشددون.. االن تنها چ یرفتارا و حرفا یفکرشددون.. نه حت

 ییمهمه تو
ستم پ- ل نکن... من ما یبا آبروم باز نیاز ا شتریس ولم ن.. باگه برات مهم ه

رق ف زیگذشددتهف گذشددته... االن همه چ یقبول کن یخوای... چرا نمسددتمیتو ن
 کنهیم
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راحته  التیبابت خ نیاز ا یشددینه چندان دور مال من م یا ندهی: در آسددروش
شته و من االن د شته گذ شته هم قبول دارم گذ شه... خب در مورد ذ ر راحت با

 رو کنار تو بسازم ندمیجبران هستم تا بتونم آ یپ
 دمیعمرم د یکه تو یهست یآدم نیتو زبون نفهم تر-
سعگهینم یچیو ه خندهیم صله بگ هی کنمیم ی...   ییوکه ابر رمیخورده ازش فا

 ندازهیباال م
 .. حداقل ولم کنکنمیفرار که نم-

 ؟یکجا برو  یول کن یخوایرو م یخوب نی: زندانبان به اسروش
 نکشم غیج وونهید نیتا از دست ا بندمیرو م چشمام
سر  کنمی... خودم ب*غ*لت میبهم بگو خانوم ادی: اگه خوابت مسروش و تا 

 زمی.. اصال تعارف نکن... باشه عزبرمتیم زیم
 : سروشگمیم یبلند بایتقر یو با صدا کنمیباز م عیرو سر چشمام

و سددروش سددرحالتر از قبل  شددهیها جلب ماز قبل به ما شددتریب انیاطراف توجه
 ؟ی: جانم خانومگهیم

گاش م با نگم چون خوب  یزیچ نیاز ا شددتریب دمیم حیو ترج کنمیحرص ن
 برهیم نجایآبروم رو هم ا مچهین نیو هم ارهیکه کم نم دونمیم

سیم زیم کیکه به نزد نیهم شنا میر سر جا نمیبیرو م اوشیس یقامت آ  یکه 
 کنهیه و با لبخند به من و سروش نگاه ممن کنار مهران نشست

شمیم یآه سر ک شونه  یو   ی...اون هم با مهربوندمیسالم براش تکون م یبه ن
ضاشهیو از جاش بلند م دهیبرام تکون م یسر سروش ر و  دهیم تی.. باالخره 

 از حصار دستاش خالص بشم دهیاجازه م
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 ترنم؟ ی: خوبهگیم دمیکه تا االن ازش ند یمیمال اریبا لحن بس اوشیس
 ستمیممنون... بد ن-
ش خوامیم سروش با ب نمیکنار طاهر ب س یکه  همونجور که داره به پشتش  یحوا

 : پس سها کجاست؟گهیو م نهیشیمورد نظر من م هیسر صندل کنهینگاه م
 گهی.. البد اون وسط مسطا در حال ر*ق*صه ددونمی: چه ماوشیس

 سها نی: از دست اسروش
 ی: چرا سرپا واستادگهیو م ندازهیبه من م ینگاه اوشیس

 که من هنوز ننشستم شهیتازه متوجه م سروش
 سر پا نمون ادی... زنی: بشسروش
 نی... بنمیشددیم هیکه خال یا یتنها صددندل یو به ناچار رو رهیگیرو م دسددتم

 نمیبیکه م دوزمیافتادم.. نگاه م*س*تاصلم رو به طاهر م ریگ اوشیسروش و س
 یمهمون یپام رو تو یک یحرف زدن با مهرانه... من رو بگو که به ام آقا مشغول

بود مراقب من باشددن  رارگذاشددتم... اون از طاهر... اون هم از مهران... مثال ق
 بردن ادیاونقدر مشغول حرف زدن هستن که من رو از  یول
 ؟یکنیم کاری: خب ترنم... از خودت بگو... چاوشیس
گاش م به چار ن خاصددگمیم نیغمگو  کنمینا کار  .. فقط نفس کنمینم ی: 
 گذرونمیرو م یو زندگ کشمیم

 شهیتر از قبل م نیپر از حرفش غمگ نگاه
 حس آشناهم نیوقته با ا یلی: خگهیو زمزمه وار م زنهیم یتلخ لبخند

 رو بدون سروش تصور کنم ایدن تونمیلحظه هم نم هی.. سوزهیبراش م دلم
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 دنتیبه عذاب کشدد ی... ترانه راضدداوشیکن سددن تی: خودت رو اذگمیم آروم
 ستین

 کنهیتو داغونم م ی ختهیبهم ر هیاز مرگ ترانه زندگ شتریروزا ب نی: ااوشیس
 رهیم ییرو به رو زیبه سمت م نگام

به ظاهر  یاون رو پشددت چهره  یبا زهرخند یول نهیشددیتوگلوم م یبد بغض
 دمینمو اجازه شکسته شدن رو بهش  کنمیخونسردم پنهون م

نکن... سددرنوشددت  تی: خودت رو اذگمیم یحال آروم نیلحن تلخ و در ع با
 طور بود نیمن هم ا

که  ییکسددا یشدددن راحت صدددا دهیهم چ کینزد بایتقر زایکه م ییاونجا از
 شهیم دهیما نشستن شن زیاطراف م

 نبود نی: اما حقت ااوشیس
شد... اون  نیسهمم هم ...چه حقم بود چه نبود باالخرهستیمهم ن نایا گهید-

شخ نیا دیبا ایلیکه خ ییروزا سه گفت گهیندادن االن د دادنیم  یرو ت  نین اوا
 رهیحرفا د
 ی... دسددت سددردم توکنندیگوش م اوشیو طاهر هم به بحث من و سدد مهران
ستا شه... نم ید سرو ستم  خوامیگرم  جلب توجه کنم وگرنه تا حاال هزار بار د

اومت من برابر با مق یکه تقال ییاز اونجا یبودم ول دهیکش رونیرو از دستاش ب
 نشون ندم یعکس العمل دمیم حیاونه ترج شتریهر چه ب

نگاش  دمیم حیاما ترج کنمیخودم احسدداس م یرو رو اوشینگاه سدد ینیسددنگ
 نکنم

 : شرمنده ام ترنماوشیس
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به هر چگمینم یچی... من هم هگهینم یچیه چکسیه  یزی.. سددکوت رو 
 دمیم حیترج

گاه ما نشددسددتن جلب  یکنار زیم یکه رو یچند تا زن یتوجهم به حرفا ناخودآ
من و طاهر و سروش تسلط  یو مهران پشتشون به اوناست ول اوشی... سشهیم

هسددتم چپ  دشددونیکه من در معرض د یی... اونامیدار یکنار زیبه م یکامل
و اخم  با چشددم غره نندیبیخودش م ی... تا نگاه من رو روکنندیچپ نگام م

ز ا کنمی... فکر مسددتیهاشددون برام آشددنا ن افهی... قرنیگیروشددون رو از من م
 داماد باشن یخونواده 

 کارست نی... معلومه اکشهی: خجالت هم نمگهیاز زنها م یکی
 ادیرو لبم م یتلخ لبخند

 شنوهی... آرومتر مسی: هگهیاز زنها در جوابش م گهید یکی
اونا حواسددشددون به  یول کنمیو نگاشددون م زنمیمزل  یکنار زیبه م مایم*س*تق

 گنیو از من بد م خورنیم وهی.. دارن مستیمن ن
شتش به منه م گهید یکی شاگهیشون که پ شنوه...  شه تو خجالت بک دی: بذار ب
 با هزار تا پسر وارد مجلس نشه یخونوادگ یجور جشنا نیا

 م: ترنگهیو م ارهیبه دستم م یفشار آروم متیبا مال سروش
 ...دمیرو نم جوابش

 نیاصددال ا دی... شددادیبابا تمومش کن ی: اگهیکم سددن و سددالتر م یاز زنا یکی
 نباشه میکنیطور که ما فکر م
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بهروز خودم از  یواسدده خودت الناز... تو مراسددم نامزد یگیم ی: چیاول زن
 دمیشن الشونیفام

مه نهیبهشددون فکر نکن... مهم ا کنمی: ترنم خواهش مسددروش ما  ی که ه
 یگ*ن*ا*هیکه تو ب میدونیم

 زنمیم یپوزخند
 دمیدو تا چشمام د نی.. من هم با هم گهی:راست مگهیدر جواب م یا گهید زن

 کردنیاز خونوادش آم حسابش نم چکدومیکه ه
 کنندیو نگاه من رو دنبال م شنیماجرا م یتازه متوجه  اوشیو مهران و س طاهر

 زنن؟یحرف م ادیمردم زکم سن و سال: واقعا؟...آخه  زن
ادر به بر گنی... مزهایچ ندیمردم نگو یزی: دلت خوشه ها.. تا نباشد چیاول زن

 شوهرش چشم داشته شوهرش طالقش داده
 رهیهم م یتو اوشیس یاخما

 کم سن و سال: مگه ازدواج هم کرده بود؟ زن
 : آره بابا.. مطلقه هستشیاول زن

 شهیپررنگ تر م پوزخندم
 ... مگه نه؟یکنیم ین و سال: شوخکم س زن
فام می: شددوخیاول زن جا بود دختر...  ندارن از ترس  یالیک خودش جرات 

 آزاد بذارن یدختره پسراشون رو تو مهمون
شون م نگام شم م رمیگیرو از ستاش رو دوزمیو به طاهر و مهران چ ... مهران د

 طاهر گذاشته یطاهر مشت شده  یدستا یرو
 خدا خودت رو ناراحت نکن: ترنم تو رو سروش
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سالخورده تر از ب هی  چارهیشده... ب ی: عجب دوره زمونه ادهیاونا ادامه م نیزن 
 خواهرش

عا بیاول زن خت نتونسدددت دووم ب چارهی: واق بدب آخر هم  ارهیخواهرش... 
 کرد یخودکش

 ... خدا لعنتش کنهیکم سن و سال: وا زن
 رفته امشب ادتی نکهیطاهر... مثله ا: گهیکه مهران م شهیاز جاش بلند م طاهر
 دخترخالته.. دعوا راه ننداز هیعروس

د شدن بلن یهستن که اصال متوجه  ییو پشت سرگو بتیاز بس مشغول غ زنا
 شنیطاهر هم نم

خواست بار خواهرم  یزیهر چ یهر کس نمیبش یعنیکه باشه...  هی: عروسطاهر
 کنه
 شمیم تلخ
شگمیم یرحم یبو با  شمیدفعه تلخ م هی آره ست 4... نی: آره ب ش و هر  یسال ن

 شد؟ یخواست بارم کرد مگه چ یزیهر چ یکس
 : ترنمطاهر

 شد طاهر؟ یواقعا چ-
 کارو با خودت نکن نی... ازمی: عزطاهر
 دمیرو بهش نم دنیاجازه بار یول شهیتو چشام جمع م اشک

 ندمونیو بداش م رنیبوده خوباش م نیسالخورده:تا بوده هم زن
 نهی: خدا گل چیاول زن
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 سالخورده: خونوادش رو نابود کرد زن
 که خودش هم نابود شده ینیبیحق نشسته... م ی: خدا جایاول زن

شگمیم آروم  که تو کنمیمحکومت نم ندهی... در آکنمیطاهر... خواهش م نی: ب
 نیمحکوم به حسددادت بشددم.. هم ندهیدر آ خوامی... نمیازم فاع نکرد یمهمون

فردا مهسا همه جا  خوامی... نمنهیبار گ*ن*ا*ه نکرده ام سنگ یادینش هم زاال
 بشه بخرا میرو نداشت و باعث شد عروس دنمیجار بزنه ترنم چشم د

 رهیگیدستاش م نیو سرش رو ب نهیشیم یبا ناراحت طاهر
با ییآدما نی: چنیاول زن تا درس و عبرت دیرو  بشددده  یدر مالعام اعدام کنند 
 خونوادش باز هم اون رو قبول کردن یول هیبق یبرا
 ندیترسددینداشددتن؟... م یکنند؟... چاره ا کاریچ یخواسددتیسددالخورده: م زن

 بشه داشیولش کنند و چند روز بعدش با شکم باال اومده پ
شمم ستا چ ستاش مفتهیم اوشیس یبه د ... چرا دروغ؟... برام لذت لرزهی... د

وجودم دوسددت دارم اون زنا ادامه  یه با هم یول هیخودخواه دیبخشدده... شددا
من  کردن؟... تا بفهمن کاریکه االن دورم نشستن بفهمن با من چ یینایبدن تا ا

 دمیکش یچهار سال چ
 م؟یبر یخوای: ترنم... ممهران

 : کجا؟گمیم خونسرد
 : ترنممهران

 نیمن عادت دارم... به ا یول سددتین یشددماها سددخته حرف یمهران اگه برا-
 ها.. از اول گفتم یاحترام یب نیطعنه ها.. به ا نیها.. به ا کهیت نیبه ا حرفا..

 نهیبذارم ا یمهمون نیاگه پام رو تو ا
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 ینجوریثابت شددده حق ندارن راجع به تو ا تیگ*ن*ا*هی: اما حاال که بطاهر
 حرف بزنند

 که بخواد باورم داشته باشه ها بدون مدرک هم باورم داره یکس-
 زنهیروش م یآروم یو ب*و*سه  ارهیباال م دستم رو سروش

گاه به من م یکی ن نا  تهیاز ز ند ف نهیبهم م یو پوزخ ... من هم در جواب ز
 رمیگیو نگام رو ازش م زنمیم یپوزخندش زهرخند

ا حرف نی: اگهیو م دهیبکشددم که اجازه نم رونیدسددتم رو از دسددتاش ب خوامیم
 نیکه به خاطر ا دمیرو بهت نم اجازه نیشدن هم ندارن... ا دهیارزش شن یحت

 بگه من باورت دارم ترنم خوادیم یهر چ ی... هر کیحرفا داغون تر از قبل بش
 رهید یلی... خنیراست یآقا رهید-

سددوال داره... نگاه مهران پر از  یسددروش برام جا یاز اندازه  شیب یخونسددرد
اهر هم از ... طشددهیم دهید یقرمز یهم رگه ها اوشیسدد ی.. در چشددماهینگران

 یچیاما سددروش واقعا آرومه... انگار ه شددهیداره منفجر م تیشدددت عصددبان
 ستی... انگار اصال براش مهم نشنوهینم

شن نجوری: ایاول زن شم و دل  دمیکه  شوهرش از اون خرپوال بود اما باز هم چ
 و اون بود نیا هیدختره دنبل زندگ

 خورهیاش نم افهی... اصال به قشهیکم سن و سال: باورم نم زن
 یآدما رو بشناس نیا یدختر... هنوز زوده بخوا یجوون یلی: تو هنوز خیاول زن
 شد؟ یکم سن و سال: آخر و عاقبت شوهرش چ زن
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ته دونمی: چه میاول زن تا حاال رف ما  ته د گهیزن د هی... حت ر ... انتظاگهیگرف
 رو داغون کنه ندشیو آ یدختر خراب زندگ هیکه به خاطر  ینداشت

هام و ام نهیسدددالخورده: من تعجبم از ا زن  نیبه ا یچطور راضدد یرعلیکه ال
 وصلت شدن..

 : ترنمگهیم تیبا جد سروش
 کنمینم نگاش

 کنمینگاه نم گهیو طاهر و مهران هم د اوشیبه س یحت
 که بلند شم کنهیو مجبورم م شهیبلند م سروش

 کنندیهم با تعجب نگامون م هی... بقکنمیتعجب نگاش م با
 برهیو دنبال خودش م کشهیدستم رو م هیتوجه به بق یسروش ب اما

 ؟یریم ی: سروش کجا دارطاهر
اسش تا لب کنمیم ی: دارم خانومم رو همراهگهیم یبلند بایتقر یبا صدا سروش

 میگردیرو عوض کنه... زود برم
 شهیباز م یطاهر به لبخند یکم لبا کم

 مین هست.. منتظرتوای: باشه.. زود بطاهر
اطرافمون پر  یاون زنها و آدما ی.. نگاه هاشهیحرف از جاش بلند م نیاز ا بعد

ستن... نم یالیاز فام انمونیاز اطراف یلی.. خشهیاز تعجب م ا ت دونمیخودم ه
 چه حد از موضوع اطالع دارن

شمم س چ شحال فتهیم اوشیبه  ساس  یتو نگاهش خو شته رو اح و آرامش برگ
 کنمیم
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 اون زیقبل به سددمت م قهیچند دق تیتوجه به من بدون عصددبانبدون  طاهر
 کنهیخانوما حرکت م

سروش و طاهر نگاه م با سروش اجازه تعجب ب کنمیتعجب به رفتار   ترشیاما 
شهیو من رو دنبال خودش م دهیرو بهم نم صت نم ی.. حتک ه ک کنمیاونقدر فر

حظه که به عقب ل هی یاون خانوما رفت.. برا زیبفهمم طاهر چرا به سددمت م
 گهیا مبه اون زن ور ییزایچ هیکه داره  نمیبیخشن م ی افهیطاهر رو با ق گردمیبرم

 انداختن نییسرشون رو پا یو اون زنا هم با شرمندگ
له خا یحرفا ریفکرت رو درگ خوادی: حواست به جلوت باشه... دلم نمسروش

 یو اون بکن نیا هیزنک
... یلی... خفمیضع یلیکه خ کنمی. اعتراف مبه خودم کنم.. یاعتراف هی خوامیم

سروش و اون آروم من رو تو آغوشش  شیبرگشتن رو کرده... برگردم پ یدلم هوا
ها از حرکت واستادن و ساعتها موهام نوازش  هیها و ثان قهی... بعد تمام دقرهیبگ

م ک ترسددمیوقتا م یبعضددفقط با دسددت سددروش...  ینه با هر دسددت یبشددن ول
تموم سددروش رو مال  هیرو بزنم و با خودخواه زیهمه چ دیق ترسددمی... مارمیب

 خودم کنم
ست رو تو اون اتاقه عوض کن من امیب تونمیجلوتر نم نی: از اسروش ... برو لبا

 منتظرتم نجایهم
 کنمینگاش م گنگ

 : ترنم با توام؟سروش
 سروش؟-
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 : جانمگهیو آروم م زنهیم یمهربون لبخند
جانم گفتناش  نی... عاشق اشهیشک تو چشمام جمع م... استیخودم ن دست

ودن ب یتظاهر به قو تونمینم یو حت سددوزمیعشددقش م شیهسددتم... دارم تو آت
مه  حال ه به  ندیکه م ایدن یدخترا یکنم... خوش  قل برا تون حفظ  یحدا

 تونمیمن نم یغرورشون سرد باشن ول
 : سروش؟گمیبا بغض م دوباره

 : جانم عشقم؟!کنمیلرزش صداش رو حس م یصداش نلرزه ول کنهیم یسع
 شنیم ریاشک از چشمام سراز یها قطره

 : جانم خانومم؟سروش
م از ایهمه ن ی... به اندازه ؟یازم دور بش شهی... م؟یبر شهی: مگمیزحمت م به

 یدور بش
 .. با بغض...نی... غمگکنهینگام م فقط

 ت؟یدنبال زندگ یبر شهیم-
انگار  ...رهیگیو دستام رو محکم تو دستش م برهیوت مخل یگوشه  هیرو به  من

 فرار کنم ترسهیم
 شهی: نه... نمسروش

 سروش ارمیدارم کم م-
 منه یاون نگاش به چشما یول انیدستاش فرود م یرو اشکام

 خانومم یاریکم ب ذارمی: من هستم... نمسروش
 ینگاش... غم تک تک اعضددا ینگفته شددده  یصددداش.. حرفا لرزشددش

 کشهیم شمیورتش به آتص
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 ارمیکم ب شهیبودنته که باعث م نیهم-
 یی: آقاگمیته جمله ام م ناخواسته
 ارهذیو رو قلبش م دهی.. دستام رو محکمتر از قبل فشار مبندهیرو م چشماش

شرمندگینیبی: مسروش ه خاطر تپش ها فقط ب نی.. اتپهیباز هم م شی.. با تموم 
از  یکار رو نکن.. جونم رو لخواه ول نیم... با من ابودن لیتوهه ترنمم.. تنها دل

 نزن... نرو و نخواه که برم یرفتن حرف
 همه سخت باشه نیا کردمیفکر نم چوقتیسخته سروش... سخته... ه-

ماش باز م چشدد نهیرو   تتیداره اذ یخانومم؟... چ ی: چگهیم نیو غمگ ک
 کنه؟یم
روزا سددخته... برو  نیهم ا دنیسددخته.... نفس کشدد ی... همه چ؟یهمه چ-

 رمیسروش... بذار با درد خودم بم
 ترنم... ازم نخواه تونمی: نگو عشقم... نمسروش

 ارمیدارم از پا درم-
 شمیگاهت م هی.. خودم تکشمی.. خودم همراهت مشمی: خودم پشتت مسروش

 تتیحما نیسدروش ا یفهمی: چرا نمگمیم دمویتکون م صدالیرو با اسدت سدرم
گاهم نباش.. به  هینکن.. تک تی... ازم حمارسددونهیه مرز جنون مداره من رو ب

محبت زودگذرت  یخودم عادت کردم.. من رو وابسددته  یهاییخدا من به تنها
 نکن

 ترنم ستی: زودگر نسروش
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ها نی: اگهیو م دهیشددددت تکونم م به گذر ن یمحبت ... چرا سددتنیمن زود
 ؟یفهمینم
ا ب یفهمی... تو چرا نم؟یفهمیرا نمسروش... تو چ ستین چهیدل من هم باز-

 ؟یبفهم یخوای.. چرا نمیفرصت برگشت امروز رو از دست داد روزتیرفتن د
مه م با له ادا مه  ینیبی: مدمینا به نفهم یسددروش ه نامونیحرفامون  ختم  د
و هسددتن... ت دناینفهم نیمن و تو هم نیمشددترک ب ی... انگار تنها نقطه شددنیم

تو من رو  فهممیجا خشدددک کرده.. من تو رو نم دنینفهم هیما  یهر جمله 
ندارم...  ر.. به تو کامی.. چون عوض شدددمیفهمیرو نم گهی... ما همدیفهمینم

 ام؟... همون ترنمم هیام سروش؟... من ک هی.. نگاه کن... من کگمیخودم رو م
 ی.. فرقیمال من دونمینه فقط م ای یهمون هسددت دونمی.. نمدونمی:نمسددروش

 هیکاف یکه تو ترنم من نینه هم ای ین باشهمو کنهینم
 گهی... دمخندیمثل گذشته ها نم گهی... دخندمینم گهید نیسروش... بب ستمین-

ت به لب یلبخند گهی... دادیرو لبم نم یلبخند گهی... دخندونمیتو رو هم نم
ندارم... آرزوها ییآرزو گهی... دارمینم تو رو هم ازت گرفتم.. هر چند  یهم 

... ستمیو نترنم ت گهی... دینیبیگرفتم... نگاه کن سروش... م یه بود ولناخواست
صال دستمیکس ن چیمن ترنم ه گهید سابق ن گهی... ا  هیفقط  ... االنستمیترنم 

ن هست یا هیثان دنامیمتحرکم... که تنها همدمم اشکام هستن که خند یجنازه 
 هستن... یکه لبخند زدنام تصنع

 یهسددت ی: تو هر چکنهیکنار گوشددم مدام زمزمه مو  کنهیب*غ*لم م محکم
 کن.. باهام هی... اصددال ترنم گذشددته نباش.. نخند.. لبخن نزن.. گرخوامتیم
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هت نزدریدعوا بگ نذار ب و ت خوامیباش... ترنم فقط ازت م یبشددم ول کی.. 
 ..یباش میزندگ

 مدیو اجازه م زنمیبه نفس نفس افتادم... به لباسددش چنگ م هیشددددت گر از
سش رو خا شق بو سیشکام لبا سا یکنند... عا ستم... نف  قیعم یعطرش ه
 فرستمیام م هیوجودم به داخل ر یعطرش رو با همه  یو بو کشمیم

 کنهیبودن داره ذره ذره آبم م نی: اگمیم یسخت به
 دونه مو از سرت کم بشه هی ذارمینم ی... حتیبر لیتحل ذارمی: نمسروش

 ادی... تازه کنهیاش جدا م نهیو سددرم رو از سدد نهچسددبویم واریمن رو به د آروم
س کنمیو با ترس به اطراف نگاه م فتمینه چندان خوبم م تیموقع من رو  یکه ک
 باشه دهیوضع ند نیتو ا

 شهیم رهیو تو چشمام خ چرخونهیدست صورتم رو به سمت خودش م با
 هست زی: نترس عشقم... حواسم به همه چسروش

 میبر گهی: بهتره دگمیم یگرفته ا یو با صدا مدیدهنم رو قورت م آب
 ادیاطراف نم نیا چکسی... آروم باش خانومم.. هسی: هسروش

 سروش-
 وجودم یافتخارم... جانم همه  ی هی: جانم قشنگم.. جانم ماسروش
 هیقلبت بهم زندگ ی: آخ ترنم تپشهاگهیو م ذارهیام م نهیس یرو آروم رو دستش

ه شونه شونه ب تونمیکه م کنمیچقدر به خودم افتخار م یدون... اگه بدنیدوباره م
 جواب پس ندم چکسیتو راه برم و به ه ی

http://www.roman4u.ir/


 1593 شقعبه دیار سفر 

اون  و رهی.. ضددربان قلبم باالتر مدهیاجازه نم یول رمیازش فاصددله بگ خوامیم
نگاه  یوقت کنمیچقدر به خودم افتخار م ی: اگه بدونکنهیآرومتر از قبل زمزمه م

 نمیبین مبه خودمو رهیرو خ ایلیخ
شکام ستن و اون هم یجور جار نیهم ا چقدر  ی: اگه بدوندهیادامه م نجوریه

 مبکوب ایلیکنم و تو دهن خ تیازت حما تونمیکه م کنمیبه خودم افتخار م
 هیخال هیذهنم خال کنمیحس م یبگم ول یزیچ خوامی.. مکنمیرو باز م دهنم

باهاتم..  ی.. هر جا برکنمی... ولت نمی: پس حرف از رفتن نزن خانومسروش
نفس  یابر یقلبت تنها بهونه  ی... تپش هایافتخار من ی هی... تو ماایتا آخر دن

 یدابا صدد خوادیدلم م رهیحرفام باال م نیضددربان قلبت با ا ی... وقتدنمهیکشدد
شتباه هنوز  ایشکرت... خدا ایبلند دا بزنم و بگم خدا شکرت که با اون همه ا

 یفرت نکرددل عشقم رو پر از ن
شو سال بود که دگهیو م ذارهیشونه ام م یرو سر سته بودم به  گهی: چهار  نتون

خند نتونسددته بودم لب گهینتونسددته بودم بخندم.. د گهیخودم افتخار کنم... د
باره همه  ینتونسددته بودم آرزو کن ول گهیبزنم... د رو  انیا یبا وجود تو من دو

 یزنی... اگ امروز لبخند نمیمترن شهین همم یترنم تو برا ینیبیتجربه کردم.. م
ند نهیا لشیدل ندا و خ نه خودخواه ازت اون لبخ نایکه م .. االن میرو گرفت د
مه  خوامیم باره ه هت برگردونم... م یزایاون چ یدو که  دونمیخوب رو ب
 کنمیکار رو م نیو ا تونمیم شیسخت ی... با همه تونمیم
 سروش-

رو بهم  هایهمه اون شدداد یتو تونسددت یقت...فقط گوش بده.. وسی: هسددروش
 پس چرا من نتونم یبرگردون
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 یو چه جور ارنیسددروش چه به روز من م یتک تک حرفا دونهیخدا م فقط
سخته و نم ی... خوددارکنندیو رو م ریدلم رو ز  کاریچ دونمیبرام در حد مرگ 

 ...کنمیدارم م
 لرزنیلبام به شدت م هیشدت بغض و گر از

و آروم چشما و بعد گونه هام و در آخر لبهام رو لمس  ارهیرو باال مدستش  آروم
 کنهیم

 غم نگاهت رو قشنگم نمی: نبسروش
.... 

تم مهربونه...گف ی... درست رفتارش مثل باباهاکنهیسرم مرتب م یرو رو شالم
 اسمه؟ نیا قیواقعا ال یعنیبابام افتاد..  ادیبابا 

 کنهیو بعد اشکام رو پاک م فرستهیشال م ریموهام رو کامال ز سروش
شما نبا نی: اسروش شن خانوم سیخ گهید دیچ شک  یحق ندار گهی... دیب ا

 یزیبر
 قدرت جواب دادن رو هم ندارم یحت

ه قدم به عقب برم ک هی خوامی... مکنهیم کتریصددورتش رو به صددورتم نزد آروم
 دمیچسب واریبه د شمیمتوجه م

 سروش نه-
شا با سته لحظه یچ شه  تیدر نها یول شهیراه متوقف م نیب یا ب لبم  یبه گو

 زنهیم یکوتاه یب*و*سه 
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فقط و  ای: از امروز تا آخر دنگهیو م شهیاز چند لحظه مکث آروم ازم جدا م بعد
 یفقط مال خودم

س کنمیم حس سمونا  ست ندارم... خدا نیاما ا کنمیم ریتو آ من  ایحس رو دو
بهم  یشددکسددت دوباره رو ندارم... وقت هیمل ... من تحخوامیرابطه رو نم نیا

سخته مقاومت کردن من کنهیمحبت م سالها از محبتش محروم بودم  یبرام  که 
حال و روز  ی... انگار متوجه  شددمیم میمحبت ناخواسددته تسددل یاالن با ره ا

 گهی: خب دگهیم طنتیو با شدد رهیگیخورده ازم فاصددله م هیچون  شددهیخرابم م
سه  شی.. بقمیممکنه لو بر میبمون نیاز ا شتریوقت رفتنه.. ب فردا که  یبمونه وا

 تو شرکت یاومد
ته.. ول هی کنمیم حس ناآروم یخورده قلبم آروم گرف رو تو  جانیو ه یهنوز 

 شهیکه باعث خندش م رمیبهش م ی.. چشم غره اکنمیوجودم احساس م
ه دسددت و ب یآب هیخودم اول  یتا خانوم خانوما می: خب حاال بهتره برسددروش

خودم  من یصورتش بزنه و بعد لباسش رو عوض کنه... البته اگه دوست داشت
 کنمایلباست رو عوض م نجایهم

 رهیگیم حرصم
قات فا ند دق ات ظه از  یرو برا شیپ قهیچ ند لح  یلی: خگمیو م برمیم ادیچ

 ییپررو
 هیچ ییمن زبون باز کرد..پررو ی: چه عجب.. باالخره خانوم کوچولوسددروش

 کار تو راحت کنم خوامی؟... من فقط مگلم
و اطراف رو با  ارهیخودش نم یکه اصددال به رو کنمیچپ چپ نگاش م فقط

 کنهیدقت نگاه م
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ست که ا نی: آخه اسروش شده هم جا س نایخراب  سه عرو انتخاب  شونیوا
 کردن

 یخوب نی: مگه چشه؟.. جا به اگمیتعجب م با
 کنهینگام م میلحظه م*س*تق هی

 : ترنمگهیزمزمه م لرزهیکه به شدت م ییصدا با
 ب*و*سهیو سرمو م شهیخم م آروم

 هیرارادیرفتاراش کامال غ معلومه
اصددال  کنمیوقتا حس م ی... بعضددی: چه مظلوم شدددگهیم ینیلحن غمگ با

 شناسمتینم
گاه م زنمیبهش م یپوزخند  میهر دومون عوض شد گمی: من که مگمیو ناخودآ

با یتو هم بهتره بر ندگدن قت خ تیل ز بان یلیترنم سددداب ته قر  یتارارف هیوق
 شماها شده یناجوانمردانه 

کوچولو...  هی: چگهیمن م یو بدون توجه به جمله  پرهیاخم وسددط حرفم م با
ود.. ب یگذشددته چ طونیبدعنق و شدد ینکنا.. اصددال اون دختره  ثیخب افتویق

نفع من شددد...  هم به یلی... االن خاوردیو حرصددمو در م کردیم تمیهمش اذ
 یرنجویا ینیبی... مستین یرنگاورنگ هم خبر یاز اون بالها مالها گهیتازه د

 ام خودم رو به دردسر بندازم وونهیچقدر برام بهتر شده؟... مگه د
 ییدسددتشددو هی شددمیم وونهیدارم د ای: خداگهیو غرغرکنان م ندازهیباال م ییابرو

 ... حاال همه منتظر ما هستن مایخوب نی.. بعد تو بگو جا به اشهینم دایپ نجایا
 میگردیم ییدنبال دستشو میدار
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 ؟ییچرا دستشو-
 : ترنم تو حالت خوبه؟گهیو م ندازهیبه من م ینگاه سروش

 دمیمتعجب تکون م سرمو
 ند؟کن کاریچ ییدستشو رنی: خب مردم مگهیو م ندازهیباال م ییابرو سروش

 منو چرا دنبال ییدسددتشددو یرب یخواسددتی: خب اگه مگمیم یحوصددگ یب با
 یخودت کشوند

سخرگ سروش شووگهیم یبا م ست شب د الزم  یی: گفتم تو رو هم ببرم تا آخر 
 ینش
 : سروشگمیحرص م با

 خودمون........... هیعروس ی:هوممم.... براسروش
 کنمیمن با تو ازدواج نم-

 گفتم؟یداشتم م ی... چیکنی:چرا مسروش
 ایکنیم میعصبان یسروش دار-

جور خرابه ها که  نیخودمون رو تو ا هیعروسدد گفتمی:آها... داشددتم مسددروش
باغ بزرگتر باشددم.. لباس عروسددت رو هم از اون ور  هیبه فکر  دی... بارمیگینم

 دمیآب سفارش م
 وونهی: دترنم

 یشکل یلباس عروست چ یدوست دار ی: راستگهیو م خارونهیاش رو م چونه
 باشه؟

 هیچه کوفت گهیزنت بشم... لباس عروس د خوامیمن اصال نم-
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... هوم؟... دمیخود سددفارش م ی قهیبه سددل یکنی: حاال که تعارف مسددروش
 ه؟ینظرت چ

 یضیتو مر-
.. ادامه بده گلم.. یدیخوب خوب به من نسددبت م ی: چقدر صددفتاسددروش

 ادامه بده نجوریهم
 نجاتم بده هوونید نی... منه بدبخت رو از دست اشمیم وونهیدارم د ایخدا-

 کردم دای.. پولی: اسروش
 رو؟ یچ-

 رو یی: دستشوسروش
 ی: به سالمتگمیو م زنمیم یپوزخند

 نجایمن هم ای: ترنم زود بگهیو م فرسددتهیبانوان م ییرو به سددمت دسددتشددو من
 منتظرم

 کنمیو سرگردون نگاش م رونیح
 ؟یاریدر م یسروش چرا مسخره باز-

 ه داشته تا از خنده منفجر نشهبه زور خودش رو نگ معلومه
 یسر و صورتت بزن یآب هی یبر یخوای... مگه نمه؟یچ ی: مسخره بازسروش

 ؟یساعته سرکارم گذاشت هی-
 کاشی... اهیخوب ی: هوم... امشددب چه هواگهیو م ندازهیم یآسددمون نگاه به

 باشه نطوریما هم هوا هم هیشب عروس
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 ی... به جز خودم کسرمیم ییدستشو و به داخل رمیگیحرص نگام رو ازش م با
 ادیز ی هی... چشددمام از شدددت گرندازمیم نهیبه آ ی... نگاهنمیبیرو داخل نم

 بدجور پف کردن
 کنم؟ کارشونیچ-

س یشیآرا صال لباس مجل شه... ا شتم که بخواد پخش ب سیهم نم یندا  تمخوا
ال هه ح یبر دیشددوق و ذوق مجبورم کرد و گفت با یماندانا با کل یبپوشددم ول

سا م یوقت کردمی... فکر میریرو بگ سه مه افعه دعوا مر هی امیبفهمه دارم به عرو
ا مجبورم کنه ب خواستیبرعکس شد... تازه م زیراه بندازه اما همه چ یحساب ی

 هشددینم فیحر دید یوقت یو رو کنم ول ریتهران رو ز یمهران برم کل پاسدداژها
و دعوا و کتک  دیو با هزار تا تهدخودش رو نشونم داد  یدست نخورده  یلباسا

 مجبور به انتخابم کرد
 ی هافیق نیندارم که بخوام ا یشددیلوازم آرا چیه ندازمیم ینگاه فمیداخل ک به

 یدانچن رییتغ یول زنمیبه صددورتم م یکنم... به ناچار آب یزار رو باهاش مخف
 شهیحاصل نم

 شنومیسروش رو م یصدا
 گهید ای... ب؟یکنیم یدار کاری: ترنم چسروش

 الیخی: بگمیو م ندازمیباال م یا شونه
 می: برگمیو م رونیب امیم

 ینکرد یریی: تو که تغگیو م ندازهیبه من م ینگاه سروش
 هگیکار رو کردم د نیبرو آب به سر و صورتت بزن من هم هم یخودت گفت-
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ه به دخور هیگفتم برو  میم*س*تق ری: خب من به طور غگهیم یلحن بامزه ا با
 یهمه مدت اون تو داشددت نی... پس ایزیچ هی.. یشددیآرا هیخودت برس.. 

 ؟یکردیم کاریچ
تم به سر و صور دیبا یچه جور شیبدون داشتن لوازم آرا کردمیداشتم فکر م-

 برسم
 شهیم یو من رو به کنار زنهیبه موهاش م یچنگ

 شهیهم که نم ینجوری: اسروش
هم دسددت از  یتوهه... تو عروسدد ریتقصدد : همشگمیو م کنمیاخم نگاش م با

 یداریسر من بر نم
 ادای... من از زن غرغرو خوشم نمیغرغر نکن خانم نقدری: اسروش
 یو بعد بشددکن نهیشددیم یسددروش لبخند یلبا یرو یول شددنیم ظتریغل اخمام

 زنهیم
 دمی: فهمسروش

 رو؟ ی: چگمیتعجب م با
 گمی: واستا حاال بهت مسروش

 دهینفر اس ام اس م هیبه  یزیو بعد از نوشتن چ ارهیدر م بشیرو از ج شیگوش
 ؟یکنیم یدار کاریچ-

 داره اریس شگاهیرو نداشته باش... آرا شی: تا سها هست غم لوازم آراسروش
 و مشددغول باز ارهیکه دسددتش رو جلو م رمیگینگام رو ازش م یحوصددلگ یب با

 شهیمانتوم م یکردن دکمه ها

http://www.roman4u.ir/


 1601 شقعبه دیار سفر 

 ؟یکنیم یچه غلط یسروش دار-
ا ت ارمیمانتوت رو در م عی.. دارم سرمیکرد رید یلیاالن هم خ نی: تا همسروش

 هیبق شیپ میبدم سها با خودش ببره ما هم برگرد
 ارمیاه... سروش.. ولم کن.. خودم در م-

 یکنیتو کند عمل م شهی: نمسروش
رو  یند... اول لبخفتهیو چشددمش به لباسددم م ارهیاز تن در م عیرو سددر مانتوم

 رهیبعد از چند لحظه کم کم اخماش تو هم م یول نهیشیلبش م
 ؟یکه تنت کرد هیچه لباس نی: اگهیم تیجد با

 ه؟ی: مگه چگمیو م ندازمیبه لباسم م ینگاه
 نهیسدد ریلباس دکلته بلند که از ز هی... کنمیکه تنمه نگاه م یلباس سدداده ا به

لباس رو انتخاب کردم  نیا شیاحتو ر ی... اصددال به خاطر سددادگشددهیگشدداد م
چشم  تو یلیخاصش هم خ هیب به نظر برسه... بماند که رنگ آب دیپس چرا با

ه غر زد ک یکل دید روانتخابم  یلباس کرد.. ماندانا وقت نیبود و من رو جذب ا
 شال هینشد و  فمیآخر هم حر یحرفا ول نیسادست و ا یلیخ نی.. اه؟یچ نیا

 کرد و کفش ست هم برام جور
 : ترنم با توام؟سروش

 هان؟-
صال نم ای... بهیل*خ*ت یلیخ نی: اسروش ست لب خوادیمانتوت رو تنت کن ا ا

 یرو عوض کن
 رهیتو هم م اخمام
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 میهمه مدت برگرد نیتا من لباسم رو عوض کنم بعد از ا میسرمون اومد ریخ-
.. تسیخره نشده باشه.. به نظر خودت مس جادیدر ظاهرم ا یرییتغ نکهیبدون ا

واسددتادم و دارم با سددداز تو  نجایکه ا میمن چه احمق نمیاصددال صددبر کن بب
 یدر مورد لباسم نظر بد یکه بخوا یشیمن م هی.. تو مگه کر*ق*صمیم

ز ا خوامی.. مکشددمیم رونیو به شدددت اون ر از دسددتش ب زنمیمانتوم چنگ م به
 : کجا؟گهیو با اخم م رهیگیکنارش رد بشم که بازوم رو م

 زمونیسر م رمیم-
 یرو فراموش کرد شیموضوع آرا نکهی.. مثله اافهیق نی: با اسروش

 گمینم یزیچ گهیو  ستمیمی... با حرص وافتمیم شمیآرا ادی تازه
 : ترنمسروش

.... 
 هیل*خ*ت یلیلباس خ نیدلم ا زی: آخه عزسروش

 دستیساده و پوش یلی... تازه خهیکجاش ل*خ*ت-
 بردم یپ شیدگیلباس به پوش یه... کامال از باالتنه : آرگهیحرص م با
 دخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن ی: تو کارگمیم یخونسرد با

 کنمی: اتفاقا چون بهم مربوطه دارم دخالت مسروش
 کشهیرو با خشم از سرم م شالم

و و ذره آبر هی نیهم یتونیم نی... بب؟یکنیم یکار دار ی: چگمیم ینگران با
 یو هم به باد بدر تمیثیح
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و موهام رو با دستاش مرتب  دارهیخودش نگه م یبا خشم من رو جلو سروش
 کنهیم
 سروش با تو هستما-

شال رو  نکهیا بدون ص هیجوابم رو بده  سرم م یجور خا تا هم موهام  ذارهیرو 
 بمونه هم باالتنه ام دهیپوش

هتر از باز ب یول نهرویب یلیموهات خ ینجوری: اگهیم کنهینگام م یتینارضددا با
 قبله

شددونه هام بذارم...  یشددال رو رو خواسددتمیمن فقط م ندازمیبه خودم م ینگاه
 کنه؟یشال سرش م یآخه با لباس دکلته ک

 سروش-
سروش بسروش ست زد نمیسروش... بب ی:  شالت د .. با تو. دونمیمن م یبه 

 زنم لباس دکلته بپوشه ادیمن خوشم نم
 ستمیت گفتم من زن تو نتا حاال هزار بار به -
: من هم هزار بار جوابت رو دادم گهیو م رهیگینگاش رو از من م یخونسددرد با

 دختره کجاست؟ نیا ستی.. معلوم نیشینه چندان دور زن من م یا ندهیکه در آ
 یداداش نجامی: من اسها

 ی: چه عجب باالخره اومدسروش
ص دنیبا د سها شوق خا ستاش رو  رسونهیم مخودش رو به یمن با ذوق و  و د

 کال مدل شال بهم بخوره شهیکه باعث م کنهیدور گردنم حلقه م
 نمتیبیخوشحالم دوباره م یلیترنم... خ ی: واسها
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از بهم خوردن شددال داره حرص  دونمیم کنهیبا حرص به سددها نگاه م سددروش
 خورهیم

 ذارمیکمرش م یو آروم دستم رو رو کشمیم یآه
 گلم نطوریمن هم هم-

 دلم برات تنگ شده بود یلی: خسها
سخته جلوگمینم یزیو چ زنمیلبخند م فقط اگه  یو نگ یریخودت رو بگ ی.. 

 یزدیچهار سال برا زنگ م نیبار تو ا هیحداقل  یدلتنگم بود
 کنهیو اون رو از من جدا م زنهیبه لباس سها چنگ م سروش

 کنمینگاشون م نیغمگ
 ؟ی: آوردسروش

و به ر فشی.. کگهیخورده با ترنم حرف بزنم.. آوردم د هیبذار  : اه... سروشسها
 ری... بگگهیو م کنهیطرف سروش پرت م

حرف زدن وقت  ی: براگهیو م رهیگیهم مانتو رو به سددمت سددها م سددروش
 اریجا بذار شب که برات اس دادم برامون ب هیترنم رو ببر  ی... مانتوادهیز

 : باشهسها
... 

 ؟یکردیم کاریمدت چ نیچه خبر؟... ا نمیگو بب: خب ترنم.. بسها
 دارهیبرم شیو چند قلم لوازم آرا کنهیسها رو باز م فیک سروش

 ... فقط کار و کار و کاریچی: هگمیو م رمیگیرو از سروش م نگام
 کشه؟یازت کار م یلیداداشم خ نی: اسها
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 گهیشرکت کار کنم د رمینه بابا... باالخره م-
 : سهاسروش

 ه؟یچ گهی: اه. دسها
حرف  نشسته در مورد ترنم اوشیکه س یزیو برو سر م ریبگ فتمیک نی: اسروش

تا حاال  نیواسدده هم یباهاش حرف زد یو کل یدیراه ترنمو د یبزن.. بگو تو
 ومدهین

 اد؟یمن م ریگ ی: بعد چگهیو م ندازهیباال م ییابرو طنتیبا ش سها
: گم شو بچه پررو.. از من به گهیمو  کنهیرو به سمت سها پرت م فیک سروش

 دهیرس ادیتو ز
 ریه د... درسددتفتمیم مانینر ادیاما بعد  خورمیغبطه م تشددونیمیلحه به صددم هی
 برام کم نذاشته یزیچ یاز برادر یکردم ول داشیپ

 ... سها رفتا؟یی: ترنم کجاسروش
 هان؟-

 یکنینگاه م شیخال یبه جا یتو هنوز دار یسها رفت ول گمی: مسروش
 رو بده شی: لوازم آراگمیو م دمیتکون م یسر

 تر عی: فقط سرگهیو م برهیپرت تر م ینقطه  هیو به  کشهیرو م دستم
 باشه-

ستش م زیچ همه سرمیگیرو از د شکر اونقدر به فکرش ر  هیکه  دهی... خدا رو 
 هم برداره نهیآ

و اون  طرف نیبه ا بی... سددروش هم دسددت به جکنمی... کارم رو شددروع م
 ادین یکه کس کنهیطرف نگاه م



wWw.Roman4u.iR  1606 

 

 : تموم نشد؟سروش
 آخراشه گهیچرا... د-

 غهیج یادیلبش ز رژ
 ستین یچاره ا نکهی: مثله اکنمیو زمزمه م ندازمیباال م یا شونه
 می: تموم شد برگمیو م ذارمیم فمیرو تو ک شیآرا لیوسا
رد  بهم بکنه از کنارش یبهش اجازه بدم به طرفم برگرده و نگاه نکهیبدون ا بعد

 شمیم
 کجا؟ ..نمی: واستا ببگهیو م رسونهینرفتم که خودش رو بهم م یچند قدم هنوز

 زیخب معلومه سر م-
 کنهینگام م تیعصبان با
 چته؟-

 شده.. کمرنگش کن ظیغل یلیخ شتی: آراسروش
تو کارام  ادی.. خوشددم نمایکنیم یرو ادهیرو اعصددابم پ یسددروش بدجور دار-

 یالت کندخ
 که خودم دست به کار بشم یخوای: نمگهیو م رهیگیبه طرفم م یدستمال

گاش م نهیبیم یوقت نتیباشدد کنمیبا حرص ن مه م ط خب از اول بگو دهیادا  :
 رو کمرنگ کنم شتیخودم آرا خوادی... دلت مزمیعز
 کشمتیسروش دستت بهم بخوره م-

 حتما بکش ی: باشه کوچولو.. اگه تونستسروش
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ستش شم کنارش م کنهیرو دراز م د سرد زنمیبا خ ستا یاما اون با خون م کامل د
... آخر سددر کنهیرو کمرنگ م شددمیمن آرا یو بدون توجه به تقالها رهیگیرو م

سرم م ست داره رو  شال رو دوباره همونجور که خودش دو و با لبخند  ذارهیهم 
 می: حاال خوب شد... برگهیم یبانمک

ال و دنب رهیگیبازوم رو م یالیخیاما اون با ب نمزیشدددت خشددم نفس نفس م از
و به طرف  کنهیقدماش رو آروم م هوی... اما بعد از چند لحظه کشددهیخودش م

 گردهیمن برم
 کنه... کاریچ خوایم گهید دونمی... واقعا نمدهیم یجاش رو به کالفگ خشددمم

شب باز حداقل  اشی.. اکنمیبه رفتارش نگاه م یچارگیگرفته... با ب شیانگار ام
 دیرسیزورم بهش م

 دهیحرکت بهم نم یو اجازه  دارهیم نگهم
گاه  شهیلحنم مظلوم م ناخودآ

 ینده.. امشب رو برام کوفت کرد ریگ گهیسروش جون من د-
 زنهیم میشونیبه پ یآروم یو ضربه  خندهیم سروش

 بگم خاطرت خواسددتمی: فقط مگهیتموم شددد م دنشیاز چند لحظه که خند بع
 نره ادتی نویکوچولو.. ا زهیعز یلیخ

خندون  یاما اون با چهره ا شددهی.. دوباره چهرم اخمالو مذارهیرو سددرکار م من
 ...برهیخودمون م زیمن رو به سمت م

ن پوست از سر م نهیبب ینجوری: اخماتو باز کن کوچولو... طاهر تو رو اسروش
 ها کنهیم

 مشیم رهیو فقط به رو به رو خ کنمینگاش نم اصال
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 نهکیم یکار هیدل من خودت  زی: آخه عزگهیم دمیجوابش رو نم نهیبیم یوقت
ه به اون هم یازیکه ن یو خوشددگل یخانوم نی.. دختر به اگهیبشددم د یعصددبان

 نداره شیآرا
 هیاسرائل یتو بن یراداینبود ا ظیمن غل شیآرا-

 : نه بابا.. واقعا؟سروش
... 

 ؟ی: دوباره قهر کردسروش
.... 

 آره؟ یکنیناز م یداره ه دارینازت خر یدونی: حاال که مشسرو
سروش پرروتر از ا رمیگیلبخندم رو  یزور جلو به ش نیاما  ست با   طنتیحرفا
 .. راحت باشزنمیم دنی.. من خودم رو به ندی: لبخند بزن خانومگهیم

برام  طنتیو سددروش هم با شدد دارمیسددرد و آروم کنارش قدم برم نجوریهم من
از  لیفام یاز دخترا یکیاسم خودم از زبون فرناز  دنیبا شن هویکه  نهزیحرف م

 ستمیمیحرکت وا
 : ترنم جون؟!لیفام دختر

 رهیهم اخماش تو هم م سروش
س نمیبیفرناز رو م گردمویعقب برم به سال حت نیکه تو ا یک بار هم  هی یچهار 

 کنمیتفاوت نگاش م یفقط ب گمینم یچیجواب سالمم رو نداد... ه
 ن؟یداشت ی: کارسروش

 با ترنم جون کنم ی: نه... اقا سروش.. فق اومدم عرض ادبفرناز
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 رهیگیخورده از من فاصله م هیو  دهیتکون م یسر سروش
 ناراحت شدم یلیخ دمیرو فهم قتیحق ی: ترنم جون وقتفرناز

 ادیرو لبم م یزهرخند
 کنهیو ب*غ*لم م ادیبه طرفم م آروم
 دیه باالخره حق به حق دار رس: خوشحالم کفرناز

شاره ا ادیم رونیب*غ*لم ب از سروش م یو با خنده ا  یچرا ول دونمینم کنهیبه 
 : ممنونمکنمیفقط سرد زمزمه م کنمیانکار نم

باهات حرف دارما.. سارا رو که  یسر بهم بزن... کل هیحتما  ی: وقت کردفرناز
 احت شد...نار یلیخ دیفهم یاون هم وقت میی.. دخترداادتهی

 نی: ممنون شماها بهم لطف دارگمیزحمت م به
 قتهی.. حقزمیعز هی: لطف چفرناز

شگهیچون م شهیمن م یلیم یانگار متوجه ب سروش  خانوم... بچه ها دی: ببخ
 منتظر ما هستن

 گفتما ینره چ ادتی... ترنم دیی: اوه البته... بفرمافرناز
نه  ازش دارم ی... نه شماره اکنمیمو بعد پشتم رو بهش  دمیتکون م یسر فقط

نه اش رو  مهیآدرس خو ما نمیبینم یلی... دلاد با آد ط ینیچن نیا یبخوام  ه راب
شمم به م شوق و  فتهیم زمونیبرقرار کنم... چ سته و داره با  ش سها اونجا ن که 

اونا پدر و مادر  یجا هب سددتین یخبر گهی... از اون زنا هم دگهیم یزیذوق چ
سر جا نمیبیسروش رو م ستن و دارن با هم حرف م یکه  ش .. مادر زنندیاونا ن

ز اما بعد ا گردونهیتفاوت برم یو بعد ب ارهیلحظه سددرش رو باال م هیسددروش 
من شددده باشدده با شددوق و وق از جاش بلند  یچند لحظه انگار تازه متوجه 
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سروش متعجب نگاش مشهیم  دنی... با دکنهیو نگاش رو دنبال م کنهی... پدر 
ر ماد ی... لبانمیبیرو م ی... تو نگاهش خوشددحالزنهیم یسددروش لبخند من و

سروش نگاه م شده و با لت به من و  ... چند قدم کنهیسروش هم از خنده باز 
ه طرفم ب یکه مادر سروش با خوشحال میبرس نایطاهر ا زینمونده که به م شتریب
 کنهیو من رو محکم ب*غ*ل م ادیم

 سروش: سالم عروس گلم مادر
 شهیاز شدت تعجب گرد م چشمام

 اون هم من...«... گلم عروس»
 شهیسروش هم از جاش بلند م پدر

از خودم نشددون بدم...  یعکس العمل چیه تونمیچه خبره؟...نم نجایا امشددب
... فقط دو تا کلمه مدام تو ذهنم تکرار سددتمیاطرافم هم ن یآدما یمتوجه  یحت

سش نعروس  یچ یعنی... عروس گلم... شنیم ... ستمیگلم؟... من که عرو
 فهمیاز حرفاش نم یچیو من ه زنهیمادر سروش همونجور حرف م

 سروش: سالم دخترم پدر
 کنهیو با محبت نگام م ارهیم رونیسروش من رو از ب*غ*لش ب مادر

 : سالمگمیو م کنمیزحمت دهنم رو باز م به
 یناخوش خورده هی گفتیحالت بهتره؟.. سروش م زمیسروش: عز مادر

 ممنون... بهترم-
: خدا رو گهیم برهیم زشونیو همونجور که داره به سمت م کشهیمن رو م دست

 شکر... نگرانت بودم
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 گمینم یزیچ
ن و م کشددهیها رو برام کنار م یاز صددندل یکیسددروش  میرسددیم زیبه م نکهیهم

 زنهینم یو حرف نهیشیسر و صدا کنارم م یخودش هم ب نمیشیآروم م
اما سددرم رو باال  کنمیخودم احسددداس م یپدر و مادرش رو رو ی رهیخ نگاه

 کنمیم یو باهاشون باز شمیم رهی.. به انگشتام خارمینم
 ... خوب هستن؟کنند؟یم کاریسروش: خونوادت چ مادر

 نهیشیرو لبم م یپوزخند
 ازشون ندارم ی: خبرگمیسرد م یلیخ

 شهیحکم فرما م نمونیب یبد جو
 دخترخالت یبه عروس یکرد ی: خوب کارگهیو م کنهیم یا سروش سرفه پدر

 خونه نمون ادی... زیداشت اجیتنوع احت هی.. واقعا به یاومد
 ندازمیبه پدر سروش م یو نگاه ارمیرو باال م سرم

 رمیسر کار م شتری... بستمیخونه ن ادیز-
خورده  هی.. سدددتیکه همش کار ن یزندگ یدخترم.. ول دونمیسددروش: م پدر

 و گردش هم تو برنامه ات بذار حیفرت
 چشم.. حتما-

 گذره؟یسروش: تو شرکت سروش که بهت سخت نم پدر
 خوبه زی: نه همه چگمیو م زنمیم یلبخند

 کنم هشیو تنب چونمیسروش: اگه بد بود بگو خودم گوشش رو بپ مادر
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سددر من  یخوایخودت رو م یبگو عقده ها هویبابا... مادر من  ی: اسددروش
وبه خ زیهمه چ گهی.. خوبه داره مهیتنب یواسدده  گردهیدنبال بهونه م یکن یخال

 ها
 پشت سرت حرف بزنه؟ یبعد انتظار دار ینشست نجایسروش: تو ا مادر

 گهی: دست شما درد نکنه دسروش
...من پسر خودم رو نشناسم یهست یتو چه گنداخالق دونمیسروش: من م مادر

از خودت و شرکتت  یپس الزم نکرده الک خورمیهم نم واریجرز د یکه بدرد ال
... کارمندا همه از دسددتت کالفه ان بدبختا جرات ندارن اعتراض یکن فیتعر

 کنند
 یبه استراحت دار اجی: اگه احتگهیبگه که پدر سروش م یزیچ خوادیم سروش
 مدت خونه بمون و استراحت کن هیخسته نکن...  یخودیخودتو ب

داد قرار انیچند ماه رو هم تا پا نیا دی.. باالخره باسددتین یاجینه پدر... احت-
 دارم؟ زایچ نیاستراحت و ا یکار کنم بعد وقت واسه 

 : چند ماه؟گهیترنم با تعجب م مادر
 بشه دایشرکت پ یمترجم واسه  هیآره... استخدام موقت شدم تا -

 ردونهگیسرشو برم یکه سروش با ناراحت ندازهیبه سروش م یسروش نگاه مادر
 گهینم یزیو چ
 ... تو که کارت خوبه تو شرکت سروش بمونزمیسروش: خب عز مادر

موندگار بشددم...  شددهیهم ی: من از اول هم قرار نبود برادمیزهرخند جواب م با
 ام گهیشرکت د هیمن خودم مترجم 
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مترجم دائم  هی یبرا یرمضددان یمن با شددرکت آقا یسددروش: ترنم جان ول پدر
 دمصحبت کرده بو

سائلگمیو م ندازمیباال م یا شونه سل  شیپ ی: خب م ضوع کن اومد که اون مو
 شد
دوباره به شرکت  یخوایچند ماه م نیبعد از ا یعنیطور...  نیسروش: که ا پدر
 ؟یبر یرمضان یآقا

 گهینم یزیو چ دهیپاهاش رو تکون م یعصب سروش
 رمیبه شرکت شوهر دوستم م رمیم ادینه... به احتمال ز-

 سروش: آخه چرا دخترم؟ مادر
گاه م فقط نهینم یعنی... کنمیبهش ن فا دو گار حر گاهم رو  یچرا؟... ان تو ن

 رهیگیچون خجالت زده نگاهش رو از من م خونهیم
پا همونجور تو هنوز هم برامون حکم  زمی:عزکنهیآروم زمزمه م نهییکه نگاش 

 یرو دار نیراست یعروس خونواده 
 رو روشن کنم ییزایچ هی دیکر کنم بابازم گفت.. ف ایخدا

 ن؟یخانم راست-
 مثل قبل مامان صدام کن زمیسروش: عز مادر

 رهیم یاهیو چشمام س شهیام حبس م نهیلحظه نفس تو س هی یبرا
 فتمیگذشته ها م ادی به
 «رونیمن برو ب ی... از خونه ستمیمادر تو ن من»

 آروم باشم کنمیم یو سع کنمیرو مشت م دستام
 سروش: ترنم جان حرفت رو بزن پدر
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 کنمیدستام احساس م یسروش رو رو یدستا
 من... من-

 دهیدستام رو آروم فشار م سروش
 بگم.... خواستمیمن م-

 دخترم؟ یبگ ی: چگهیم متیبا مال نهیبیسروش ک حال و روزم رو  مادر
مه م دمویقورت م بغضددمو که د یلیبگم من خ خواسددتمی: مدمیادا ته   گهیوق

 ستمیعروستون ن
 چهیپیمادر سروش تو گوشم م یصدا

 مثل گذشته قایما دوستت دارم... دق یهمه  زمی: اما عزلرزهیبه شدت م صداش
نهیرو عوض نم یزی: دوسدددت داشددتن چگمیم نیغمگ مه مون خوب ک ... ه

شد االن د یکه رابطه  میدونیم سال قبل تموم  سروش چهار   یچیه گهیمن و 
 مشت خاطره هیبه جز  ..ستیمون ن نیب

 سروش: اما..... مادر
 سروش: سارا تمومش کن پدر

 لحظه هی:فرزاد فقط گهیم نیسروش غمگ مادر
 ستیحالش خوب ن ینیبینم گهیوقت د هی یسروش: بذار برا پدر

 پدر من حالم خوبه-
 زنمیبخش بهش م نانیلبخند اطم هی.. کنهینگام م نگران
بد کرد نمدویمن م زمیسددروش: عز مادر قت  مه مون در ح رو هم  نیا میه

 یاریگذشددته ها رو به رومون ب نکهیکه بدون ا یکنیم یخانوم یلیکه خ دونمیم
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 انیا یهسددت که از همه  یزیچ هی زمیاما عز یدیو فقط گوش م ینیشددیم نجایا
 مثل سددروش همکه افتاده هنوز  یکه با تمام اتفاقات نهیاون هم ا دونمیبهتر م
 یعاشق

 روش: ساراس پدر
شدن.. حت یب انمی.. چقدر اطرافزنمیم یزهرخند صاف  صاف تر از  یب یان ان

 گذشته
شم خ مادر سرو شده... د یلیسروش: ترنم  ازش نمونده...  یچیه گهیداغون 

زه معج دیبگم شا خوادیدلم م یول زنمیحرفارو م نیا ییدارم با چه رو دونمینم
... به خاطر یامون کرد شددهیهم شددرمنده تر از دیآره.. شددا یگفت دیشددد.. شددا

قبول  مادرسددروش نه ترنم... به خاطر سددروش نه.. حداقل به خاطر دل منه 
شمه... من تحمل عذاب ب سرمه.. ج*ی*گ*ر گو سروش پ رو  شترشیکن... 

دوسددتت داره  یلیترنم... اون خ دمیندارم... من مرگ سددروش رو با چشددمام د
 ترنم

 : مامانگهیکالفه م سروش
 نفس راحت بکشه هیبچه هم  نی: ادامه نده سارا... بذار اسروش پدر

 ستین ی: پدر مسئله اگمیو م ندازمیبه پدر سروش م ینگاه
سروش م رهیخ بعد شم مادر  ستگمیتو چ سته خانم را شک و ... تنی: حرمت من 

 یشددما... به دسددت تک تک شددماها.. تو خونه  یشددما.. تو خونواده  یخونه 
تک افراد خونواه  یخودم... تو خونواده  تک  به دسدددت  خودم...  یخودم.. 

چه  منشماف تمام آشناهامون از موضوع من خبر دارن...  یالیمنف فام یالیفام
نده.. وقت یحرمت یبرگردم؟... وقت تونمیطور م نده.. وقت یغرور ینمو  ینمو
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 یپلها یاز هم گسددسددته شددده و همه  وندایپ یهمه  ینمونده.. وقت یرابطه ا
 هی یبرگردم؟...حت تونمیشکسته شده من چه طور م انمیط اطرافپشت سر توس

 نمیبیم کنمیم گاههم واسدده برگشددت برام نمونده.. االن که به گذشددته ن لیدل
 پاره شده ام کهیبرام نمونده به جز قلب ت یچیه

 ادیسر من م یو آروم باال شهیسروش از جاش بلند م پدر
 زنهیبه سرم م ی*و*سه او ب شهی... آروم خم مکنمینگاش م متعجب

حق با توهه دخترم... هر  دونمی: مگهیم زیچ هیجواب تک تک حرفام فقط  در
صم ... که حرفت رو باور نکردم ییبه حرمت روزا کنمیقبوولش م یریبگ یمیت
 عشق مادرانش یسارا رو هم بذار پا یحرفا
 سروش: اما.... مادر

 هکنیو بلندش م رهیاخم به سمت مادر سروش م با
 نه سارا گهیسروش: د پدر

شما مادر سمت من م کنهینگام م سیخ یسروش با چ .. اون هم ادیو آروم به 
 ب*و*سهیرو م میشونیآروم پ شهیخم م

شدت م ییصدا با شه عزگهیم لرزهیکه به  من  یخوایم نجوری... اگه تو ازمی: با
خاطرت  یلیبدون خ یمجبورت کنم ول خوامی... نمکنمیاصددرار نم گهید

شتباهاتمون به  یروز هیتک تک ماها که  یسروش هم برا ی.. هم برازهیعز با ا
 میداد انیرابطه پا نیا

عد نهیروش رو از من برم عیحرفش سددر نیاز ا ب  دوارمی: امگهیو م گردو
 دخترم ی... واقعا م*س*تحقش هستیخوشبخت بش
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 شهیتموم شدن حرفش به سرعت از ما دور م با
: فقط به خودت فکر کن... ذهنت رو گهیو م زنهیم یسددروش هم لبخند پدر
 نکن گرانید یحرفا ریدرگ

 شهیبلند از ما دور م یاون با قدمها یول کنمینگاش م فقط
 شنومیسروش رو م یاز چند لحظه سکوت باالخره صدا بعد

 : ترنمسروش
 هوم؟-

 : چرا؟سروش
 ؟یچرا چ-

 ؟یرفتن مصمم یبرا نقدری: چرا اسروش
 ست؟ین ادتیجوابت رو دادم سروش...  شایوقت پ یلیمن خ-

 کنهینگام م فقط
حذف  از انتخابم شهیهم یاتفاقا بهت گفته بودم که واسه  نیمن قبل از تموم ا-

من تو رو  یو گفت یدیمن خند یکه در جواب تمام حرفا ی... همون روزیشد
 به عنوان کلفت خونه ام هم قبول ندارم یحت

 ؟یریگیانتقام م ی: ترنم دارسروش
 رو؟ یانتقام چ-

 : انتقام تمام رفتارام روسروش
 ؟ینه... چه انتقام-

الن ا رمیانتقام بگ خواسددتمی: اگه مدمیادامه م ینیو با لحن غمگ کشددمیم یآه
 نبودم نجایا
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... اگه حالت از من ی... اگه از من متنفر بود؟یکنی: پس چرا قبولم نمسددروش
شت یا گهی.. اگه کس دخوردیبهم م ست دا شن نیاز ا یرو دو ها تعجب  دنینه 

باهام  یزد و خورد چیبدون ه یو دار یاالن که کنارم نشددسددت یول کردمینم
ست  هسوال یسوال داره ترنم... برام واقعا جا یبرام جا یزنیحرف م که چرا د
 یزنیام م نهیرد به س

 شهیتو چشمام جمع م اشک
 من که بهت گفتم-

ندار یگی.. مینگفت قتویحق ی: آره ولسددروش ماد  ته دن یول یبهم اعت  ایتا 
با هر دوسددتت دارم من عشددق تو  یول یباورم ندار یگی... میشددیهمراهم م

ک حرفا اشدد نیبا هر بار گفتن ا یمن برم ول یگی... مکنهیتو فوران م یچشددما
... اگه بهم یرندا مانی.. اگه بهم ای.... اگه باورم ندارشهیم ریخودت هم سراز

 یاصددد یکنارم یپس چرا وقت ینیمن رو بب خوادی... اگه دلت نمیماد نداراعت
قت باز هم عشدد رییهمه تغ نی.. چرا با اکنهیقلبت گوش فلک رو پر م یتپشددها

و  یهمه مهربون نیپس ا یمن رو ببخشدد یتونیمثل همون روزاسدددت.. اگه نم
 یم سعوجودم دار یهمه  ا... ترنم من برهیگیدوست داشتن از کجا سرچشمه م

تو خودت  کنمیچرا حس م دونمینم یکه عشددقم رو بهت نشددون بدم ول کنمیم
باور دار نات... ا نی... ایعشددقم رو  نات.. ا نیکم آورد  نیحرف از رفتن زد

شک ر سه هم یدونیداره ترنم.. که م یمعن هیفقط  ختناتیا ستت دارم وا  نهیدو
هر  یوقت یدار تو دوسددتم یوقت ارممن دوسددتت د ی... وقتیکنیم یتاب یکه ب

 ؟یردم کن دیپس چرا با میدونیرو م نیدومون ا
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 شهیداره سرد م نقدری: ترنم چت شده؟... چرا دستت اسروش
بسته  خیدل  ی...ازخودت...ازعشقت...که حاال به جایآنقدر مرا سرد کرد»-

 «ام 
 : دوستت دارم ترنم... باور کنگهیو م کنهیدست چپم رو نوازش م آروم

 ادیدستش فرود م یشکم روقطره ا هی
 عشقته... یاشکات نشونه  نی.. همینبست خی.. هنوز هم ؟ینیبی: مسروش

 یجنگیهمه با خودت م نیچرا ا دونمی: فقط نمگهیو زمزمه وار م کشهیم یآه
نبودم که همه حرف دلم رو  فیهمه ضددع نیا کاشی... اکنمیرو پاک م اشددکام

 از نگاهم راحت بخونند
 نگو ترنم نجوری: اسروش

 بلند به زبون آوردم یفکرم رو با صدا یعنی.. کنمیتعجب نگاش م با
 شدمیعشقت نبود من داغون م یای: اگه نگاهت هم گوسروش

ر از قبل بدت تمیوضع گذرهیم یچرا هر چ دونمیپس بلند بلند فکر کردم.. نم آخ
 شهیم

لت چ زمی: عزسددروش با من حرف بزن... من ه؟یبه من بگو مشددک  یوقت... 
 حلش اقدام کنم؟ یبرا دیبا یندونم مشکل کجاست چه جور

ستم ستش ب د شدت از د شمیم رونیرو به  شکلگمیو م ک ط ندارم.. فق ی: من م
 باورت کنم؟ تونمینم

 رهیگی.. هر دو تا دستام رو تو دستش ملرزنیبه شدت م دستام
ستام م نگام س فتهیبه د ستا ریکه ا شه.. چقدر ا ید سارت رو  نیسرو سا ت دو

 همه ضعفم در برابر سروش متنفرم نیحال چقدر از ا نیدارم و در ع
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باال م یکیاون  با مه م ارهیدسددتش چونمو  نهیو آروم زمز : برام حرف بزن ک
 خانومم

 واسه گفتن ندارم یمخمصه رها شم... حرف نیاز ا یجور هی خوادیم دلم
 ن؟یدیدور ر*ق*ص رو به من م هی: خانوم خانوما افتخار مهران

س یصدا دنیشن با سودگ یمهران نف سر آ شمیم یاز  شما ک  نیزبیر یکه از چ
 مونهیسروش دور نم

 : قولش رو قبال به من دادهگهیو م ندازهیبه مهران م ینگاه یتینارضا با
 ؟یبه زور گرفت ای: داده گهیو م کشهیرو عقب م یصندل هی یبا خونسرد مهران

 زنهیو با لبخند بهم زل م نهیشیحرف رو به روم م نیگفتن ا با
 فکر کن داده ی: جنابعالسروش

 یبه زور گرفت شهی: پس معلوم ممهران
 بر*ق*صه ینامزدم با هر کس ادی: خوشم نمسروش

 ستم؟ی: احتماال که اون هر کس من نمهران
 یخودت قای.. چرا دقیریگی... که زود مادی: خوشم مسروش

 ندازهیباال م ییو ابرو کنهیم یزیر یخنده  مهران
ترنم  نی... حاال ار*ق*صمیمن با نامزدت نم ی: خب هر وقت نامزد کردمهران

 نشستم حوصلم سر رفت کاریخانوم رو بهم برگردون که از بس ب
 ه؟یجنابعال هیکاری:مگه ترنم واسه رفع بسروش

 سروش خان ترنم تاج سر ماست نیی:نفرمامهران
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 من رو یاون رو یمهران دار نی: ببگهیو م دهیبا خشم دستم رو فشار م سروش
 ر*ق*صهیترنم فقط با من م ایاریباال م

شون نگاه م با شاکنمیتعجب به دو نفر صال  صم.. ا دی... ا  نیمن نخوام بر*ق*
 کنندیم ینجوریدو تا چرا ا

قا گهی: نشدددد دمهران با یآ با ک دیزرنگ... ترنم خودش  که  نه  خاب ک  یانت
 ر*ق*صه؟یم
 چرخونمیشونم سرم رو به عقب م یرو یاحساس دست کس با

 زمی: بلند شو عزطاهر
 ؟ی: چگمیم متعجب

سرد طاهر ستا یبا خون ست من رو از د  هافیو در برابر ق کنهیسروش جدا م ید
اسددتراحت  یلیخ گهی: دگهیو م کنهیسددروش و مهران بلندم م یبهت زده  یها

بد ن هی.. یکرد تایخورده تحرک برات  ما.. ن سدد خانو ظرت در مورد خانوم 
 ه؟یر*ق*ص چ

فهیق هیو  زنهیخنده م ریز یحرف طاهر پق نیبا ا مهران سددروش  هیبرزخ ی ا
 کنهیاشاره م

 کنهیتوجه به مهران و سروش من رو با خودش همراه م یهم ب طاهر
 بر*ق*صم خوامیاما طاهر من نم-

 نمیبب ای... من دوست دارم با خواهر کوچولوم بر*ق*صم... بشه؟ی: مگه مطاهر
... چشددمم به برهیم تیجمع نیو ب کشدددهیمن رو به دنبال خودش م نجوریهم

شاد آهنگ خودشون رو تکون  تمیکه با ر فتهیجوون دور و برم م یدختر و پسرا
 ر*ق*صنیو م دنیم
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 کوچولو؟ ی: آماده اطاهر
سر ادیو به  خندمیم ه خوانند یبه صدا ادی... حواسم زدمیتکون م یگذشته ها 
ر*ق*ص  دنیآهنگ و ر*ق*ص طاهره... با د تمیتوجه ام به ر شددتریب سددتین

... با لذت بهش نگاه شنیگذشته تو ذهنم زنده م یقشنگ و مردونش خاطره ها
 کنمیلبام حفظ م یو لبخندم رو رو کنمیم

 گهی.. شروع کن د؟یهست ی: منتظر چطاهر
اشه باز ب یونه واستادم... چشمام رو به نش کاریکه اون وسط ب شمیمتوجه م تازه

 ...شمیدور باهاش همراه م یلیخ یگذشته ها ادیو به  کنمیو بسته م
 خندمیم دنشی... من هم با خندخندهیم

مان رو فراموش م هی یبرا کان و ز ظه م ها  کنمیلح ته  گذشدد و خودم رو تو 
 ؟یر*ق*صیم ی: هنوز هم عالگمیبلند م ی... با صدانمیبیم

 : نه مثل توطاهر
شته ها م شهیرم نمهم باو خودم نق  و هماهنگ  یب نقدریا تونمیهنوز مثل گذ

ر*ق*ص  ی هیها پا یاکثر مهمون یبا طاهر همراه بشم.. هر چند من و طاهر تو
 ذارهب دنمونیر*ق*ص یرو یریهمه سال فاصله هم نتونست تاث نیاما ا میبود

ن به م اجازه توقف نکهیبدون ا نمیبیسها م یخودم رو جلو هویو  زنمیم یچرخ
 ر*ق*صهیو با خنده باهام م رهیگیبده دست من رو م

 خوشگله؟ هی: چسها
ون هماهنگ با ا کنهیاون مجبورم م یول کنمیمتعجب فقط نگاش م یا افهیق با

 مونزیو به سددمت م دهیبرام تکون م یکه دسددت فتهیادامه بدم.. نگام به طاهر م
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فاقگردهیبرم عد از اون ات تاد یکه برا ی... ب ماغ  گهیطاهر هم د من اف دل و د
 هی لیفام یها نداشددت اکثرا با پسددر جوونا یرو تو مهمون یکوبیر*ق*ص و پا

شه م ستیگو ش کار رو  نیشاد کردن من االن ا یبرا دونمی... مزدیو حرف م ن
براش نمونده و که  یاقیاشددت گهید یکرد وگرنه طاهر هم بعد از اون همه سددخت

سع نیبخواد از ا سم ر یفکر نکنم و همه  یزیبه چ کنمیم یکارا بکنه..  و حوا
 نمیبیرو کنار خودم و سها م اوشیبه سها بدم اما در کمال تعجب س

 .. تو؟!اوشیس-
 نیا :کنهیو با ابرو به سها اشاره م زنهیم یچشمک زنهیکه داره دست م همونجور

 کنهیامشب همه رو مجبور به ر*ق*ص م زهیخاله ر
خورده هم  هیخورده با سددها و  هیتا آخر آهنگ  گمینم یزیو چ زنمیم یلبخند
 ییها یمهمون ی.. هر چند بعد از مرگ ترانه تور*ق*صمیم اوشیبا س یمجبور

شرکت کردم ه س دمیند چوقتیکه  شه.. االن  اوشیکه  شته ها با بخواد مثل گذ
نهیخورده دسدددت م هیهم فقط  به راحتز گاهش رو  به کنمیدرک م ی.. غم ن  ..

.. نهکیم تمیاون روزا اذ ادیتا سددر باز نکنه..  کنمیل مزحمت بغضددم رو کنتر
خوش هزار برابر سددخت تر از تحمل خاطره  یوقتا تحمل خاطره ها یبعضدد

 تلخه یها
شم که  تیجمع نیاز ب خوامیم شهیکه آهنگ تموم م نیهم صنده خارج ب ر*ق*

 : کجا؟گهیسها م
 هباش یکاف... فکر کنم واسه امشب نمیبش رمی: مگمیو م زنمیم یلبخند

 رسهیبه تو که م رسهینم ای... زورم به سذارمی: مگه من مسها
 رفت؟ اوشیِا... مگه س-
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 هکنی: آره خانمه حواس پرت.. رفت اون گوشه واستاده فقط داره نگامون مسها
 بهتره برم گهیمن هم د-

 دنیو سددها با شددن شددهیپخش م گهیآهنگ شدداد د هیحرفم تموم نشددده که  هنوز
 آهنگم نی: آخ جون... من عاشق اگهیم یبلند یصداآهنگ با 

 اما من...............-
که داره م بدون به حرف من همونجور  جه  خهیتو با خودش  چر من رو هم 

 چرخهیم
 یباش هیتا آخرش باهام پا دی: حرف نباشه... باسها

سروش م ادی داشیو نبا دیبا از سرفتمیرفتار  ره دوبا به ناچار دمویتکون م ی... 
چشددمم به مهران  رسددهیکه آهنگ به وسددطاش م نی... همشددمیباهاش همراه م

 ادیکه با لبخند به سمت ما م فتهیم
 : اجازه هست سها خانوم؟مهران

 کشهیو کنار م زنهیم یلبخند یلیم یبا ب سها
 : بله... حتماسها

 ر*ق*صهیو باهام م رهیگیبا خنده دستم رو م مهران
 کرد؟ینگام م ینجوریچرا ا دیچشم سف ی دختره نی: اگهیم طونیش
 ؟یچه جور-

 : مثه داداششمهران
 خندمیم فقط

 چشماشون چپه ها یخانوادگ نای: امهران
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 مهددران-
 کنندی... مدام چپ چپ نگام مگمی: مگه دروغ ممهران

 خندمیم فقط
 ؟یر*ق*صیقشنگ م نقدریا ی: خانوم خانوما نگفته بودمهران

 کنمیخجالت نگاش م با
 واسه من شهیهم م یدی: چه سرخ و سفمهران

 زنمیم یو چرخ خندمیم
 سروش خان تو هم دست بردار نبودا نی: امهران

سروش خان من گمیبا اخم م دمیآهنگ تکون م تمیخودم رو با ر همونجورکه  :
 ینه... سروش خان خال

 یچشما دست بردار نبودا مثه  ی: خب همون سروش خان خالگهیم طنتیش با
 دور باهات بر*ق*صم هیبشم و  کتیبود که مبادا نزد دهیبهم چسب

 : از دست توگمیو م خندمیم
د صددداش کر لیفام یاز دخترا یکیکه  نی: همکنهیاضددافه م طنتیبا شدد مهران

 اومدم یفلنگ رو بستم و زود
 ؟یبریازش حساب م نقدریا یبگ یخوایم یعنی-

 رم؟:من؟... از اون نره غول حساب ببمهران
 دمیتکون م یخنده سر با

ه ب چارهیدخترخالته... ب هی.. من گفتم عروسددسددتمیطور ن نی: اصددال هم امهران
ندازم و اون  یزیکرده... گ*ن*ا*ه داره خون و خونر دایشددوهر پ هیزور  راه ب

 شوهر کنم یبدبخت رو هم ب
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 آره جون خودت-
 : مگه باهات دروغ دارممهران

 اوهوم-
 کوفت... بچه پررو : اوهوم ومهران
شنا در اطرافم باعث م نیا وجود ص هی شهیهمه آدم آ شته  یحس و حال خا دا

شم.. لبخندا ست زدنا کنهیطاهر که از دور نگام م یبا با اون نگاه  اوشیس ید
 شدددهیاز ته دلش باعث م یسددها با اون خنده ها ی... قر و غمزه هانشیغمگ

 ییجورا هیشددادم هم  ییجورا هیدارم.. هم  یخودم هم ندونم که چه احسدداسدد
 ...نیغمگ

دور کمرم حلقه  یکسدد یدسددتا یآهنگ نمونده که به آروم یبه آخرا یزیچ
 شنیم

شما گردمیبا تعجب به عقب برم کنهیهنگ م مغزم شمام به چ ن مهربو یکه چ
 کنم شیمعن تونمینم یول نمیبیرو م ی... تو چشماش برق خاصفتهیسروش م

صله بگ خوامیم سبونهیکه من رو محکم به خودش م رمیازش فا ام نگ رهیو خ چ
 کنهیم

سرفه ا مهران سروش بدون ا کنهیم یتک  شه نگاش رو از  نکهیاما  ستپاچه ب د
 : بله؟گهیو خطاب به مهران م رهیگیمن م

 ندازهیباال م ییابرو مهران
 ؟یدار ی: کارسروش

 ؟یدار یکار هیانگار شما  ی: من که نه ولمهران
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 خورده کار دارم هیه : آرسروش
 ر*ق*ص بنده رو پس بده کی: خب به کارت برس... فقط قبلش شرمهران

.. برو خدا شددهیخوش به حالت م یادیز یداداش.. اونجور گهی: نه دسددروش
 بده گهید یجا تویروز

که سددروش اجازه نم یزیچ خوادیم مهران بال خودش  دهیبگه  به دن و من رو 
 کشهیم
 ؟یکنیم کاریچ یسروش دار-

 کردمیاز اول م دیکه با ی: همون کارسروش
بندازم که سددروش اجازه  یسددرم رو به عقب برگردونم و به مهران نگاه خوامیم

به اون پسددره گهیو م دهینم  یکه ه یکنیکارا رو م نیپررو نگاه نکن.. هم ی: 
 گهید کنهیم ادیروشو ز

 ؟یکنیخودت سرهم م یواسه  یمعلومه چ چیه-
باالخره  شدددهیاز بابت مهران راحت م الشیخ یو وقت ندازهیم به عقب ینگاه

 ؟یدیپسره ر*ق*ص نیبا ا یک ی: با اجازه گهیو م ستهیمیوا
 رم؟یاجازه بگ یکارام از کس یبرا دی: مگه باگمیو م کنمیم یاخم

 : معلومه؟سروش
 البد از تو-

 ی.. باهوش شدنی: آفرسروش
 کس نه.. تو چیاون هم ه-

 ن چمه؟: مگه مسروش
 یبا من ندار ی.. فقط نسبتستین تیزیچ-
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 طاهر شیخودم رو از دستش خالص کنم و برم پ خوامیم
 : کجا؟گهیو م دارهیمحکم نگهم م اما
 یکه مشغول ر*ق*ص هستن جا تیهمه جمع نیا نی... بنمیبرم بش خوامیم-

 ستیجر و بحث ن
 مومدیجر و بحث ن ی: حق با توهه.. من هم براگهیو م دهیتکون م یسر سروش

شدن ا با ص نیتموم  شروع به ر*ق* صله  خوامی... مکنهیم دنیحرفش  ازش فا
 به جز من یدی: امشب با همه ر*ق*صکنهیکه آروم زمزمه م رمیبگ
کنم...  شیهمراه کنهیو من رو هم مجبور م دهیبگم که اجازه نم یزیچ خوامیم

ساس سخته... دوباره باال رفتن یلیسروش برام خ هیهمراه  ضربان قلبم رو اح
 کنمیم

د و تن تمیو با ر دهیاون اجازه نم یاز سددروش دور بشددم ول تونمیتا م خوادیم دلم
در  ی... وقتکنهیشددداده آهنگ من رو هم به همراه خودش وادار به ر*ق*ص م

ساس م ضعف رو با تمام وجودم اح شم  سرو  یچه جور دونمی... نمکنمیکنار 
که  یکدوم از حرکات چیکه ه مدونیرو م نیفقط ا ارمیدووم م جامرو  دادم  ان

 دست خودم نبود
 بود خانومم ی: عالگهیو با لبخند م کنهیتموم شدن آهنگ رهام م با

 رمیگینگام رو ازش م عیجوابش رو بدم سر نکهیا بدون
 رهیگیبرم که دستم رو دوباره م زمونیبه سمت م خوامیم
 کنمیتعجب نگاش م با

 ؟ی: کجا خانمسروش
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شب د یبرا ایخدا سه... من د گهیام سخته مقاومت یی... ختونمینم گهیب  برام 
 در برابر سروش

 زنهیبه سر انگشتام م یو آروم ب*و*سه ا ارهیباال م متیرو با مال دستم
ستش ب خوامیو م دمیدهنم رو به زحمت قورت م آب ستم رو از د شم  رونید بک

 شهیکار م نیمانع ا ارهیکه به دستم م یکه با فشار آروم
 ی: هنوز کارم باهات تموم نشده خانومسروش

 : سروش بذار برمگمیزحمت م به
شب م شهی: نمگهیو زمزمه وار م ارهیرو جلو م صورتش به  خوامیکوچولو... ام

 یآدما نشون بدم که تو فقط و فقط مال خودم نیا یهمه 
اما  مونهیو حرف تو دهنم م شددهیشددروع م یبزنم که آهنگ بعد یحرف خوامیم

صوصه  هیبار  نی... آهنگ ارسهیشاد به نظر نم گهیآهنگ د شقانه مخ آهنگ عا
 عشاقه
 رو تموم کنم ثایحرف و حد یهمه  خوامی: مکنهیاز قبل زمزمه م آرومتر

 سروش-
 صدام کامال معلومه لرزش

گذشددته رو دوباره زنده  یتک تک خاطره ها خوامی... امشددب مزمیجانم عز-
 کنم

شه با مال همونجور ست ستم تو د سمت خودش م متیکه د شهیمن رو به  ... ک
... تو چشمام شنیو آروم آروم به دور کمرم حلقه م شنیدستاش از دستام جدا م

ام رو نگ نکهی... بدون اکنهیبخوام با نگاهش جادوم م نکهیو بدون ا شددهیم رهیخ
گاه دستام رو باال م رمیازش بگ  کنمیحلقه م شبه دور گردن ارمویناخودآ
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 رهیگیاما نگاهش رو از چشمام نم نهیشیرو لباش م یقیکارم لبخند عم نیا با
ستن و در ع نیتک ا تک شنا ه نظر  تلخ به یادیبود ز نیریش نیحرکات برام آ

 یکه سددروش رو مجبور کرده بودم قبل از عروسدد فتمیگذشددته م ادی... رسددنیم
که  یجشن چوقتیر چند ه... همیکنه تا با هم هماهنگ باش نیباهام تانگو تمر

 دمیدر انتظارش بودم رو به چشم ند
 نیاون هم انگار تمام ا کنمیاحساس م یحلقه شده ام رو به خوب یدستا لرزش

: آروم کنهیآروم زمزمه م یلیچون خ کنهیوجودش لمس م یلرزشها رو با همه 
 خوبه زیباش خانومم... همه چ

خواننده تو  ی... صددداسددتیکدوم از حرکاتم دسددت خودم ن چیه کنمیم حس
شم م ضور اطراف شمیو کم کم از زمان حال غافل م چهیپیگو  دایرو از  انمیو ح

 برمیم
 شمیتو فقط آروم م کنار
 نمیبیخودمو سروش رو م فقط

 گهید یاز دلشوره ام هر جا ُپر
 شهیام حبس م نهیکمرم نفس تو س یدستاش به رو یاحساس نوازش گونه  با
 شک یلحظه ا یب یمن ریتقد تو

 ای... غرق چشددماشددم... بعد از چهار سددال دنمیخوریآروم با هم تکون م آروم
آدم  نیها خوشبخت تر هیثان نیتو ا کنمی... حس مرسهیقشنگ به نظر م یادیز

 نه ایرو دارم  یهمه خوشبخت نیا تیظرف دونمی... نمنمیزم یرو
 گهیبهم هر لحظه م نویا چشات
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 دیاز سددروش بگذرم؟... با تونمی... مگه مزنم؟یول مرو گ یمن دارم ک ایخدا
 یبتون دیترنم... با یبتون

 شمیُپر از لبخند م یخند یم تو
 شنیمن هم ناخواسته به لبخند باز م ی... لبهازنهیلبخند م بهم

 شهیخوشرنگ م میزندگ تموِم 
 : خانوممسروش

گاش م فقط کدومیچرا ه دونمی... نمکنمین  میراهبدنم هم یاز اعضدددا چ
ندینم مات ی... حتکن تک کل تک  حال فوران  یزبونم از گفتن  که تو ذهنم در 

 هستن قاصره
 تو تو خونه هر روز یپا یصدا

 نهیشیتو گلوم م یبد بغض
 شهیآهنگ م نیمن بهتر واسه

 خانومم؟ یدی: جوابم رو نمسروش
 شهیم ریقطره اشک از چشمام سراز هی

 یلیترنم... خ یزیبرام عز یلی: خگهیم میرخویکه آروم آروم تکون م همونجور
 از قبل شتریب

 ایهمه دن یکه باش تو
شهیم یآه .. ترنم. یکردیسخت مجازاتم نم نقدریا کاشی: اگهیم نیو غمگ ک
سخت تر زشیر شکات  شده  یمجازات برا نیا سته  شک ستن...  یقلب  من ه
 سوزونهیاز قبل م شتریقلبم رو هر لحظه ب یاشکا جراحتها نیا

 شهیآرزوم م هیبش
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 سروش؟ یدونستیم کاشی: اگمیم ناخواسته
 ... به من بگو خانوممزم؟یرو عز ی: چگهیم عیسر یلیخ

 ییسرد تنها یروزا
 کنهیکه داره تمام وجودم رو ذره ذره آب م ییدردا-

 : ترنمم تو بگو.. تو بگو تا من بدونمسروش
 شهیتموم م یکه باش تو

 هینچند ثا یبرا بندمیچند لحظه م یچشددمام رو براجوابش رو بدم  نکهیا بدون
سروش ترکم کرد... که باورم نکرد.. که نامزد کنمیرو فراموش م زیهمه چ .. که 

که االن در کنار سددروش دارم فکر  یچند لحظه فقط به احسدداسدد یکرد.. برا
... خواسدددتیم روآغوش  نی.. سدددالها بود دلم اهی... حس فوق العاده اکنمیم

 با سروش باشم تونمیچند لحظه بذار فراموش کنم که نم نیافقط  ایخدا
 کهینزد یخوشبخت چقدر

شهیم یقینفس عم دیناام شمام رو باز مک  حال نیو در ع نی... غمگکنمی... چ
 کنهیمهربون نگام م

 یریمن که راه م کنار
باال م یکی سددروش مثل سدددابق..  قای... دقچرخمیو من م ارهیاز دسددتام رو 

 نق  یهماهنگ و ب
 شمیرها م ایدن نیا از

 رو دوسددت یکیاحسدداس نزد نیاش... ا نهیام به سدد هیبه سددروشدده و تک پشددتم
لحظه با تموم وجودم دارم  نیبود رو تو ا یرو که سالها ازم فرار یدارم... آرامش
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و صددورتش رو به صددورت من  کنهی... سددروش سددرش رو خم مکنمیلمس م
 ..چسبونهیم

 یریگ یکه دستامو م تو
... دستم رو که هنوز تو کنهیم سیاز اشکم صورت اون رو هم خ سیخ صورت

... با نوک انگشددتاش آروم پنجه هامو ذارهیشددکمم م یو رو ارهیدسددتشدده باال م
ه و با فشددار دسددتش ب کنهیرو احسدداس م فتهیکه بدنم م ی... لرزکنهینوازش م
 فهمونهیرو بهم م نیدستام ا

 یکه خوشحال باش تو
 ؟یآماده ا گهیچرخش د هی ی: براشنومیرو کنار گوشم م سروش زمزمه

 دمیسرم رو تکون م فقط
... با کنهیاما دسددتام رو ول نم کنهیو از خودش دور م چرخونهیمن رو م دوباره

که  کنهیو من رو مجبور م کشددونهیمن رو به سددمت خودش م یمهارت خاصدد
 دوباره غرق نگاهش بشم

شکام شون رو م نایجوره باهام کنار نم چیه ا ه و ب زنندیفقط و فقط حرف خود
آغوش آرامش  نیتو ا شددهیهم یبرا خوادی... دلم مدنیبارش خودشددون ادامه م

 بخش باشم
 خوبم خوبه

 : سروشمگمیم رلبیکه ز شهیم یچ دونمینم
 : جون دلمکنهیو زمزمه م کنهیلبخند نگام م با
 خوام ینم یزیچ یاز زندگ گهید
 سروشم-
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... برام حرف بزن رونیب زیبر یتو دلت دار یانومم.. هر چ: جانم خسددروش
 ترنم

 ذارمیاش م نهیس یهق هق سرم رو رو با
 سروش-

: از غم و غصه هات گهیم کنهیکه با حرکات آروم من رو هم مجبور م همونجور
 کنمی... تو بگو من همه رو برات حل مزمیبرام بگو عز

؟... سروش یکنیم کاریباهام چ یدارتا آروم بشم... تو  کشمیم قیعم ینفسها
 گهینم یزیچ گهید نهیبی... سروش که سکوتم رو میکنیم کاریباهام چ یتو دار
 که دسِت تو تو دستامه حاال
 هوی.. زنمیبهش زل م میاشک یو با چشما دارمیبرم نشیس یرو آروم از رو سرم

و و دسددتاش ر دهیچرخ م هیمن رو  ی... به آرومنمیبیرو م یبیتو نگاش برق عج
و  رهیگیرو بهم بده من رو م یعکس العمل چیاجازه ه نکهی... قبل از اکنهیباز م

دست بدم و حس کنم  ازتعادلم رو  شهیعملش باعث م نی... همشهیروم خم م
 طنتیو با ش دارهیدستش محکم نگه م هیاما اون من رو با  کنمیکه دارم سقوط م

 ؟یحرکت آخر آماده ا ی: واسه گهیم
 امیدن یکنه کجا یم یفرق چه

 ؟یشد وونهی: سروش دگمیگرد شده م یچشما با
 ...شمیتو فقط آروم م کنار

 ادیکس در نم چیاز ه ییچرا صدا دونمینم یول شهیتموم م آهنگ
 سروش.. نه...ن...-
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ن آخرش پا به پات او ی کهیت نی: فقط به عشددق همگهیو م خندهیم طنتیشدد با
 کردمیم نیهمه روز رو تمر

 شددهیو باعث م کنهیلبام رو با لباش قفل م هویدهنم رو باز کنم  خوامیم نکهیهم
شم که بعد از چند  سرو شه... هنوز مات و مبهوت رفتار  صدام تو گلوم خفه 

صدا سرا غیج یلحظه  ست زدنا یو داد دختر و پ مهمونا بلند  یاطرافمون با د
 شهیم
گرد شددده خشددکم  یچشددماانجام بدم... فقط با  تونمینم یعکس العمل چیه

سروش ولم کنه پخش زم  ی... آروم لباش رو از روشمیم نیزده... مطمئنم اگه 
شما دارهیلبام برم ش ییو با چ شدت  شنیم طنتیکه از  . کنار .کنهینگام م درخ

 ی: عاشقتم خانومکنهیگوشم زمزمه م
تم... راست واس کنهیو کمک م خندهیم دمینشون نم یعکس العمل نهیبیم یوفت

و  زنهیبرام م یگاهش هنوز به چشددمامه و من هم مسددخ نگاهشددم... چشددمکن
نهیم یآروم من رو همراه یلیخ تازه مک چه غلط فهممی...  ... هر میکرد یکه 

 یکار هی دیبا نایا یبا همه  یچند منه بدبخت تو عمل انجام شده قرار گرفتم ول
اصال  ...ندازمیم نییو با خجالت سرم رو پا رمیگی... لبمو به شدت گاز مردمیم

کارو  نیهمه آدم ا نیا نیسروش ب شهینگاه کنم... باورم نم یبه کس شهیروم نم
 شنومیجوونا رو م زیر زیر یخنده ها یکرده باشه... هنوز صدا

 هشیبلند م یفیضع یپچ پچا یصدا میگذریکه م زایکنار تک تک م از
 دیعذاب کش یلیخ ی..آره طفلک

... 
 کرده بود؟..مگه پسره نامزد ن
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... 
 انی.. خدا حفظشون کنه.. چقدر بهم م

... 
اون  سدددتی.. نه بابا... باز با دوز و کلک پسددره رو خام خودش کرده معلوم ن

 کجا کرده؟ یبدبخت رو روونه  یدخترا
... 

 دی..خوب شد پسره زود فهم
... 

صل ی.. عجب دوره و زمونه ا  نیابود  گهید یکی یشده.. نگو گ*ن*ا*هکار ا
 کردنیرو مجازات م چارهیب

... 
 دختره هست؟ دیجد یخواهر نقشه  ی.. تو چه ساده ا

... 
 ه؟یدختره ک نیا یدونی.. مگه نم

 یچه جور دونمی... فقط نمزنمیم دنیو خودم رو به نشددن شددنومیرو م زیچ همه
 چشم تو چشم مهران و طاهر بشم

سیم زیکه به م نیهم  یحرف چیو ه نمیشیاهر مکنار ط یصندل یرو عیسر میر
 وادخی... دلم منهیشددیو کنارم م کنهیسددروش هم مثله کنه ولم نم نی... ازنمینم

تا م دیرسددیزورم بهش م عا نمزدمیکتکش م تونسددتمیو   ارکیچ دونمی... واق
 گهینم یچیکس هم ه چیه نجاستیا یکنم؟... بدبخت
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سرم رو باال م نمیبیسکوت جمع رو م یوقت س... ارمیبه ناچار  شمم به   اوشیچ
س یمعن یکه با لبخند فتهیم ست به  سته و پا ر یصندل یرو نهیدار د ش پا  یون

قبل  از شتریموضوع ب نیمن و سروش در حرکته و ا نیانداخته... نگاهش مدام ب
 کنهیم تمیاذ
 خانوم خانوما؟ یی: کجاامیطاهر به خودم م یصدا با

 مدوزیو به طاهر چشم م رمیگیم اوشیرو از س نگام
 جا نیهم-
 یشددباهت به دهن کج یکه ب ی.. من هم با لبخندزنهیم یلبخند یمهربون با
 دمیجوابش رو م ستین

ال چهار س نیا هی: خوب تالفکنهیو آروم زمزمه م کنهیم کیبه گوشم نزد سرشو
 ایرو در آورد

از شدددت خجالت  کنمی.. حس مکنهیم ییتموم شدددن حرفش اخم کوچولو با
 ندازمیم نییرو دوباره پا قرمز شدم... سرم

ستاش شنومیطاهر رو م یخنده  زیر زیر یصدا که ستم رو مهربون تو د ... د
 زمیکردم عز ی: قربون خجالتت برم... شوخگهیم رلبیو و ز رهیگیم

سددر  ریهمش ز دونمی: من که مدهیو ادامه م کنهیبه دسددتام وارد م یآروم فشددار
 سروشه گور به گور شدست.... نیا

 ارمیسرم رو باال م زیم یبه رو یا هیطاهر و افتادن سا هیا دفعهیکت شدن سا با
شدددده... نگاهش رو  رهیبا اخم به رو به رو خ نمیبیکه م کنمیو به طاهر نگاه م

 رهیپدربزرگ و عموم اخمام تو هم م دنیو من هم با د کنمیدنبال م
 : آقاجون مگه نگفتم.......گهیو م شهیبلند م طاهر
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 هیطاهر سدداکت بشدده کالفگ شددهیکه باعث م ارهیدسددتش رو باال م پدربزرگ
 کنمینگاهش رو احساس م

 میستیمیو سرپا وا میشیمون هم بلند م هیناچار بق به
 زیناچ یکدورتا نیدخترخالت تا ا هی: ترنم جان من اومدم تو عروسددپدربزرگ

 ببرم نیرو از ب
جمع  نهیبیان هم که م... مهرشدددهیدور م زیو از م گهیم یبا اجازه ا اوشیسدد

اما سدروش دسدت به  شدهیو با اون همراه م کنهیرو صددا م اوشیسد هیخونوادگ
 خورهیو از جاش تکون نم مونهیکنارم م بیج

شتباه کرد دونمیم زمی: عزعمو شته و ما همگ یول میما ا شته ها گذ ه ب مونیگذ
 میفکر جبران هست

 نیا ادیخوشددم نم چیه یولکه براتون دارم  یاحترام ی: عموجان با همه طاهر
 دیترنم خراب کن یجشن رو برا

 : طاهرپدربزرگ
 نیپس ا دیکنیامشدددب رو مراعات م دیآقاجون؟... مگه بهم نگفت هی: چطاهر

 ه؟یکارا چ
 بهتر نیاز ا یحل بشه... چه فرصت دیموضوع باالخره با نی: اپدربزرگ

 کنهیمتفکر به پدربزرگم نگاه م سروش
تا غرور شکسته شده اش  نجایشب.. امش فقط ترنم رو آوردم انه ام ی: ولطاهر

 ما ناراحت بشه یبا حرفا نکهیبشه نه ا میترم
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 هیدن با کر ی.. با زندگبهیپسددر غر هیبا  دنی... با ر*ق*صدد؟ینجوری: اپدربزرگ
سر صال نم یپ ستن به؟یک میدونیکه ا ش سر... ا نی... با ن  ینجوریچهار پنج تا پ

ا م هیخونوادگ یبه آبرو چی.. ه؟یکن میشدددش رو ترمغرور شددکسددته  یخوایم
 ؟یفکر کرد

 : آقاجون.........طاهر
 : ساکت شو طاهرپدربزرگ
نه  نیاومد یعذرخواه دنیشددن یبرا نیبگ هوی: گهیدرهم م ییبا اخما سددروش

 کردن یعذرخواه یبرا
که  هیفقط و فقط به خاطر شدناخت گمیبهت نم یزیجوون اگه چ نی: ببپدربزرگ

 ز پدربزرگت دارما
شما هم فکر نکنسروش س هیزبون یب لشیدل گمینم یزیاگه من چ ی:  ت.. بند

 کنمینه آقا فقط احترام سن و سالتون رو م
 : سروش؟!طاهر

قا دینی: واسددتا طاهر... ببسددروش  نیهم یاز آدما یکیمحترم من خودم  یآ
من  یس برا... پچرخهیمهمونا داره م نیکه هنوز تو دهن تک تک ا میداسددتان

 هیبه زندگ یادیچون خودم هم مثل شماها گند ز دینزن یحرف از آبرو و آبرودار
. اشتباهم واستم. یاونقدر مرد هستم که پا یکه االن کنارمه زدم ول یدختر نیا

ه دسددت به فکر ب دیبا یفکر کردن به آبرو و آبرودار یاالن به جا دیکنیفکر نم
 نیدختر باش نیآوردن دل ا

بد: العمو ما درس اخالق و ادب  به  ما خوب میزم نکرده تو  چه  میدونی... 
 میطور با بچه هامون رفتار کن
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 نهیزم نیا ی: بعله... کامال متوجه ام که چقدر توگهیم یبا لحن تند سددروش
 نیتبحر دار

 : سروشطاهر
صبان یا افهیبا ق عمو شدت ع شده م تیکه از  ر از بزرگت یدار گهی: دگهیسرخ 

 یزنیم دهنت حرف
 دیتمومش کن کنمی: عموجان خواهش مطاهر
 کنمیتفاوت به اطراف نگاه م یو ب نمیشیم یصندل یتوجه به بحثاشون رو بدون

 .............قتیحرف حق نکهیمثله ا یول گمیم قتوی: من فقط دارم حقسروش
 دیمومش کن... تگهی:بسه دگهیو م کوبهیم زیبه م یمشت تیبا عصبان پدربزرگ

 گردهیما برم زیچند نفر به سمت م هنگا
 : اما بابا...عمو

ما نپدربزرگ مدی: تمومش کن..  مد میدعوا کن میو با ترنم حرف  میما فقط او
 میبزن
: طاهر.. خاله گهیکه م شددنومیخاله رو از پشددت سددرم م یموقع صدددا نیهم تو

 ؟یشد دای... امشب کم پ؟ییکجا
 شمیکه من متوجه نم گهیم یزیلب چ ریز طاهر

 ه؟: ترنم حالت خوبگهیآروم م نهیشینشستم اون هم کنارم م نهیبیکه م سروش
 بد باشم؟ دی: آره.. چرا باگمیم یخونسرد با

 میبر کنندیم تی: اگه عصبسروش
 ندارم یاجیاحت یاگه بخوام برم مهران هست... به کمک جنابعال-

http://www.roman4u.ir/


 1641 شقعبه دیار سفر 

 : ترنمگهیبا اخم م سروش
 ب*و*سنیچند تا کار دارم که دست تو رو م هی ای: طاهرجان... خاله.. بخاله

 خواهرم هستم اری: متاسفم خاله.. امشب دربست در اختطاهر
 : خواهرت؟خاله

 کنهیم یو سع ادیمن م یرو به رو قای.. خاله دقدهیبا اشاره من رو نشون م طاهر
 لبخند بزنه

 ییمان و باباما شی.. فکر کردم پزمیعز یینجای:ِا... ترنم جون تو هم که اخاله
 دمیم لشیتحو یرلبیسالم ز هیو  شمیم زیخ میاحترام به ناچار ن ینشونه  به

سددرد سددر گونه ام  ی.. ب*و*سدده انمیبشدد کنهیو مجبورم م ادیطرفم م هی خاله
با اون هنرمایخسددته ا دونمیخاله.. م نی: بشددگهیو م ذارهیم  یی... باالخره 

 یرو باز گذاشت ایلیخوشگلت دهن خ
: گهیو م زنهیم یجوابش رو بدم که سددروش پوزخند خوامیم رهیتو هم م اخمام

مهسددا خانوم و آقاسددامان  ی کهیانگشددت کوچ می.. ما هر کار کننیدار اریاخت
 میشینم
 شهیم دیحرف سروش صورت خاله مثل گچ سف نیا با
 ایشوخ شد یلی: سروش جان تو هم خگهیو م زنهیم یلبخند تصنع هی

 با دوسدتان شدوخ ینی: باالخره همنشدگهیو م کنهیش مبا تمسدخر نگا سدروش
 ذارهیم ریمثل شماها ناخواسته رو ما هم تاث یطبع

 ترنم جان؟ یبگم واال... راست ی: چگهیم یعصب یبا خنده ا خاله
 کنمینگاش م سرد

 بله؟-
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 ؟یبه مامان و بابا سر بزن یخوای: نمخاله
من و خونوادم  یرابطه  میترم به نقدریا دونسددتمی: نمگمیو م زنمیم یزهرخند

 ن؟یعالقه دار
 گلم.. باالخره خاله اتم؟ هیچه حرف نی:واه.. اخاله

 جدا؟-
شب همگ هی: منظورت چگهیو م کنهیم یزیر اخم  شوخ یلیخ تونیخاله؟.. ام

 نایطبع شد
 دیریگیم یرو به شوخ زیکه همه چ نیهم شما هست دی: شاسروش

 جان می: مرپدربزرگ
رفت  ادمیدخترم خوشددحال شدددم  دنیجون شددرمنده... از بس از د: آقاخاله

 نیبش ریسبب خ نیامشب اومد نکهیبهتون سالم کنم... شما هم مثله ا
 بود که گذشت و تموم شد یاشتباه هی.. باالخره گهی: آره دپدربزرگ
شتام فروم سروش شتاش رو تو انگ شار م کنهیانگ هش ب ی... نگاهدهیو آروم ف

 ندازمیم
 : آره باباهخال
 : ترنم جان باالخره اونا پدر و مادرت هستندهیخطاب به من ادامه م بعد

 : خالهگهیبا خشم م طاهر
 دمیطاهر.. ترس هی: واه.. چخاله

 دیبه مهمونا سر بزن نیبر ستی: شما بهتر نطاهر
 نمشیخورده بب هیترنم تنگ شده بذار  ی... دلم واسه هی: خب چه عجله اخاله
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 تا بتونم خشمم رو کنترل کنم کشمیم یقیعم نفس
پدر  شیپ یو برگرد یمدت رو تموم کن یقهر طوالن نیا گهیبهتره د زمی: عزخاله

 و مادرت
 شهیاز قبل م شتریدست سروش هر لحظه ب فشار
 بابات چقدر دوستت داره یدونی: آره عموجون... خودت که معمو
 بلندم کنه خوادیو م رهیگیبازوم رو م خاله
 ... مامان و بابات منتظرت هستننی... آفری: پاشو خانمخاله

شه و توجه  کنمیرو م میسع ی... همه شهیصبرم تموم م گهید صدام بلند نبا که 
 طرف جلب نشه نیبه ا یکس

 :خاله جانگمیشده م دیکل یدندونا نیو از ب بندمیرو م چشمام
 قربونت برم؟ هی: چخاله

 دیبهتره بازوم رو ول کن-
 ؟ی: چالهخ

هتون که ب ی: بهتره تو کارگمیو م رونیب کشددمیرو به شدددت از دسددتش م بازوم
 دیدخالت نکن ستیمربوط ن

 : ترنم؟خاله
گاش م با پدرم بکنمینفرت ن عد از  خونواده  نیاز ا یاز هر کسدد شددتری... ب

 متنفرم...
 منیتجواب تو آسدد دیفکر نکن گمینم یچیآروم نشددسددتم و ه نجایا دینیبیاگه م-

 دارمیندارم فقط حرمت نون و نمکتون رو نگه م
 : ترنمآقاجون



wWw.Roman4u.iR  1644 

 

له تارت در برابر من یادب شدددد یب یلی: خخا خالتم خ یترنم... رف  یلیکه 
 ادبانه ست یگستاخانه و ب

نشددسددتم فقط و فقط به اصددرار  نجایا دیبنیندارم... اگه م یمن با شددما نسددبت-
هم به اصددرار طاهر اومدم.. طاهر هسددتش و من  یطاهره... مهسددا دخترخاله 
 که به یکسدد کاسددتیندارم.. مادر من ال ینسددبت چیمن با شددما و دختر شددما ه

و تا  کردخودش گذشدددت و با پدرم ازدواج  هیخاطر من و خواهرم آوا از زندگ
 ی هی...پس بهتره دانیستیو ن نیشما خواهر مادر من نبود ادمهیکه من  ییاونجا

 گهیقت داز هر و شتریکه امشب ب نیدخترتون برس به دیو بر نیبهتر از مادر نش
 داره اجیبهتون احت یا

 بهت لطف کنم خواستمی: من رو بگو که مخاله
 رمیگیو نگام رو ازش م زنمیم یپوزخند

شما به بنده زنیکه به من دار یمن ممنونم بابت لطف- س ادی... از   هیره بهت دهیر
 نینگه دار رانگید یلطف و محبتاتون رو برا نیخورده از ا

 ینمک نشناس یلی: خخاله
... خواهشددا از امروز تا آخر نیبه من نمک نشددناس نداشددته باشدد یپس کار-

 دیدر حق من نکن یلطف چیرو به موت هم بودم ه یعمرم حت
 ؟یبگ یخواینم یچی: طاهر تو هخاله

سفم خاله.. من گفتم ترنم رو آزاد بذارطاهر صم نی: متا  ..رهیبگ میتا خودش ت
اون رو مجبور به  نیظلمه که شماها بخوا یلیاالن خ میما همه مون اشتباه کرد

 دیکن دنیبخش
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 : واقعا کهگهیو م رهیگیبا حرص نگاش رو از ما م خاله
 شهیما دور م زیحرف به سرعت از م نیزدن ا با

 زشت بود یلی: ترنم رفتارت خعمو
شما تو صمکنمیعموم نگاه م یچ صمرو گرفتم... ممی... ت زم و امرو روزید میت

.. شددک داشددتم.. با خودم کلنجار کنمیوقته دارم بهش فکر م یلی.. خسددتین
شدم... مطمئنم که نم یول رفتمیم شب مطمئن  شم نیا تونمیام ... افراد رو ببخ

ه ک ییاالن هم بخاطر آبروشون دنبالم اومدن... کسا نیهم یرو که حت ییکسا
مرد  ینکردن و ادعا یم عذرخواهاز یبار هم درسدددت و حسددداب هی یبرا یحت

 کنندیبودن م
 گفت... یعموت چ یدی: ترنم شنپدربزرگ

ستم رو نوازش م سروش ستاش ب خوامی.. مکنهیآروم د ستام رو از د  ارمیب رونید
 کنهیم وونمیپسر که آخر د نی... از دست ادهیکه اجازه نم

 یلیو رو بلکه خعم ی.. نه تنها حرفادمی: بعله.. شنگمیدرنگ م یلحظه ا بدون
 دمیرو امشب شن گهید یزایچ

شگمیو م کنمیرو تو هم م اخمام سم کجا تونمیعموجان م دی: ببخ تارم رف یبپر
 زشت بود؟

سدددالها احترام  نی... تمام ایکن یاحترام یبهش ب دی: اون زن خالته... نباعمو
خودت رو  تیشددخصدد نجوریبه نظرت درسددته االن ا یهمه مون رو حفظ کرد

 یال ببرسو ریز
پر از حرف من رو که با  یعمو؟... نکنه نگاه ها دیزنیاز کدوم احترام حرف م-

 دیدونیرو احترام م گفتمیو نم داشتمیزور کتک تو دلم نگه م
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 ه؟یحرفا چ نی: ترنم اعمو
 من رو داره هیپدر یکه ادعا یکه به اون شخص نیستین یشما همون کس-

 : ترنمگهیبلند م یبا صدا پدربزرگ
از پسددر  نیو دار نیکه االن جلوم نشددسددت یی.. شددمادیمهرپرور داد نزن یآقا-

نه پدر من که  دیپدر بودن کن یادعا نیحق دار دیکنیگ*ن*ا*هکارتون دفاع م
 محروم کرد تهاشیرو از تمام حما گ*ن*ا*هیجمع نشست و من ب یجلو

 :دمیو خطاب به عموم ادامه م زنمیم ی... لبخند تلخشددهیسدداکت م پدربزرگ
دختر  نیر ازودت نیگفتیکه به اون مرد م نیستین یشما همون کس گفتمیداشتم م

بعد با شددکم باال اومده وارد خونت بشدده و  یرو شددوهر بده چون ممکنه دفعه 
 بدبختت کنه

 شهیعموم سرخ م صورت
... نیاالن هم به فکر آبروتون هسددت نی... اون موفع به فکر آبروتون بوددینیبیم-

 یلو کردمیسوختم... ناچار بودم که سکوت م یو من م نیگفتیشما م اون روزا
ه ک یزینبود که واقعا دلم خواسددتار اون سددکوت تلخ بود... اون چ نیا لشیدل

... چون دونمیو ذلت م یارمن اون رو خ دیکنیم ادیشما ازش به عنوان احترام 
ک کت دیبابام با یدسددت و پا ریدر جواب شددماها ز یحرف نیکتریمن با کوچ

... دادمی... من به خاطر حفظ غرورم جواب شددماها رو نمکردمینوش جان م
ن همو نیکه من رو خرد کرد ییقائلم.. شددماها یبراتون ارزشدد دیپس فکر نکن

 و نیپولم کرد هی یسددکه  لیفام یوسددالها جل نی...تمام انیمن مرد یروزا برا
از من انتظار احترام نگفتم... االن  یچیمن به خاطر تظاهر به سدرپاواسدتادن ه
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زرگترت گفته شده که به ب ی... تو کدوم قانونهیادیتوقع ز دیکنی... فکر نمن؟یدار
بذار دیبا یمتیبه هر ق  یاماحتر یکه بهتون ب ادینم ادمیهر چند من  یاحترم 

 یبزنم ول خواسددتمیکه نم یی... حرفازنمیکرده باشددم.. من فقط دارم حرف م
که بگم.. که سددکوت نکنم... که  نیمجبورم کردشددماها با حضددور دوباره تون 

 نیکرد کارایبهتون بفهمونم با من چ
 یهست یعصبان دونمی: ترنم مطاهر

ند بدون ونیآقا نیحرفام رو بزنم تا ا دینگو... امشب با یچی.. طاهر... هسیه-
من رو نابود  یکه زندگ یراحت از اشددتباه نقدریکه چه به سددر من آوردن... تا ا

شتباه ناچ کرد حرف سه؟یبه نظر م کیکوچ یلی... خه؟یزینزنند... ا اورم ... بر
شرمنده ن شهینم قط به .. فنیستیدنبال جبران هم ن ی... حتنیستیکه االن هم 

 دیکنیحفظ آبروتون فکر م
 نیزنیم تی: حرف از شددخصدددمیو من ادامه م کنهیسددکوت م یبا ناراحت طاهر

 ن؟یهم گذاشت یو غرور تی.. مگه برام شخصت؟یغموجان؟.. کدوم شخص
 : دخترم....گهیو م نهیشیم یصندل یرو پدربزرگم

 دخترم که اگه دخترتون نی... نگدیصدددام نکن ینجوریمهرپرور..ا یآقا نینگ-
... نیتذاشیداشتم تنهام نم تیبراتون اهم یبودم.. اگه ذره ا زتونیبودم.. اگه عز

من  یشدددن مداومتون جلوشددماها با ظاهر  یکنم ول یاحترام یب خوامیمن نم
ض دیکنیاز قبل وادارم م شتریب ضشکنماز حرمتا رو ب یکه بع از حرفا رو  ی.. بع

ست یبزنم.. آقا شم... فکر نکن تونمیچرا دروغ؟... نم نیرا واقعا  وامخینم دیببخ
 ...تونمینم

 ؟ینبود ینجوری: ترنم تو که اپدربزرگ
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شماها ا- در  یجلو نی. اون روز که اومدسالها. نی.. تمام انیکرد مینجوریآره 
ند گهی... گفتم که دکشددمینم گهیمهران بهتون گفتم که د یخونه  .. نیادامه 

ش شماها رو  میزندگ نی.. گفتم که بذارنیگفتمجلوم ظاهر ن رو کنم.. من هنوز 
 دیزنیپدرم م دنیبعد شماها حرف از بخش دمینبخش
 ستیخوب ن ادی: عموجون حال بابات زعمو

 ....:عم..طاهر
سئله ا- سان نیا یتو دونمیطاهر... حداقل م ستین یم ستن ک  یجمع هنوز ه

نشددم پس  تیکه امشددب اذ یرو کرد تیسددع دونمیکه نگران من هسددتن.. م
 حرص نخور

 : ترنمطاهر
به فکرم- که  به... ازت ممنونم  حالم خو باش داداش من  بذار  یول ینگران ن

شب  شا ییزایچ هیام شن کنم تا  سرم رو با خ نیم از ابتون دیرو رو  الیبه بعد 
بال به ا شیراحت سددر  باره جلو نکهیبذارم.. بدون فکر   عده هیدر خونه  یدو

 منتظر من هستن که به زور من رو با خودشون همراه بسازند
 عمو دینی: ببگمیبه عموم م خطاب

 : بگو دخترمعمو
 نهیشیرو لبم م یتلخ لبخند

پا- به  عادته... پس من رو  هیفقط  نینمون نذارهمخون بود یعمو گفتنام رو 
 کلمه به شدت متنفرم نیکه از ا دیدختر خودتون ندون

 ؟یکنیم یرو ادهیز یدار یکنی: ترنم فکر نمپدربزرگ
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ون .. ادیکنیم نیبهم توه نیدار دیکنیمهرپرور.. شددما فکر نم یآقا یشددما چ-
 خودم یهم جلو

 خوامینم دمیتر از قبل ادامه مو من تلخ  رهیگیسددرش رو با دسددتاش م پدربزرگ
 نیشیم انیتک تک کلمه هام تلخ ب یتلخ باشم ول

قا دینیبب گفتمیداشددتم م- مه ا نجوریا گهید خوادیمهرپرور من دلم نم ونیآ دا
پدرم  یهمه از کارا نیتا ا کردمیرو عوض م لمیبدم... اگه به من بود اسددم فام

 نکنم یاحساس شرمندگ
 یگتاخ شد یلیخ: حق با خالته.. پدربزرگ

 نیشدیگستاخ م نیحروم زاده هست هی نیدیفهمیشبه م هیاگه شما هم -
 زنهیم خیسروش تو دستام  ی... دستاپرهیاز رخ طاهر و پدربزرگ و عموم م رنگ
 ت*ج*ا*و*ز نزده بودم یاز مسئله  یدارن که ندونند.. تو دادگاه حرف حق

 سکوت رو بشکونند نیتا اول اونا ا کنمیپوزخند فقط نگاشون م با
وع رو شددر یخوب هی: ترنم بازگهیم لرزهیکه به شدددت م ییبا صدددا پدربزرگم

 ؟ینکرد
 من؟-

با اعمو بد نکن.. خودت هم م نی: ترنم  پدر رو  حال  که  یدونیچرت و پرتا 
 رممکنهیغ
حالل  هیعنوان قبول ندارم که  چی... من به هد؟یزنیچرا از جانب من حرف م-

 زاده ام
 ؟یچند لحظه ما رو تنها بذار شهی: سروش مزرگپدرب
 حفظ آبروتون؟... درسته؟ ی: البد براگمیبزنه م یسروش حرف نکهیاز ا قبل
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 : ترنمپدربزرگ
با  دید دیبا رسدددهیبه نظر م یمدع یادیبمونه... باالخره ز نجایا دیمرد با نیا-

 کنهیم یعشق و عاشق یحرفا باز هم ادعا نیا دنیشن
 ؟!: ترنمسروش

م موضددوع ترک نیا دنیاز کجا معلوم بعدها با فهم یبار ترکم کرد هی... ه؟یچ-
 ؟ینکن

که  ی... هر چستیبرام مهم ن نایکدوم از ا چی... هخوامتی: ترنم من مسروش
 بشه تا آخر پات واستادم

وقت عمل مرد عملش  یول دمیحرفا شددن نیاز ا ادی: زگمیو م زنمیم یپوزخند
 نکردم دایرو پ
 : ترنموشسر

 سخت چقدر مرد عملند طیتو شرا دید دیبا زنندیم ادیآدما حرف ز-
اصددال هم برام مهم  دمیگوش م زیو به همه چ مونمی: من مگهیآروم م سددروش

فقط  که برام ارزش داره یزیبرات افتاده... چ ییو چه اتفاقا یبود یتو ک ستین
 یو فقط خودت

 ی... واقعا چدمیشددنیم شیر سددال پحرفا رو چها نیا شدددیم یروزگار... چ یه
 شد؟یم

شد بهتره  ی: اگه حرفاعمو شقانه تون تموم  خورده هم به حرف پدر گوش  هیعا
 دیکن
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هم مونده؟... چشم و گوش بسته فقط و فقط انکار  ی... مگه حرف؟یچه حرف-
 دیکنیم

 هانی.. پدرت عاشددق شددد و مخفسددتیدر کار ن یموضددوع چی: ترنم هپدربزرگ
 نیاومد ایبعد هم تو و خواهرت به دن نید.. فقط همازدواج کر

کردن مامان به ازدواج بهش ت*ج*ا*و*ز  یکامال درسته... فقط به خاطر راض-
 ستین یمهم یهم اصال مسئله  نیکرد که ا

 گهیوقت د هی یواسه  میحرفا رو بذار هی: ترنم تمومش کن... پدر بهتره بقعمو
 یچ یستیمتوجه ن یهست ی: االن عصبانهگیو م دهیتکون م یهم سر پدربزرگ

 میایحرف زدن ب یواسه  گهیوقت د هی... بهتره ؟یگیم یدار
شار م رمویگیرو به دندون م لبم شدت ف سرش رو به  ست   دخوای... دلم مدمید
 راه بندازم ادیداد و فر یبزنم و کل غیج
ما هم خوب م گمیدارم م یچ دونمی: من خوب مگمیحرص م با  دیدونیشدد

م واقعا خوشدد یول نیگرفت شیکه راه فرار رو در پ نهیواسددده هم قتهیام حقحرف
لدادیم به اون راه بزن نی.. خوب ب تا وقتدیخودتون رو  به نفعتون بود  ی.. 
ستیم شنو دیحرف بزن نیخوا رو  فتنه ررا ستیحاال که به نفعتون ن دیو حرف ب

به  ی... وقتنیگرفت شیدر پ ندار قتیحق دنیشددن یجن لوم را جپس چ نیرو 
 قتی.. چون من از گفتن حقنیبرنگرد چوقتیه گهید نی... اگه رفتنیشیظاهر م

 نیشنویرو م نایهم نیایندارم... هر وقت به طرفم ب ییابا
سالهاش رو جمع کرده و االن  نیتمام ا یدختر عقده  نی... امی: آقاجون برعمو

 کنهیم یسر و ته عقده هاش رو خال یب یحرفا نیداره با ا
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 اتیچرند نیرو بدون که با ا نی: اما دخترجون ادهیخطاب به من ادامه م دبع
 یبریخودت رو م یقبل از ما آبرو

 نه... ایباشم  یعصبان دیبا دونمینم یبگم... حت دیبا یچ دونمیواقعا نم من
سف تکون م فقط سفم که دارم  ی: چقدر براگمیو م دمیسرم رو با تا خودم متا

دن رو ش دهیارزش بخش یکه حت کنمیصرف م ییا کساوقتم رو با حرف زدن ب
 هم ندارن
احت ر نقدریا شهیمگه م نکهیبره و من هنوز مات و مبهوتم از ا خوادیم پدربزرگ

 با موضوع برخورد بکنند
 : ترنم تعجب نکنگهیو خونسرد م زنهیم یپوزخند سروش

 کنمیبه سروش نگاه م متعجب
 بر بودنبا خ زیاز همه چ ونیآقا نی: اسروش

 ؟یچ-
ست دختر... فقطبا یلی: خسروش شما دیساد رق تا ف یطرف نگاه کن یتو چ

 دو نفر فقط ترس وجود داره... نیا ی... تو چشمایتعجب و ترس رو بفهم
 : حرف دهنت رو بفهم..گهیبا اخم م عمو

... من مثل ترنم فهممی: من حرف دهنم رو مگهیبا خشددم به عموم م سددروش
 یبا چند حرف شددماها گول بخورم... سددالهاسددت با آدماکه  سددتمیسدداده ن

 رمینگاه به طرف تا آخرش رو م هیجورواجور در ارتباطم با 
 از شدت تعجب گرد شده چشمام

 زنهیسروش چنگ م ی قهیبا خشم به  عموم
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 تا خودم نبستم ی: بهتره دهنت رو ببندعمو
 ستهیمیو وا دهیمو با نفرت عموم رو به عقب هل  کنهیدستم رو ول م سروش
 هیسالها دهنم رو بسته نگه داشتم کاف نی: هر چقدر تمام اسروش

 ؟یکنیدخالت م شیتو مسائل خونوادگ نقدریکه ا یترنم هست هی: تو کعمو
از هر  شددتری... پس بکنمیباهاش ازدواج م ی: اون نامزدمه و من به زودسددروش

 هستم کیبهش نزد یکس
... مگه ترنم بزرگتر یو دوخت یدیخودت بر یکه خوب برا ادی: خوشددم معمو
 نداره

 نبود نیداشت که وضعش ا یبزرگتر درست و حساب هی: اگه سروش
 یمرتکب نشد یاشتباه چیانگار خوت ه یزنیحرف م ی: طورعمو

شماها به خاطر حفظ آبروم  یندارم ول ییادعا نی: من چنسروش حداقل مثله 
به خاطر دل  دمیهم انجام م یاگه دارم کار.. کنمینم یترنم رو مجبور به کار

 خودم و ترنمه
 ..دی: تمومش کنپدربزرگ

 شنومیخاله رو م یصدا
 چه خبره؟ نجای: خدا مرگم بده... اخاله

 کنهیمنو معذب م نیدورمون جمع شدن و ا مهمونا
 ده؟یم یا یحرفا چه معن نی: آقاجون اگهیو م کنهیباالخره زبون باز م طاهر

شاره به اطراف م پدربزرگ سگهیو م کنهیبا ابرو ا  ی: طاهر تو بهتره به مهمونا بر
با ترنم حرف م عد از ازنمیمن خودم  باالخره ب مدت  نی...  مه  خورده  هیه

 وجود داره یدلخور
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 اونا رو متفرق کنه کنهیم یو سع کنهیبه مهمونا م ینگاه یبا کالفگ طاهر
 ت نکن دختر...... شر درس؟یکنیم کاریچ ی: ترنم دارخاله

سسروش شر درست کرده ترنم ن ی: ک شما هم  ونیآقا نی.. استیکه  ستن..  ه
ترنم رو  یوکه جل ییسراغ کسا نیبر نیریترنم رو بگ ی قهی نکهیا یبهتره به جا

 شر رو درست کردن نیگرفتن و ا
 دخترمه....... هی: پسرم امشب عروسخاله

دونتون  هی یکی هی... عروسنی: نترسگهیو م پرهیبا حرص وسط حرفش م سروش
 خورهیبهم نم

 آروم باش زمیسروش: سروش... عز مادر
رو تکرار  شیچهار سددال پ یمادر من... دوباره دارن اتفاقا ی: چه آرومسددروش

ساده تر  ندازنیم کنهیم یهر اشتباه ی... هر کسکنند؟یم گردن ترنم... معلومه 
 اوردنین ریدختر گ نیاز ا

 دیگیموضوع از چه قراره که م دیدونی: شما اصال مگهیو م کنهیخاله ام نگاه م به
 ترنم شر به پا نکن

رو پاش  و رهیگیتو دستش م زیم ری... دستم رو از زنهیشیدوباره کنارم م سروش
 ذارهیم

 دارهیحرص دادنام بر نم نیهم دست از ا طیشرا نیا تو
قا پدر حرف زدن  ی رو واسددده گهیوقت د هیمهرپرور بهتر بود  یسددروش: آ

 بحثا نبود نجوریا یواسه  ی... امشب زمان مناسبنیکردیانتخاب م
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 یورنجیا خواستمیبود نم ری... من قصدم خنیراست یبگم آقا ی: واال چآقاجون
 انگار حق با شماست یبشه ول

سروش رو  هیعصب ینفس ها ی...صداگهینم یچیو ه زنهیم یپوزخند سروش
 نمیبیم یوقت ایدن یدخترا ی.. مثل همه شمیم و چرا دروغ؟... خوشحال شنومیم

 ییجورا هی... شمیتا از من دفاع کنه خوشحا م شهیم یعشقم به خاطر من عصب
ر.. طاه یفاسروش بودم.. حر هیکه فقط من عشق زندگ شهیکم کم داره باورم م

مردم.. دفاع  یدر برابر حرفا دناشیمهران.. ابراز عالقه هاش.. نترسدد یحرفا
 هی هایخوشددحال نیبا تمام ا یول کنهیم شددهیو بهش وابسددته تر از همکردناش من

ون ا دونمیکه نم نجاسددتیا یو بدبخت کنندیم یبدجور من رو عصددب ییزایچ
.. دونسددتنیگه: اونا میو م ارهیم کیهسددتن... سددروش سددرش رو نزد یچ زایچ

 خودت رو خسته نکن خودیب
من و سروش و پدربزرگ جمع شدن و  زیسروش و خاله و عمو در م ی خونواده

 مینشست
 مهمه نقدریحفظ آبروتون ا یعنی: گمیو با ناله م کنمیرو باز م دهنم

 گهی: البد مهم بود دسروش
 ستیحرفا ن نی: ترنم االن وقت اپدربزرگ

که  ی.. مگه روزره؟یآدما م نیا نی: چرا؟... چون آبروتون بکنمیزمزمه م آروم
 نیبه فکر آبروب من لود نیکردیما خرد مآد نیتک تک ا یمن رو جلو نیداشدت

 من به فکر آبروتون باشم؟ نیکه االن انتظار دار
 ...دنیتک تک شون شن دونمیم یرو آروم زدم ول حرفام

 ن؟یدونستیشماها م-
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 ی: پسر بهتره شر به پا نکنپدربزرگ
 ی: آقاجون ترنم چگهیم نهیشددیکنارم م ادیبعد از پراکنده کردن مهمونا م طاهر

 گه؟یم
 مشت چرت و پرت هی: گهیبا حرص م پدربزرگ

شد د- و  شده چرت ستی... االن که حرفام به نفعتون نیپدربزرگ گرام گهین
 پرت

فا نی: ترنم اپدربزرگ نده... من نم خودیب یحر مه   نیا یک دونمیرو ادا
راحت  التیخ نکهیا یبرا یکه بدونم ول خوادیخزعبالت رو بهت گفته دلمم نم

 مسخره رو تموم کن یباز نیدروغه... پس ا نایا یکه همه  گمیباشه م
 نیا شیمن نبودم... پسر شما سالها پ یباز نیا یمهرپرور شروع کننده  یآقا-

به ظاهر مسددخره رو شددروع کرد... اون باعث مرگ دو تا از دختراش و  هیباز
 من شد هیزندگ هیتباه

 ؟یکنیم میعصب ی: ترنم کم کم دارپدربزرگ
... کشددمیم رونیو دسددتم رو به شدددت از دسددت سددروش ب خندمیم یعصددب

سرم رو تکون م شت دمیهمونجور که  به.. جال یلی: خگمیو م کوبمیم زیبه م یم
عا برام خ به.. من دارم عصددب یلیواق  یکه خودم وقت ی... منکنم؟یم تونیجال

ضوع رو فهم شتم... االن به جا دمیمو سکته رفتم و برگ  هی نیرب نکهیا یتا مرز 
 نیترنم ترنم راه انداخت نیمن واستاد یجلو دیبه گوش پسرتون بزن یلیس

 مالهیو آروم شونه هام رو م ادیسرم م یسروش باال مادر
 آروم باش زمیسروش: عز مادر
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 ینداشددته باشددم ول چکسیبه کار ه یکار خوامیآروم باشددم.. م خوامیم من
 دارنیم دست از سر من برنمگوشه نشستم باز ه هی نکهیبا ا دینیبیخودتون که م

که  یباش یکه همون دختر مظلوم شهیترنم... باورم نم یپررو شد یلی: خخاله
 یمهسا اومده بود هیتو نامزد

تا وقتسددروش  گهیرو م قتیحق یوقت هیدختره خوب کنهیاز حقش دفاع نم ی: 
 پررو شهیم

 وک انگشددتامو آروم با ن رمیگیدسددتام م نیبه وجود اومده... سددرم رو ب یبد جو
 مالمیام رو م قهیشق

 ماجرا تموم بشه؟ نیتا ا نینمگ یزی: آقاجون چرا چطاهر
 یکرد رکایچ نی: ببگهیم تیبه سددروش مبندازه و با عصددبان ینگاه پدربزرگ

 جوون؟
 نیکلمه به من بگ هیو  دیبه من نگاه کن-

 ؟یبدون یخوایم ی: چپدربزرگ
 دیدونیکه واقعا نم نهیبفهمم ا خوامیکه م یزی... تنها چدونمیها رو م یدونستن-
 ن؟یریگیم یمن رو به باز نیدار ای

 دختر اریب نیی: صدات رو پاعمو
 هیا گهید زیرفته بود که آبرو براتون مهمتر از هر چ ادمیاوه.. شرمنده عموجان -

 نیحرفا باش نیعاقل تر از ا کردمی: فکر مپدربزرگ
 نیکردینده.. اشتباه فکر م: شرمگمیو م دمیم لشیتحو یزهرخند

 میجبران هست ی: گذشته ها رو فراموش کن... ما همه آماده پدربزرگ
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شته م- سال؟...  نی... ادیزنیحرف از کدوم گذ ششف هفت  ستیب ایچهار  و 
 ش؟یسال پ

نکش... اون حرفا همش  شی: ترنم اونقدر اون موضددوع مزخرف رو پپدربزرگ
 دروغه

 دیکنی.. باور مدیمدرک رو کن-
سروش هم با تعجب به بحث من و  یساکت واستادن... خاله و خونواده  همه

 کنندیپدربزرگم نگاه م
 : مدرکم کجا بودپدربزرگ

 د؟یزنیحرف م نانیبا اطم نقدریپس چرا ا-
 ؟یتمومش کن یخوای: ترنم نمگهیشده م دیکل یدندونا نیاز ب پدربزرگ

 کنمیحرفا رو چال م نیتمام ا نجایمن هم نیاریقانع کننده ب لیدل هیشما -
 روغههمش د نایا گهیقانع کننده تر که پدربزرگت داره م نیاز ا لی: دلپدربزرگ

 ...کشمیم قیو چند تا نفس عم بندمیرو م چشمام
بعد با مدرک  ی... پس من دفعه نیمهرپرور... خودتون خواسددت یباشدده آقا-
و  لیحرفا داغونم کنه با دالبا اون  خواسددتیکه م یکسدد نی... مطمئن باشددامیم

 رو برام ثابت کرده زیهمه چ یادیمدارک ز
 پرهیپدربزرگم م یاز رو رنگ

 ه؟ی: منظورت چپدربزرگ
ازدواج پدر و مادرم...  خیتولد من و خواهرم.. تار خیمنظورم روشددنه... تار-

 میاومد ایبه دن یکه من و خواهرم در ماهگ نیبگ نیخواینم
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 نزن خودیبودن... حرف ب غهیقبل ص : اونا ازپدربزرگت
ما از جزئ نیبگ نیخوایم یعنی- با خبر بود اتیشدد مادرم  پدر و   و نیازدواج 

 نیاجازه ازدواج دوباره رو به پدرم داد
... پدرت خودش بعدها برام یریرو اعصدددابم م ی: ترنم بدجور دارپدربزرگ

 کرد فیتعر
 ه؟یچ یهمه ترس و لرزتون برا نیپس ا-

س یبه چ یخوایحرفا م نیبا ا دونمیترنم من نم نی: ببپدربزرگ  یزینها چت یبر
 مغزت رو شست و شو دادن اکه اون ع*و*ض*ی نهیا دونمیکه م

شه... فقط وقت- شتم ام میمادر یبا خونواده  یبا رفا ح نیباز هم هم دوارمیبرگ
 دیرو بزن

 ه*ر*زه و......... ی کهیبشنوم دنبال اون زن هی: کافپدربزرگ
 کنمیدهن باز به پدربزرگم نگاه م با

ست صورتش م ید شهیبه  صب یذاری: نمگهیو م ک شم... خودت ع  میکه آروم با
 یکنیم
 ن؟یگفت یشما به مادر من چ-

 سروش: ترنم.. دخترم پدر
 لرزهیاز شدت خشم م دستام

مادر من ه*ر*زه سددت؟... مادره من که به خاطر من و آوا مجبور به ازدواج با -
 رد پست فطرت شدم هی

 : در مورد پدرت درست حرف بزنپدربزرگ
 دیزنیمگه شما در مورد مادرم درست حرف م-
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 متورم شده تیگردنش از شدت عصبان رگ
گه بخوا نیبب رمیو م زنمی: حرف آخر رو مپدربزرگ ت نیبه هم یترنم ا ارت رف

صال هم برام مهکنمیاز خونواده طردت م شهیهم یبرا یادامه بد  ستیم ن... ا
 کشهیم یتو چ هیکه پسرم از دور

که چهار سددال از عمرم رو  یزیمهرپرور.. من رو از چ یآقا دیشددما گوش کن-
 .......کنمیم داشیو پ رمی.. من دنبال مادرم منیکردم نترسون یباهاش سپر

پا به پا ی... مادر تو موناسدددت کسددیکنیم جایب یلی: تو خپدربزرگ تو  یکه 
 دنز یحرف چیسوخت و ه

سخت تر یکرد درست ول یمونا در حق من مادر- تنهام  میزندگ طیشرا نیدر 
 یطیشددرا چیمادر در ه هیفکر نکنم  یندارم ول یگذاشددت هر چند ازش انتظار

 از جگر گوشه اش بگذره
 احمق یکه مادر تو گذشت دختره  یدی: دپدربزرگ

 بهش نگفت یزیپدر حقه باز من چ-
پدرت رو مجبور  دی... همون سالها بایلی.. خ.ینمک نشناس یلی: خپدربزرگ

 حروم زاده رو تو پرورشگاه ول بکنه یتو کردمیم
س نفس شوکه از حرفشهیام حبس م نهیتو   یکه زده با کالفگ ی... خودش هم 

 کنهینگام م
 : منظورم...پدربزرگ

 : ترنم... من.......گهیو م دهیم رونیرو با حرص ب نفسش
 دونستی.. حق با سروش بود اون مدونستیم .. پسادیباال نم نفسم
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 ...زمی: ترنم... عزطاهر
... 

 : ترنم... حالت خوبه؟سروش
آب به سددمتم گرفته  وانیل هیو  ادیدسددت جلو م هی... کنمیبه همه نگاه م گنگ

 شهیم
 خورده بخور هی: ترنم اوشیس

ه ب نیخوای: اگه مگهیو م رهیگیم اوشیبا خشددونت آب رو از دسددت سدد سددروش
ذره ذره نابود کردنتون رو اصددلال درک  نی.. ادیکارو کن نیدفعه ا هیکشددتنش 

 کنمینم
 ورجرعه بخ هی: ترنم گهیو م کنهیم کیتموم شدن حرفش آب رو به لبم نزد با
شه  هی شک از گو سراز یقطره ا شمم  سروش شهیم ریچ ست  ... آب رو از د
 ...خورمیقلپ م هیو  رمیگیم

 نبود که........ نیورم ا: ترنم من منظپدربزرگ
شم ل با .. زهیریم زیم یآب رو یکه مقدار یبه طور کوبمیم زیم یرو رو وانیخ

 کنهیخاله هم با تعجب به ماها نگاه م یحت
شنوم آقا یزیچ خوامینم- سوند یب  هگی.. دنیمهرپرور... منظورتون رو خوب ر

 نداره یا دهیانکار فا
 یپسددرتون رو ماسددت مال یلها خوب کاراسددا نی: تمام ادمیپوزخند ادامه م با

شتنیکرد سرتون اونقدر راحت گذ ستتیمنه بدبخت رو تا م یول نی... از پ  نیون
 نیپدرم رو هم از من گرفت یبگم انتقام رفتارا تونمی... به جرات منیچزوند

 مرد پدربزرگته نی: ترنم خجالت بکش... اعمو
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 دنیهجالت کشدد یبرا یلیلد چی: عموجان من هکنمیخشددم به عموم نگام م با
 ... نه من؟نیخجالت بکشه شماها هست دیکه با یی.. اون کسانمیبینم

 گفتم یزیچ هیبودم  ی: ترنم من عصبانپدربزرگ
 دیجور مواقع شن نیتو ا دیرو با قتیحرف حق-

شت م پدربزرگم ستاش رو م شته؟ی: که چگهیو م کنهید صال پدرت تو گذ  ... ا
م دسددت پوریشدد یخوایکنم؟.. م کاریچ یاالن انتظار دار زد و رفت.. یگند هی

 و همه رو مطلع کنم رمیبگ
 ازتون نداشتم و ندارم یانتظار نیمن همچ-

 دهیرو نشون م نی: فعال که رفتارت همپدربزرگ
من  لیکه مدام حرف دروغ تحو هیحرف حسدداب من چ دوندیشددما اصددال م-
 نیدیم

 دهیم رونینفسش رو با حرص ب پدربزرگ
 نیچند یآبرو یفقط قصد کرد یحرف حساب ندار ی: دخترجان چنابعالعمو

 یببر اتیچرند نینا ر با ا یو چند ساله 
 کنمیتمسخر نگاشون م با
 نمیبینم یآدم حساب یمن حرف حساب دارم ول-

 پدربزرگت رو داشته باش دیسف یحرمت مو ی: حداقل حرمت منو ندارعمو
 دیکنیم یانصاف یب نیدار گهی: عموجان دطاهر
شده ا یهایطرفدار نی: طاهر تو حرف نزن... همعمو خانوم دم در  نیتو باعث 

 ارهیب
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ش دیما با ی: بعله همه سروش شماها هر بال میخفه ب ست ییتا   سرش نیخوا
 میما بزرگترش بود نیآخر هم بگ نیاریب

جود واز باعث به  شتریمهرپرور بهتره ب ی: آقاگهیسروش خطاب به عموم م پدر
.. من می.. ما همه مون در گذشددته اشددتباه کردمیدختر نشدد نیا هیاومدن ناراحت

شددماها معلومه ترنم  یکه از حرفا نجوریا یافتاده ول یچه اتفاق دونمینم قیدق
کر ... فدیکنیم غونشدا تونیانصدداف یبا ب نیو شددماها دار گ*ن*ا*ههیباز هم ب

 دیمراعات حال خرابش رو بکن دیبا دیکنینم
ست ی: آخه آقاوعم شیم میدار یما چ دیدونیشما که نم نیرا  می... ما اومدمیک

 واسه جبران
شم م سروش شماها فقط اومدنیومدی: ِد... نگهیبا خ تا تظاهر به خوب  نی... 
 دیبودن کن

 گمایبه پسرتون نم یزیمن به احترام شما چ نیراست ی: آقاعمو
 یدارمن  هیمنطق یدر برابر حرفا ی: مگه جوابسروش

ضع رو از اپدربزرگ  ی.. داریکنیم کاریچ یدار نیخرابتر نکن... بب نی: ترنم و
اون آقا  یرو از خونه  لتی... برو وسدددایندازیدو تا خونواده رو به جون هم م

سر جمع کن... ب صحبت م یتو خونه  ایپ سئله میکنیخودم با هم اونجا  رو  و م
ش نیا دونمی... ممیکنیحل م شتباهات  دونمی.. م.یدیسالها عذاب ک ما هم ا

که کمکت  میهسددت یو دنبال راه میمونیاالن همه مون پشدد یول میکرد یادیز
 میکن

 : واقعا؟گمیو م کنمیم زیرو ر چشمام
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شدنم م پدربزرگ شحال از نرم  صت هی: البته دخترم... تو فقط گهیخو به ما  فر
 بده

صت دادم خودتون ناد- و در ر قتیاالن حق نی.. همنیگرفت دهیمن که بهتون فر
از  تیحما یاما به جا دیکنیم تیاز من حما کردمیمورد گذشددته گفتم و فکر م

 یتو خونه تون زندگ امیب ی.. من با چه پشددتوانه انیرو انکار کرد زیمن همه چ
به خاطر حرف مر ندهیکنم.. از کجا معلوم در آ و حفظ آبروتون من  دمباز هم 

 دینکن رونیرو از خونه تون ب
 ؟یایکوتاه ب یخوای: تو واقعا نمبزرگپدر

رو که واقعا از ته دلشددون از من طلب بخشددش  یی.. کسددانمیبینم یلینه... دل-
که هنوز هم از کاراشددون  ییتحمل کنم اما کسدددا یجور هی تونمیکردن رو م

 رو محاله ببخشم ستنین مونیپش
 ؟یدیاز دست م شهیخونوادت رو واسه هم تیحما یکارات دار نی: با اعمو

خونواده طرد شددددم...  نیوقته از ا یلیمهرپرور... من خ یاقا تیکدوم حما-
... در برابر مشددکالتم خودم قد علم کنمیم نیخرجم و مخارجم رو خودم تام

از  یتیحما ادینم ادمی... رمیم شیتنها به جو پ یخودم تنها می... تو زندگکنمیم
 سمنش بترباشم که االن بخوام از از دست داد دهیشماها د

 ترنم یشیم مونی: مطمئن باش پشعمو
 یتر از قبل ادامه بده:فکر کرد نیعموم خشمگ شهیکه باعث م زنمیم یپوزخند

سددالها کمکت  نی... درسددته ا؟یاریدووم ب یتونیم یما تا ک تیبدون ما و حما
 میجاها هوات رو داشت یلیاما خ مینکرد
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 ندازمیپام م یرو ... با حرص پارهیگیحرف عموم خندم م نیا از
به نمردم و معن- که تو جمع  نهیا تی.. اگه حمادمیرو فهم تیحما یواقع هیخو

شکالت رهاش کن دیطرف رو خرد کن شحال م یلیمن خ دیو تو م که  شمیخو
 دیمحروم کن ییتهایحما نیمن رو از داشتن چچن

 یما رو بد یجواب زحمتا نجوریا کردمیفکر نم چوقتی: هعمو
سته من دختر الکدوم زحمت.- ستم و مادرم مونا ن کای.. در چه  نیاما ا ستیه

 به حال شما داره. یفرق
 کنمیدست به پدربزرگ اشاره م با
ونا... م ایباشددم  کایمن دختر ال کنهیم یمنه.. چه فرق هیمرد پدربزرگ پدر نیا-

 طور رفتار بشه نیبا من ا دیکه دختر پسرشم... پس چرا با نهیمهم ا
 کنمیشاره مخودش ا به
که انگار من رو از تو  دیکنیبا من رفتار م یطور یول دیخود شددما عموم هسددت-
ه ب کشددمی.. اگه من امروز زنده هسددتم و نفس منیو بزرگ کرد نیآورد ابونیخ

و من که پدرم زد ر ییاز گندا یلیخ دیخاطر اشتباه برادر شماست.. بماند که با
 بکشم آدمه بدبخت به دوش هیتا آخر عمر مثله 

ندار نی... از ای: ترنم خودت خواسددتپدربزرگ  چیرو کمک ه یبه بعد حق 
 یکدوم از ماها حساب کن

 ن؟یگیم نیدار یمهرپرور چ یسروش: آقا پدر
محبت ما رو  ی... وقتشددهینم ی: جبران اشددتباهات گذشددته که زورپدربزرگ

 زنهی... فقط حرف خودش رو منهیبینم
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 هی نیدیمن رو د ی... از وقتاسددتیط تظاهر و رکدوم محبت؟... رفتارتون فق-
 ن؟یاز من نکرد یعذرخواه

عا توقع دارعمو با ا ی: تو واق دسدددت ب*و*س تو و ازت  ادیسددنش ب نیپدر 
 کنه یعذرخواه

 ندارم یانتظار چیه اکاریخودخواه و ر یو تباره شما آدما لیمن از ا-
به  چکسیشدده که هبا ادتی شددهیرو هم نیا ی: غرور کورت کرده دخترولعمو

شت یبرو و یبر یخوای.. مسوزونهیخونوادت برات دل نم یاندازه   به فکر برگ
 نباش

شما هم ا یآقا دینکن دی: تهدسروش شتون  ی زهیرو آو نیمهرپرور.. بهتره  گو
م واقعا به ترنم بکنه با من طرفه... برا یاحترام یب نیکتریکوچ یکه هر کس دیکن

 گ*ن*ا*هیو خودتون رو ب نیرو از رو بست راتونیشمش نطوریا نمیبیم یجالبه وقت
 داشتم کم کم داره باور رحضو نجایکه از اول بحث ا یمن یکه حت نیدینشون م

 دیزنیطور حق به جانب حرف م نیدر حق شماها شده که ا یکه چه ظلم شهیم
خ تو گستا گمینم یچیه ی: پسر احترام خودت رو نگه دار.. من هر چپدربزرگ

 یشیتر م
رو روشن کنم.. اگه  زیچ هی نیشماها؟... بذار ای شم؟ی: من گستاخ تر مسروش

ستم دل نجایمن االن ا ش ون دارم احترامت یلی... خستیبر آروم بودنم ن لیآروم ن
 کنمیکه سرجام نشستم و به زحمت خودم رو کنترل م دارمیرو نگه م

 سروش: سروش.... پدر
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 نیا حرف گهید نجایپدر... ا نی: اجازه بدگهیو م ارهیدستش رو باال م هی سروش
 و تا آخر هم دونمینه... من ترنم رو نامزدم م ایکه ترنم من رو قبول کنه  سددتین

صال مهم ن زیهمه چ یپا ستادم.. برام ا  یاطراف چ یو آدما شهیم یچ ستیوا
آدما روشددن کنم.. چه  نیتک تکه ا یرو امشددب برا زیچ هی خوامیم یول گنیم

سه ترنم من رو  ن ... مکنمیم تیازش حما شهیهم یقبول کنه چه قبول نکنه وا
 یبا هم برا یترنم کمک کنم تا همگ یمدت به خونواده  هیبعد از  خواسددتمیم

آدما به همه  نیکه ا نمیبیاالن م یول میکن یدختر کار نیبه دسدددت آوردن دل ا
 تا چه حد؟ یشرم یبه جز ترنم... ب کنندیفکر م زیچ

واست .. بهتره حیکنیدراز م متیاز گل شتریپات رو ب یون دار: پسرجپدربزرگ
 ؟یکنیم یشرم یما رو متهم به ب یبه حرفات باشه.. دار

سرد سروش شما یبا خون سم بگهیو م کنهیپدربزرگم نگاه م یتو چ ه : من حوا
شددماها رو بازگو  یدارم صددفتا کنمیهسددت... من شددما رو متهم نم زیهمه چ

شما حواکنمیم رو به  ونلتیفک و فام یتا گند زدنا دیستون رو جمع کن... بهتره 
 نینسبت ند گ*ن*ا*هیب هی

حرفات  ی: االن معنکنهیو آروم زمزمه م کنهینگام م نیو غمگ زنهیم یزهرخند
 نیچند سددداعت هم نتونسددتم در برابر ا نیتو هم یترنم... من حت فهممیرو م

 ارمیحرفا دووم ب
 دهیرو آروم فشار م دستم

 یهمه سال دووم آورد نیو ا یموند یتو چه جور: سروش
 گمیو با درد م کشمیم یآه
 حکایت موندن و رفتن نیست»-
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 قصه غریبي دلیه که نرفت و غریبه شد حکایت
 همهچیزش گذشت و همه ازش گذشتن از

 بري غم غربت مي گیرت گفتن
 کردونرفت! سادگي

 که نکنه ترك بخوره نرفت
 «پر از سنگ برایشکستن..از اینکه اینجا  غافل

 شتریتنهات گذاشتم ب ییچه آدما نیب نمیبی: شرمنده ام ترنم.. االن که مسروش
 یتنها بجنگ ذارمینم گهیترنم د یول شمیاز قبل شرمنده م

 زنهیم یو نگاه پر از تمسخر عموم سروش پوزخند یمصلحت یسرفه  با
دختر به اندازه  نیهم ا نجای: تا همدهیو با خشددم ادامه م رهیگیرو از من م نگاش

... نیریکه برام مونده ازم بگ میقدر نیهم دمیداغون شدددده.. اجازه نم یکاف ی
تون  یتوخال یدایتهد نیترنم داغون تر از قبل بشدده... بهتره دسددت از ا ذارمینم

مانیبردار به ح های... ترنم  کدومتونیه یت تا آخر عمر از  اجیحتا چ نداره... 
س ی... هم از لحاظ مالارمذیم هیجونم براش ما سا همه  یپا یهم از لحاظ اح

 دیخستش نکن هودهیو ب خودیب یحرفا نیهستم.. پس با ا زشیچ
مع ج نیب ی.. سددکوتپرچهیعمو و پدربزرگم م نیسددروش مدام ب یعصددب نگاه

ما م ها ینی.. سددنگشدددهیحکم فر گاه  نا رو رو ین کاو مهمو خودمون  یکنج
 شهید نماز جاش بلن یکس یول کنمیاحساس م

سکوت رو م باالخره  که خواهرت نمیبی:مگهیو خطاب به طاهر م شکونهیعموم 
 یهم انگار نه انگار که برادرش رتیغ یب یکرده و تو دایپ یوص لیوک
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: اگه گهیو م زنهیم یحرف عموم زهرخند دنیکه اخماش تو هم بود با شن طاهر
س تیقبول حما سش دا یک شق خواهرمه و خواهرم هم دو سمش بکه عا  یره ا

 نیخواهرم رو از ا یرو به دوش بکشددم ول یرتیغ یمن حاضددرم انگ ب هیرتیغ
 صادقانه محروم نکنم یتهایحما

 ؟یگیم یدار یمعلومه چ چی: طاهر هپدربزرگ
قاجون.. حرفاطاهر من واضددح و معلومه... هم من هم شددما خوب  ی:آره آ

سفم که ا میدونیم شت پا زدم به  همه نیکه حق با ترنمه و من چقدر متا سال پ
 یآبرو ومدمیدفعه ن نیاز جونم دوسددتش دارم.. من ا شددتریکه ب یکسدد یحرفا

 تهیمن در اولو یدفعه ترنم برا نیرو حفظ کنم ا مونیخونوادگ
 : طاهرعمو

بار دوم پشدددت  ی: عموجان احترام شددما واجبه اما من براگهیبا اخم م طاهر
سی... من اگه مکنمینم یخواهرم رو خال همون چهار  گ*ن*ا*ههیترنم ب تمدون

 ذاشتمیهم تنهاش نم شیسال پ
 ؟یگیم یچ ی: طاهر دارعمو

از جانب ترنم هم راحت باشدده عمو.. من  التونی: خدهیتفاوت ادامه م یب طاهر
 فتهیکه ب یکه بشه.. هر اتفاق یخودم پشتش هستم.. تا آخرش... هر چ

با طعنه م کنهیمکث م یلحظه ا چند باشدد: مگهیو بعد  بدتر نیطمئن   نیدر 
 یچون برادرش رو داره.. ترنم هنوز همه  شددهیهم محتاج شددماها نم طیشددرا

 خونوادش رو از دست نداده
فم خودم متاسدد ی: واقعا براگهیو م شددهیاز جاش بلند م تیبا عصددبان پدربزرگ

 یینوه ها نیبخاطر داشتن چن
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 شهیهم به سرعت از ما دور م بعد
 تظار نداشتم: طاهر اصال ازت انعمو

 رمیگی: چرا عمو؟.. چون دارم طرف حق رو مطاهر
پدربزرگت رو زمعمو پدر و  خاطر ا یزنیم نی:  به  دختر حرف رو حرف  نیو 

 یاریمن م
خودته.. درسته از  یدختر برادرزاده  نی: عمو اگهیو م شهیبا خشم بلند م طاهر
 نیبرادرت توه ... به دخترشهیخواهر من هم محسوب م یول میستین یکیمادر 

 نمیمن ساکت بش یو انتظار دار یکنیم
صدا م شنومیپدربزرگم رو م یصدا صبانکنهیکه عموم رو  گاه ن تی.. عموم با ع

 ندازهیآخر رو به ماها م
 انتظار داشتم نایاز ا شتریب یلیخ یکی: طاهر از تو گهیم و

 یو قداعمو.. هنوز اونقدر پسددت نشدددم که خواهرم ر نیکردی: اشددتباه مطاهر
 خودم کنم یو چند ساه  نیچند یآبرو
 یگند زد زی... به همه چی: ترنم گند زدگهیو م کنهیبه من نگاه م عمو
 گمینم یچیو ه کنمینگاش م سرد

زرگ و به سمت پدرب شهیم مونیبعد پش یبگه ول یزیکه چ کنهیرو باز م دهنش
 کنهیحرت م

 کنمیم رفتن عمو و پدربزرگم نگاه ریبه مس یدیناام با
 : واقعا رفتن؟کنمیبغض زمزمه م با
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 یایوقتا بهتره با رفتن آدما کنار ب ی: بعضددگهیکه م شددنومیسددروش رو م یصدددا
 شهیم بتیو عذابه که نص یچون با موندنشون فقط سخت

 داشتم دی... هنوز اممونندیم کردمیفکر م یول-
 به خدا باشه گلم دتیسروش: ام مادر

نا خونوادم بود- ما او با اا مه شددون ولم کردن..  عا ه کهین.. واق ندیم ن من  دون
 گ*ن*ا*همیب

 یتو من رو دار زمی: عزطاهر
 : طاهرگمیو م کشمیم یآه

 : جانمطاهر
 شد؟ ینجوریچرا ا-

 ودب یبیترنم.. امشب شب عج دونمی: نمگهیو م کشهیم یهم متقابال آه طاهر
ترنم من و  نی: ببگهیم متیا مالبار ب نیاول یو برا نهیشیجلوم م یبا ناراحت خاله

که شو دمیکه امروز شن ییموضوع از چه قراره... من واقعا با حرفا میدونیمونا نم
ست مونا گفت با هیروز اومد خونه و  هیشدم... پدرت   بزرگش دیبچه رو داد د

 یبود و چ یاون روزا چه طور هرمحال و روز خوا گمیو بس.. نم نی.. همیکن
 نویبه مونا زد و چطور خردش کرد فقط ا ییت چه حرفاپدر گمی.. نمدیکشدد

 تیپدر یخورده قابل هضددم بشدده... خونواده  هیمسددائل برات  نیتا ا گمیم
شه چون برا نیاجازه ندادن ا چوقتیه ضوع فاش ب شون خ یمو ارزش  یلیآبرو

و  یهسددت یکه تو ک دینفهم چوقتیهم ه امون یکه حت ادیقائل بود... اونقدر ز
مد جا او بات  یمختصددر یزایچ هی.. اون فقط یاز ک با در مورد ازدواج دوم 
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 ییزایحرف از چ یدار ی... حاال بعد از اون همه سدددال تو اومددونسدددتیم
 ترس از رو شدنش داشتن و هنوز هم دارن تیپدر یکه خونواده  یزنیم

 ه؟یحرفا چ نی: خاله منظورتون از اطاهر
له ندخو نیبگم ا خوامیندارم فقط م ی: منظور خاصددخا  نیبر ا لیها دل ییت

 که دوستت ندارن ستین
 ..ومدیازت خوشم نم چوقتی: چرا دروغ هدهیو ادامه م شهیبلند م زیپشت م از

ما  دیعذاب کشدد یلیبا وجود تو خ لیخواهرم اون اوا ظه دلم برات  هیا لح
ستم بدون  ادمهی... ستنیاونا بد ن ادیکه اونقدرا هم که به نظر م یسوخت.. خوا

ها و  یمهمون و... به جز تزدیسدددال با پدرت حرف نم یرگت تا سدددالهاپدربز
بود که  نیهم فقط ا لشیدل شدددیمجالس که اون هم تو چند تا کالم خالصدده م

جامعه جا افتاده  نیتو ا ییزایچ هیاز موضددوع نفهمن... باالخره  یزیمردم چ
ستش کرد... پدربزرگت هم مثه خ شهینم گهید رفتار  یطور دهیم حیترج ایلیدر

 کنه که هم آبروش حفظ بشه
 ؟یمتیبه چه ق ی: ولطاهر

 دوباره طرد کردنش متی: به قگهیبا تمسخر م سروش
اگه موضددوع تو هم اونقدر  دی... شدداهیخودش کسدد ی: باالخره اون مرد براخاله

 کردیپدربزرگت اون طور طردت نم دیچرخیدهن به دهن نم
 یخونوادگ یکارم به خاطر آبرو: پدر گ*ن*ا*هگمیو م کنمینگاش م نیغمگ

 گ*ن*ا*هیمنه ب یاز موضوع مطلع نشد ول چکسیاز خونواده طرد نشد چون ه
زود موضددوع گ*ن*ا*هکار بودنم  یلیخ نکهیاز خونوادم طرد شدددم به خاطر ا
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به دهن چرخ با طرد کردن من چه چدیدهن  پدربزرگم  به دسدددت  یزی...  رو 
 ... واقعا ارزش داشت؟برو؟آورد؟.. آ

 نبود یزی: مرگ ترانه کم چالهخ
 پدر بودم نیاگه ترانه دختر پدرم بود من هم دختر هم-

له مه مون رو پگهیو فقط م کشدددهیم یام آه خا نه ه کرد ترنم...  ری: مرگ ترا
 درکمون کن

 شهیدور م زیحرف از م نیاز ا بعد
 منو درک کنه؟ ی: پس کگمیم رلبیز

ست پدر شدخترم... چه ع میسروش: ماها ه سم با ش یرو  هشیهم یبرا یچه نبا
 یحساب کن نیراست یخنواده  تیرو حما یتونیم

 زنمیم یلبخند
 شد ترنم؟ یشام چ نی: ا گهیم طنتیکه با ش شنومیمهران رو م یصدا

 رهیگیم خندم
 تا االن؟ یتو کجا بود-

 کردمیفرار م دهیپسرند یدخترا نیاطراف داشتم از دست ا نی: هممهران
 شهیجمع بلند م یفش خنده حر نیا با
 : حاال چرا فرار؟اوشیس

سرد مهران شهیعقب م یصندل هی یبا خون سرفه ا هی.. نهیشیو م ک  کنهیم یتک 
سگهیبزنه م یحرف مهم خوادیو انگار که م ست ا ری: مگه خلم خودم رو ا  نید

 کنم یآسمون یباها
 ؟یآسمون یبال میحاال ما دخترا شد گهیدستت درد نکنه د-
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 ذارنیو ما جوونا رو با هم تنها م دنیتکون م یو مادر سروش با خنده سر پدر
 ترنم خانوم ییدل ما زی: شما که عزمهران
سرد کنهیمتعجب به مهران نگاه م طاهر  بخند شهی: همگهیم یاما مهران با خون

 ادیخانوم خانوما.. اخم کردن اصال بهت نم
 شهیم رهیهم متعجب به مهران خ اوشیس

 ترنم؟ ی: راستگهیو م کنهیبا حرص م سروش
 : هوم؟گمیکه نگام به مهرانه م همونجور

 نگاش کنم کنهیمجبورم م ارهیکه به دستم م یبا فشار سروش
 ه؟یچ-

 ممنونم یلیخ یلی: ازت خسروش
 : بابت چب؟گمیتعجب م با

 : بابت ر*ق*صتسروش
 شنیگونه هام از شدت خجالت قرمز م کنمیم احساس

 یقشددنگ و حرفه ا نقدریکه ا دونسددتمی: خانوم خانوما نمگهیا خنده مب مهران
 ایهنرت رو رو نکرده بود نی... ایر*ق*صیم
 : مهرانگمیخجالت م با

 یهمه سال هنوز هم باهام هماهنگ نی: بعد از اگهیم یبا بدجنس سروش
 کنمیبه سروش نگاه م متعجب

 نیهماهنگ بود یلی: آره.. خگهیو م خندهیم مهران
 ی: مرسگمیو خجالت زده م زنمیم یلبخند
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ماه تمرگهیبا غرور م سددروش ند  عد از چ باالخره ب بار نی:  مه  نیا یاج ه
 تعجب نداره یهماهنگ بودن جا

 ارهدیمن رو برم یخورده  میآب ن وانیو ل ندازهیباال م ییاز حرفش هم ابرو بعد
 کنهیم کیو به لبش نزد

 یبد ادیجب شد به من هم ... واشهیطور نم نی: ترنم امهران
 و به سرفه پرهیحرف مهران آب تو گلوش م نیکه داشت آ رو مخورد با ا سروش

 فتهیم
 شد سروش خان؟ ی: چگهیم یهم با بدجنس مهران

 دو نفر نیاز دست ا امان
 زنهیو چند مرتبه به پشت سروش م خندهیم اوشیس

 م.. خوباوشی: بسه سگهیو م ارهیدستش رو باال م سروش
 ؟ی: مطمئنگهیم طنتیبا ش مهران

 وقت شامه کنندیبزنه که اعالم م یحرف خوادیو م کنهیم یاخم سروش
 شام می: ترنم بلند شو برمهران

 کاری.. به ترنم چگهیبرو شددام بخور د ی: مگه خودت دسددت و پا ندارسددروش
 ؟یدار

 چسبهی: آخه بدون ترنم نممهران
ست بهتره ا یهمه دغدغه ا نی: ترنم با اسروش سته ه شت خ  نجایکه امروز دا

 ارمیخودم شامش رو براش م نهیبش
 بحث رو تموم کنه نیتا ا کنمیبه طاهر نگاه م ملتمسانه
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و : دوباره شما دگهیو م دهیدونفشون تون م یتاسف برا یبه نشونه  یسر طاهر
دو سدداله به جون هم  ی.. چرا مثل بچه هاگهید دی... بس کنن؟یتا شددروع کرد

 نیمهندس مملکت رسرتونی.. خنیفتیم
 هی می: ترنم پاشددو برگهیو م شددهیاز جاش بلند م خندهیکه م نجوریهم اوشیسدد
آقا مهران و داداش بنده گرسددنه  نیکه آخرش ممکنه از دسدددت ا میبخور زیچ

 میشیخونه م هیراه
... اصددال دلم کنمیخورده احسدداس ضددعف م هی.. زنمیم یزحمت لبخند به
 رو به رو بشم یبا کس خوادینم

 رو به رو بشم یبا کس گهیامشب د خوادی: دلم نمکنمیزمزمه م آروم
برات غذا  رمیمن م نیجا بشدد نیترنم.. هم ینگران باشدد سددتی: الزم نسددروش

 ارمیم
 یزیچ ی... کسشهیدور م زیفرصت بده از م یبه کس نکهیاز حرفش بدون ا بعد

 گهینم
 کنهیرفتن سروش اشاره م ریو با سر به مس زنهیبهم م یچشمک طاهر

برام لذت  تینها یسددروش ب ی.. خب کارانهیشددیرو لبام م یکمرنگ لبخند
 .. حرفشددهیم رهیتو چشددام خ یبا مهربون ندازهیباال م ییبخشدده... طاهر ابرو

 دوست داره با سروش باشم دونمی.. مخونمینگاش رو م
 شهیم ریو کم کم غم به قلبم سراز شهیرو لبام خشک م لبخند
 : ترنمطاهر

 هوم؟-
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 ؟یشد تیاذ یلی: خطاهر
 ینگران من باش خوادینه طاهر... نم-

شته اوشیس شتباهات پدرت رو  یتو ربط ی: ترنم گذ به حالت نداره... تاوان ا
 کنه؟یبه تو به چشم بد نگاه نم چکسی... ه؟یبد دیتو نبا

 : واقعا؟گمیو م زنمیم یزهرخند
 هم غذا نی: اسروش

 شهیا چشمام گرد مغذ دنید با
 بخورم تونمیهمه غذا رو که نم نیچه خبره.. من ا-

 .. من هستمی: نگران نباش خانممهران
 که هیچند قاشق برنج چ نیترنم.. ا یخوری... همه رو خودت مخودی: بسروش

 یبش کیهم شر هیبا بق یبخوا
چند .. هر میخوریو حرف و خنده باالخره غذا رو م یمسددخره باز یاز کل بعد

 نشد و نتونستم تا آخر غذام رو تموم کنم فمیسروش حر
 ............یخوایهم شروع شد.. ترنم نم کیک دنی: مراسم برطاهر

 دمیم حی: نه طاهر.. ترجپرمی... وسددط حرف طاهر مکنهیدرد م بیعج سددرم
 نمیگوشه کنارا بش نیهم

 دمیو فشار م ذارمیهام م قهیشق یرو رو انگشتام
 م حالت خوبه؟: ترنمهران

 شده؟ ی: ترنم چگهیو م دوزهینگاه نگرانش رو به من م سروش
 کنهیخورده سرم درد م هی... فقط ستین یزیچ-

 بهت فشار اومد یادی: امشب زمهران
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 ونهخ میخسته شدم... بهتره زودتر بر یلی: آره خگمیو م دمیرو تکون م سرم
 کنمیتموم شدن حرفم به مهران نگاه م با

 : باشهگهیو م ستهیمیوا یبا مهربون مهران
 درمونگاه میسر بر هی: ترنم حالت بده طاهر

 : آرهاوشیس
 دهیو دستام رو فشار م کنهینگام م یفقط با نگران سروش

 شهیخورده استراحت خوب م هی.. با ستین یاجی: احتمهران
رم اقر یتوجه به قب ب یو ب ارمیم رونیاز دسددت سددروش ب یرو به آروم دسددتام

سرم  کنمیم یسع شم..  ش کنمی.. حس مرهیم جیخورده منگه و گ هیبلند  ارم ف
 اومده نییخورده پا هیدوباره 
 : ترنم اگه حالت بده کمکت کنممهران

 نه.. خوبم-
س طاهر شون بلند م اوشیو  سروش با بشنیهم از جا  و شهیبلند م یلیم ی.. 

 کنهینگام م
 من برسونمت؟ یخوای: مسروش

 رهیگیم خندم
 سروش-

 فتهیمسخره اش به خنده م شنهادیپ نیهم از ا خودش
 یرد کاریباهام چ نی: ببسروش

 برم دی... باگهیخب د-
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 : فردا تو شرکت منتظرتمسروش
 : باشهگمیو م دمیتکون م یسر

 یو دسددتا رهیم جیتا ازش دور شددم که سددرم گ رمیگیقدم ازش فاصددله م چند
 شهیسروش دور کمرم حلقه م

 شهیم نیآخر و عاقبتت هم یخورینم یدرست و حساب یغذا ی: وقتشسرو
 حرفاست؟ نی: سروش حاا وقت ااوشیس

سروش بقگهیو م ادیکنارم م مهران ست.. بهتره  هی: آقا  سم به ترنم ه راه من حوا
 نیبرس یعروس هیشماها به بق

 کنم تونیهمراه نیماش کیتا نزد دمیم حی: ترجگهیبا خشونت م سروش
 بهتره ینجوریاره.. ا :طاهر
و  کنهیشددروع به حرکت م عیکه سددروش سددر ادیبه سددمت من ب خوادیم طاهر

 ترنم رو سرپا نمونه نیاز ا شتری: بهتره بگهیم
 آخ سروش چه خبرته.. آرومتر-

 به نظر بندیادیباز قدمهاش ز یو کنهیخورده سددرعتش رو کمتر م هی سددروش
 رسنیم
 میرسین ممهرا نیکنار ماش هی.دتر از بقز

 : ترنم؟سروش
 هوم؟-

 : مراقب خودت باشسروش
 : هستمگمیو م کنمینگاش م نیغمگ

 تفاوت نباش یب نقدریا تی: نسبت به سالمتسروش



wWw.Roman4u.iR  1680 

 

 ستمین-
 : کامال معلومهگهیو م زنهیم یپوزخند

 رمیگیرو ازش م نگام
 : ترنم من پشتتمسروش

 البد مثل گذشته-
 : ترنمسروش

 گم؟یغ م.. مگه دروه؟یچ-
 اتیمهربون و تهایحما نیبه ا بندمیم حی: ترجدمیادامه م نمیبیسکوتش رو م یوقت

 شکست دوباره و ندارم هیدل نبندم چون تحمل 
 م؟ی: ترنم برمهران

 : خدانگهدارت باشهگمیم رلبیو ز کنمیمهران پشتم رو به سروش م یصدا با
 یخانم دارید دی: به امکنهیاز من زمزمه م آرومتر

****** 
 کنهیو با افسوس به ترنم نگاه م کشهیم یآه

 : ترنمطاهر
 کنهیمتعجب به طاهر نگاه م ترنم

 لحظه آقا مهران هی: طاهر
 منتظرتم نی: راحت باش داداش.. ترنم تو ماشمهران

 دهیتکون م یسر ترنم

http://www.roman4u.ir/


 1681 شقعبه دیار سفر 

.. طاهر بعد از چند لحظه مکث دسددت تو کنهیبه رفتار طاهر نگاه م متعجب
تا تراول از ج کنهیم بشیج تازه متوجه ارهیدر م بشیو چند   منظور طاهر ی... 
 شهیم

 ترنم خرج کنه ی... اصال دوست نداشت مهران برانهیشیرو لبش م یلبخند
 شهیم اجتیباشه ترنم... احت شتیپ نای: اطاهر

 زنهیم ششیکه آت نهیشیترنم م یرو لبا یتلخ لبخند
 پوال ندارم نیبه ا یاجیطاهر... من احت ستی: الزم نترنم

به ترنم مرهیتو هم م اخماش قدم خودش رو  با چند  : چرا گهیو م رسددونهی... 
 یکنیم دایپ اجیهم احت یالزمه... جنابعال

 ؟یگیم ی: چگهیمتعجب م ترنم
... اونا رو تو دست ترنم زنهیطاهر چنگ م یو به تراوال ارهیترنم رو باال م دست

 شهخرجت رو بک بهیپسر غر هی ستیق توهه.. الزم نپوال ح نی: اگهیو م ذارهیم
 کنم نیمنه که خرج و مخارجت رو تام ی فهی: آره ترنم.. وظطاهر
 انیبه کار من نم گهیتراوال د نیا ی: ولگهیو م ندازهیبه تراوال م ینگاه ترنم

 ذارهیآروم تراوال رو تو دست طاهر م یلیخ
م ماه پول ک هی یخرج کنم که تو یجورگرفتم که چه  ادیخودم  گهی: االن دترنم

 ساختم ناشی.. من با بدتر از اارمین
 ارهیماه پول کم ن هیتو  یچ یعنی... کنهیبه ترنم نگاه م متعجب

حقوقم رو گرفتم پول  یوقت کنهیخرج و مخارجم رو م تی: حقوق من کاترنم
 گردونمیمهران رو هم بهش م
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من دوست دارم جبران کنم.. همه  یبهت سخت گذشته ول دونمی: ترنم مطاهر
 رو زیچ

 : جبران کنترنم
: داداش.. جبران کن.. از امروز تا گهیو م زنهیم یو لبخند بندهیرو م چشددماش

 اینه با پول.. برو و با دلت ب ی.. ولیروز عمرم فرصت جبران دار نیآخر
 نهیشیم یطاهر لبخند یلبا رو

 : ترنم؟سروش
 هوم؟-

 توههپوال حق  نی: اسروش
تا امروز ازش محروم  زایچ یلی: آره خواهر کوچولو.. خطاهر که  هه  حق تو

 یبود
که از کار کردن و زحمت  یی... پوالسددتنیپوال حق من ن نی: نه طاهر... اترنم

به دسدددت م ئل  نیتو ا دمیم حیحق من هسددتن.. ترج انیخودم  جور مسدددا
 م*س*تقل باشم

 ؟یعذابمون بد یخوای: مطاهر
 باشم یکس یوابسته  خوامینم گهی. فقط د: نه..ترنم

 کنهیشرمنده به ترنم نگاه م طاهر
 ؟یداداشت رو قبول کن تیحما یخواینم یعنی: ترنم طاهر
ند ترنم نهیم یلبخ ماگهیو م ز ما هر ح ما یتی: چرا داداش.. ا هایبه جز ح  یت

 یمال
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 یرصددبح به صددبح با اتوب*و*س ب یخوایباز م یعنیترنم...  یچ یعنی: طاهر
خر ماه تا آ ی... تازه چیاریپول در ب یو اضددافه کار یسددرکار و با هزار تا بدبخت

. .کشمی... خب من خرجت رو میاریتا پول کم ن یبد یهم به خودت گرسنگ
 فمهیمنت بلکه وظ ینه از رو

سخته... وقت نیا دنیشن براش ض نیکه ترنم ا نهیبیم یحرفا  بوده و  غهیهمه تو م
طاهر بهم م ییجورا هیطاهر کمکش نکرده   هنیبیم یوقت یول خورهیحالش از 

که طاهر رو سرزنش  دهیحق رو به خودش نم نیا گهیخطاکاره د هیخودش هم 
 کنه

.. من دوست دارم همه ؟یداشته باش یتونیامکانات رو م نی: تو االن بهترطاهر
 رو برطرف کنم ازاتین ی

 دونمی: مترنم
 یریگی: پس چرا جلوم رو مطاهر

.. داداش شهیحرفا خالصه نم نیو ا نیمن تو امکانات و پول و ماش یازای: نرنمت
ساله اول طرد شدن من  هیفقط مشکالت  یزنیه تو ازش حرف م یمشکالت نیا

نداشددتنا عادت کرده بودم.. من االن به تنها  نیبود... تو سدده سددال بعد من به ا
 دارم محبت توهه طاهر اجیکه احت یزیچ

زجر  گهیاما دوسددت ندارم د کنمینم غیرو ازت در یزیچ چین ه: ترنم مطاهر
 یبکش
 از مشکالت گذشته رو یلیخ گهیتو شرکت مهرآسا د یداداش ول دونمی: مترنم

 یلیاون خونه اسددتفاده نکنم.. برام خ هیاز پول اهال دمیم حیندارم... من ترج
 که محروم شدم بخوام بهره ببرم یزیسخته از چ
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 دمی... اصال من از پول خودم خرجت رو میزنیکه م هیحرفا چ نی: ترنم اطاهر
جز  یاریهم که در م یو اون پول یکنیاوال که تو خودت تو شددرکت بابا کار م-

به پول  یندارم اگه روز ی... دوما من خرج چندانشدددهیبابا حسددداب م یپوال
 کنمیداشتم حتما خبرت م اجیاحت

 یبحث راضدد نیه... اصددال از اطاهر و ترنم یشدداهد گفت و گو یناراحت با
 کنم ادتریحقوقش رو ز دیبا گهی... با خودش مستین

 ترنم؟-
بحث  گهیکه د کنهیو اون آروم با ابرو اشدداره م دوزهیبهش چشددم م دیناام طاهر

از مشددکالت رو  یلیخ تونهیکردن حقوق ترنم م ادیز قیرو ادامه نده... از طر
 حل نه

 ه؟ی: چترنم
 ؟یگرفتیر حقوق مچقد یتو شرکت قبل-

 : چطور؟گهیو م ندازهیباال م ییابرو ترنم
 بدونم خوامیم -

 بگذره میبود که زندگ ی: اونقدرترنم
 چقدر؟ یعنی-

 : فکر کنم جوابت رو دادمترنم
 یندشت یبه اضافه کار یاجیاحت گهیاگه اونقدر بود که د-

 دیبا گهیمن د خوبه... زیهمه چ گهی: سددروش تمومش کن مهم االنه که دترنم
 برم مهران منتظرمه
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 ترنم هنوز حرفم تموم نشده -
... ؟یحرفا رو تمومش کن.. به سددداعت نگاه کرد نیسددروش... ا ی: واترنم

 حرفا برم استراحت نیا یبه جا دمیم حیخسته ام ترج یلی... من هم خروقتهید
 کنم

 رهیگیترنم حرصش م یجواب ندادنا از
 ؟یندار ی: طاهر کارترنم

به پول احت یدی: قول مکنهیو زمزمه م زنهیم یلبخند تلخ طاهر  اجیهر وقت 
 ؟یخبرم کن یداشت
 : آرهترنم

 ترنم گهید زیچ هی: گهیم دیبا ترد طاهر
 کنهیمنتظر نگاش م ترنم

 یمیته نگرف میبگم.. بابا تصددم دمیم حیترج یول یکنیقبول منم دونمی: مطاهر
 و هر ماه............از سهام شرکت رو به نام تو بزنه 

بسدده طاهر... جوابت رو قبال دادم... من به  گهیو م ارهیدسددتش رو باال م ترنم
و خودم هم خرج خودم رو  کنمیندارم... خودم کار م یاجیاحت چکسیپول ه

 برم دیبا گهی... دارمیدر م
 : به سالمت.. مواظب خودت لتس دهیتکون م یسر یبا ناراحت طاهر
 : خداحافظترنم

.. رهیگینگاهش رو از ترنم م یبا ناراحت گهیخداحافظ آروم به ترنم م هیلب  ریز
 تهتوش نشس یا گهیکنه که پسر د ینیماش هیبراش عذاب آوره که ترنم رو راه

 : قبول نکردطاهر
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 نداره یبیع-
رو  و یترنم کرد یکه برا یی: با مهران صددحبت کردم و گفتم تمام خرجاطاهر
 ن هم قبول نکردکن او ستیبرام ل

 گهینم یچیو ه کشهیم یآه
 کنه یسخت زندگ نجوریا خوادیکنم سروش؟... دلم نم کاری: چطاهر

 کنمیم ادی... حقوقش رو زذارمینم-
ساس راحت گهی: دطاهر شته ها باهام اح ست ییجورا هی.. کنهینم یمثله گذ  دو

 داره ازم دور باشه
 کشمیم درد رو نیبهش حق بده.. خودم هم دارم هم-

به تو  یول دمی: به اون که حق مگهیو با اخم م گردهیبه سددمت برم هوی طاهر
 دمیاصال حق نم یکی

 ه؟ی: منظورت چگهیتعجب م با
بود اون  یآخه اون چه کار ی: مرد حسدابگهیو م زنهیبه لباسدش م یچنگ طاهر

 ؟یوسط کرد
 کدوم کار؟-

 چشم خودم یخواهر من اون هم جلو دنی: ب*و*سطاهر
به  نیا یادآوری از فهیق ادیموضددوع  .. هریگیو خندش م فتهیمظلوم ترنم م ی ا

 صورتش کنه یمشت حواله  هی شهیو باعث م کنهیم یطاهر رو عصب نیهم
 ؟یپررو یلی: خطاهر
 شهیم شتریاش ب خنده
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 دهیرو با دستش ماساژ م صورتش
ندی: مطاهر هات بمونه وگرنه ب یاری... شدددانش ب؟یخ با  نایاز ا رشددتیترنم 

 یخوریم
 کنهیباال رفته نگاش م یاما طاهر با ابروها شهیرو لباش خشک م خنده

 یامشبو بهم زهر نکن شهیاه.. طاهر.. م-
بد گذشددت؟.. روتو  یلیخ یامشددب به جنابعال نکهی: نه اگهیبا حرص م طاهر

 برم سروش
 ه؟گیدوباره مشت نوش جان کنم د دیآها.. االن اگه بگم خوش گذشته با-

 یکردیم ریت آسمونا س دونمی.. خودم مستی: الزم به گفتن نطاهر
ساب یکنیچرا کوفتم م گهید یدونی: تو که مگهیم طنتیش با . باور کن .یمرد ح

 آخرش بود که اگه نبود........... یمزه اش به همون ب*و*سه  یهمه 
سمتش هجوم م طاهر ش مونهیو اون هم حرف تو دهنش م ارهیبه  به  تطنیو با 

 کنهیفرار م نشیسمت ماش
 ریمن رو مظلوم گ ی چارهی.. خواهر بکشددمتی: دسددتم بهت برسددده مطاهر

سته جلویآورد ستفاد شهینم لیدل ینگفتم ول یچیخودش ه ی... در سوا ه که 
 یکن
 نیو مچسبونتش به کاپوت ماش رتشیگیبشه که طاهر م نیسوار ماش خوادیم

 سروش؟ یکنیم تشی: چرا اذگهیبا خشم م طاهر
طاهر..  یشددد وونهی: دگهیو با تعجب م کنهیاش جدا م قهیطاهر رو از  دسددت

 چته؟ گهید یمشتتم که زد
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سه طاهر ست تو.. دلم وا هش ب نجوریا نمیبیم یوقت سوزهیترنم م ی: آره.. از د
 یدیو آزارش م یگیزور م

فا چ نیطاهر ا- مه ه؟یحر مه.. ه  ی... ترنم زن من بوده... االن هم عشددق
 که خودش هم هنوز دوستم داره یدونی... خودت هم خوب مامهیدن

ص و با حر کشهیبه صورتش م یبه طاهر اجازه حرف زدن بده دست نکهیا بدون
 زنم بوده یروز هی: انگار نه انگار که ترنم گهیم

 نکن سروش تشی: اذطاهر
 کنم تشیاذ خوامیمن دوستش دارم... نم-

 یاون به اندازه  یآزارش بد یحق ندار باز یاگه شددوهرشددم باشدد ی: حتطاهر
 دهرو انجام ب یمجبورش نکن که کار لشی... برخالف مدهیکش یسخت یکاف

 : باشهگهیوار م زمزمه
: خودت هم خوب گهیو م ذارهیسددروش م یشددونه  یدسددتش رو رو طاهر

 یتو شوهر ترنم باش خوادیکه دلم م یدونیم
جاها  یلیونت هم هسددتم که خطاهر و ممن دونمی: مگهیو م زنهیم یلبخند

بدم.. م یذاریم به ترنم نشددون  باز  یامشدددب راه رو برا دونمیخودم رو  من 
 تا بتونم از ترنم دفاع کنم یگذاشت
 کنهیفقط مهربون نگاش م طاهر

ستیراحت م- ست یجلو یتون جه نگاهت رو متو یاما وقت یعمو و پدربزرگت وا
 یم باز کنراه رو برا یخوایکه م دمیفهم دمیخودم د ی

 بشه؟ ینجوریا کردمی: فکر نمطاهر
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 نامشروعه یبچه  هیترنم واقعا  یعنی-
 ندازهیم نییکه سرش رو پا کنهیچنان بد نگاش م طاهر
 : مگه مهمه؟طاهر
 خوامی: معلومه که نه.. فقط خودش رو مگهیمکث م بدون
 نشنوم یمورد حرف نیدر ا گهی: پس دطاهر

 اشتمآخه از بابات انتظار ند-
از بابام از عمو و پدربزرگم هم  شددتری... بنطوری: من هم همکنهیزمزمه م طاهر

 انتظار نداشتم
 هستن یپست یآدما یلیخ یول زنمیحرف رو م نیکه ا خوامیمعذرت م-

 : سروشطاهر
 کردنیبا ترنم اون طور برخورد م دیرو گفتم... نبا تیواقع

طرف دلم  هیاز  یول نمیبشدد برام سددخت بود که بخوام سدداکت یلی: خطاهر
ف طر هیاز  یتا ترنم بفهمه که باورش دار یخورده حرف بزن هیتو  خواسددتیم

 یهشون بب تونستمیهم باالخره اونا بزرگترم بودن و در حق من بد نکرده بودن نم
صد خ یکنم... اگه تو نبود یاحترام  کید.. نزشدیم تراز کارا خراب یلیصد در 

 هیخاله زن  یکنم و برم با اون حاج خانما یرابکارخ یبود همون اول مهمون
 راه بندازم یحساب یدعوا

.. هر لحظه می.. امشددب هم گذشددت و همه مون خالص شدددقیرف الیخیب-
 انیکه مونا و پدرت و طاها ب دمیترسیم

عمو و  نیترنم نشددن... از ا کی: به روح ترانه قسددمشددون داده بودم که نزدطاهر
 بود؟ یموضوع اون پسره سامان چ یدم.. راستپدربزرگم غافل شده بو
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 رهیگیاش م خنده
 یسرپ هیبا  ابونیحرفا مهسا رو تو خ نیو ا یبابا.. قبل از مراسم نامزد یچیه-
 کنه اما کیبود مجبور ش واسته و سالم عل دهیبودم.. مهسا هم چون منو د دهید

 نکهی.. با اکنهیم یو خودش رو نامزد مهسدددا معرف کنهیپسددره کار رو خراب م
ستمیم شتم برا ضوعتفاوت از کنار مو یب یدروغه ول یهمه چ دون ه من ک یگذ

 دستم اومد ینامزد کرد همه چ گهینفر د هیمهسا با  یبعدها وقت یمهم نبود ول
 بنده یهم از دخترخاله  نی: اطاهر

 قال گذاشته بود؟ یهه.. حاال بگو پسره رو واسه چ-
 ؟ی: واسه چطاهر

احمق  یو گفت به اون دختره  دید ابونیبار من رو تو خ هیل... پسره بخاطر پو-
قل گوشدد حدا چه  شیبگو  ثل ب نه و م که  یرو روشددن ک نه... من  آدم بهم بز

و  کنهیمن خاموش م یرو رو شیبه زور باهاش بمونم که گوشدد خواسددتمینم
ساله  چندو  نیرابطه چند نی... حداقل به حرمت ادهیجواب اس ام اسام رو نم

با بدون دل دیو قول ازدواجش  گه ... وقت لشیجواب رفتن  م بهش گفت یرو ب
 دمیکه من فهم نجوریبود از حال بره... ا کیمهسددا نامزد هم کرده بدبخت نزد

 اون پسره رو زد دیخواستگار پولدار ق نیمهسا به خاطر ا
اونجور مجازات شددد و امثال مهسددا راسددت راسددت  گ*ن*ا*هی: ترنم بطاهر

 شهینم زشونیچ چیه و گردنیم
ند نهیم یپوزخ خاطر ترنم  یلی: بهتره من برم خگهیو م ز به  ته ام.. فقط  خسدد

 اومده بودم
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 : باشه.. بروطاهر
 نمون... حال و روزت بهتره... ادیتو هم ز-

 بهترم یلی... خستمی: بد نطاهر
طاها  یداغون شدم.. وقت دیخبر مرگت به گوشم رس ینبود ترنم وقت یدر روزا-

راه انداخت از ترس سددکته کردم.. برگشددتنت  یو زار هیاونجور پشددت تلفن گر
 واقعا معجزه بود

دسددتگاه ها رو جدا  خواسددتنیشددده بودن و م دیکال ازم ناام گنی: دکترا مطاهر
 کنند که برگشتم

 یخوشحالم که هست-
بار گ*ن*ا*هانم رو  تونسددتمینم چوقتیه ایاون دن رفتمی: اگه اون طور مطاهر

 شددکنجه آور بود.. یلیاز ترنم خ دنیطلب تیبک کنم.. مرگم قبل از حاللسدد
 خوبه زیخوشحالم که همه چ

ض- شکر... که را ست یخدا رو  سته ام طاهر.. حت یلی... من برم خیه نا  یخ
 ندارم رو پام واستم

 : باشه.. خداحافظطاهر
و  ییتنها یبگو امشددب خونه خودمون هسددتم.. حوصددله  اوشیفقط به سدد-
 خودم رو ندارم یکوت خونه س

 راحت التی:باشه... خطاهر
 ارهیباال م یخداحافظ یو دستش رو به نشنه  کشهیم یا ازهیخم

 باشه ی: حواست به رانندگطاهر
 حواسم هست-
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و به  هدیطاهر تکون م یبرا ی... دستکنهیروشن م نویو ماش شهیم نیماش سوار
 شهیسرعت از کنارش رد م

ت و به سرع دهیطاهر تکون م یبرا ی... دستکنهیو روشن م شهیم نیماش سوار
 شهیاز کنارش رد م

رو  یو کم کم لبخند فتهیترنم م ادیدوباره  شهیخورده از طاهر دور م هی نکهیهم
 نهیشیلباش م

مشت خوابوند  هیطاهر ضدحال زد و  نی: درسته آخرش اکنهیلب زمزمه م ریز
صورتم ول صال دیارز یم یتو  سه از لباب هی... ا شتها ی*و*  یترنم به تمام م

 ارزه یعالم م
االخره : بگهیم رونهیم نوی.. همونجور که با آرامش ماششهیپررنگ تر م لبخندش

 یراحت عاشددق باشددم... بدون نگاه ها الیبا خ تونمیسددال باز هم م 4بعد از 
هااوشیسددرزنشددگر سدد بدون نفرت نه..  بدون عذاب وجدان از مرگ ترا  ی.. 

شددبانه... چه  یروزانه.. بدون کاب*و*سددها یهایریبدون خوددرگ... ینیتلق
 به داشتن ترنم فکر کنم تونمیبعد از سالها م هیحس خوب

 کنم کاری... چکنهیقبوم م یک سددتی: هر چند معوم ندهیو ادامه م کشددهیم یآه
رو فراموش کنه... اون عذابها و  زیکنم که ترنم بتونه همه چ کاری.. چا؟یخدا

 از قلب و ذهنش پاک کنم... تونمیم یگذشته رو چطور خاطرات تلخ
 هشیوجود داغون م یبا همه  کنهیفکر م دهیکه ترنم کش ییبه عذابها یوقت

 دهیم دیکه بهم ام یزیداغونترم...تنها چ شهیاز هم یول هایخوشحا نیبا تمام ا-
 ینفس راحت شهیکه باعث م نهینشد... هم چکسیکه ترنم جز من عاشق ه نهیا
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دون که ب دونمی... واقعا نمیداد گهیفرصت د هیشکرت که بهم  ایکشم... خداب
تونسددتم طعم لباش رو  ه... بعد از چهار سددال باالخرکردمیم دیبا کاریترنم چ

 راحت الیبچشم.. اون هم با خ
 یبه خونه  ی...وقترسددهیکه بااخره ببه مقصددد م زنهیبا خودش حرف م اونقدر

کر و ف یهمه  یول شهیم ادهیپ نیو از ماش کنهیک مرو پار نیماش رسهیم شیپدر
 ترنمه شهیذکرش پ

 ...ارمشیبا خودم ب شدیم کاشیا-
 یندگز شیپدر یتو خونه  تونهیسختف ترنم نم طیشرا نیکه تو ا دونهیم خوب

ده برگر شیپدر یدوسدت داشدت ترنم به خونه  لیاوا نکهیکنه.. خودش هم با ا
 یصراربرگشت ترنم ا یبودن برا مارستانیترنم ب پدر و مادر نکهیبه خاطر ا یول

 که دیرسدد جهینت نیخونوادش به ا یرفتار اعضددا دنینکرد... امشددب هم با د
 شهیباعث آزار ترنم م شتریب شیپدر یبرگشتن ترنم به خونه 

 .. باز خوبه طاهر دنبال خونه هستا؟یکنم خدا کاریچ-
.. اصددال از ؟یاریدووم ب یرچه جو یخوایهفته رو م نی: اگهیتو ذهنش م یکی

 کنه دایموردنظرش رو پ یخونه  یزود نیکجا معلوم طاهر به ا
اگه نشدددد  تی... در نهاکنهیم دای: پدهیدر هم جواب خودش رو م ییاخما با

نم تر ذارمینم یول دمیو آپارتمانم رو به طاهر م کنمیم یزندگ نجایا امیخودم م
 کنه یپسر زندگ هیبا 
 رسونهیو خودش رو به تخت م رهیمت اتاقش مبه س یحال یب با

ست وگرنه معلوم نبود چه جورگهیو م زنهیم یلبخند  دیبا ی: باز خوبه طاهر ه
 منداشت یراحت به ترنم دسترس نقدری.. بدون طاهر اکردمیبه ترنم کمک م
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اگه اون روز بعد از چند لحظه  نکهی.. از فکر اکنهیتخت پرت م یرو ر خودش
 شهیم وونهید گشتیت رفته بود برنمکه طاهر از دس

 سکتم داد وونهید یپسره -
سع شهیبه پهلو م پهلو شغول کرده فکر  یزیبه اون چ کنهیم یو  که ذهنش رو م

 کنهیسرگرم م گهید ینکنه... خودش رو مدام با حرفا
 نکن خودیاون پسره بمونه... پس فکر ب یترنم ناچاره تو خونه -

تا دل ریام یکه جلو یبار نیآخر  یموندن ترنم تو لیرو گرفت مجبورش کرد 
شددد و گفت که  میهم در آخر تسددل ریبده.. ام حیمهران رو براش توضدد یخونه 

و بهتره ترنم ت کنندیتو خونشون رفت و آمد م ادیاون و ماندانا ز یچون خونواده 
ست نداره خونواد گفتیم ریمهران بمونه... ام یخونه  خودش و ماندانا  ی هدو

 ورد ترنم بد فکر کننددر م
 یحرص نخور.. رفتار ترنم با مهران مثل تمام پسددرا یخودیآره سددروش.. ب-

 بار هم با مهران مثل تو حرف نزد... هی یکه حت یدیاطرافشه... د
 کوبهیبه تخت م یو مشت نهیشیخشم ر تختش م با
 یاه.. لعنت-

از جانب مهران  شددتری.. بسددتیاز جانب ترنم ن شیکه نگران دونهیهم م خودش
 کنهیاحساس خطر م

 نکنه ترنم رو به سمت خودش بکشه؟-
... 
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 یکراف نیاز ا نقدری: نه.. نه.. نه.. سروش اگهیو م رهیگیدستاس م نیرو ب سرش
 نفر دل بسته هیکه ترنم فقط به  دونهینکن... مهران هم خوب م خودیب

... 
راز آروم د یلیوباره خو د دهیمثبت بودن حرفش تکون م یرو به نشددونه  سددرش

: ترنم فقط من رو دوست کنهی.. همونجور که نگاهش به سقفه زمزمه مکشهیم
 لیدل هینه گفتناش هم  نیا یمن رو دوست داشت... مطمئنم برا شهیداره.. هم

 داره
ترنم که از حرفاش  ی.. اشددکاکنهیتپش قلب ترنم رو احسدداس م یصدددا هنوز

دسددت ترنم  نکهیحال از ا نیو در ع ارهیشددده بودن دلش رو به درد م ریسددراز
 توسط همون اشکا رو شدن خوشحاله

له م با مدام بهم جواب رد مگهینا که م؟یدی: ترنم چرا  دوسددتم  دونمی.. من 
را چ دونمیعشقته... فقط نم ی.. نگاهت.. حرکاتت.. رفتارات همه نشونه یدار

 یکنیمقاومت م
 شهیدوباره پهلو به پهلو م یکالفگ با
سره مهران هم نم نیزبون ا از- شم... م رونیب یزیچ تونمیپ  یزیچ هی دونمیبک
 گهیو بهم نم دونهیم

و دسددت رو همونا  دونهیترنم رو م ی.. نقطه ضددعفاشددناسددهیرو خوب م ترنم
اما ترس از دسددت دادن ترنم  کنهیم یانصدداف یخورده داره ب هی دونهی.. مذارهیم

 که عقب بکشه دهیاجازه رو نم نیبهش ا
 خودته کوچولو ریتقص-

 بود... فیترنم در برابرش ضع شهیهم
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از دخترا  یلی... چه خوب که خیدوسددت دارم خانوم یلیضددعفت رو خ نیا-
 یتظاهر به دوست نداشتن بکن یتونینم

 ریکه هر دوتاشون تو دست منصور اس یوقت یبه ضرر ترنمه.. حت دونهیم خوب
که  ادینم ادشیآغوشددش مقاومت کنه..  بودن باز هم ترنم نتونسددته بود در برابر

شه به جز زمانا چوقتیترنم ه صد آزارش ییدر برابر اون مقاومت کرده با  که ق
که مقاومت  شدددیموفق م شددهیموارد هم هی..در بقزدیرو داشددت و بهش طعنه م

ل شددک نیترنم رو بشددکنه.. رگ خواب ترنم تو دسددتش بود و اون هم به بهتر
مهسددا رو هم  هیاومدن ترنم به عروسدد شددنهادیپ ..کردیممکن ازش اسددتفاده م

شده بود اما  صد طاهر مواجه  صد در  خودش به طاهر داده بود که با مخالفت 
ون بده به ترنم نش خواستیبنشونه.. م یتونست حرفش رو به کرس شهیمثل هم

 شوکه شد یلیترنم خ یحرفا دنیکه هنوز دوستش داره.. هر چند از شن
 بوده باشه... یمرد نیم چنپدر ترن شهیباورم نم-
 کردیکه ته باغ داشت به ترنم ت*ج*ا*و*ز م فتهیخودش م ادی

 نهیشیم شیشونیپ یرو یسرد عرق
س- شد که اون لحظه  س اوشیچه خوب  سر ر وگرنه تا آخر عمر  دنیو طاهر 

 دمیبخشیخودم رو نم
 مهترن هیروح تی... فقط نگران وضعهیترنم چ یگذشته  ستیمهم ن براش

به داد و بب- وم کرد و آر یخانم یلیخ شدددهی.. ترنم مثل همفتادیراه ن دادیاز خو
 نشست
 زنهیم یپوزخند
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در حقش ظلم شددد.. گ*ن*ا*ه رو پدر  شددهیبدبخت مجبور بود... مثل هم-
 انصاف بودن ی.. چقدر بشهیو مجازات رو دختر م کنهیم

آروم حرف  موضددوع نشددده چون تمام مدت رنم یمتوجه  یکسدد دونهیم خوب
مه م یو خونواده  زدیم  دادایاون داد و ب کردنیترنم هم از ترس ترنم آروم زمز

از  یزیچ تونستنینشسته بودن نم زیکه اطراف م ییهم اونقدر گنگ بود که کسا
جوونا  رآخر اونقد ی.. مخصددوصدددا که تو اون لحظه هاارنیماجرا سددر در ب

صدا سر و  شغول ر*ق*ص و آهنگ بودن که  که  دادیشده اجازه نم جادیا یم
صداها س فیضع یاون  شت ک ست ندا سه.. دو شکالت  یبه اطراف بر از م

 ترنم بدونه دیجد
 یلیبود.. هر چند خ میزندگ یشددبا نیاز بهتر یکی: امشددب گهیحسددرت م با

شت اما در کنار ترنم همه چ  دشیم کاشیبرام ذت بخش بود... ا زیسخت گذ
 هر شبم رو با ترنم بگذرونم

باره داغ دلش تازه م نیکردن به افکر  با همون  ریکه مهران ز شدددهیموضددوع دو
 کنهیم یکه ترنم اونجا زندگ رسونهیشبش رو به صبح م یسقف

ستش به ترنم بخوره م- شمشید سره ک ستیم شعوریب ی.. پ م من بره با ترن خوا
 غذا کوفت کنه

سربچه ها مدام با مهران در حال نیکه مثه ا شهیهم باورش نم خودش سر و  پ
که از ترنم خواسددته بود  فتهیمهران م یحرفا ادی هویکله زدن و بحث کردنه.. 

 بده ادیبهش ر*ق*ص 
 کوبهیخودش م هیشونیو محکم به پ نهیشیشتاب رو تخت م با
 به مهران تذکر بدم نهیزم نینبود در ا ادمی... چرا یوا-
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 رهیمطرف اتاق به اون طرف اتاق  نیو از ا ستهیمیوا یناراحت با
 کارا رو بکنه نی.. محاله استین ی... مهران اونقدرا هم پسره بدیشد وونهید-

... 
 اوردیدر م یدلقک باز شهیآره بابا.. پسره داشت مثه هم-

 دهیم هیتک واریو به د زنهیبه موهاش م یچنگ
 با مهران بره ذاشتمینم کاشیا-

تاق بکنه که در ا دیبا کاریچکه  کنهیفکر م نیبه رو به رو ز زده و به ا نجوریهم
 شهیو سها وارد م شهیبه شدت باز م

 خودم لی: سالم به داداش زن ذلسها
 کنهیاخم به سها نگاه م با

 تیشونیپ یرو هی: واه.. واه.. اون اخما چسها
 یاو در بزن یندادن قبالز ورود به اتاق کس ادیبه تو -

به  خوادیکه م یابا.. آدم وقت: برو بگهیم رهیهمونجور که به سددمت تخت م سددها
 زنهیدر نم گهیبره که د شیاتاق داداش

به حالت  یفکر هیاون موقع  ی: هر وقت زن گرفتدهیادامه م طنتیبا شدد بعد
 ... البته تو باز حواست رو جمع کنکنمیم

 رهیگیاش م خنده
 سدددها-

 کشهیرو تخت دراز م سها
 تم؟گفیداشتم م ی: آخ که چقدر خسته ام.. چسها
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هر وقت با ترنم  گفتمی: آها داشددتم مگهیدهنش رو باز کنه که سددها م خوادیم
مد تاق  نیتو ا یجونت او لت م یفکر هیا حا ما از هم کنمیبه  االن بهت  نیا

ص شت قفل کن کنمیم حتین چون تا من عادت کنم با در زدن وارد  یدر رو از پ
 نیدیشم دهاتون هم به چ جهیو نوه و نت نیشد ریبشم تو و ترنم پ

 یستیآدم بشو ن یدونیخوبه خودت هم م-
 کشهیم یقیو نفس عم کنهیدستاش رو از هم باز م سها
 رمیمیم ی: آخ دارم از خستگسها

 گمیم یچ یشنویسها م-
حرفا رو نزن که  نیا ی.. پس الکیداداشدد یدی: از من آدم تر تو عمرت ندسددها

 شمایم یکفر
 راه ننداختمسها برو تو اتاقت تا گرد و خاک -

 خوامی: نمگهیو م کشهیخودش م یپتو رو رو سها
شو از گهیو م رهیگیسها رو م یو بازو رهیسمت تختش م به :بچه پررو... بلند 

 رو تختم بخوابه یکس ادیرو تختم... بدم م
... در آخر هم با لحن کنهیو بهش پشددت م کنهیبا خنده بازوش رو آزاد م سددها

 ترنم ی: حتگهیم یثیخب
 شنوهیرو م اوشیخنده س ی... صدارهیگیخندش رو م یزور جلو هب

 سها؟ میداشت-
 : اوهوم..سها

 گهید گهی: بچه راس ماوشیس
 نردبون کجاش بچه ست؟ نیا-
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 یداداش ی: راستسها
 : هان؟گهیو م نهیشیم زشیپشت م هیصندل رو

 دینباخانوم متشددخصدده که  هیچه طرز جواب دادنه.. با  نیادب... ا ی: بسددها
با ترنم هم هم ینجوریا ما  لت  یزنیطور حرف م نیحرف زد.. حت که مح

 کنهینم
 کاریچ نجای.. اصال شما دو نفر اایکنیم یرو ادهیرو اعصابم پ یدار گهیسها د-
 نیداریهم دست از سر من برنم نجای.. ادیکنیم

 : چه پرروسها
شتم وقت ی: حوصله اوشیس من هم راه  یطاهر گفت تو رفت یاون جمع رو ندا

 افتادم
 تو اون جمع ممکن بود خورده بشم بی: من هم که تک و تنها و غرسها

 دادیآره ارواح عمت.. از اول تا آخر خانوم اون وسط داشت قر م-
 : چه جالبگهیو م گردهیبه طرفش برم سها

 جالبه؟ یچ-
 یدیرو هم د یا گهیبه جز ترنم کس د نکهی: اسها

 هخندیم زیر زیر اوشیس
جور و همون نییپا پرهیکه سها از تخت م دارهیبرم زیکوفت... به سمت سها خ-

 ادایبهت م یلیخ یلیزن زل ی: داداشگهیم کنهیکه داره فرار م
 واستا یجرات دار-

 : بفرما واستادمگهیو م شهیم میقا اوشیپشت س سها
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 ستهیمیوا اوشیس سیجو ادیسها م رهیم اوشیبه پشت س نکهیهم
 میدیجرات رو هم فهم هیو معن میمردخوبه ن-

شگهیتوجه به حرفش م یب سها شت ینگفت ی: دادا شتا دا شت م با ترنم  یاون پ
 ا؟یکردیم کاریچ
صبان با  غیسها ج شهیکه باعث م دهیرو به کنار هل م اوشیس یساختگ تیع

 بزنه و پا به فرار بذاره
 بچه ومدهیبه تو ن ایفوضول نیا-
 ستهیمیسرجاش وا اوشیس یبا صدا دنبالش بره که خوادیم

 ؟یکن شیراض ی: ولش کن... از ترنم بگو.. تونستاوشیس
: دلت خوشه ها... اصال به حرفام گوش گهیو م دهیم رونیرو با حرص ب نفسش

 شنوهینم یچیانگار ه یها ول دهیگوش م یعنی.. دهینم
 یدادیرو به طاهر نم شنهادیپ نیا کاشی: ااوشیس
 شدیرو در رو م لیبا فام دی... باالخره که با؟یباالخره که چ-
 شد تیاذ کنمی: حس ماوشیس
جور برخورد  نیخونوادش ا کردمیکنم... اصدددا فکر نم کاریچ دونمینم گهید-

 کنند
 ناراحت بود یلی.. بابا خمی: همه مون شوکه شداوشیس
 دیفهم یزیچ یکس-
 نزبونمون بکش ریاز ز یزیتا چ دنیدور و بر ما چرخ ایلی: نه بابا.. خاوشیس
 داره یچه ربط هیآخه به بق-
 ردکیاز مسائل رو تو جمع بازگو نم یبهتر بود ترنم بعض دی: شااوشیس
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شتن.. تو اون لحظه که نبود- صاب گذا ه چنان به رگبارش گرفت یمگه براش اع
 که من خشکم زده بود کردنیم یبودن و نقش باز

 کنه تر رفتار استیبا س تونستی: ماوشیس
 یمن خودم کنترلم رو از دست داده بودم بعد تو از ترنم انتظار دار-

تا بتونه فکر کنه... از همه طرف  میمدت آزادش بذار هیبهتره  دی: شددااوشیسدد
ه خورد هی نیذاری... اصددال نمنیریگیم میبراش تصددم نیسددرش دار نیختیر

 آرامش داشته باشه
 ولش کنم تونمینم-

با ا گمی.. مولش کن گمی: نماوشیسدد همه دور ترنم  نیزور نگو... سددروش 
ترنم تو رو دوست داره پس چرا  میدونی.. همه مون میرسینم ییبه جا دنیچرخ

 ؟یکنیساله رفتار م 18 یمثل پسرا
 دست رو دست بذارم و دوباره از دستش بدم ترسمیم-
و  زیدور از همه چ دی.. اون االن بایدیاز دستش م یهم دار ینجوری: ااوشیس

 ... از بس آزارششیبه زندگ ندشیخورده فکر کنه.. به خودش به آ هیهمه کس 
کرده همه از همه  ریآدم گ لیا هی نی... بکنهیم کاریداره چ دونهیاصددال نم نیدیم

 ما رو ببخش ما رو حالل کن میگیبهش م میریطرف م
 گهیدرست م اوشی: سپدر

 ن؟یاومد یشما ک: بابا گهیو م چرخهیطرف پدرش م بهیناراحت با
 میدیاالن رس نی: همپدر

 مامان کجاست؟-
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 .. رفت لباسش رو عوض کنهادی: االن مپدر
پسره مهران بدجور رو اعصابمه... اگه  نی: اگهیم یو با کالفگ دهیتکون م یسر

مدت از دور  هیو  دادمینم ریهمه بهش گ نیا کردیم یزندگ گهید یجا هیترنم 
نداره که  ی.. ترنم دوسددتختهیهمه برنامه هام بهم راالن  یول بودمیمراقبش م

سالها هم همه از  نی.. تو اکنهیما رو هم قبول نم یبخواد اونجا بمونه.. کمکها
اجبار اونجا موندگار  یاز رو دونمیدورش پراکنده شدن و تنهاش گذاشتن من م

 ترسمیمهران م یاز رفتارا یشده ول
سر بدپدر سهیبه نظر نم ی: مهران پ ترنم  شتریب ییزورگو نیبا ا طیشرا نیو ات ر

 یکنیرو از خودت دور م
 ... رنگسددتین یپسددر با ترنم عاد نیرفتار ا کنمیچرا احسدداس م دونمینم-

موضوع رو بهش گفتم حرفمو  نیهم ا ینداره.. وقت یبرادر ینگاهش حس و بو
 انکار نکرد

 گهینم یزیچ یکس
 نیدیم فهم: پس شماها هدهیو ادامه م زنهیم یپوزخند

که پاش رو از  سددتی: مهم ترنمه که دوسددتت داره.. مهران هم از اون آدما نپدر
 .....یبه ترنم داشته باشه ول یاحساس هی دیدرازتر کنه... شا مشیگل

 یبه ترنم احسدداسدد کنهی: غلط مگهیبخواد بلندتر از حد معمول م نکهیا بدون
 داشته باشه

 رو سرت یشت: چه خبرته سروش.. خونه رو گذاسها
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 هی ینه ترنم رو تو خو تونمی: نمگهیو م کوبهیم واریبه د یداغون مشت یاعصاب با
نگهش  دیمهران کار کنه با زور و تهد شیپ خواسددتی.. تازه منمیبب بهیپسددر غر

 داشتم
 نباشه میکنیکه ما فکر م نجوریاصال ا دی: شااوشیس
دست  تا ترنم رو از نمیمنتظر بش دهایو با دیاما و اگرها و شا نیبا ا تونمیمن نم-

 بدم
خورده  هیخودت رو آزار نده  نقدریسروش: سروش اون دختر دوستت داره ا پدر

 بهش فرصت بده...
 سمتریکه االن تحت فشاره... م دونمیرو هم خوب م نیا یبابا ول دونمیم نویا-
صت دوباره  هیبا  شم که ب یفر شه... شهیاز هم شتریمن باعث ب گه ا ازم دور ب

له من  بدبخت کنه ک رهیعجوالنه بگ میتصددم هیمث  یو هم خودش و هم منو 
 جوابگوهه؟

 ؟یکن کاریچ یخوای: پس ماوشیس
نهید نیا نهی.. عدونمینم- با خودم چرخمیها فقط دور خودم م وو .. همش 
ستم نداره حداقل م گفتینکنه واقعا قبولم نکنه.. اگه م گنیم ستیدو  دیبا مدون
خودش  یاما وقت کنهیم نیتا بهش بفهمونم که داره به خودش تلقکنم  یتالش هی

 کنم؟ دیبا کاریچ مونمیمن واقعا م کنهیدوست داشتنا رو انکار نم نیهم ا
 .. باهاش حرف بزنرهیازت دلگ زمی: خب عزمادر

 مادر من نیشما هم که اومد-
 میداد لیتشک یخونوادگ ی: جلسه گهیزهرخند م با
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 میبهت کمک کن دیما با یدار یتو مشکل یوقت ییسر ماتو پ زمی: عزمادر
.. سددها.. اوشی.. سددنهیشددی... بغض تو گلوش مندازهیبه خونوادش م ینگاه

مادرش.. هم ما ترنمش تو شدددهیپدرش..  هار سدددال  نیا یپشددتش بودن ا چ
 رو نداشت چکسیه

 : بهش فکر نکنگهیو م زنهیم یلبخند تلخ پدرش
 کنم؟یکر مف یبه چ دیدونیشما از کجا م-

 طور تو رو به فکر فرو ببره نیا تونهیم ی: به جز ترنم چپدر
 سالها هم منو از دست داد هم خونوادش رو نیتو ا-

شب دلم خمادر صال باورم نم یلی: ام سوخت.. ا  نیمهرپرور ا یآقا شدیبراش 
 باشه یطور آدم

 خبردار بشه یامشب کس هیدر مورد قض خوادیدلم نم-
 دهن یالیفام نیحرفا به زبون ا نیمونده ا نی... فقط هممیا ونهوی: مگه دمادر
 دارنیبرنم چارهیدست از سر دختر ب گهی.. دفتهیلق ب

مه سدددتین چارهیترنم من ب- .. دلم کنمیکمبوداش رو جبران م ی.. خودم ه
 دیبا ترحم نگاش کن خوادینم

اال که همه .. حمیجاها اشتباه کرد یلی: همه مون خگهیو م کشهیم یآه مادرش
 کنم یبراش مادر خوادیدلم م دمیرو فهم زیچ

 : البد مثل سابقسها
 : سهااوشیس

سها گفتن خفم م گمیرو م قتی: هر وقت حقسها سها  ... آخه دلم از دیکنیبا 
سوز و مهربون م زیهمه چ یکه همه تون تا وقت سوزهیم نیا  یول نیشیخوبه دل
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شت  ادیم شیترنم پ هیبرعل زیچ هی یوقت شهاپ شت یپا به تمام ارز .. دیزنیه مگذ
 یهمونم یاز موضوع ترنم باخبر نشه... فردا اگه تو یکس ندهیاز کجا معلوم در آ

 جلوشون نیها از عروستون بد گفتن حاضر
اگه ترنم سددروش رو هم قبول نکنه باز هم به هر  یسددها.. حت سددتمیمی: وامادر

. مادر باشددم. هیواقعا  خوامیدفعه م نی.. ازنمیم یاز ترنم بد بگه تودهن یکسدد
 در حقش بد کردم یلیرو جبران کنم.. خ زیهمه چ خوامیم

 یکه برا یتی.. حمابرهیخونوادش لذت م تی.. از حمازنهیم یلبخند سددروش
 ترنم باشه براش لذت بخشه

زنش حلقه کرده و آروم تو  یکه دسددتاش رو دور شددونه ها نهیبیرو م پدرش
 هدینشونه مثبت تکون م بهی. مادرش هم سر.کنهیرو زمزمه م یزیگوشش چ

 ماینداشت یتو گوش ی: حرفاگهیم یبا فوضول سها
 بچه ریآروم بگ قهیدق هی: مادر
 کنمیکه دق م ینگو مامان.. اونجور ی: واسها

 شهیجمع م یکه باعث خنده  رهیبه سها م یچشم غره ا مادرش
 : بچه جون برو بخواب از وقت خوابت گذشتهاوشیس

 نیآورد ری: بچه پررو... مظلوم گاسه
 نیلحظه ساکت باش هی: پدر

 شهیپرتحکم پدرش سکوت تو اتاق حکم فرما م یصدا با
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که  ینو مجابش ک یکه با ترنم حرف بزن نهیکار ا یسروش تنها چاره  نی: ببپدر
 طرف هیاز  یول دهیم یبهت جواب منف یبا گذشددته فرق کرده.. وقت زیهمه چ

 خوبه برات ینشونه  هیابرت مقاومت کنه خودش در بر تونهینم
 هی کنمیحرف نزدم... خسددته شددددم از بس حرف زدم.. حس م دیکنیفکر م-
 به طور تشیمهران هم با تموم آزار و اذ ی.. حتکنهیرو داره از من پنهون م یزیچ
 بهم اشاره کرد میم*س*تق ریغ
 دونه؟ی: مهران ماوشیس
جاسدددتیهم یبدبخت- نهی.. مهران ماوشیسدد ینیبی.. من .. دونمیو من نم دو

 دهیکه آزارم م ناستیهم
ا به کنه ت کتیتحر دونمیچه م ایکنه  تتیاذ خواسددتیمهران م دی: شددااوشیسدد

 یایخودت ب
شب که از ترنم پرس-  هی مورد زد.. البته نیدر ا ینه انکار کرد نه حرف دمینه.. ام
 اوردمیگفت که من ازش سر در ن ییزایچ
 ؟ی چ: مثالاوشیس
 ستین ادمی.. دونمینم-
 بود؟ ی: خب از اون دو تا پسره بپرس.. اسمشون چاوشیس
 ا؟یک-
 که نجاتش دادن سای: همون پلاوشیس
 ؟یگیرو م مانیو پ مانینر-
 دهیتکون م یسر اوشیس
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مطلع  زی.. اونا تمام مدت با ترنم بودن و از همه چسدددتیهم ن ی: بد فکرپدر
 هستن

 رهیو ترنم فقط از ترنم دلگ ستین زیچ چیه مگی: من که ممادر
 خدا کنه-

.. ترنم هم حق داره که شددهیدرسددت م زی: به دلت بد راه نده مادر.. همه چمادر
 نشد تیفعال تو انتخابش مردد باشه.. باالخره کم اذ

ترنم بودم محال بود  ی.. من که اگه جاشدددیم ری: خب هر کس بود دلگسددها
 سروش رو قبول کنم

 سروش: سها رماد
س یبا خفت و خوار یچه جور ستین ادتونیمادر من...  هی: چسها رو  یعرو

ماه د قای... دقنیبهم زد ند  به عروسدد گهیچ نده بود  مه چ یمو رو بهم  زیه
که ولش کردن  یبه اون خونواده ا خوادیباشه دلش نم ی... خب هر کسنیختیر

 برگرده
شهیم یآه ست مگهیو م ک سها در  هگید یترنم بود حت یجا یس... هر کگهی: 

 کردینگام هم نم
 نهیشیم نیزم یو رو رهیگیم هینگاهش رو از بق یناراحت با

 کنندیچپ چپ به سها نگاه م همه
ش سها ه ک نهیحرص نخور... مهم ا نقدری: حاال اگهیاز برخورد تندش م مونیپ

 ستین ایلیترنم مثله خ
 نمیبب گهید یکیدست تو دست  برسه که اونو یروز هی ترسمیبشه.. م ترسمیم-
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 که واسته کنهیو مجبورش م رهیگیبازوش رو م پدرش
ضع نی: من چنپدر سر  شتباه کرد تیترب یفیپ  یپا دی.. االن هم باینکردم.. ا

 رو زی... جبران کن همه چیاشتباهت بمون
 اگه موفق نشم-

 ؟ی: مگه خودت رو باور ندارپدر
 رو باور ندارم چکسیه گهید-

 : سروشگهیو با اخم م دهیتکونش م پدرش
ا فکر وقت یبعض یول کنمیرو م میسع ی: باشه بابا... باز هم همه گهیناچار م به
 دمیم یواه دیکه نکنه دارم به خودم ام کنمیم

 شدن برابره با شکسته می: زود تسلپدر
 شهیم یحرف پدرش دلس خال نیا از
 بشم مینه... محاله تسل-

 ضعف نشون نده: پس از خودت پدر
 دمی: نمگهیبسته م ی.. با چشماکشهیم یقیو نفس عم بندهیرو م چشماش

 درسته نی: همگهیو م کوبهیمحکم به پشتش م پدرش
عد به بق ب مه م هیخطاب  تاق رو خلوت کندهیادا  هیتا سددروش هم  می: بهتره ا

 خورده استراحت کنه
نهیم حس با خودش فکر م ک له..  نهیآرومتر از قب گه  ک  یپدر نیترنم هم چنا

 وضع دچار بشه نیداشت محال بود به ا
 : پخسها

 کنهیو خشن به سها نگاه م کنهیترس چشماش رو باز م با
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 کنهینگاش م طونیش یبا چشما سها
 ؟یکشیتو خجالت نم-

 : اصالسها
 بذار داداشت بخوابه ای.. ب؟یی: سها کجامادر
 .. چقدر هم هواش رو دارناشی: اسها

 تا پرتت نکردم رونیمحترمانه برو ب خودت-
 ی: جراتشو ندارسها

 ؟یگفت ی: چگهیو م کنهیم زیرو ر چشماش
 ی: گفتم جراتشو ندارگهیو م رهیبا دو به سمت در م سها

 یترسیمعلومه که اصا نم دنتیاز دو-
 کنمی.. فقط مراعات حالتت رو مترسمی: معلومه که نمسها

 هبندیم عیسرش هم در رو سر پشت
 طونیش ی: اکنهیلب زمزمه م ریلبخند ز با

******* 
 &&ترنم&&

شمیم یا ازهیخم ساعت نگاه م ک شرکت زوده..  ی.. هنوز براکنمیو به  رفتن به 
مام رو م ندمیچشدد کار کنمیم یو سددع ب باره بخوابم هر  خوابم  کنمیم یدو

 االن چشددمام سددرخه دونمیبودم.. م داریوقت ب ریهم تا د شدددبی... دبرهینم
شار م داریو زود هم ب دمیخواب روقتیسرخه.. چون د و  دمیشدم.. پلکام رو ف
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و ر شددبیمدام اتفاقات د یبه جز خواب کر نکنم ول زیچ چیبه ه کنمیم یسددع
 نمیبیچشمام م یجلو

 کار عقب یسددر کار کل یبر دی: ترنم بخواب... امروز باکنمیزمزمه م رلبیز
 یبه کارات برس یتونینم یاگه استراحت نکن یافتاده دار

چشددمام رو باز  یدی.. با ناامگذرهیربع م هیکه  شددمیتو جام جا به جا م اونقدر
 کنمیم
 نداره یا دهیفا-

سف تکون م سرم سقف زل م دمویرو با تا ستگ نکهی... با ازنمیبه   یدارم از خ
مدام خودم  یچرا ول دونمیهم م دی... شابرهیچرا خوابم نم دونمینم یول رمیمیم

.. دمیهم سدده سدداعت هم نخواب یکه رو دونمی... خوب مزنم؟یاون راه م رو به
ست خودم هم ن سروش جلو  یاراتا االن مدام حرکات و رفت شبیاز د ستید

 ادیچشمم م
 خوامیاالن که م ینبود یبودیم دیکه با یاز دسدددت تو سددروش... اون موقع-

 یچشمم یفراموشت کنم مدام جلو
گاه  نهیشیرو لبم م یلبخند ناخودآ

 کرده؟ رییچقدر تغ-
 خوامینم یگی... نه به اون حرفات که میتو سددرت... اصددال تعادل ندار خاک»

 «رو با خودت روشن کن فتیحرفات... حداقل تکل نیباهاش باشم نه به ا
باهاش باشددم...آره... من  خوامی: من نمگمیو م دمیرو به شدددت تکون م سددرم

صال از کجا  خوامینم شم... ا معلوم دوباره تنهام نذاره.. االن که همه باهاش با
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خراب شددد دوباره ولم  زیفردا که همه چ یول زنهیم یحرف هیاون هم  زخوبهیچ
 ذارهیو تنهام م کنهیم
ما ادی هاشیح  ادیب*و*سددده اش..  ادیر*ق*ص دو نفرمون..  ادی.. فتمیم ت

 زمزمه هاش ادی.. هاشینگران ادیهاش..  ییزورگو ادی.. اشیمهربون
شم زمزمه م یهمه  کنمیم حس ستم رو روشنیاون حرفا دوباره تو گو  ی... د

 دشهیجد هی:نه.. نه.. دوستم نداره.. بازگمیبا ناه م ذارمویگوشم م
... 
 تونمیکه م دونمیفراموشش کنم... م خوامیم-
و که با هر حرفش تو بغش ول یفراموشددش کن یتونسددتیبدبخت... اگه م برو»

 «؟یزنیول مرو گ یک ی.. داریشدینم
 دهیاز همه آزارم م شتریدرونم ب یصدا

 کشمیم یآه
 تو فکر کن خودمو -
 «یدونیخودت هم م خوبه»
 امیبا خودم کنار ب تونستمی.. اونوقت راحت تر مدونستمینم کاشیا-

رف و اون ط نیبه ا ی.. با کالفگرمیگیو پتو رو تو مشددتم م نمیشددیتخت م یرو
 کنمیطرف نگاه م

 دوستم نداره ادیحرفا اونقدرا هم که به نظر م نیا یبا همه -
 ینزیخودت رو گول م ی:باز که دارگهیو م زنهیاز تو وجودم بهم پوزخند م یکی

 زنمیخودمو گول نم-
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 «.. اون دوستت دارهیکنیکار رو م نیهم قایدق یدار چرا»
 نداره-
 «داره»
 گهید هیاه.. کاف-
ه ک یدونیوگرنه خوب م یبشددنو یخواینم نهیماجرا هم قتیحق یدونیم چون»

جا یا گهیهر مرد د کهی.. همکردیسددروش بود ترکت م یهم  ازدواج نکرد  ن
 «هیلیخودش خ

 کردیقلم کار رو هم م هی نیهم شدیثابت نم میگ*ن*ا*هیاگه ب-
که از رو ینه از رو یول» باز یعشددق بل که آخرش هم  یدی... دیلج و لج

 «رو بهم زد ینامزد
 ادیتا سر عقل ب مردمیم دیحتما با-
 «یکه اون سر عقل اومده تو عقلت رو ازدست داد حاال»

هم قبل از رفتن  ریام ی... حتشددنیطاهر و مهران مدام تو ذهنم تکرار م یحرفا
گوشه و در مورد سروش بهم گفت.. گفت که  هی دیمن رو کش یبه جشن عروس

خورده بود و  ریم تبعد از خبر مرگم سددروش داغون شددد... گفت که سددروش ه
سط ب ست و پتجه نرم  ابونیو شده بود.. گفت که اون هم مثل من با مرگ د رها 

بالها گشددت.. گفت  نیکرد و بعد از بهوش اومدنش فقط دنبال مسددبب تمام ا
سته خودش شک یاز طاهرف سروش در تکاپو بود.. گفت که با چشما شتریکه ب

گفت که باعث شددد  زایچ یلی... خدیقبر عشددقشددش د یمرد رو باال هیشدددن 
 یتزد... ح شمیاتچور با حرفاش  دینفهم ریمقاومت رو برام سخت تر کنه... ام
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 نیا یسددروش بذارم.. من با همه  یخودم رو جا تونمیللحظه هم نم هی یبرا
 ارمیدر برابر خبر مرگ عشقم دووم ب تونمیرنج ها باز هم نم

م اطراف چکسیه خوادی.. دلم مرمیاتاق راه م یو مدام تو شمیرو تخت بلند م از
ودم خ کنمیفکر کنم... حس م یمدت درسددت و حسدداب هی ینباشدده تا بتونم برا

 خوامیم یچ دونمیهم نم
 کنم؟ دیبا کاریچ-
 «داره.. فقط انکار نکن دوستت»

 شهیتو چشمام جمع م اشک
 : خب من هم دوستش دارمگمیو با بغض م دمیم هیتک وارید به
 «شودل  هی پس»
 دوستش داشته باشم خوامینم یول-
 «یبس احمق از»

ند مه م زنمیم یپوزخ نا ب تونمیخودم هم نم ی: وقتکنمیو زمز  امیبا خودم ک
 انتظار دارم که درکم کنند هیچطور از بق

... 
ما تموم بشه ا زیهمه چ خوادیکه دوستش نداشته باشم... دلم م شدیم کاشیا-

 چوقتی... هشددهیکندن از سددروش سددخت تر مچرا روز به روز دل  دونمینم
 مال من بشه خوادینبود... دلم م یخواستن نقدریا

 «خوادیرو م نیبذار بشه.. اون بدبخت هم که هم خوب»
 لرزنی.. دستام مرهیقلبم باال م ضربان
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 ؟یآخه چطور-
 «یبخوا هیکاف فقط»

 رهیتو هم م اخمام
 مو کوتاه اومدنا رو دوست ندار دنایجنگ نیا

 بشم میتسل دیمن نبا-
 «و دوباره از دستش بده نی.. مثله احمقا بشآره»
 اه.. خفه شو-
 «یریانتقام اون روزا رو ازش بگ یخوایبه غرورت برخورد... مثال م هیچ»

 دونمیچمه.. هم نم دونمی.. هم مزنمیم یپوزخند
 منو چه به انتقام-
 یتونیکه نم یاضداف یغلطا نیاز ا... زیبه همه چ یگند بزن ی.. تو فقط بلدآره»

 «یکن
ستام رو دور دور پاهام حلقه مدمیم هیتک واریو به د نمیشیم نیزم یرو  کنمی.. د

 فکر نکنم زیچ چیبه ه کنمیم یچند لحظه سع یو برا
ما ها و حرص خوردنا برام در حد مرگ  یهاف کالفگ یریدرگ نی... اشدددهینم ا

و بعد از چند لحظه به  خوامشینم گمیروزا مدام با خودم م نیسددخته... تو ا
ند م تا هم م ی.. بعضددزنمیخودم پوزخ ما نم خوامشیم گمیوق ته  تونمیا داشدد
 یا کت گهیمته دلم  یزیچ هی یدوستم نداره ول گمیوقتا هم م یباشمش... بعض

فکراسدددت که  نیبا خودت و سددروش.. هم یباز یدروغ.. تا ک یانکار.. تا ک
 ارمیکم ب شهیباعث م

 «آدم باهاش حرف بزن یمثل بچه  برو»
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 که با ترحم با من بمونه-
 «اد؟یهم که بدت م چقدر»
 من از ترحم متنفرم-
 گهی.. دیبازیرو م نتیسددروش وسددطه دل و د یپا ی.. وقتگرانیترحم د فقط»

 «ستین تیحال یترحم و دلسوز
اعصددابم رو خورد  شددتریو ب شددنیتو مغزم تکرار م ضیحرف ضددد و نق یکل
 شهیسرم داره منفجر م کنمی.. حس مدکننیم
ستت» ستت داره... با انکار هم چوونهیداره د دو ست نم یزی... اون دو  شهیدر

 «یفراموشش کن یتونیبفهم... دوستت داره و تو هم نم
 رمیگیدستام م نیرو ب سرم

ستم داره و بدبختگمیزهرخند م با ستیا ی: آره دو سات دو نیتمام ا نجا سا  اح
 طرفه هست

صداشنومینم ییصدا گهید ستیدرونم فقط م ی.. انگار  سل خوا ه که کن ممیت
 اعتراف کنم

م ... دلخوامیدوست داشتنو نم نی... من اکشمینم گهی.. به خدا دخوامیاما نم-
ندارم ول خوادیم حرف رو  نیچرا زبونم نمچرخه ا دونمینم یبگم دوسددتش 

 بهش بزنم
شمام سع یو برا بندمیرو م چ شم...  کنمیم یچند لحظه  ست با با خودم رورا

ستم از  ستم داره.. نتون ستش دارم.. دو ست از  ادشیدو بره... ب ادمیببرم.. نتون
... تمام حرکات و کنمیبعد از سددالها باالخره باورم کرد.. کم کم دارم باورش م
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شق عم شون از ع شق شهیرفتارام م وداره.. از تمام حرکات  قشیرفتاراش ن به  ع
تو دلمه که نکنه وسط  یترس بد هی... ترسمیم نایا یبا همه اما  دیسروش رو د

ترس دسددت خودم  نیتنهام بذاره و بره... نکنه دوباره بهم شددک کنه... ا یزندگ
 ستین

 شنومیرو از درونم م ییصدا دوباره
 «بچه...... و»

 کنمیرو باز م چشمام
م از بترسدد کهنیاز ا شددتریاز نعمت پدر شدددن محرومش کنم.. ب تونمیآره... نم-
 اون رو به آرزوش برسونم چوقتیه تونمیناراحتم که نم نیا

 «دوستت داره گهیاون م یول»
 گفتیقبلنا هم م-

... 
قشددنگش  ینتونم اون رو به آرزوها چوقتیه دیاگه باهاش ازدواج کنم شددا-

 ص در صددد یول نهیبیهم نم دی.. شددانهیبیبرسددونم.. اون من رو ترنم سددابق م
با ازدواج با اون هم  یکه حت دونهی... اون نمکنمیم ریسدد ییایچه دنتو  دونهینم
شم.. کاب*و*س ها تونمینم گهید شته ها ب د .. خاطرات بگاهیگاه و ب یمثل گذ

ست دادن دوباره  شته.. ترس ازد س یروزها یادآوریسروش..  یگذ بودنم  ریا
کارا... مرگ خواهرام.. توه  دنیم.. فهانمیاطراف ریو تحق نیدر دسدددت خالف

شم.. بماند که معلوم ن دنی.. همه و همه اجازه نمقیحقا سابق ب  ستیکه مثل 
 نه؟ ایمادر بشم  تونمیم

... 
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سروش به چ- ظر .. نه از ناره؟یدووم ب تونهیم یمن دل خوش کنه؟.. تا ک هیپس 
 یسالمم نه از نظر جسم یروح

 ه.. تنم خشک شدشمیبلند م نیو به زحمت از رو زم زنمیم یپوزخند
حق ندارم بهش فکر کنم... اون هنوز از وخامت اوضدداع من باخبر  یمن حت-
ه ک امیبا خودم کنار ب تونمی.. هر چقدر هم که دوسددتم داشددته باشدده نمسددتین

با قبول کردنش  هیانصددداف یب یلینابودش کنم... خ بش عمر عذا هیکه بخوام 
صد تا عمر داره اذ صد در   یچیکه ه دمیم حی.. ترجزنهیدم نم شهیم تیبدم.. 

 نگم
 «یکنیحماقت م یدار شهیهم مثله»
ا ب فمیتکل گهی.. حداقل االن دسدددتیبرام مهم ن یچیه گهی.. دسدددتیمهم ن-

با خودم کلنجار برم  سددتمیمجبور ن گهی... دکنهیآرومم م نیخودم روشددنه.. هم
ستم داره   تسیسروش ازم متنفر ن دونمیم نکهیحرفا... هم نینداره و ا ایکه دو

 ارزه یم ایدن هیم برا
 کنمیو به ساعت نگاه م دمیبه بدنم م یو قوس کش

 آخ که چقدر خسته ام-
 فرصت دارم یساعت کی هی هنوز

.. بعد از مدتها نهیشددیرو لبام م یلبخند رمیکه به سددمت در اتاقم م همونجور
کهیآرومم.. هم کنمیحس م نار ب ن با خودم ک  رو در زایچ یلیو خ امیتونسددتم 

سر شه...ا شیوش پمورد  شن کنم برام لذت بخ  مدت هی شدیم کاشیخودم رو
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... رمیم بگیدر مورد زندگ یدرست و حساب میتصم هیباشم تا  زیدور از همه چ
 رو دوست ندارم یفیبالتکل نیا

 به سددمت خوامینشدده... م داریتا اگه مهران خوابه ب کنمیاتاقم رو آروم باز م در
.. دارهیکه اون هم ب شددمیباز مهران متوجه م همیدر ن دنیآشددپزخونه برم که با د

سمت اتاقش منهیشیرو لبام م یلبخند صبحونه ب رمی... به  شه  سن  یراتا اگه گر
 و صددبحونه شددهیم داریمن ب نوقتا بعد از رفت یدو نفرمون آماده کنم.. بعضدد

 خواب آلو ی... آقاخورهیم
 نیبود ان ریم اگه ام.. من که مطمئنرهیگیخندم م طنتشیو شددب هیهمه تنبل نیا از

 دادیمهران سر به هوا اون شرکت رو به باد م
 ؟یکنیم یچه غلط یدار یفهمیم چی: هریام
 شمیسرجام خشک م ریام یصدا با
 کنه؟یم کاریچ نجایا یاول صبح ری: امگمیم یرلبیز

 .. آرومتر... چه خبرته.. ترنم خوابهسی: همهران
 مزاحم حرف دو نفره شون نشم تا به آشچزخونه برم و کنمیگرد م عقب

 اومده بود دنمی: سروش به دگهیو م کنهیبا حرص صداش رو رومتر م ریام
 ستمیمیبهت زده از حرکت وا ریچند قدم برنداشتم که با حرف ام هنوز

 گفت؟یم ی: خب.. چمهران
 ؟یدونینم یبگ یخوای: مریام

 دارم بی: مگه علم غمهران
 : مهرانریام

 ر؟یام هی: چگهیو م ارهیرو در م ریام یهم ادا مهران
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 زدیم ییحرفا هی: سروش ریام
 : مثال؟مهران

 گمیدارم م یچ یدونی: خوب مریام
چرا  نمدویبه حرفاشون گوش بدم اما نم ینجوریکه ا ستین یکار درست دونمیم

 رنینم شیپاهام پ
 ؟یدونی: از کجا مگهیم طنتیبا ش مهران

 کار رو نکن نی: مهران با خودت اریام
 ...نمی... بذار بب؟ینکنه تب مب دار رجانی: اممهران

 ام یبردار... من کامال جد یلحظه دست از مسخره باز هی: اه.. مهران... ریام
 : چه باحال... من هم کامال شوخممهران

ته.. من خوب یکنیم رییتغ یدار کنمی: مهران حس مریام گذشدد له  .. مث
 وهر ماندانا باشم دوست تو بودمش نکهی.. قبل از اشناسمتیم

 یکنیواسه خودت بلغور م یدار یچ فهممی: من که نممهران
 ؟یریم ی... کجا دارنمیبب نی: مهران بشریام

 گهیصبحونه بخورم د رمی: ممهران
 : مهددرانریام

 ایشد داریچپ ب ی: چته بابا... امروز از دنده مهران
 نی: بشریام

 یبگ یخوایم یچ گهینشستن.. د هم نی.. اای: بمهران
 ؟یکنیم کاریبا خودت و دلت چ ی: مهران دارریام
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 یشلوغش کرد یواال... تو الک یچی: همهران
 بی.. حال و هوات برام غرشددناسددمی: مهران من تو رو بهتر از خودت مریام
 ستین

 ری: اممهران
 یدوباره شکست بخور خوامی: نمریام

 گوش کن ری: اممهران
شددده که تازه مهتاب  یینه مهران.. تو گوش کن.. رفتارات مثل همون روزا :ریام

 یبود دهیرو د
 چه خبره نجای: اگمیوار م زمزمه

 رهیچرا لحظه به لحظه ضربان قلبم باالتر م دونمینم
 کنم مهران؟ یمعن یسکوتت رو چ نی: اریام

... 
 : مهران با توام؟ریام

 ؟یبشنو یخوایم ی: چمهران
شتباه م :ریام سروش فقط از روکنمیکه من ا شق و غ ی... که  فا اون حر رتشیع

 رو بهم زده
ر که فک یزیکه اون چ کنمیندارم.. فقط دعا دعا م دنمیجرات نفس کشدد یحت

 درست نباشه کنمیم
... 
 ؟یگینم یچی: مهران چرا هریام

 : نترس حواسم به دلم هستمهران
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 بندمیرو م چشمام
 مهران؟ یچ یعنیحرف  نی: اریام

 پرسهیحرف دل من رو م مهران
.... 

 سکوت مسخرت آزارم نده نیبا ا نقدری: اریام
 مثل گذشته داغونم کنه ذارمینم یعنی: مهران

 رمیم وا
 : نهنالمیم آروم

 ؟ی: تو دوباره عاشق شدریام
ستم ست دارم همه  نهیشی.. بغض تو گلوم ملرزهیم د  کاب*و*س هی نایا ی.. دو

 باشه
 شمیدارم م کنمی: حس مکنهیزمزمه م نیغمگ مهران

 : چرا مهران؟... آخه چرا ترنم؟گهیتر از مهران م نیغمگ ریام
 شهیبخوام اشک تو چشمام جمع م نکهیا بدون

 : اون خودش عاشقه...ریام
 دونمی: ممهران

 گهید یکی: عاشقه ریام
 دونمی: ممهران

 : عاشق سروشریام
 دونمی: ممهران
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 براش رهیمی: مریام
 دونمی: ممهران

 ببره ادیبار هم نشد سروش رو از  هیچهار سال  نی: تو اریام
 دونمی: ممهران

ه ک دونمیکه با خودش داره خوب م ییدنایجنگ نی: با تمام اگهیخشددن م ریام
 کنهیم شیسروش راض

 دونمیرو هم خوب م نی: امهران
خودت رو به  هیزندگ یو باز دار یوندیرو م نایا ی... همه دونمی: کوفته مریام

 نشست نجایبعد تو ا رهیآخ سروش جونش در م هی... ترنم با یکشیگند م
 یکنیم یکه دار هیچه غلط نی: مهران.. مهران.. مهران... اریام

 نهیهم دونمیکه نم یزی: تنها چمهران
 ا من؟...بگم آخه چرا مهران.. چر ادیبکشم.. داد بزنم... با فر غیج خوادیم دلم

با خودت و من  یکه دار هیچه کار نیپسددر.. پس ا یدونیرو م زیتو که همه چ
 یکنی... چرا داغونم میکنیم

 ؟یکنیم کاریبا خودت چ ی: دارریام
 دیاکه نب ییرو کسا ذارهیدست م شهی: از من نپرس... از دلم بپرس که هممهران
 بذاره

 : مهرانریام
 گهید یعشق ممنوعه  هی: باز هم مهران

مون تحمل  چکدومیه گهی: فقط تمومش کن... تو رو خدا تمومش کن.. دریام
 میداغون شدنت رو ندار
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: آره مهران... تمومش کن.. کنمیبا بغض زمزمه م دمویرو با غصه تکون م سرم
 تی.. دوسددت ندارم به خاطر من اذیپرسددتیکه م یتو رو خدا.. تو رو به هر ک

 مدت بدون نیکه تو ا ییونت رو بشددکونم.. تودل مهرب خوادی... دلم نمیبشدد
 یکرد میهمراه یچشم داشت چیه

 یزنیحرف م انشی: مگه شروعش دست من بود که از پامهران
 ...یوا-

 ...یکنیم کاریباهام چ یدار خدا
به  مین هیکه  کردنیهمه سدددال که همه بهت التماس م نی: بعد از اریام نگاه 

ال م چوقتیه یدونیکه م یرو کس یگذاشت چرا دست یاطرافت بنداز یدخترا
 شهیتو نم

 نداختیمهتاب م ادیچون رفتاراش منو  دی.. شادونمی: نممهران
ست.. وقت ی: پس هنوز چاره اریام ساس دار یه  یبه خاطر مهتاب به ترنم اح

 یببر ادیاون رو از  یتونیپس زود هم م
اون  یول نداختیم مهتاب ادیپسددر.. من گفتم منو  ی: هنوز هم سدداده امهران

س ... حکنمیاز مهتاب به ترنم فکر م شددتریب ریاخ یروزا نینه االن... ا لیاوا
 رهیگیاحساس دوست داشتن داره بال و پر م نیکم کم ا کنمیم

 فتمیتا ن رمیگیم واریرو به د دستم
 یاحساس بال و پر بد نیبه ا یبخوا یکنی: تو غلط مریام

 خندهیتلخ م مهران
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 ی.. دوست ندارم باعث آزارش بشم ورهیگیم شیآت تشیهمه مظلوم نیاز ا دلم
مطمئننا  یبه سددروش بله نگم ول چوقتیه دی.. شددادمیدارم آزارش م دونمیم

س میرو هم تو زندگ یا گهیکس د چیه تونمینم سم یوارد کنم... تنها ک ش که ا
شه... مهران هم برام مثه بق سرو شده  ست.. مثل طاهر.. م هیتو قلبم حک   ثله

 مانی.. مثل پمانی.. مثل نرریام
 رهیگیخودش م وونهید دمی: من که نم مهران

 برمی: ترنم رو با خودم مریام
 یبریجا نم چی: تو اون رو همهران

 یداغون بش گهیبار د هی ذارمیماندانا.. نم شیپ برمی.. مبرمی: مریام
گه زنده مشددمی: نممهران تاب ا ندی.. مه قیه کردیم یو زندگ مو داغون  تچو

شبخت هم مشدمینم ض شدی.. اون اگه خو بودم.. من از مرگ مهتاب  یمن را
کهیداغون شددددم.. از ا کهینبود.. از ا ن ته هنوز  ن خودم پرپرش کردم.. درسدد

ست ول سبت به ترنم نوپا سم ن سا ه ک نیرو دارم.. هم دهیباز هم همون عق یاح
ض شه را شبخت با شه و زندگمیترنم خو ست دارم با کنه.. اون هم  ی.. فقط دو

 همونطور که خودش دوست داره
 شهیو رو م ریدلم ز شیهمه مهربون نیا از
 : اما..........ریام

گه حرف خوامی: نممهران نه... ا باه من رو تکرار ک گه  زنمیم یسددروش اشددت ا
که  هنیفقط و فقط به خاطر ا دمیاز خودم نشددون م یاگه رفتار کنمیم یبرخورد

شته ه ست دارم  دیاش رو باسروش بفهمه قدر دا بدونه.. من درسته ترنم رو دو
 ستخوایرو نم وش.. اگه ترنم سرکنمیدرازتر نم ممیپام رو از گل چوقتیه یول
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ض کردمی... اونقدر بهش محبت مکردمیدرنگ نم سش رو  یکه را شان شه   هیب
 دمیبار طعم شکست رو چش هیکه  یبا محک بزنه.. اون هم با من.. من گهیبار د

اما االن که از تو چشددماش عشددق به سددروش رو  کنمیدرک م یبه خوبترنم رو 
م که کنم و باعث بشدد کیبا حرفا و رفتارام سددروش رو تحر تونمیفقط م نمیبیم

به  ایتو دن چکسیسددروش هم مثل من وسددط راه جا نزنه.. دوسدددت ندارم ه
شه.. روز شت من دچار ب ست خورده تو خونه  یسرنو شک سروش رو   یکه 

که  دمیزود فهم یلی شدیم یو عصب زدیکه چطور با ماندانا حرف م دمیماندانا د
مهتاب  ادیترنم مرده من  میکردیمثله منه... اون روزا که همه مون فکر م یکی
ساله ن یبچه  هیوگرنه  فتادمیم سروش کل کل کنم جر و  ستمیدو  که بخوام با 

ش سروش خ هینیبحث راه بندازم اما با عق ن شه و برراحت  الشیمن ممکنه   یاب
نهاتر داره ت ازیهمراه ن هیبه  تیموقع نیمدت پا پس بکشدده و ترنم هم که تو ا هی

 میسلو ت دونمیرو خوب م کنهیترنم سروش رو رد م نکهیا لیاز گذشته بشه... دل
سروش حت  یلخودش ک شیکه ترنم پ شهیمدت کوتاه باعث م هی یبرا یشدن 

چرا  ی... فکر کردسددتین یخوب تیاشددتباه بکنه... ترنم االن تو وضددع یفکرا
صرار کن صحبت کردم که به ترنم ا سه  یباهات  سروش بمونه وا شرکت  که تو 

صت بیم نکهیا سروش فر ستم  شه. یبرا یشتریخوا شته با .. اثبات خودش دا
سه هم که  ماریسروش به وجود م یترس رو تو نیکه با رفتارا و برخوردام ا نهیوا

 اون نباشهمال  گهیممکنه ترنمش چند ساعت د
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شکام ستام جلو سیصورتم رو خ ا صد رمیگیدهنم رو م یکردن با دو تا د  یاتا 
حد به فکر من بود..  نیکه مهران تا ا شددهیام بلند نشدده.. باورم نم هیهق هق گر

 نمیبیشادش رو م یچهره  شهیمن هم
 ؟ی: پس خودت چریام

و سددروش  من ریام یدونیوقته که روشددن شددده... م یلیمن خ فی: تکلمهران
.. هر دو تامون اشددتباه می.. هر دو تامون عاشددق شدددمیهم هسددت هیشددب یلیخ

من و  نیفرق ب یدونیاما م می.. هر دوتامون عشددقامون رو از دسددت دادمیکرد
 یراب یفرصت چیکه اون فرصت جبران داره و من ه نهی...فرقمون اه؟یسروش چ

ندارم... شدددا  کیبا تموم کوچ به نظر برسددده اما کیتفاوت وچ نیا دیجبران 
از  شددتریسددروش ب میبه ماجرا نگاه کن قتریدق میبزرگه... اگه بخوا یادیبودنش ز

ش یلیمن حق داره... چون من خ ست ک  دمیزود به خاطر خونوادم از مهتاب د
حرفا ترنم رو ترک کرد... اون فکر  نیمدرک و ا یکل دنیسروش به خاطر د یول
سددروش بودم ممکن بود  یه جابهش خ*ی*ا*ن*ت شددده... من هم اگ کردیم

کار رو  نیهم ادیسددروش بود به احتمال ز یجا یکار رو کنم.. هر کسدد نیهم
ه اگه ک ستمیمن مطمئن ن یسالها عاشق ترنم بود ول نی... سروش تموم اکردیم

 موندمیباز هم عاشق م ومدیسر من م ییبال نیچن
 : مهرانگهیمتاثر م ریام

 یلی... سدروش خسدتیحرفا ن نیو ا یتگ: باور کن قصددم از خودگذشدمهران
من و  یبرا یاتفاق نیترنم بود و چن یاگه مهتاب هم جا یعاشق تر از منه... حت

مسدددائل  نجوری... من در مورد ازدمیحرفا رو م نیباز هم هم ومدیم شیاون پ
بدتر...  گهیعاشددق طرف هم باشددم د ی... مخصددوصددا وقترمیسددخت گ یلیخ
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 یوقت ی... درسته ترنم خ*ی*ا*ن*ت نکرد ولاصال تحمل خ*ی*ا*ن*ت ندارم
... من اگه به کردیفکر رو م نیبود هم یبه ضرر ترنم بود خب هر مرد زیهمه چ

 همه سال با خودم بجنگم و ازدواج نکنم نیسروش بودم محال بود ا یجا
ستی... مطمئن باش تو هم نمیکنی: فکر مریام شق  ی... وقتیازدواج کن یتون عا
 را سختهدل کندن ب یشیم

شق نم یول دونمی: نممهران سروش عا صد مثله  ضموندمیصد در   وقتا ی... بع
 سوزهیسروش م یدلم برا

 ؟یبه ترنم بگ یخوای: مریام
 رو؟ ی: چمهران

 : در مورد احساستریام
 ؟یشد وونهی: دمهران

 .........دی... گفتم شادونمی: نمریام
 : اصال و ابدامهران

 : اگه..ریام
 ؟یاگه چ :مهران

 ؟یکنیم کاریسروش رو قبول نکنه چ چوقتی:ترنم هریام
 با من فکر کنه یکه به زندگ کنمی: مجبورش مگهیم یمکث چیبدون ه مهران

 شنیاز شدت تعجب گرد م چشمام
 ؟ی: چریام
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اشه که ب نی.. اگه ترنم واقعا قصدش اکنمیدفعه اشتباه گذشته رو نم نی: امهران
با زجر و عذاب  دمیکنه اجازه نم رونیب شیسددروش رو از زندگ تا آخر عمر 

 کنه یزندگ
 : اما اون سروش رو دوست دارهریام

 دونمی: ممهران
 ؟یحرفا رو بزن نیا یتونی: پس چطور مریام

ه ک یدر صورت یدو نفر بهم برسن ول نیکه ا کنمیرو م میسع ی: من همه مهران
 شمیخودم وارد عمل م فتهیاتفاق ن نیا

 ... اون دوستت ندارهیحرف رو بزن نیا یتونیچطور م: ریام
 شددهیکه مثل هم دونمیخودم از االن م یول جنگمی: دارم با احسدداسددم ممهران

اج ترنم با سددروش ازدو ای ریرو گرفتم ام ممی... تصددمشددهیقلبم م میعقلم تسددل
 بکنه یو بدبخت ییتنها ریعمر اس هیکه خودش رو  دمیاجازه نم ای کنهیم

 نجایز اا شدددیم کاشی... اکنندیتو قلبم فرو م زیخنجر ت هیکه دارن  کنمیم حس
 من رو نشناسه چکسیبرم که ه ییجا هیفرار کنم و به 

مونه.. ب شتیترنم پ دادمیاجازه نم چوقتیه شهیم ینجوریا دونستمی: اگه مریام
 من بهت اعتماد داشتم مهران

 : من هم از اعتمادت سواستفاده نکردممهران
 یمثل برادر پشتش باش خواستمیم :ریام

 ینگفته بود ی: ولمهران
 یدیفهمیم دی: خودت باریام

 دمیکه نفهم یدی: دمهران
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نداشتم  ینبود من مخالفت شیاگه سروش تو زندگ هیخوب یلی: ترنم دختر خریام
 یتو با ترنم ازدواج کن خوادیاالن دلم نم یول

و ر نی.. اشددمینم شیمن وارد زندگترنمه  هیکه سددروش تو زندگ ی: تا روزمهران
 مطمئن باش

 رو بفهم نیقلب ترنمه.. ا هیشگی: سروش صاحب همریام
 دوسددت هیعشددق باشدده.. اگه سددروش نبود من به  دیحتما نبا ی: تو زندگمهران

 کنمیترنم رو کنار خودم دارم حس م ی.. وقتدمیم تیداشددتن سدداده هم رضددا
که با ترنمم نبود مهتاب رو از  ییاهمون مهران گذشددته ها هسددتم.. تو لحظه ه

 رنیگیم قتیمن در کنار ترنم رنگ حق ی.. خنده هابرمیم ادی
 ؟یکنیم کاری: اگه ترنم و سروش با هم ازدواج کنند چریام

که خندون و شاد  شمی.. خوشحال مکنمیم یزندگ شهی.. مثل همی: زندگمهران
بازنمشیبب با تموم لج نار سددروشددده حس م یوقت هاشی..   یآروم و ب کنمیک

 کنهیدغدغست.. انگار ترساش رو فراموش م
س نیاز ا شتریب ترسمی: مریام ش رشیا  یزیچ هی. ما بمونه.. شیپ ادی... بذار بیب

 ...کنمیهم سرهم م نایمامان ا یواسه 
و اون رو ببره... مامان و بابا با  ادیتا داداشددش ب مونهیم نجای: نه... ترنم امهران

در مورد مهتاب اونجور قضدداوت کردن  یوقت شددونیشددنفکررو یاون همه ادعا
 گنیالبد در مورد ترنم هم بد م

 ی: هنوز ازشون دلخورریام
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شون بگذرم...  یبه خاطر ظلم تونمی: تا عمر دارم نممهران که در حقم کردن از
 بشنوم یزیدوست ندارم چ گهیدر مورد بردن ترنم هم د

 امان و بابا.......تا م کنمیجور م یبهانه ا هی: من ریام
 بشنوم یزیچ خوامیمورد نم نی: در اگهیم تیبا عصبان مهران

 یکله شق شهی: مثل همریام
نگو... دوسددت  یزیبه ماندانا هم چ یکشددش نده.. راسددت یخودی: پس بمهران

 ماندانا و ترنم بهم بخوره نیندارم بخاطر من ب
طر که به خا ستیانصاف ن یاونقدرا هم ب گهیماندانا د یول گمینم یزی: چریام

 تو دست از ترنم بکشه
کنه و  یاز من طرفدار ادی: باالخره برادرش هسددتم ممکنه ناخواسددته بمهران

 ترنم بشه هیباعث ناراحت
شریام سته دل خو سروش نداره ول ی: در که ترنم  دونهیرو هم خوب م نیا یاز 

 گهید احمق ی پسره نیا دیاز من پرس شبیعاشق سروش باشه... د تونهیفقط م
 از ترنم نگرفت؟ یسراغ

 ادیم شیپ یچ مینیبب دی: باگهیو م کشهیم یآه مهران
 یبه حرفام گوش نکرد چوقتی: هریام

ه ب یا زهیم زهیر یادی: آخه زگهیم طنتیو با شدد شددهیلحنش عوض م هوی مهران
 یایچشم نم

 نهیشیرو لبام م یاشکام لبخند ونیم
مهتابت  کاشی.. ا؟یهسددت ی؟... تو واقعا کمهران یهسددت یمبگم: تو ک آروم

 یخوشبخت شدن قیزنده بود... تو واقعا ال
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 ؟یستیهم دست بردار ن تیموقع نی: مهران تو اریام
خورده ازت حساب  هی ی... جذبه مذبه هم که ندازگمی: جان تو راست ممهران

 ببرم
 : از دست توریام

و  زنهیسروش خانش زنگ م نی انشده.. حاال داریدختره چرا هنوز ب نی: امهران
کنه پسددره من رو فحش  ریدختر د نیا قهی.. دو دقارهیپدر من بدبخت رو در م

 کنهیبارون م
 کن داریبرم.. تو هم برو ترنم رو ب گهی: من دریام

 برسم تی: برو.. شرتو کم کن که من هم برم به زندگمهران
ستم وگرنه با ... خوبه من تو اون خرابای: خودت هم زودتر بریام ر د دیشده ه

 یگرفتیاون شرکت رو گل م
 دهیو دستور م نهیشی.. فقط مکنهیکه کار نم سی: برو بابا... رئمهران

گاه م ریام به مهران ن که داره  نهیهمونجور  گه تو گهیو م ادیم رونیاز در ب ک : ا
مدیشددرکت م عال یحرف یدادیو دسددتور م یو ناب ما ج تو  شدددهیهم ینبود ا

 کنهیو پشت تلفن دستور صادر م یکشیاز مرختخوابت در
 دمیرو انجام م فمیکه وظ نهی: مهم امهران

 : آره ارواح ع.............ریام
 مونهیمن حرف تو دهنش م دنیو با د گردونهیسرش رو برم ریام

 ؟یشد؟.. ساکت شد ی: چمهران
... 
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صممهران  شتریبعد ببه  نیو از ا یرفتارت رو ع*و*ض*ی کن یگرفت می: نکنه ت
 ؟یاحترام بذار ستیبه رئ

... 
ستی.. حاال احترام زی: بابا تو از خودمونمهران ست ول سیبه رئ رد  یواجب ه

 .....یکه کال الل بش ستیالزم ن گهید
 : ترنمگهیبهت زده م ریام
 از دهیپر یو بعد از چند لحظه با رنگ شددهیمهران سدداکت م رفیحرف ام نیا با

 شهیاتاق خارج م
 شنیم یاز قبل جار شتریمهران اشکام ب دنید با

 برهیم یپ زیمن به همه چ هیاشک یچچشما دنیبا د مهران
 ..یعنی: ترنمف من.. مهران

 زنهیبه موهاش م یو چنگ دهیم رونیحرص نفسش رو ب با
 ارهیرو به دست م شیذات هیاز چند لحظه مکث باالخره خونسرد بعد

 ؟یهست نجایا ینم تو از ک:ترگهیو م زنهیم ایرو به در دلش
 : از اولشکنمیلب زمزمه م ریو ز رمیگیرو ازش م نگام
 دونمیهم به سمت اتاقم م بعد
 : ندهگهیکه م شنومیرو م ریام یصدا فقط
 هق کنمیم یو سددع کنمیتخت پرت م یخودم رو رو رسددمیبه اتاقم م نکهیهم

 هقم رو تو گلوم خفه کنم
 که با گذر زمان هم آروم نشدم دونمیرو م نیچقدر گذشته فقط ا دونمینم
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که  منیبیو مهران رو م چرخونمیباز و بسته شدن در سرم رو به عقب م یصدا با
سمت من م یبا لبخند سرد نی.. اادیمهربون به  شش رو بعد  یهمه خون و آرام

 کنمیاون حرفا درک نم دنیاز شن
 نهیشیتخت م رو
 بگم خواستمی: نمگهیم ینیلحن غمگ با

 رمیگیو نگام رو ازش م نمیشیبا خجالت م دمیهم که رو تخت دراز کش من
 احساس اشتباه بود نی: شروع اکنمیم زمزمه
 : چرا؟مهران

 چون... چون من...-
بگم سددروش رو دوسددت دارم.. دوسددت ندارم  شددهی.. روم نمکنمیم سددکوت

سددرم رو هم پشددت  گهیبرم و د نجایاالن از ا نیهم خوادیناراحتش کنم...دلم م
 ؟یک شیکجا؟... پ ینگاه نکنم ول

 ی: چون سروش رو دوست دارمهران
... 

 : ترنم با تواممهران
 نگاش کنم کنهیمجبورم م متیو با مال رهیگیچونم رو م آروم

 درسته؟ ی: چون سروش رو دوست دارمهران
 مهران-

 کنم تیمجبور به کار خوامی: من که نممهران
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ه بتونه بتپه ک یکیدلت واسدده  دی.. تو بایتم داشددته باشدددوسدد دیتو اصددال نبا-
شه.. دلم نم شقت با شه... که عا شته با ستت دا شبختت کنه.. که دو  خوادیخو

 باعث شکست دوبارت بشم
 یشی: نممهران

 آخه چرا من؟-
 : چرا تو نه؟!مهران

 تپهیم گهید یکی یچون من قلبم واسه -
 یعد از مدتها اعتراف کرددختر خوب... خوبه که ب نی: آفرمهران

 مسئله داره نیبه ا یچه ربط نیا-
سروش رو انتخاب کنمهران بهت ندارم.. چون  یمن کار ی: ربط داره... اگه تو 

به خاطر موضددوع بچه از  یاگه بخوا یول دونمیمن هم تو رو حق سددروش م
 یرو تباه کن تیزندگ ذارمیمن نم یسروش دست بکش

 کنمیاخم نگاش م با
 ینگ یبه کس یقول دادتو -

 قول ندادم که عاشقت نشم ی: آره ولمهران
 ؟یزنیم هیحرفا چ نیمهران ا-

که امروز همه  ییاز اونجا یبهت بگم ول خواسددتمی: حاالل حاالها نممهران
س .. من حیحقته که بدون یعنیبدم..  حیمجبورم برات توضدد یدیرو فهم زیچ
. تا خودمو بهت ثابت کنم.. یبد بهم فرصت خوامینم یدوستت دارم ول کنمیم

ه اما اگ ذارمیو به عشق تو وسروش احترام م دارمیگود نگه م رونیمن خودم رو ب
 نمیبیمن ینیعقب نش یبرا یلیدل چیه گهیاون موقع د یبفمم سروش رو رد کرد
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 یزنیرو بهم م ییحرفا نیچن یکه دار ییتو نیکه ا شهیباورم نم-
ست یبار همه  هی: من مهران ست  یزیچ گهیرو باختم د ستمیو ن ه سه از د وا

 یو درست انتخاب کن یرو بدون زیهمه چ دمیم حیدادن ندارم... ترج
رو  قتی: حقدهیادامه م تیو با جد ارهیبگم که دسددتش رو باال م یزیچ خوامیم

 به سروش بگو
 ؟یچ-

که تو و  میدونی... هم من هم تو خوب مرینگ میسددروش تصددم ی: به جامهران
... دونمیمخالفتت رو با ازدواج م لی.. دلنیرو دوسددت دار گهیوش همدسددر

که بعد از سروش هم به خاطر عشقت به سروش و هم به خاطر  دونمیخوب م
فکر رو از سددرت  نیپس ا یکنیبه ازدواج فکر نم چوقتیه دتیمشددکل جد

ه مثل من ک یکیکن که بعد از پس زدن سروش دست از سرت بردارم...  رونیب
 کنهیبار دوم اون اشتباه رو تکرار نم یر اشتباه کرده برابا هی

 نبود مهران نیقرارمون ا-
 کرد... شینیب شیپ شدددهینم گهیکاره دله د یخانوم خانوما ول دونمی: ممهران

ندهیخودش دل م باره کنهی.. خودش داغون مب رو از نو  رونهیو هی.. خودش دو
 سازهیم

 کنمینگاش م فقط
 : بهش فکر نکنگهیو م هزنیم یکمرنگ لبخند

 شهیمگه م-
 یتونی: آره.. مگه من نتونستم؟.. پس تو هم ممهران
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 شمیتخت بلند م یرو از
 : کجا؟مهران

 جواب دادن هم ندارم یحوصله  یحت
 : شرکتکنمیلب زمزمه م ریز فقط

 رسونمتی: واستا خودم ممهران
 نه-

 : اما......مهران
رو  میسددع ی: مهران من همه دمیو ادامه م مپریتر از قبلوسددط حرفش م یجد

مه چ کنمیم که فراموش  کنمیو از تو هم خواهش م کنمیرو فراموش م زیکه ه
 کن
.... 

 گمیم یچ یشنویمهران م-
 ذارمینم شیمن پا پ تهی: ترنم تا سروش تو زندگمهران

... چه کنارم باشده چه دور از من مونهیم میتو زندگ شدهیهم یسدروش واسده -
 شهبا

 نمیشیمن ساکت نم یسروش رو از خودت برون ی: نه ترنم.. اگه بخوامهران
 : مهرانگمیناله م با

ا تنه یخوایاالن م دونمیدنبالت.. م امیخودم م ی: برو به سالمت.. عصرمهران
 دنبالت امیم ریام نیمن با ماش یمن بر نی... پس بهتره با ماشیباش

 ای: نگمیو م شمیم یلرزون نفس
 : ترنمانمهر
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اگه سروش هم قبول  ی.. حتشناسمیمهران فراموشم کن.. من خودمو خوب م-
 باشم یا گهیمرد د یرایپذ تونمینکنم باز نم

 شده رتیربع د هیاالن هم  نیشرکت.. تا هم ی: بهتره برمهران
من  به ی... انگار خوششمیاز اتاق خارج م دمویسرم رو با تاسف تکون م فقط

... محاله سدددتین نجایمن ا یجا گهیکه د دونمیرو خوب م زیچ هی.. ومدهین
شا شتریب نیمهران از ا خوامیخونه... نم نیبرگردم به ا شه.  سته ب آدم  دیبهم دلب

شا یبد شم..  شا دیبا شم..  شناس با سپا دیهم نمک ن  ایآدم دن نیتر سهم نا
ر بکنم... درسددته من در برا دواریام یخودیرو ب یکیکه  سددتمین یباشددم اما آدم

کوتاه اومدن بخاطر عشددقه  نیا دونمیرو خوب م لشیاما دل امیسددروش کوتاه م
سبت به مهران ه س چیاما من ن سا ساس دِ  یاح .. یو برادر نیندارم به جز اح

 نیکرد.. هم تیحمارو داره که از من  یاون برام حکم برادر
 شیمهران راه شددرکت رو در پ نیو بدون توجه به ماشدد شددمیخونه خارج م از
 رمیگیم
باره گند زد ی: گند زدکنمیلب زمزمه م ریز از اول به حرف  دی.. نبایترنم.. دو

 یکردیگوش م ریام
االن کجا رو  نیکجا رو داشدتم برم؟... هم ی: ولگمیو با بغض م کشدمیم یآه

بار هم از من  هی یبرا یسددال حت 4 نیا یکه تو یپدر یدارم برم؟... برم خونه 
نکرده که بخواد خبرم کنه..  دایپ یکه هنوز خونه انکرد... طاهر هم  تیحما

 کنهیم لمبه حا یفکر هیاگه موضوع مهران رو بهش بگم صد در صد 
 دمیرو تکون م سرم

http://www.roman4u.ir/


 1739 شقعبه دیار سفر 

وجه مهران رو  دی.. نبادهیبرام زحمت کشدد یلیبگم.. مهران خ دیاما نه.. نبا-
 طاهر خراب کنم شیپ

... 
 هیهمه مدت بخوام  نیبعد از ا هیانصدداف یب یلیکنم؟... خ کاریپس چ ایخدا-

عه ا نه.. وقت یهم نگم... ول یچیبرم و ه یدف ند باز رفتن بهتر از مو  ینه.. 
 برم دیبا هیجوابم به مهران منف دونمیم
جا» خت؟... طور یبر یرو دار ک جا و  یزنیحرف از رفتن م یبدب گار  ان

 «مکانش آماده هست
 خورمیو به حال زار خودم افسوس م زنمیم یپوزخند

باز نم- باشددده  ن رفت نی... اارمیب هیبق یبرا یلیچه دل دونمیمکانش هم جور 
 سوال داره یجا ایلیخ یبرا میناگهان

 سددتگاهیبه ا یکه ک فهممیکه خودم هم نم شددمیغرق م الیتو فکر و خ اونقدر
 شمیو سوار اتوب*و*س م رسمیم

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

به اتاق خودم  خوامی... بدون توجه به اطراف مشددمیزار وارد شددرکت م یحال با
 ستمیمیسر جام وا یمنش یبرم که با صدا

 : کجا؟یمنش
 دیبا هم نی: تو اتاق کارم.. واسدده اگمیو م گردمیبه عقب برم یحوصددلگ یب با

 جواب پس بدم
 یهم طلبکار زیچ هی یاومد ری: دیمنش
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صبان خوادیم دلم سر ا تمیتمام ع ش نیرو  شمام رو م یخال یمن و  دمبنیکنم.. چ
 خودم رو کنترل کنم کنمیم یسع

 ستی.. هنوز اتاقت آماده نستیتو ن یگفتن اون اتاق مبرا نیراست ی: آقایمنش
 به کارم برسم؟ دیپس بنده کجا با-

 ؟یدونینم یبگ یخوای: مگهیو م زنهیم یپوزخند
 رمیو به سمت اتاق سروش م کنمیراهم رو کج م یو عصب کالفه

 : خوش بگذره خانم مهرپروریمنش
 یاومدم نه واسددده  نجایکار به ا ی: بنده واسددده گمیم ندازمویبهش م ینگاه

 یخوشگذرون
 : کامال معلومهیمنش

 شددنومیسددروش رو م یصدددا نکهی.. همزنمیو در م دمیتکون م یحرص سددر با
 بندمیتو اتاق و در رو م پرمیم عیسر

 : سالم خانوم خانوماسروش
به پسدددت م نکهیبدون ا دمویوابش رو مج یرلبیز  یت.. حرمیم زمینگاش کنم 

 رو هم ندارم یجر و بحث در مورد اون اتاق کار کوفت یحوصله 
 ترنم؟ ی: خوبسروش

 ممنون-
 ...ندازمیبهشون م یو نگاه دارمیبرم زیم یرو از رو متنا

 شده؟ یزی: چسروش
 نه-
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 نکنه چمیسوال پ نیز اا شتریتا سروش ب کنمیرو مشغول کارم م خودم
جایفکر و ذکرم اصددال ا یول فا سدددتین ن به حر  ...کنمیمهران فکر م یفقط 
شتباه کردم رفتم تو خونه  فهممیکنم؟... حاال م دیبا کاریچ دونمینم که از اول ا
 یمتوجه  یوقت شهیمثله هم یول بهیپسر غر هی ی

 اومده بهم بگو شیپ ی: ترنم اگه مشکسروش
 یچشددما دنیکه با د دونمی.. خوب مکنمینگاش نم ارموینمسددرمو باال  یحت

 ستیول کنه ماجرا ن گهیپف کرده و سر و ضع نابسامونم د
 ستین یزیگفتم که چ-

 ؟یخوب بود شبی: پس چرا صدات گرفته.. تو که دسروش
 به کارم برسم؟ یبذار یحرف نزن شهیم-
 شناس فهی: به کارت برس خانوم وظگهیحرص م با
 دونمیاصال نم یول کنمیو شروع به ترجمه م کنمیرو به روم نگاه م یها برگه به
سم اسمینویدارم م یچ صال حوا شاستین نجای... ا بهتره با طاهر تماس  دی... 
 امیب رونیمهران ب یاز خونه  خوامیمردم م یبگم بخاطر حرفا رمویبگ

کردم رو هم که ترجمه  یهمون چند خط ندازمیخودم م یبه نوشددته ها ینگاه
سر شروع م دمویتکون م یپر از غلطه... با حرص  از ب یول کنمیدوباره از اول 

سو .. آخه من کنهیو حال من رو منقلب تر م شهیمهران پر م یحرفا یفکرم به 
شم تا  انمیرفته بودم دور از اطراف شد رمیخورده آروم بگ هیبا م و اما نه تنها آروم ن

بلکه باعث  دادنیبه من نشددون م هم هر روز خودشددون رو انمیاطراف یهمه 
 کاریچ دونمیو نم دهیمسددئله بدجور آزارم م نیهم شدددم.. ا گهیکس د هیناآروم

ا خونه دسددت و پ هیبگم... بگم زودتر  یکنم... مثال به طاهر زنگ بزنم چ دیبا
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سه ر ادیکن.. خب ب سه روز رو  نیجوره بعد من بگم هم گهید وزبگه تا دو  دو 
دو سدده  نیا یهمه اونجا موند نیا گهیمونم.. خب به من ماونجا ب تونمیهم نم

هم کنم ممکنه شک کنه...  خودیروز هم دندون رو ج*ی*گ*ر بذار... اصرار ب
مدت دسددت از پا  نیدر مورد مهران بد فکر کنه چون تو ا یکسدد خوادیدلم نم

 زنهیاالن هم به نفعه من حرف م یخطا نکرده.. حت
 تی... باز هم پر از غلط و اشتباهه.. با عصبانفتهیچشمم به نوشته هام م دوباره

 رمیگیدستام م نیو سرمو ب کنمیخودکار رو پرت م
.. به کل حضددور فتمیم تمیموقع ادیو تازه  شددنومیسددروش رو م یقدمها یصدددا

 سروش رو فراموش کرده بودم
 : ترنم چته؟سروش

 دارمیخودکار رو دوباره برم دمویپام رو تکون م تیعصبان با
 : ترنم با توام؟سروش

 یچی: هگمینگاش کنم م نکهیا بدون
 رهیگیدوباره کارم رو شروع کنم که سروش خودکار رو ازدستم م خوامیم

 : ترنم به من نگاه کنسروش
 شمیم رهیکارم خ زیتوجه به سروش به م یب

سرت رو باال بسروش و که ... ت؟یکنینگام نم یاومد ی.. چرا از وقتنمیبب اری: 
 یخوب بود شبید
 زودتر کارم تموم بشه خوامیاالن هم خوبم فقط م-
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ستش سرارهیرو به طرف چونم م د شمیسرم رو عقب م عی...  اون طبق  یول ک
 ی افهیق دنیو با د ارهی... سددرم رو باال مرهیگیو چونم رو م شددهیم روزیمعمول پ

 ؟یکرد هی: تو گرگهیمن بهت زده م
 زنمیدستام عقب مدستش رو با  دمویرو تکون م سرم

 شده؟ یبهم بگو چ زمی: ترنمف عزسروش
... 
 کنمیمتنا نگاه م به

 : به من نگاه کن ترنمسروش
 ؟یخوایم ی: چگمیحرص م با

 ؟یکرد هیشده؟.. چرا گر یبدونم چ خوامی: مسروش
 نشده یزیچ-

 : ترنمسروش
... 
 : ترنمگهیم یبلندتر یصدا با
 ی: هان... چته؟.. هگمیم یبلند یو با صدددا مشددیاز جام بلند م تیعصددبان با

... چرا دسددت از سددرم هی.. هم تو هم بقنی.. خسددتم کردیترنم ترنم راه انداخت
م ن منیداریبر ن گ خوامی...  ند گه زوره.. ز م گم..  نم  یب ه ج برام  رو 

بهت  نای...مشددکالت من مال خودمه.. اگه دوسددت داشددتم زودتر از انیکرد
 گفتمیم
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منم  نی.. انگار باور نداره اکنهیگرد شده نگام م یا چشماو ب کنهیکپ م سروش
 یادیفشددار ز سددتیدسددت خودم ن یول زنمیدارم باهاش حرف م ینجوریکه ا

 کنم یخال یکیرو سر  تمیعصبان خوادیرومه و دلم م
و  ادی... سددروش کم کم به خودش مزنمینفس نفس م تیشددددت عصددبان از

 رهیاخماش تو هم م
که سددروش با  نمیبشدد خوامیرو از دسددت دادم.. م میژانر یهمه  کنمیم حس
 زنهیدر هم با دست چپش به بازوم چنگ م ییاخما

آخرت باشدده که  ی: دفعه گهیو با حرص م کنهیتو چشددمام نگاه م میم*س*تق
 یکسدد گهیبشددم د یکه عصددبان یدونیترنم.. م یدیجواب من رو م ینجوریا

 شهیمن نم فیحر
ستش ب خوامیم رمویگیرو ازش م نگام شم که با اون  رونیبازوم رو از د  یکیبک

 که نگاش کنم کنهیو مجبورم م رهیگیدستش صورتم رو م
گه بخوام چسددروش به هر ق یزی: من ا .. پس فهممیشدددده م یمتیرو بفهمم 

 خودت به زبون خوش زبون باز کن تا مجبورت نکردم
ر ون فشددداتند رفته چ یادیز شدددهی... انگار متوجه مکنمینگاش م یناراحت با

من و خودت رو  نقدری: آخه دختر خوب چرا اگهیو م کنهیدسددتاش رو کم م
 یکه چقدر نگرانتم وقت یدونیندارم... خودت م تی.. من که کار؟یکنیم تیاذ

شوره م شتریب یدیجوابم رو نم دلم  نمتیبیم ینجوریا ی... وقترمیگیاز قبل دل
و چته؟... اون از اول که که بهم بگ کنمیپس ترنم ازت خواهش م رهیهزار راه م

صال نگام نکرد یاومد رید ... اون هم از بعدترش که یو اون هم از بعدش که ا
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 یایب نکهیقبل از ا شددمیهم از االن که متوجه م نیاصددال حواسددت به کار نبود ا
 ... برام حرف بزنهشد ی... بهم بگو چیکرد هیگر یشرکت کل

ه دار یپسر چ نی... اکنهیغرق م و من رو تو چشماش کنهیگونمو نوازش م آروم
 کنهیم کاریداره چ دونهیهسددتم... خوب م داشیو شدد ریاسدد نجوریکه من ا

حواسددم فقط به نگاه  ی... همه سددتین میاز اطراف حال یچیبرعکس من که ه
 مهربونشه
با انگشدددت اشدددارش گونمو نوازش م همونجور : بهم بگو گهیآروم م کنهیکه 

 یشونیناراحت و پر نقدریشده که ا ی.. بهم بگو چزمیعز
... 

 ؟یخانم ادیباعث شد اشکات در ب ی: کگهیو م زنهیم یمهربون لبخند
 : مهرانکنمیزمزمه م رلبیز ناخواسته
 ؟ی: مهران چشنیم یپر از نگران چشماش

 ؟یچ-
 ؟ی: ترنم با توام... مهران چگهیو م دهیتکونم م آروم
 زدم دیجدگند  هیباز  فهممیو م امیبه خودم م تازه

 هان؟-
 : ترنمسروش

 کنمیو متنا رو ترجمه م دمی.. االن کارا رو سر و سامون میچی.. هیچیه-
صبان سروش هران م گمی.. مکاریچ خوامی: ترجمه مگهیو م دهیتکونم م تیبا ع

 ؟یچ
 شهیفشار وارده به بازوم صورتم جمع م از
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 سروش ولم کن... بازوم درد گرفت-
 شهیحرفام نم ی... انگار متوجه کنهیم رشتیدستش رو ب فشار

 کرده؟ ی: بهم بگو مهران چه غلطسروش
 به خدا یچیه-

ست مگهیبا حرص م سروش ضعف من و بعد همد خ یذاری: د  یلیرو نقطه 
 یچیه یگیراحت م

 شهیشدت درد اشک تو چشمام جمع م از
 کرده؟ یمهران چه غلط گمی: بهت مسروش

 ترنم ی: باشه خودت خواستهگیم نهیبیسکوتم رو م یوقت
 از خودش رمیم ینذاشت یبرام چاره ا گهی: ددهیو با خشم ادامه م کنهیولم م هوی
 پرسمیم
 ؟یچ-
 زنهیم یشخندین

خودته... روزگار پسره رو  یافتاد پا یاالن بدون هر اتفاق نیاز هم ی: ولسروش
 کنمیم اهیس

 رهیم زشیه من به سددمت متوجه ب یاون ب یول کنمیو مبهوت بهش نگاه م مات
 زنهیچنگ م شهیو به کتش که پشت صندل

 ؟یریم ی: کجا دارگمیم ناخواسته
 کنم اهیرو که اشکت رو در آورده س یتا روزگار کس رمی: مگهیاخم م با
 رهیو به سمت در م کنهی.. پشتش رو بهم مکنمیترس نگاش م با
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 نه...-
 .. نرو: نه سروشگمیو م رسونمیدو خودمو بهش م با

 برم؟ دی: چرا نباگهیو م گردهیبه عقب برم متعجب
 هوم-

 کرده... آره؟ تتی: اذگهیو م دهیخودش رو به خشم م یکم تعجبش جا کم
 دهیاز قبل من رو به عقب هل م شتریب یتیعصبان با

 ذارمی: زندش نمسروش
 کار نکرده چی: نه به خدا.. هگمیو م زنمیدستاش چنگ م به
شده؟.. تو که من رو  ی: پس چگهیو م کنهیپرت م نیزم یرو روخشم کتش  با

 یکشت
سمیم سر یدروغ هیتا  کنمیبره اونجا دعوا بندازه... فکر م تر  عیسر هم کنم که 
 و تو دونمیکن وگرنه من م رونی: فکر دروغ گفتن رو از سرت بگهیم
 سروش-

 شده یبگو چ االی: سروش
.... 

 بگمنکن به طاهر هم  ی: کارسروش
 : نهگمیم عیسر

 : پس بهم بگوسروش
 بفهمه یکس خوامینم-

ه شدددده من ب یتو به من بگو چ زمی: عزگهیو م شدددهیکمتر م کمی تشیعصددبان
 گمینم چکسیه
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 کنمینگاش م مشکوک
 آخه؟-

 اما و آخه نداره گهی: دسروش
 و برهیخودش م زیخورده نرم تر شدددم من رو به سددمت م هی شددهیمتوجه م یوقت

و دسددتام رو  زنهی.. خودش هم جلوم زانو منمیبشدد شیرو صددندل کنهیورم ممجب
 رهیگیآروم تو دستاش م

 : ترنم بهم بگوسروش
 کنمینگاش م فقط

 کنمی: خواهش مسروش
 : مهران....کنمیناچار زمزمه م به

 ؟ی: مهران چسروش
 : مهران دوستم دارهگمیو م کشمیم یآه
 زنهیم خیدستام  و دستاش تو کنهیزده نگام م رتیح
 ؟یگفت ی: تو چگهیم یناباور با

... 
 ؟یگفت ی: ترنم تو چسروش

 سروش من......-
 ؟یگفت ی: گفتم تو چگهیو با داد م شهیم بلند
دوباره رو  شهیو باعث م دهیکه هلم م شمیبلند م یصندل یهم آروم از رو من

 شهی... روم خم مفتمیب یصندل
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 .. درسته؟یکه آزارم بد یحرف رو زد نی: اگهیشده م دیکل یدندونا نیب از
به دو طرف تکون م سددرم مه م دمیرو  نه سددروش.. من کنمیو آروم زمز  :

 فقط........
 کوبهیم واریو محکم به د دارهیرو برم زشیم یرو تلفن

اون حرفا و اون  دونسددتمیع*و*ض*ی... م ی: غلط کرده پسددره گهیداد م با
 رسمیبش رو م.. حساستیمنظور ن یحرکاتش ب

 کنمیترس به سروش نگاه م با
 : اونقدر به خودش جرات داده که بهت ابراز عالقه کنهسروش

 شهیوارد م یبا نگران یو منش شهیاتاق باز م در
 شده؟ یچ نیراست ی: آقایمنش

ش دنیبا د سروش شهیم ادیفر یمن و  نییپا یسرت رو انداخت یک ی: با اجازه ک
 ؟تو اتاق یاومد نجوریهم

 : آقا.......یمنش
 رونی: گم شو بسروش

ش سرش م رهیم رونیبا ترس ب یمن شت  سمت من بندهیو در رو پ سروش به   ...
شم که اجازه نم یصندل یاز رو خوامی.. مچرخهیم صدادهیبلند   بایتقر ی.. با 

ند نه  نی: از همگهیم یبل .. یایم رونیاون ک*ث*ا*ف*ت ب یامروز از خو
 زیاصددال نه... دوباره همه چ ای ارمیبرات م رمیهم خودم مرو  ازتیلوازم مورد ن

 یاون پسره بذار یپات رو تو خونه  ی... حق ندارخرمیبرات م
 : حرف نباشهگهیحرف بزنم که م خوامیم
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به باال و پاکنهیبا خودش زمزمه م بعد عد ... بدیدیمن رو م یدنایپر نیی: خو
س شده همه  یاومده به ک ستت دارم.. فکرش رو هم  گهیمن م هیزندگ یکه  دو

 یحد پست باشه.. لعنت نیتا ا کردمینم
 ستین یکنیسروش اونجور که تو فکر م-

رو  طرفش یدار یادی: زگهیم ی.. بالحن خشنرهیاز قبل تو هم م شتریب اخماش
 ؟یزن اون نامرد بش یخوایترنم... نکنه واقعا م یریگیم
 سروش-

همه سددال خون  نی: اگهیو م هکنیبلندم م یصددند یبا خشددم از رو سددروش
بدم...  گهینفر د هی لیتحو یج*ی*گ*ر نخوردم که حاال عشددقم رو دو دسددت

... اون حق نداشددت بهت دمیپسددت فطرت تر از اون ع*و*ض*ی تو عمرم ند
هزار بار  یکه روز کنمیم ی.. کاریچشددم داشددته باشدده.. تو اونجا مهمون بود

 در برابرش کوتاه اومدم یادیاالن هم ز نی.. تا همکنهمرگ  یآرزو
.. مهران تا گهی: اه.. تمومش کن دگمیو م دمیرو با خشم به عقب هل م سروش

 به امروز دست از پا خطا نکرد
 تتی: از ابراز عالقه اش کامال معلومه.. داره از موقعگهیو م ندازهیباال م ییابرو

 کنهیسواستفاده م
. اون اصددال به من ابراز عالقه ..سددتین یکنینه... ماجرا اونجور که تو فکر م-

 نکرد؟
 ؟ی: چگهیو م کنهیفروکش م تشیتمام عصبان هوی

http://www.roman4u.ir/


 1751 شقعبه دیار سفر 

زود قضدداوت کردنات  نیدسددت از ا یخوایم ی... ک؟یکشددیتو خجالت نم-
 ؟یبردار
 که دوستت داره ی: آخه تو خودت گفتگهیم آروم

 من هم کردیم فیتعر ریام یاون به من نگفته بود... داشددت واسدده  یآره ول-
 بگه یزیبه من چ خواستی.. اون اصال نمدمیشن

ستیبدتر... م گهی: دگهیو م شهیم یشیآت دوباره ست خوا ه تو رو به خودش واب
 کنه بعد...............

 : سروشگمیو م پرمیحرص وسط حرفش م با
ندار گهیکه گفتم د نی: کوفت... همسددروش اون  یپات رو تو خونه  یحق 

 یع*و*ض*ی بذار
 دمیم رونیبا حرص برو  نفسم

 برم؟ دیبپرسم کجا با تونمیاونوقت م-
 اون پسره یخونه  ی: مگه من مردم که تو برسروش

 : منظور؟گمیو م ندازمیباال م ییابرو
 به آپارتمان خودم یای: مسروش

 رهیگیم خندم
 حرفم خنده داره ی: کجاگهیو م رهیتو هم م شتریب اخماش

ا من ب ی.. تو چه نسددبتامیبه آپارتمان تو ب دیاشددددم.. من چرا ب وونهیمگه د-
 ؟یدار

 ؟یبا تو دار ی: اون ع*و*ض*ی چه نسبتسروش
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 یحرفاسددت... پس سددع نیمردتر از ا یلی: اون ع*و*ض*ی خگمیحرص م با
شددماها هوام رو  یاز همه  شددتریمدت ب نی... تو ایکن احترامش رو نگه دار

 من معذب بشم رفتار نکرد که یبار هم طور هی یداشت و حت
اون  یتو خونه  دمیبهت اجازه نم گهیحرفا کار ندارم.. د نی: من به اسددروش

 آپارتمان خودم یایامشب م نی.. از همیکن یپسره زندگ
صینزده م ینجوریتو هم-  کارایچ ستیتو آپارتمانت معلوم ن امیب گهید یر*ق*
سایکنیم ست تو آ شرکت از د ست  رمیندارم.. چپ م شی.. من تو  م به امیمرا

 یگسقف زند هی ریرو که من بخوام با تو ز یکنه روز ریبعد خدا به خ یگیزور م
 کنم

 معلومه که خندش گرفته ینشه ول دهیلبخند رو لبش د کنهیم یزحمت سع به
 مهران بمونم شیپ دمیم حیترج-
 یکنیم جایب یلی: تو خگهیو م شهیم یحرفم حرص نیا با
 حرف زدنه؟ چه طرز نیدرست حرف بزن.. ا-

 ؟یذاری: مگه تو برام اعصاب مسروش
سه روزد- و من هم  کنهیم دایخونه پ هیطاهر  گهیسروش تمومش کن... تا دو 

 رمیاز اون خونه م
 ؟یکن کاریچ یخوایچند روز رو م نی: بعد اسروش

 که من بخوام بهت جواب پس بدم یمن ی کارهیاصال تو چ-
 ته زنگ بزنمبه طاهر که همه کار یخوای: مسروش

 یپست یلیخ-
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 : به مهران اعتماد ندارمسروس
 کنه تا االن کرده بود یکار خواستیمهران اگه م-

 کنه یکه بخواد کار کنهی: غلط میعصبان
 سروش-

ستسروش شه خودت خوا  زیکه به طاهر همه چ شمی... پس من مجبور می: با
سر سب یدگزن یرو بگم.. فکر نکنم طاهر دلش بخواد خواهرش با پ ت کنه که ن

ر دخت هی یپسددر جوون برا هیبا  یزندگ یدونی... مسددتیاحسدداس ن یبهش ب
 چقدر خطرناکه

 یستیاحساس ن ی.. خودت هم که بهم ب؟یگیسروش چرا زور م-
 یسقف باش هی ریبا اون پسره ز خوادی: دلم نمسروش

 سقف باشم هی ریبا تو ز خوادیخب من هم دلم نم-
 : اونوقت چرا؟سروش

 چون تو... تو....-
عات  شددتریبگم چون تو رو ب تونمینم که مرا از جونم دوسدددت دارم.. تو هم 
و مقاومتم با ت ی... صد در صد با زندگیکنیو من رو وابسته تر از قبل م یکنینم
لم سا کاشی... اچرخهیزبونم نم یرو بگم ول نایا یهمه  خوادی.. دلم مشکنهیم

س تونمی... چطور مکردمیبودم و قبولت م شم.. ک تمام  که باعث یپدرم رو ببخ
 دسددت اون ریو اسدد نهیبب بیام آسدد هیکه باعث شددد کل یبالها شددد.. کسدد نیا

از نعمت مادر شددددن محروم بشددم.. اگه نتونم  تیخالفکارا بشددم و در نها
دم بهش بعله رو ب ترسمی... واقعا مترسمیکنم؟... م کاریمادر بشم چ چوقتیه

 ش بشمو بعد تا آخر عمر شرمند
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 کجاست! یدانیجنون م آخر
 خاطر تو از تو عبور کردن به

 گذاشت ابانیمجنون وار سر به به ب دیکه نبا شهیهم
 مثل من اند یها گاه مجنون

 نداشته ام یآرزوها ستیکه تو را به ل یمن
 کردم... اضافه

 یکه پا یبه همان محکم گذشتم
 بودم مانده داشتنت
 ؟ی: من چگهیم طنتیبا ش سروش

 ییزورگو یلی: چون تو خگمیو م کشمیم یآه
 یکنینداره کوچولو... عادت م یبی: عسروش

 متونیندارم سروش.. نم ی: باهات شوخگمیم رمیم زمیکه به سمت م همونجور
 یقبول کنم... اصال اگه به خطرناک بودنه تو که از مهران هم خطرناک تر

 همه ناز نکن نیا ی... الکی: اول و آخرش مال خودمگهیو م ادیم مسر پشت
 پنبه دانه ندی: شتر در خواب بگمیو م نمیشیم زمیم پشت

شاسروش شتر  بگم نترس حاال  دیسروش نه اما در مورد خونه هم با یول دی: 
 یمدت با مامان و بابام زندگ نیا یراحت باش نکهیا یحاالها کارت ندارم.. برا

 کنمیم
 گفتم نه-

 ه؟یمشکل چ گهی: دسروش
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 ستمیتو راحت ن یتو خونه -
 ایاریمن رو باال م یاون رو ی: ترنم دارسروش

نه  خوادیم دلم سددروش رو جواب کنم  خوامیم یوقت یمهران برم ول یاز خو
ن تو آپارتمانش موندگار بشم.. با رفتن به آپارتما ستین یکار درست کنمیحس م

 مهرانف اون رو برادر یقبول کردم برم خونه  یدم.. وقتقبولش کر یعنیسددروش 
 .نداشتم. یاحساس انداشتم... به مهر مانیا ری.. به حرف امدونستمیماندانا م

نگ م با هاش چ به مو نهیحرص  با من قول مگهیو م ز با اصددال از  دمی: 
 اون آپارتمان رد نشم یلومتریصدک

 ستیدرست ن-
 ست؟یدرست ن ی: چسروش

سر غر هی یرو قبول کردم و رفتم خونه  ریام شنهادیبار پ هیمن - هفت  یراب بهیپ
 پشتم بسه

 بهی: حاال من شدم غرگهیم دلخور
 نیندار یآره.. تو و مهران با هم فرق-
 مدت تو آپارتمانم هیتا تو و طاهر  کنمی: با طاهر صددحبت مگهیم یناراحت با

 نیباش
سرم حرف  خوامیشم.. نمتو با یتو خونه  خوامی.. نمخوامینم- شت  هزار نفر پ

 کشهیم شیو با پا پ زنهیبزنند که با دست پس م
 ؟یدار کاری: اه... تو به حرف مردم چسروش

سم رو جمع م شتریخورده ب هیمدت  نیتو ا- سع کنمیحوا  از مهران کنمیم یو 
 کنه دایکنم تا طاهر خونه پ یدور



wWw.Roman4u.iR  1756 

 

شماش س یخونه  یباز بر یواخیم یعنی: گهیو با حرص م بندهیرو م چ ره اون پ
 گنیازت بد نم ینجوریلندهور... ا ی
س- س یاالن ک سهیمهران رو نم یاز ماجرا خبر نداره... ک شناخته  یول شنا تو 

س یتو خونه  یکارم تمومه ول نهیمن رو بب یکی.. یشده ا شم ک  یمهران که با
سهیمن رو نم س تشینها شنا ن من هم تو او گهیماندانا م نهیمن رو بب یهم اگه ک

 شهیدهن همه بسته م ینجوریخونه بودم و ا
 امیب وامخیکالم بگو نم کی.. در اریمن ن یبرا یلیاسرائ یبن ی: بهونه هاسروش

 آپارتمانت و خالص
مانت و آپارت امیب خوامی... نمگمیم نوی: باشه.. همگمیو م زنمیم ینیغمگ لبخند

 خالص
وگرنه  یکنیم یاز من مخف یدار هست که یموضوع هی دونمی: من که مسروش

 وجود نداشت یدور یبرا یلیدل
... 

 فهممی: باالخره مسروش
من امنه  یمطمئن باش جا یسددروش تمومش کن... ممنون که نگرانم هسددت-
 چند شب هم....... نیا

از  یکیچند شددب واسددت تو هتل  نی: اگهیم نیو خشددمگ پرهیحرفم م وسددط
 باز مخالفت کن یدار ...اگه جراترمیگیدوستام اتاق م

 اما.......-
 : ترنمگهیداد م با
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 ؟یگیچرا زور م-
 ندازمیطاهر رو به جونت م گهید یدفعه هم مخالفت کن نی: اگه اسروش

 یخودخواه یلیخ-
 فکر کن ی: هر جور دوست دارسروش

... 
 : قبولسروش

 دمیسرم و تکون م فقط
 دمینشن ی: جوابسروش

 ..باشه.. فقط........-
 ؟یدار ی: باز چه بهونه اسروش

 بگم پول ندارم خواستمیم-
گام م دلخور نهین حاضددر  یول یریگی: چطور از اون پسددره قرض مگهیو م ک

 یرو قبول کن یزیاز من چ یستین
 گمینم یچیو ه کشمیم یآه

 ؟یپول طاهر رو قبول نکرد شبی: چرا دسروش
 چوقتی. اگه مجبور نبودم ه.ارمیخرج و مخارجم رو خودم در ب دمیم حیترج-

که  دونسددتمیکه خوب م ییاز اونجا یطاهر پول خونه رو بده ول دادمیاجازه نم
 ادیمزاحم مهران باشددم قبول کردم.. هر چند دلم ز شددهیهم یواسدده  تونمینم

 ستین یراض
 فشهیوظ خودفی: بسروش

 نکرده؟ دایطاهر هنوز خونه پ-
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صبح باهاش حرف زدم.. ازسروش صاحبش  هی : اتفاقا  شش اومده  خونه خو
 ادیم گهیشهرستانه... چند روز د

 گمینم یزیو چ دمیتکون م یسر
 گهیشد د یهتل اک هی: پس قضسروش

سدر زدن به من اونجا  یاز صدبح تا غروب به هوا ادیاوهوم... فقط خوشدم نم-
 یباش

 ومدهی: محبت هم بهت نسروش
 نداشته باش یبه مهران هم کار-

 رمیگیون بچه پررو رو که حتما م: حال اسروش
 سروش-

 رو کن شی: تو هم که فقط طرفدارسروش
 ؟یکه ندار شیکار-

 : اگه حواسش به کاراش باشه.. نهسروش
 ؟یگینم یزیمورد چ نیبه طاهر که در ا-

 راحت شد؟ یجنابعال الی: نه.. حاال خسروش
 رمیتل اتاق بگتو ه خوامیبه مهران اطالع بدم که م دیاوهوم... فقط با-
 ی: الزم نکرده به اون پسره راپورت کارات رو بدگهیحرص م با
حرف تو  ادیم رونیکه از ب ییجواب حرفش رو بدم که با سددر و صدددا خوامیم

 مونهیدهنم م
 کنهیمتعجب نگام م سروش
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 شده؟ یچ-
 چه خبره نمی.. تو به کارات برس... من برم ببدونمی: نمسروش

 گمینم یچیه دمویتکون م یسر
رو  ییآشددنا یصدددا شددهیدر اتاق باز م نکهیهم رهیهم به سددمت در م سددروش

 ندهبیو در رو پشت سرش م شهیاما سروش بالفاصله از اتاق خارج م شنومیم
 خودش بود؟ یعنی-

 شنومینم یزیاما چ کنمیم زیرو ت گوشام
مکث  یو چند لحظه ا رمی... به سددمت در مشددمیاز جام بلند م ارموینم طاقت

 مشیو از اتاق خارج م کنمی... در رو باز مادینم رونیاز ب ییصدا چی.. هکنمیم
 نمیبینم یرو به جز منش یکس

 امیبه خودم م یمنش یصدا با
 ؟یخوایم ی: چیمنش

 اومده بود؟ یبپرسم ک تونمیم-
 کنهیبا پوزخند نگام م یمنش

تاراش رو نم لیدل گام رو ازش مفهممیرف با حرص ن از  خوامیو م رمیگی... 
شم که م ش ینجوری: اگهیکنارش رد ب ا تا کارات بمونه و بعد ب یکنیم یوقت ک

 یتو شرکت تنها بش سیرئ
 واقعا برات متاسفم-
خودت متاسف باش  ی: براگهیکه م شنومیصداش رو م یول شمیکنارش رد م از

 نکهی.. آخرش هم بعد از ایکن شیراضدد یتونیچند بار م یبدبخت... فکر کرد
 ..رونیب کنهیشرکت پرتت م نینه تنها از اتاقش بلکه از ا دیه هدفش رسب
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طاها رو  یلحظه صدددا هی ی... شددک ندارم برادمیتفاوت به راهم ادامه م یب
 گردمیدنبال سروش هم م دمیکه به راهم ادامه م نجوری.. همدمیشن
 واقعا طاها اومده؟ یعنیپس کجا رفته؟... -
سمیم ش یبه اتاق ر  یوکار ت یسروش اجازه  یاتاق مترجمه ول گفتیم یکه من

خشن سروش رو  یاز کنارش بگذرم که صدا خوامیاون اتاق رو به من نداد.. م
 شنومیم

 ؟یگیم یدار یمعلومه چ چی: هسروش
 ومدمی: سروش باور کن اگه ناچار نبودم نمطاها
ن هم ... اورهیطاها بود... اخمام تو هم م یحدسم درست بود.. صدا صدا پس

 سر راهم سبز بشه خوادیمثل عمو و پدربزرگ فقط به فکر آبروشه.. دلم نم
 : طاهر کجاست؟سروش

نداشدددت... االن هم شددرکته..  یا دهی: هر چقدر بهش التماس کردم فاطاها
 اومدم دونهینم

 ادیباهات ب تونهیاون فعال نم ستیترنم خوب ن تی: وضعسروش
ستم ستگ یرو رو د  وامخیتا در رو کامل باز کنم.. م ذارمیباز م مهیدره ن ی رهید

چه رو با  ها  طا به د ییبدونم  باره  مه  دنمیدو با ادا ما  مده ا ها  یاو طا حرف 
 شمیمنصرف م

سروش تو رو خدا تو طاها ضاع هم یکمک هی:   هیبره  شیپ ینجوریکن.. اگه او
ط ق.. طاهر هم که فلهیتکم تمیظرف گهی... من دادیبابا م ایسددر مامان  ییبال

 بشه ریجبرانش د یواسه  گهیبشه و بعد د یزیچ هی ترسمیاالن نه.. من م گهیم
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هم  یزیچ هی.. عمو و پدربزرگت دیبه گوشت نرس شبید ی: مگه حرفاسروش
 طلبکار بودن

ترنم تا آخر عمر تو روم هم نگام نکنه و  یندارم... حت ی: من به اونا کارطاها
 ستیبرام مهم ن گهید یسروش.. حت گمینم یچیتو صورتم هم تف بندازه باز ه

سرمون چ شت  االن مهمه.. اون هم وجود ترنم  زیچ هی... فقط گنیم یمردم پ
 اون خونه هست یتو

ها... تو هم یخودخواه یلی: خسددروش پدر و  نیطا خاطر  به  االن ترنم رو 
شددوهرش بده پدرت هم که  خواسددتی.. مادرت که به زور میخوایمادرت م

طاهر هم  یتو اون خونه... حت ادیب یدیه.. ترنم با چه اموضددعش معلوم گهید
 مخالفه

تاوان اشددتباه ماها از  خوادیاما دلم نم میاشددتباه کرد ی:سددروش ما همگطاها
 مادرم باشه ایدست دادن پدر 

پدر  یچ یعنی... زهیریم دلم با  ایاز دسدددت دادن  با گه حال مونا و  مادر... م
 چطوره؟

 شنومیسروش رو م هیعصبان یصدا
.. نیرو خراب کرد زیکنم؟... شددماها خودتون همه چ کاریچ یگی: مسددروش

لش و به دنبا نیافتاد دیکن تیازش حما نکهیا یشد به جا داشیکه ترنم پ نیهم
ه عمو ک شدیترنم باورش نم شبی... دنینداشته تون شد یفکر جمع کردن آبرو

 بار دوم ترکش کنند یو پدربزرگت برا
 ؟؟یسینویمن م یه اونا رو پا: چرا اشتباطاها
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سر در خونه  دهی: چون خبرش به گوشم رسسروش که تو هم همراه اون دو نفر 
 یو دعوا راه انداخت یمهران رفت ی

 نزدم ی: من فقط اونجا بودم.. حرفطاها
.. االن .یگفتیکه م یبود جبران جبران نی: واقعا برات متاسددفم طاها.. اسددروش

 داره ازیخواهرت به تو و طاهر ن
 جبران کنم خوامی: من که مطاها

 به جز ترنم یکنی... به همه فکر میزنیگند م ی: فعال که فقط دارسروش
 : اونا پدر و مادر من هستنطاها

 کنهی.. پس چرا طاهر از ترنم دفاع مستنی: مگه پدر و مادر طاهر نسروش
.... 

 ؟ی.. ساکت شده؟ی: چسروش
... 

 .. درسته؟یزن باباته اون رو مثل ترانه دوست ندار: چون ترنم دختر سروش
 : سروشطاها

 دونمی.. من که مگهید نهی: همسروش
 : من ترنم رو دوست دارمطاها

... اگه سددتین زینه مثل ترانه.. نه مثل طاهر.. اونقدرا برات عز ی: ولسددروش
 یزدیم نهیسنگ همه رو به س نقدریباز هم ا شدیترانه و ترنم عوض م یجا

سکته کرده..  یکردیم کاریچ یمن بود ی: تو جاطاها سروش؟... پدرم دو بار 
 به معجزه شباهت داره شتریزنده بودن و سرپا موندنش ب
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 حد بد بود نیحال بابا تا ا یعنی... شنیاز شدت تعجب گرد م چشمام
سترطاها صاب و روان ب  شهیبود... هنوز چند روز هم نم ی: مادرم تو بخش اع

 سروش؟ یفهمیزنده بودن ترنم.. م دیده... اون هم با امکه مرخ  ش
 مدت که من نبودم چه خبر شده؟ نیا ایخدا

.. مادرم هر زهی: پدرم هر چقدر گ*ن*ا*هکار باشدده باز پدرمه.. برام عزطاها
 یکنیازشددون دل بکنم... فکر م تونمیچقدر اشددتباه کرده باشدده باز مادرمه... نم

بار پدر و مادرمون  هی ایدوست داره به ترنم بگه ب .. اون همستیطاهر ناراحت ن
 حرف ینه ول گهیسددرد م یلیخ گمیبهش م ی.. وقتشدددهیاما روش نم نیرو بب

 مثل سابق بشه یهمه چ خوادینگاهش معلومه... معلومه که دلش م
 : طاهاسروش

که نگران پدر و  سدددتین نیبر ا لیدل یول گهینم یچی: درسددته طاهر هطاها
صبان یلیخ شبی.. دتسیمادرمون ن صحب چوقتیبود.. ه یع ت با بابا بلند 

از گذشددته ها گفت و حال بابا بد  یوقت یول ادینکرده بود چه برسدده به داد و فر
ش یشد زود ست و پا مونیپ الش که ح کردیبابا افتاد و التماس م یشد و به د

 نامارستیکرد.. تا صبح همه ب هیرو فقط گر شبیخوب بشه... مامان هم کل د
 تمتونسددیترنم بود باز نم یاگه ترانه هم جا یسددروش؟.. حت یفهمی.. ممیبود

 نویتاب ترنم هسددتن... ا ی... مامان و بابا بدجور برمیبگ دهیمامان و بابا رو ناد
 بفهم

با کوچ یقبول کن یخوایچرا نم ی: آخه لعنتسددروش  یوکشدد نیکتریکه ترنم 
به ظاهر محکمش نگاه نن.. ترنم به ظاهر  یبشه... الک مارستانیب هیممکنه راه

 شکننده تره یا گهیاالن از هر وقت د
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 ادیار بب هی... فقط باهاش صحبت ن زنمیاز برگشت ترنم نم ی: اصال حرفطاها
 نی.. فقط همنهیمامان و بابا رو بب

 بهش بگم؟ ی: آخه من چطورسروش
 یکاینزد ذارهیآزارش ندم... طاهر نم دمی: بذار من بگم... سددروش قول مطاها

 بشم یترنم آفتاب
مه  ی.. از الدهیم رونینفسددش رو پر حرص ب سددروش حرکاتش رو  یدر ه

 ماجازه بد تونمی: نه.. نمگهیو م کشهیبه صورتش م ی.. الفه دستنمیبیم
 : سروشطاها

 زنمی: خودم باهاش حرف مسروش
 : واقعا؟طاها

 االن نه ی: آره ولسروش
 ؟ی: پس کگهیم یدیبا ناام طاها

رده خو هیداره.. بذار  ازیآرامش ن کمیبهم فرصددت بده... ترنم به  کمی: سددروش
 آروم بشه زیهمه چ

 به توهه سروش دمیچشم ام ی: باشه.. همه گهیم نیغمگ طاها
خودم  یمجبورش کنم.. آخه وقت تونمیکنم... نم تونمیم کاریچ نمی: ببسددروش

 دمانجام ب یشما کار یراب تونمیکنم چطور م یخودم کار یهنوز نتونستم برا
 یتونیسروش.. مطمئنم م یتونی: مطاها

 دهیتکون م یفقط سر سروش
 یکنی.. باهاش صحبت مگهیراحت باشه د المی: پس خطاها
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 کنمیو در اتاق رو باز م زنمیم یتلخ لبخند
 دمیرو شن زیبا من صحبت کنه... من خودم همه چ یکس ستین یاجیاحت-

 : ترنمطاها
 کنهینگام م ینگرانبا  سروش
 ؟یکنیم کاریچ نجای: ترنم تو اسروش

 بودم دهیطاها رو همون اول شن یصدا-
 : ترنم من بابت گذشته متاسفمگهیم نیغمگ طاها

که  یحرفا رو بزن نیا یخوایاگه م یکن یمن نقش باز یبرا سددتین یاجیاحت-
ود ب نیول هم قصدم ا.. من از اامیحرفا هم م نی.. بدون اامیبابا و مونا ب دنیبه د
شون بزنم ول امیبار ب هیکه  ستمیم یو حرفام رو به ش هیاول  خوا م خورده آروم ب

و  نمیمدت کوتاه هم که شده تنهام نذاشت تا بش هی یبرا چکسیکه متاسفانه ه
 خورده با خودم خلوت کنم... هی

ه ب یحرفا ربط نی... خدا شددداهده اگمیرو م قتی: ترنم باور کن دارم حقطاها
 خبر نداشتم یچیمامان و بابا نداره... من از ه

ستمو  نی... تو استیبرام مهم ن گهی: تمومش کن طاها... دگمیو م ارمیباال م د
ندازه  به ا ناختم... د انمیاطراف یکاف یمدت  گاه بق تونمیم گهیرو شدد  هیاز ن

 احساسشون رو نسبت به خودم بدونم
 ستینخوب  ادی: ترنم حال مامان و بابا زطاها

در مورد  یول دونمینم یچیکه مونا رو مقصددر ه نهیمطمئنم اون هم ا زیچ هی از
ما خواهد بود ا یبرخوردم با بابا چطور دونمیبگم.. واقعا نم یچ دونمیبابا نم

ضع ب صد همه چ شیماریبا و ض دونمی... فقط مکنهیم رییتغ زیصد در  به  یرا
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ابام ممکن رو با ب ردبرخو نیتندتر خواسددتمی... مسددتمینبودم و ن چکسیمرگ ه
 یشددده مادرم.. قصدددم ب مالیداشددته باشددم نه به خاطر خودم به خاطر حق پا

مال آرامش هم جز تصددم ینبود ول یاحترام من نبود..  یمایحرف زدن در ک
که فقط حرفام رو بزنم...  رمیاالن م ینکنم ول نیمونده بودم آروم بشددم تا توه

 نیهم
 : طاها االن نهسروش

 ستین یبه پنهان کار یاجیسروش.. احتنه -
س یول هیادیز یلیخ زیچ دونمی.. مخوامیازت م زیچ هی: ترنم فقط طاها ت التما

 باهاشون بد برخورد نکن کنمیم
 گمینم یچیو ه بندمیرو م چشمام

م دنبالت.. فقط ترن امیخودم م ریباهام تماس بگ یایب ی: هر وقت خواسددتطاها
 . مامان و بابا چشم به راه تو هستنبشه. رید ترسمیزودتر.. م

 یایدنبالم ب ستین یاجیاحت-
 امیم ی: خودم بعد از تموم شد ساعت کارگمیو م کنمیرو بهشون م پشتم
 : ممنونم ترنم.. ممنونطاها

صداشمیو از اتاق خارج م گمینم یزیچ سرم  هی یقدمها ی...  شت  نفر رو پ
 شنومیم

 : ترنم واستاسروش
 مستیمیوا سرجام

 هوم؟-
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 ؟ی: مطمئنسروش
 اوهوم-

 شو الیخیب یشیم تی: اگه اذسروش
 برم دیباالخره که با-

 امی: من هم باهات مسروش
 الزم نکرده-

 .. پس حرف اضافه موقوفامیم یعنی امیگفتم م ی: وقتسروش
 زنمیم یو لبخند کنمینگاش م نیغمگ

رو گذاشته جبران  .. خودس اسمشکنهیخودش م یداره من رو شرمنده  چقدر
نهینم یول ظار ا دو ندارم چون هر کسدد نیکه من ازش انت  یجا یجبران رو 

 مهران و یحرفا یامروز از ال به ال ی... حتکردیسروش بود تو اون روزا ترکم م
سروش بود باز هم  یبرداشت رو کنم که اگه مهران هم جا نیهم تونستم ا ریام

نده م مه چشددددمیمن رو مه ک زی.. از ه از  شیب یهایمهربون نیس.. همو ه
با اون بودن رو بکنه..  یدلم هوا شهیباعث م هاشییزورگو یاندازش در ال به ال

سددالم بودم تا باهاش بمونم.. هر چند هر لحظه ترس از دسددت دادنش  کاشیا
وقتا دلم  یباشدده که باهاش باشددم... بعضدد یراه خوادیباز دلم م یرو دارم ول

که بخوام  هیخودخواه یلیخ کنمیحس م یولمشددکلم رو بهش بگم  خوادیم
 یلیخ شییبگذره تا با من باشه خدا زشی... از همه چارمیبه دستش ب ینجوریا

 ظلمه
 ترنم؟ یکنیفکر م ی: به چسروش

 هان؟-
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 ؟یکنیفکر م یبه چ یدار گمی: مسروش
 یچی: هگمیو زمزمه وار م کنمیشروع به حرکت م دوباره

 هیشددد اگه به  یطوالن نقدریو ا یکردیفکر م یچیبه ه ی: خوبه داشددتسددروش
 دیکشیچقدر طول م یکردیفکر م یزیچ

ه و سروش هم شونه ب کنمیبه سمت اتاق سروش حرکت م یتوجه به منش بدون
ش کنهیدر رو باز م میرسیکه به در م نی... همادیمن م یشونه  : گهیم طنتیو با 

 اول خانوما
ش سره تعادل ر نیا گهیبد با خودش م... الکنهیبا تعجب به ما نگاه م یمن  یوانپ

به سددروش  ی... چشددم غره اطنتشیشدد نینه به ا دادشینداره.. نه به اون داد و ب
 بندهیو در رو م شهیخودش هم پشت سرم وارد م شمیو وارد اتاق م رمیم

 : ترنم....سروش
 به کارم برسم خوامیحرف نزن م-

 یننشست زی: تو که هنوز پشت مسروش
 هم نشستن نی: بفرما اگمیو م نمیشیم میرو صندل رمیم

 استخدام کنم گهیمترجم د هیمن  هی: ترنم نظرت چسروش
 شمیسر کار سابقم از دست تو خالص م گردمی.. من هم برمهیعال-

 نیصحبت کردن با بنده... هم شهیم ی: نه خانوم خانوما.. شغل جنابعالسروش
 رسمیم مبه کار یشتریب هیو با انرژ رمیگیم هیروح یمن کل یکه با من حرف بزن

 دمیبهت حقوق م یحرف زدنت هم کل نیبابت هم
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تو باعث  شددتریب هیانرژ یپدر ماها رو در آورد یزد تیانرژ نینه آقا.. با هم-
 شهیتلفات م
 که کارم رو شروع کنم دارمیرو بم خودکارم

 شهیبد نم یکیبد بشه واسه تو  ی: نترس... واسه هر کسسروش
 دمیدتو عمرم ن کارتریبرو خدا شفات بده.. بذار من هم به کارم برسم.. از تو ب-

 : سروشگمیبگه که م یزیچ خوادیم سروش
 : باشه بابا.. به کارت برسسروش

از کار به امروز فکر  شددتریهر چند ب شددمیمشددغول کارم م دمویتکون م یسددر
 زشیپشت م رهیم مبا پدرم رو به رو بشم.. سروش ه دیبا یکه چه جور کنمیم
 کنهیخودش رو مشغول م نهیشیم

 : فعال بهش فکر نکنگهیکه مشغول کاره م همونجور
 کنمینگاش م متعجب

 لبخند رو لباش واضح و روشنه یول نهییپا سرش
 ؟یگفت یچ-

 نکن تی: فقط رو کارت تمرکز کن... خودت رو اذسروش
 اما........-

 نیهم ینیاونا رو بب یخوایفقط م.. فتهیامروز نم ی: اتفاق خاصسروش
 : حق با توههگمیو م کشمیم یآه
 عمرمه دارید نی: هر چند سخت تردمیدلم ادامه م تو
 میکنیو خودمون رو با کارمون سرگرم م میگینم یچیکدوم ه چیه گهید

***** 
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ش تو ستم و به ب نیما ش سمت خونه کنمینگاه م رونیسروش ن  ی... اون هم به 
 رونهیم میپدر

 : حالت خوبه؟سروش
 اوهوم-

 ؟یکن کاریچ یخوای: مسروش
 رو؟ یچ-

 : پدرت روسروش
به ب همونجور گاهم  نهیکه ن بل  ی... کلدونمی: نمگمیم نیغمگ رو حرف از ق

 بدم اما االن....... لشیتحو دمیپدرم رو د یآماده کرده بودم که وقت
 کنمیم سکوت
 ؟ی: االن چسروش

 هیخال هیذهنم خال کنمی: حس منمکیو زمزمه م کشمیم یآه
 م؟ینر یخوای: مسروش

 عمر با عذاب وجدان سر کنم هی خوامینم-
 ؟یچ ی: عذاب وجدان براگهیبا تعجب م سروش
 زنمیو به سروش زل م رمییم رونیرو از ب نگاهم

 ادیسر مونا و پدرم ب ییدوست ندارم بال-
 شلوغش کرده یادی: طاها زسروش

 ن؟یگفتن یزیچرا بهم چ-
 رو؟ ی: چسروش
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 موضوع مونا و پدرم رو-
 حالت بد بشه میدیترسی: مکنهیزمزمه م آروم

 رسم؟یبه نظر م فیضع نقدریا یعنی-
 نهیشیرو لبام م یپوزخند شنومیاز جانب سروش نم یجواب یوقت

لت  نیا دنیفهم ی: تو خودت داغون بودسددروش موضددوع فقط داغونتراز قب
 کردیم
 بودن؟ یبستر مارستانیگشتم پدر و مونا تو بزنده بر یوقت-

 دهیتکون م یسر سروش
 مرخ  شدن؟ یک-

شد ولریچند روز اخ نی: همسروش پدرت  ی... مونا زودتر از پدرت مرخ  
س سه عرو شده... وا فقط  نکهینموندن.. مثل ا ادیهم ز یتازه چند روز مرخ  

 به خاطر تو اومده بودن
 : به خاطر من؟گمیتعجب م با

... طاهر قسددمشددون داده بود که ننتیاز دور بب خواسددتنی: اوهوم... مسددروش
 انین کینزد

 مهم شدم؟ نقدریا یعنی-
 ی: بودسروش

 چهار سال بهم ثابت شد نی: حق با توهه.. تو اگمیم یتلخ به
 همه رو از پا درآورد تیگ*ن*ا*هی: خبر بسروش
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ند ت یلی: هنوز خگمیو م زنمیم ینیغمگ لبخ نده  که خبر  یا بفهممو
 یاز پا درآورد.. هنوز زجر شددماها به پا یگ*ن*ا*هکار بودنم من رو چه جور

 دهیمن نرس
 میدیتو عذاب کش ینکن ترنم.. ما هم پا به پا یانصاف ی: بسروش

 کنه... اون یپدرم حق نداشددت پشددتم رو خال یکار ندارم ول هیمن به تو و بق-
 پدرم بود
دلم  و نمیبی.. غم نگاهش رو مکنهیم یوم رانندگو فقط آر گهینم یزیچ سددروش

 رهیگیم شیآت
 : سروش؟گمیم دمویبا تاسف تون م سرمو
 نهیشیرو لبش م یتلخ لبخند

 : جانم؟سروش
 : ممنونمکنمیزمزمه م یلب به سخت ریو ز بندمیرو م چشمام

 کنمیخودم احساس م ینگاهش رو رو هینیسنگ
 : بابته؟سروش
 زنمیزل م رونیو به ب مکنیرو باز م چشمام

 یکنیجبران گذشته ها م یکه واسه  یبابته تالش-
 فمهیوظ نایاز ا شتری: بسروش

 ستین-
 رهیگیم شینگو ترنم.. دلم آت ینجوری: اسروش
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شتم فقط م- صد ناراحت کردنت رو ندا ستمیق  تیبگم ممنون که ازم حما خوا
 یکنیم

 ستیالزم ن یگی: تو که مسروش
 ستین فتیوظ گمیم-

 فمهی: وظسروش
کار رو  نیتو بود هم یجا یکه هر کسدد دمیامروز صددبح از زبون مهران شددن-
 کردیم

 : جدا؟گهیو بعد م کنهیسکوت م یچند لحظه ا سروش
 اوهوم-

 : خودش بهت گفت؟سروش
ار ک نیسروش بودم من هم هم یاگه جا گفتی.. مگفتیم رینه.. داشت به ام-

 کردمیرو م
 .........ی: ولسروش

خونوادم باورم نکردن  ی.. وقتیبود بهیغر هینه سددروش.. حق با مهرانه.. تو -
 ادیبه نظر م یبیعج زیانتظار داشتن از تو چ گهید

شقم بود بهی: من غرسروش شقت بودم... کم  ینبودم ترنم... تو ع و من هم ع
 نبود یزیچ
 ... مثل احساس منکشهیباالخره ته م یزیهر چ-

 ه؟ی: منظورت چ گهیم تیعصبانبا  سروش
.... 
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 یخوای... مه؟یمنظورت چ گمی: مگهیم تیبا عصددبان نهیبیسددکوتم رو م یوقت
 یدوستم ندار گهید یبگ
 دوستت نداشته باشم گهید شدیم کاشیا گمیدلم م یتو

 ... بازوم رو تو دستاشگردهیو به سمت من برم کنهیپارک م یرو گوشه ا نیماش
 زنهیدر هم بهم زل م یی.... با اخماچرخونهیسمت خودش م و من رو به رهیگیم

 بود؟ ی: منظورت از اون حرف چگهیو م
 نداشتم ی: منظور خاصگمیتفاوت م یب

 کنهیو منتظر نگام م دهیرو فشار م بازوهام
 : ترنمسروش

ضکنمیناچار زبون باز م به ستا شنیوقتا آدما مجبور م ی: بع ش یبا د  هیون خود
 ندهیدر آ دیرو خفه کنند... مثل من... مثل مهران.. شددا ینحس دوسددت داشددت

ثل تو... بعضدد تا  یبتونم بگم م ته نم هیوق  ... مجبورشکشدددهیحس خودش 
 بشه ستیکه ته بکشه... به آخر برسه... تموم بشه.. ن یکنیم

قدری: ترنم اگهیو م دهیشددددت تکون م به باز ن مات  نکن... هنوز ازم  یبا کل
 آره؟ یدلخور

ضوع فکر کردم هر کس جا نیارها و بارها به امن ب-  .. ازترفتیتو بود م یمو
 به دل ندارم یا نهیک
 من حق نداشتم برم ی: ولنالهیلحن ممکن م نیتر نیغمگ با

گاه  قیرف الیخی: بگمیم ناخودآ
 ؟یفهمیباشم.. م قتیرف خوامی: نمگهیداد م با
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 کنمینگاش م متعجب
شقت ب خوامی: مسروش سابق ع شم.. همه مثل  شم.. نامزدت با ست و  یا ه

 باشم ستتین
 ذارهیفرمون م یو سرش رو رو کنهیم ولم

رو  عشددقت دیطور ق نیا کنهیمجبورت م ی: چگهیتر از قبل م نیغمگ یلحن با
تو  یاشتباه کردم ول دونمیبار باورت نکردم... م هی.. درسته ؟ی... آخه چ؟یبزن

 برام بگو.. از من نترس زیز همه چکن مثل سابق باش... مثل سابق ا یخانوم
.. فقط به رو به روم نگاه گهینم یزی... اون هم چگمینم یزیو چ کشددمیم یآه
 کنمیم

دت که به ش ییبا صدا دارهیفرمون برم یبه سرعت سرش رو از رو یاز مدت بعد
 : ترنم؟گهیخشنه م

 کنمیو منتظر نگاش م گردمیطرفش برم به
 هم متورمه... سرخه سخه.. رگ گردنش چشماش

 چت شده سروش؟-
 تونهینم یبزنه ول یحرف خوادی.. انگار مکنهینگام م مردد

 حالت خوبه سروش؟-
.. لرزش دسددتاش رو بندهیو چشددماش رو م رهیگیمن رو م یدسددتاش دسددتا با

 کنمیکامل حس م
 : ند دکد دنهسروش

 سروش؟ ینکنه چ-
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به شددددت نفس نفس م همونجور : گهیشدددده م دیکل ینادندو نیاز ب زنهیکه 
 سرت آوردن؟ ییمنصور و دار و دسته اش بال

 ؟یچ-
 کردن؟ تتی: اونا اذگهیتر از قبل م یعصب

 بودن دهیندزد حیگردش و تفر یخب من رو که واسه -
 که... نهی: نه.. نه.. منظورم اسروش

 دهیتکون م یرو با کالفگ سرش
 سروش؟ یگیم یچ-

 روم باشهآ کنهیم یسع یول دهیپر رنگش
... خوامتی.. مطمئن باش من همه جوره مزمیشده به من بگو عز ی:هر چگهیم

 اگه... یحت
 کنمیفقط بهش نگاه م متعجب
 ااگه اون ع*و*ض*ی ی: حتسروش

 : بهت ت*ج*ا*و*ز کرده باشنگهیو م بندهیرو م چشماش
 کنهیبا ترس چشماش رو باز م نهیبیسکوتم رو م ی... وقتزنهیم خشکم

تو دسددتش  ختهیر رونیو آروم موهام رو که از شددالم ب ارهیدسددتش رو باال م هی
 رهیگیم

 خشم صداش رو کم کنه کنهیم یسع کنهیم یکه با موهام باز همونجور
به  خورمیکردن؟... تو بهم بگو من قسددم م تتی: آره ترنم؟... اونا اذسددروش

 خوامتیشده باشه باز هم م ینگم... باور کن هر چ چکسیه
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 مغزم هنگ کرده کنمیم حس
مه م یسددخت به مه جوره هم  یگ*ن*ا*هیتو ب دونمی: من مدهیادا ترنم.. ه
بهت  هگیدفعه د نینباش.. ا زیچ چی.. باور کن.. پس نترس.. نگران هخوامتیم

بهت  اشددده... اون ع*و*ض*ی ی.. فقط بهم بگو چدمی.. قول مکنمیشددک نم
 دست زدن؟

 کنهیبا دوتا دستاش شالم رو مرتب م و برهیشالم م ریرو آروم ز موهام
اهش ... خو؟یشده خانوم ی: بهم بگو چگهیو م رهیگیدستاش م نیرو ب صورتم

 کنمیم
 و هی.. ذهنم شددروع به تجزکنهیم تی.. مغزم شددروع به فعالامیبه خودم م تازه
 کنهیسروش م یحرفا لیتحل

خودت  یواسدده  هیچرت و پرتا چ نی: اگمیم زنمویخشددم دسددتش رو پس م با
 ؟یکنیبلغور م

 حالش بهتر از قبل شده کنمیم حس
 .......یبگ یخوای... میعنی.. یعنی: سروش

... 
تباه من اشدد یعنی: گهیو م کشددهیم یاز سددرآسددودگ یکه نفسدد نمیبیوضددوح م به
 کردم؟یم

 کنمیچپ نگاش م چپ
 نمیبیم یداشته باشه.. وقت تونهیم یلی: پس چه دلگهیو م زنهیبه موهاش م یچنگ

 یدر مقابلم مقاومت کن دیمن هم دوستت دارم چرا با ی.. وقتیدوستم دار
 شم ادهیپ ای یکنی: حرکت مگمیم یحوصلگ یب با
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 ابونی: آخرش از دسدددت تو سددر به بگهیو م رهیگیحرص نگاش رو از من م با
 ذارمیم

موضددوع  نیدارم به ا یاز ک یدونی: مدهیو ادامه م ارهیرو به حرکت در م نیماشدد
 کرده باشن یباهات کار اکه نکنه اون ع*و*ض*ی کنمیفکر م

خونوادم مطمئن باش  تیهمه حما نیاگه دسددت اونا بهم خورده بود من با ا-
 کردمیم ستیپام به تهران برسه خودمو سر به ن نکهیقبل از ا

 فتادیهم م ی.. هر اتفاقیکن یکار نیهمچ یبخوا یکردی: تو غلط مسددروش
 یموندیم دیبا
 ؟یباال آورد گهیگند د هیدفعه هم  نیبعد بگن اتا -

هم افتاده باشدده من  ی: ترنم به خدا هر اتفاقگهیو م دهیتکون م یسددر سددروش
که د یقبولت دارم... هر چ که من فکرش رو  یزیچ نیبدتر از ا گهیباشددده 

 که تو دلته بگو و خالصم کن یزی... پس اون چستین کردمیم
و خرد اعصابم ر شتریتباه کردم با تو همراه شدم... بتندتر برو... از اول هم اش-

 یکرد
باالخره مسددروش که  من  فیحر گهیشدددده... اون روز د یچ فهممی: من 

زنم  کنمیمجبورت م یردم کرد خودیب زیچ هی یبفهمم برا هی... فقط کافیشینم
 یبش

 ؟ی: با آهنگ که مشکل ندارگهیو با اخم م دهیبگم که اجازه نم یزیچ خوامیم
شونه  فقط سرم رو تکون م یبه ن سردمینه  و بخش رو  دهیتکون م ی.. اون هم 

 کنهیروشن م

http://www.roman4u.ir/


 1779 شقعبه دیار سفر 

 کنهیو چند تا آهنگ رو جلو عقب م کشهیم یآه
 الیق عشقت نبودم اگه
 خالي شد دستها و وجودم اگه
 پا روي عهدم گذاشتم اگه

 دوستت که داشتم نداشتم؟ ولي
قط ف کنهینگام نم یول کنمی... نگاش م.شهیم یجور هیآهنگ ته دلم  دنیشن از

 کنهیم یشده و رانندگ رهیبه رو به رو خ
 از سر خط باورمکن بیا

 عاشقو عاشقترم کن من
 زنهیم یکه نگاش به رو به رو لبخند همونجور

 قربوني خزون شم نمیخوام
 با دست خودت پرپرم کن تو

 ابات تو رو به خونهب یخونه  یبه جا ینیبیم هوینگام نکن  ی: اونجورسددروش
 دمایدستت م یکار هیو  برمیخودم م ی

 شهیکه باعث خندش م رمیگینگاهم رو ازش م عیسر
 ببخش اگه کم آوردم منو
 فریب دنیا رو خوردم اگه

 یربیهمه ازم حسدداب م نی: تو که اگهیم طنتیو با شدد کنهیصدددا رو کم م کمی
 ؟یکنیقبولم نمچرا  یو بگ یمورد هم ازم حساب ببر نیتو ا شهینم

 ببخش اگه از رو غفلت منو
 به سیاهیها سپردم دلمو
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 چون باورت ندارم کنمیمن قبال هم جوابت رو دادم قبولت نم-
 دهیم رونیرو پر حرص ب نفسش

 بیشتر از این دلم برنجه نذار
 بده از این شکنجه نجاتم

 دایان هم پمهر یشده... از حرفا یزیچ هی دونمیترنم من خوب م نی: ببسروش
 گهیبهم نم یزیچ یلعنت یول دونهیم یزیبود که چ

 : از دست تو مهرانگمیزمزمه وار م رلبیز
 پیرهن عشقو تنم کن بیا

 تاریکیها روشنم کن توي
 : بلند بگو من هم بشنومسروش

 غرور تیکه پاره منمو
 آسمون بي ستاره منمو

 گفتمینبود وگرنه بلند م یخاص زیچ-
 رو هم بشنوم یعاد زیهمون چ خوادیدلم م ستی: مهم نسروش

 ادیره زو صدا رو دوبا دهیتکون م یسر یبا ناراحت دمیجوابش رو نم نهیبیم یوقت
 کنهیم

 سهم من از تو سکوته حاال
 عاشقتو رو بروته حاال
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شمام سع بندمیرو م چ به  شتریسروش فکر نکنم... ب یفعال به حرفا کنمیم یو 
 دیاب یبگم؟... اصددال چه جور دیبا یچ دمیپدرم رو د یتکه وق کنمیفکر م نیا

 برخورد کنم
 نمیخوام از تو جدا شم دیگه
 نمیخوام آشفته باشم دیگه
 بي تو به لب رسیده جونم آخه

 قول میدم عاشق بمونم دیگه
ر ... تمام فکشنومیاز آهنگ نم یزیچ گهی.... دبرمیم ادیکم گذر زمان رو از  کم

شده ا . که نکنم. نی.. که توهرمیخودم رو بگ یکنم که جلو کاریچ هنکیو ذکرم 
 کار نکنم.. که تند برخورد نکنم چیه

 کنمیآروم چشمام رو باز م ستهیمیاز حرکت وا نیماش یوقت
 ؟یداری: بسروش

 اوهوم-
 : ترنم فقط.........سروش

 ؟ی: فقط چگمیو م کنمینگاه م بهش
ص دونمی: مگهیم نیغمگ سخته.. ا شتم االن ببرات  ست ندا به  ی.. حتیایال دو

فه ول دونسددتمیطاهر هم نگفتم چون م خال به  یخواسددتیچون خودت م یم
 هیفقط  یریم دنشددونیبه د یکردم.. حاال که دار تیهمراه یایب دنشددونید

 خورده مراعات کن
 یخونه.. هم برا ی... دلم تنگ شددده بود... هم براکنمیدر خونه امون نگاه م به

 اتاقم
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 گفتم؟ یچ یدی: ترنم شنشسرو
که  یی: نترس حواسددم هسدددت به حرمت روزاگمیتلخ م دمویتکون م یسددر

 کنمیمراعاتم رو نکردن مراعات م
و از  دهیتاسدف تکون م یبه نشدونه  یسدروش هم سدر شدمیم ادهیپ نیماشد از

 شهیم ادهیپ نیماش
 ترنم؟ ی: آماده اسروش

که هزار تا خاطرات  یرو از خونه ا نگام نکهیفقط به خونه مونه... بدون ا نگام
هد نیریتلخ و شدد که براگمیم رمیکرده بگ هیرو بهم  ماده ام  ماده ام... آ  ی: آ

ت اتاقش چهار سال سرکوف هیتو  یزندگ یبذارم که برا یبار پا تو خونه ا نیآخر
 دمیشن

 ؟: چته ترنمگهیو م رهیگی.. سروش آروم دستم رو مفتهیبه بدنم م یبد لرز
 ردم شدس هوی-

 ارمیبرات ب نی: بذار کتم رو از ماشسروش
 کاب*و*س رو نیتحمل ا نیاز ا شددتریب گهی.. دمی.. فقط زودتر برخوادینم-

 ندارم
 : اما....سروش

 سروش کنمیخواهش م-
 می: برگهیو م کنهیرو دور شونه هام حلقه م دستش

 ؟ینجوری: اگمیگرد شده م یچشما با
 حرکت کنم باهاش کنهیرو مجبور م من
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 ؟ی: چه جورسروش
 دستت رو بکش کنار-

 دستم رو بکشم خوادی.. دم نمی: خانوم خودمسروش
 ستمیمن خانوم تو ن-

 زنهیزنگ رو م میرسیبه در م نکهیهم
: حرف نباشدده خانوم کوچولو.. آدم که رو حرف بزرگترش حرف گهیلبخند م با

 زنهینم
رو  دسددتاش یو حلقه  شددهینگتر مهلش بدم که لبخندش پرر یبه کنار خوامیم

سبونهی.. من رو کامل به خودش مکنهیمحکم تر از قبل م ش چ : گهیم طنتیو با 
کت توسددط صدداحب کت  یبه جا ینجوری... اایخوب شددد کت رو قبول نکرد

 یشیگرم م
 ولم کن......-

 : بله؟طاها
 : طاها باز کنسروش

 داخل نیای... بنیی: سروش شماطاها
به  ی.. نگاهرهی.. ضددربان قلبم به شدددت باال مشددهیباز م یکیت یبا صدددا در

نه خو نجاینباش.. ا زیچ چی: نگران هگهیو م زنهیم ی... لبخندندازمیسددروش م
 پدرته ی

 سخته یلیلبخند بزنم... هر چند خ کنمیم یسع
... من رو به داخل دارهیشددونه هام برم یو دسددتش رو از رو دهیرو هل م در

 شهیدش هم پشت سرم وارد مو خو کنهیم تیهدا
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 هیشدده... حرفا تو یلیلبخند که خ هیلبخند تلخ...  هی...زنمیلبخند م یسددخت به
رحمانه نباشدده... خودخواهانه نباشدده... مغرورانه  یب کنمیم یلبخند که سددع

 نباشه
ام... خونه  بهیخونه و آدماش غر نیبا ا کنمی... حس مندازمیبه اطراف م ینگاه

 دنمیچرا؟... واقعا نم دونمی.. نمدمیم حیخونه ترج نیانا رو به امهران و ماند ی
 خونه نباشم نیا یمن مثله آدما کنمیو آرزو م کنمیرو م میسع یچرا؟...همه 

 یشی.. آره تو موفق میتونی: ترنم تو مکنمیلب تکرار م ریز مدام
 اش... مطمئن بیخانم یتونی: آره.. تو مکنهیآروم کنار گوشم زمزمه م سروش

 ادیم رونیو طاها با سرعت از خونه ب شهیباز م یموقع در ورود نیهم تو
 ؟ی: ترنم اومدطاها

خند به از لب شتریب کنمیلبام حفظ کنم... حس م یسخته لبخندم رو رو یلیخ
 دمیتکون م یشباهت داره.. فقط سر یدهن کج

 کنهیو محکم ب*غ*لم م دهیم لمیتحو یمهربون لبخند
 دایز یلیدوستت دارم.. خ یلیازت ترنم... به خدا نوکرتم... خ: ممنونم طاها

 کنمیکه م ی... با تمام تالشددمونمیحرکت تو آغوشددش م یفقط ب گمینم یچیه
واقعا  یعنی... شددنیو دور کمر طاها حلفه نم کنندینم یدسددتام باهام همراه

 سنگدل شدم؟
 کنهینگام م نیو غمگ ارهیم رونیمن رو از آغوشش ب آروم

 بد باشم... مطمئن بودم یتونیکه نم دونستمی: مهاطا
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اشددکم هم  ی... حتشدددهیبزنم منفجر م تونمیکه نم ییداره از هجوم حرفا دلم
 می: بهتره برگهیچون م شددهیحالم م ی.. انگار سددروش متوجه شددهینم ریسددراز
 داخل
ها به خودش م طا هه سددروش.. از بس گهیو م ادیتازه  با تو : آره.. آره.. حق 

 کنمیم کاریدارم چ دونمیلم نمخوشحا
ست ست م د شهیو همراه خودش م رهیگیمن رو آروم تو د ستاش ک ... نگام به د

شده... بارها از هم فتهیم ستم حلقه  ستا کتک خوردم..  نیکه آروم دور مچ د د
 دستا رو ببخشم نیصاحب ا تونمیچطور م

ت و سددروش هم آروم آروم پشددد مینیو طاهر جلوتر از سددروش حرکت م من
... سروش که فتهینگاهم به زن عمو م شمیوارد سالن م نکهی... همادیسرمون م

ستاده با د قایاالن دق شن به طاها  رهیزن عموم اخماش تو هم م دنیکنارم وا و خ
 کنهینگاه م

 چون پشتش به منه دهیعمو هنوز من رو ند زن
 ان بودمدت زن عمو مراقب مام نی: تو اکنهیآروم کنار گوشم زمزمه م طاها
 گمینم یچیه دمویسرمو تکون م فقط

 دنیبه د ترنم فقط ینبود... تو گفت نی: طاها قرارمون اگهیم تیبا عصبان سروش
 ادیمامان و بابات ب

درسددت کردن  یمدت برا نی: سددروش باور کن زن عمو تازه اومده... تو اطاها
 ومدنیخاله به خونمون م ایزن عمو  ایشام و نهار 

 ستی: مهم نگمیحوصله م یبگه که ب یزیچ خوادیم سروش
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 زمی: ترنمف عزگهیو م گردهیماها به عقب برم یزمزمه  یصدا دنیعمو با شن زن
 ؟یپس باالخره برگشت

ب*غ*لم کنه که با اخم خودمو عقب  خوادیو م ادیسددرعت به طرف من م با
 کشمیم

 گهینم یزیچ یول شهیحرکت من ناراحت م نیعمو از ا زن
و  نمیشددیمبل دو نفره م نیاول یرو شددمیاز کنار زن عمو و طاها رد م تفاوت یب

 : طاها من منتظرمگمیسرد م
 گهینم یزیو چ نهیشیهم کنارم م سروش

 طاها باشه زنمی.. حدس مشنومینفر رو م هی یدور شدن قدمها یصدا
مامان و بابات  زمی: عزگهیو آروم م نهیشددیم ییرو مبل رو به رو ادیعمو م زن
 دارن ازین به وجودت ناال

 کنمینگاش م نیغمگ
با اونا بودن با نگام با حرفام با  یاون چهار سال برا یدرست مثل من... که تو-

 نداشتم ازی... مگه من به وجودشون نکردمیهام التماس م هیچشمام با گر
ست همه مون دلخور دونمیعمو: م زن شش رو نداره  ایدن زمیعز یول یاز د ارز

... اونا هر چقدر هم یو نفرت بگذرون نهیرو هم با ک یدو روز زندگ نیا یبخوا
ش ستن.. برات زحمت ک شن پدر و مادرت ه شتباه کرده با  یگ.. تو بزردنیکه ا

 کن و ببخش
 دونستنیهمه من رو گ*ن*ا*هکار م یپس عدالتتون کجا رفته زن عمو... وقت-

شه با نیا نیچرا نگفت شتباه کرده با ا اون ز پاره تنه تونه.. چردختر هر چقدر هم ا
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مادرم ا پدر و  به  به من رسددنیحرفا رو نزد نیروزا  بت  که نو  دیبا دی... االن 
ش شماها بخ شم؟... مگه  شش رو از کنیداد ادیرو له من  دنیببخ  ی... من بخ

حاضر نبود من پدر صداش کنم..  ی.. از پدرم؟... اون که حتگرفتم؟یم ادی دیبا
به زنده بودنم نبود.. از شماها؟... شماها که فقط  یاضر یاز مونا؟.. اون که حت

ص شخ سخر و خرد کردن  ار حرف ب هیسالها  نی.. تو تمام انیبود تمیبه فکر تم
رو  دنیتا امروز من بخوام بخشدد ومدیشدددن به وسددط ن دهیاز بخشددش و بخشدد

گ*ن*ا*ه  یبخشددش برا دیکارام کنم... من تک تک روزا رو به ام یسددرلوحه 
ه فکر ب دیمن رو از سر خودتون باز کن نکهیا یشماها برا یکردم ول ینکرده سپر

شوهر برا دایپ شماها در حقم بزرگنیبنده بود یکردن  که  نیکرد ی... آخه مگه 
 نیدار یبزرگوار تظاراالن از من ان

فا رو بزن نیا یگلم.. حق دار یعمو: حق دار زن مه مون  یول یحر االن ه
 میهست مونیپش
 هستن مونیربزرگ و عمو کامال معلومه چقدر پشاز رفتار پد-

ستن... پدرت با د زمیعمو: عز زن شو.. اونا هم نگران پدرت ه  دنیتو دلخور ن
سرحال م صد  صد در  صاف ی... تو هم بشهیتو   دونمینکن ترنم جان.. م یان

ش سخته ببخ سته اایخورده کوتاه ب هی طیشرا نیتو ا یول یبرات  چهار  نی.. در
 کم یزیچهار سددال که برات چ نیقبل از ا یگذشددت ول سددال بهت سددخت

پدر  ی فهیهوات رو داشتن و وظ شهیهم تیو دو سالگ ستینذاشتن.. تا سن ب
رو در حقت به جا آوردن.. ترنم جان اونا ترانه رو از دسددت داده بودن  یو مادر

 حق داشتن که باهات اونطور برخورد کنند
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صال نیواقعا فکر کرد- شتن؟... ا شتن ول حق دا شما اونا حق دا  آخه یحق با 
سه ماهف  هیچند ماه؟..  صاف  یسال.. آخه چقدر... آخه ب هیماه ف دو ماهف   4ان

 ذره دیمن که بودم... چرا هر روز من با یسال اونا حق داشتن؟... ترانه رفت ول
 یلو گ*ن*ا*همیثابت کنم ب هخونه نرفتم تا به هم نیذره آب بشددم؟... من از ا

ست دادم... ک زمیهمه چ با موندم ست رو فرزندش  یگفته اگه پدر یرو از د د
بچه هاشون زحمت  یعمر برا هیصرفا چون پدر و مادر  ایبلند کنه حق داره... آ

شون رو تو کشنیم سر هم بگن ببخش  یحق دارن فرزند شکنند و آخر  جمع ب
... زن عمو جان میبشدد دهیبخشدد دیااالن ب میدیعمر زحمتت رو کشدد هیچون 

 ندیمن زحمت کش یاومد اگه پدر و مادرم برا شیبرام پ یسوال اساس هیاال ح
بودم... من که  یاونا جبران نکردم؟... مگه من براشددون فرزند بد یمگه من برا

سخت تر شون بلند نکردم... مگه هم طیشرا نیدر  صدام رو برا  جبران نایهم 
 که انگار دیکنیم نگام یجور هی... پس چرا همه تون ستیزحمات پدر و مادر ن

رو جبران کردم... چطور  زیکه ببخشددم... من که در گذشددته همه چ فمهیوظ
 یوقت یول کنندیهمه به چشم بد نگاش م شهیفرزند از خونوادش طرد م هی یوقت

خودخواه... زن عمو  شدهی.. مرحمیب شدهیپدر و مادرش رو قبول نکنه م یفرزند
تحمل  شددهیم دینی... ببد؟یتونیم دینیب... بدیکن یمن زندگ یبه جا نیایبروز  هی

وش تو آغ نیلحظه بر هیفقط  نینداشددته باشدد یها کار بهیکرد؟... به نگاه غر
بعد اون هلتون بده و بگه تو  نیوجودش هسددت یاز همه  دیکنیکه فکر م یکسدد

 رهیگیشکل م ونکه تو ذهنت یسوال نی... اولد؟یکنیم کاری... چیقاتل دختر من
سین لحظه از خودتون نمتو او ای... آه؟یچ .. اگه .ستم؟یمگه من دخترت ن نیپر
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خب من هم دخترتم... نم نه دخترت بود  گه  گمیترا ته...چون ا قدر سددخ چ
اونا پدر و مادرت هستن... تعجبم  شنومیجواب م هیساعتها هم حرف بزنم باز 

 یتو یدختر دخترتونه ول نیا تنگف چکسیبار ه هیسددالها  نیکه تمام ا نهیاز ا
اونا پدر و مادرت هسددتن... هر  دمیشددن ایلیمدت کوتاه بارها از زبون خ نیهم

صل ستنین یزیدردا برام چ نیچند ا ساس  یبا همه  یرو وقت یدرد ا وجود اح
 که ازم متنفره نهیو بدتر از اون ا ستیمونا مادرم ن دمیکردم که فهم

بان نیعمو: ا زن نا اون موقع عصدد مادر... مو فت..  زیچ هیبود  یجور نگو  گ
ه بعد ب نیاز ا دی... بهش بگو مادر... تو بایکنیبه اسم صداش م ستیدرست ن

 رو به جز تو نداره ی.. اون که کسیترانه رو براش پر کن یجا
شن ستمیمن ن نی: اگمیم نیغمگ مادر از زبون خودم  یکلمه  دنیکه مونا رو از 

 تفیممکن حقشکل  نیخواست... به بدتر نطوریمحروم کردم... اون خودش ا
شن کرد و برا یتلخ زندگ طور  دختر چه نیلحطه فکر نکرد که ا هی یرو برام رو

 کنهی... چه طور تحمل ممونهیزنده م
... شددماها راه بخشددش رو نی: من بد نبودم... شددماها بدم کردگمیوار م زمزمه
 بستن

 زمی: عزگهیو م کنهیچشمش جمع شده رو پاک م یکه گوشه  یعموم اشک زن
باز هم چ نیجود تموم ابا و قات  فا نهینم رییتغ یزیات مادرت ک پدر و  نا  .. او

هم  یاون خواسددتگار یماجرا یباشددن... حت ندتیهسددتن.. حق دارن نگران آ
 خودت بود هیخوشبخت یفقط و فقط برا

صبان سروش شبخت یاون ازدواج برا دیکنی: واقعا فکر مگهیم تیبا ع ترنم  هیخو
 بود؟
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 خواستنیترنم بدش رو نمعمو: مونا و پدر  زن
ه دو تا ک ی: حق با شماست اگه ترنم با کسگهیو تلخ م زنهیم یپوزخند سروش

وحشددتناک حتما  هیمخصددوصددا با اون اختالف سددن کردیبچه داشددت ازدواج م
 شدیخوشبخت م

در مورد خواسددتگارم  ی.. من خودم اطالعاتکنمیبه سددروش نگاه م متعجب
 نداشتم

: سروش جان تو گهیو م بازهیباز خودش رو نم یول پرهیزن عموم م یاز رو رنگ
 ترنم نبود یبرا یخواستگار بهتر طیاون شرا
صبان زنهیبه موهاش م یچنگ سروش  چوقتی: من و خونوادم هگهیم تیو با ع

عد که چطور ب نهیتعجبم از ا میصحبت نکرد یجمع چیاتفاق تو ه نیدر مورد ا
 رف از ترنم و گ*ن*ا*هکار بودنش بودها ح یتمام مهمون یاز اون ماجراها تو

 چرخهیعمو: باالخره حرف دهن به دهن م زن
نه خانوم مهرپرور... اسددروش که حرف رو تو دهن  نیخود شددماها بود نی: 

خودتون  لیفام ی... نه تنها تونیترنم رو برد ی... خودتون آبرونیگذاشت گرانید
 نیما هم کشوند لیبحثا رو تو فام نیبلکه ا

 من رو بردن ینبودن که آبرو انیاطراف نینه سروش ا گمیمتلخ -
 ؟ی: چگهیمتعجب م سروش
ند که تو نی: اگمیو م زنمیم یتلخ لبخ  کرد و کمیجمع کوچ یپدره من بود 

 رو کنجکاو کرد گرانید
 گذشته ها گذشته زمیعمو: عز زن
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 گردهیبر نم یجور چیمن ه یبر باد رفته  یو آبرو-
 کنهیبهم نگاه م نی... سروش هم غمگندازهیم نییعمو سرش رو پا زن

مه م تلخ مادر چیه گمی: امروز من ترنم مهرپرور مدمیادا نداره  یپدر و  حق 
ص به خودش اجازه  یا بهیبچه ش رو خرد کنه چون بعدش هر آدم غر تیشخ

شغال برخورد کنه... پدرم تو هیکه با اون بچه مثله  دهیم  ریجمع من رو تحق یآ
عد از اون بقکرد من رو  تک گرفت من رو داغون کرد و ب باد ک هام  هیبه  با هم 

 همونطور برخورد کردن...............
 مونهیپدرم حرف تو دهنم م یصدا دنیشن با

 دخترم ی: حق دارپدر
ند م کشددمیم یآه جام بل قب برمشددمیو از  به ع پدرم رو  گردموی...  نا و  مو
 سددرش یشددده.. کل موها ریپ یلی... خشددهی... پدرم شددکسددته تر از همنمیبیم
 شکسته شده یلیشدن... مونا هم خ دیسف کدستی

 : شرمندتم ترنم...مونا
دش رو بلند خو ییبا قدمها نهیبیسددکوتم رو م یواسدده گفتن ندارم... وقت یحرف

 کنهیو محکم ب*غ*لم م رسونهیبه من م
فاوتم...  یب نقدریسددردم... ا نقدریچرا ا دونمینم تا  یعنیت عا   یحد ب نیاواق

رزشددش رو نداره که  ایدن گهیهم به قول زن عمو که م دیاحسدداس شدددم... شددا
 دیاب دونمینم قایشددددم... االن دق یا نهیک یبگذرون نهیرو ک تیزندگ یبخوا

 کنم؟ کاریچ
شدددب هم خواب راحت نداشددتم  هی دمیماجرا رو فهم قتیحق ی: از وقتمونا

 دخترم
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 ...کنمیا سفر مدخترم به گذشته ه یکلمه  دنیشن با
 : کجا؟مامان»
 دانشگاه... خواب موندم-

 : اول صبحونه بعد دانشگاهمامان
 شده رمیمامان... د شهینم-

 داریتا نصددف شددب ب یدختر.. مگه مجبور یآدم بشدد یخوایم ی: تو کمامان
 یبمون

 ایشیم ختیریغر نزن ب نقدریا یمامان جون-
 : تددرنممامان

 جونم خوشگله-
 رمیبال... واستا برات لقمه بگ طونیش یاز دست تو: مامان

 منتظر بمونم تونمینم گهیمن رفتم.. د-
 توراه بخور ریبگ نویا ای.. بنمی: واستا ببمامان

 کنهیدخترشو لوس م نقدریخودم برم که ا یقربون مامان غرغرو-
 حرفا زودتر برو نیا ی...به جایدار فی: تو خودت ذاتا لوس و ننر تشددرمامان

 شده رتیدانشگاه د
 با هم.......... میبر ایچنده ب ییلوی.. دانشگاه کالیخیاصال ب -

 «با کتک بفرستمت ای یری: ترنم ممامان
گاه دسددتم باال مشددهیاون روزا اشددک تو چشددمام جمع م ادی به و  ادی... ناخودآ

 شهیدورش حلقه م
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رو به خودش فشددار محکم تر از قبل من  نهیبیعکس العمل من رو م نیا یوقت
 دهیم

 نکردم ی: ببخش که در حقت مادرمامان
ندارم...  یواسددده  یحرف ندارم... روز یانتظار گهید یعنیگفتن  که  یاز مونا 
 22رو زدم... همون  هاشیتمام محبتها و مهربون دیق ستیمونا مادرم ن دمیفهم

 هیلیسال هم که دختر هووش رو بزرگ کرد و دم نزد خودش خ
 کنهیو اون رو از من جدا م ادیبه طرف مونا معمو  زن
 ستیخوب ن ادی.. حالت زنیبش ایعمو: موناجان ب زن

 شهیخوب م یبا برگشتن ترنم حال من هم به زود گهیو م خندهیم مونا
با ب زن گام م یچارگیعمو  نهین گام رو از زن عموم مک فه ن  ...برامرمیگی.. کال

االن هم به زور دارم همه  نیکنم.. هم یدگآدما زن نیا نیب تونمیسخته... من نم
جرات نکردم به در اتاقم نگاه کنم..  یاومدم حت ی.. از وقتکنمیرو تحمل م زیچ

چهار سددال  نی.. خاطرات اارمو خاطرات بد د دمیاز بس تو اون اتاق زجر کشدد
.. سددتی... دسددت خودم ننمیبیسددال رو نم 22از بس برام پررنگه خاطراته اون 

 ریچند ماه اخ نیچهار سال ا نیاز ا شتریشدم مثله خودشون... ب انگار من هم
که قبال ازدواج  یواقعا پدرم قصددد داشددت من رو بده به مرد یعنی.. دهیآزارم م

 کجا رفته بود؟ شیداشت؟... پس مهر و محبت پدر مکرده بود و دو تا بچه ه
 : دخترمپدر

ن نگاه م یگذشددته ها ول .. مثلهی... نگاش پر از محبت و مهربونکنمیم نگاش
ست هر چ سرد و  ید سته.. از بس  شت ب  ی.. هر قدمهیخیزم*س*تون رو از پ

 رهیگیاز قبل از پدرم فاصله م شتریقلب من ب شهیم کیکه بهم نزد
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وم آر یلیو خ رمیگینگام رو ازش م عیسددر رهیگیقرار م میکه در چند قدم نیهم
 دینیمن رو بب نیخواستی: طاها گفته مگمیم

 : ترنم من...........رپد
 یا شددهیکل یجمله  نی.. از انیشددرمنده ا نی: فقط نگکنمیزمزمه م یسددخت به

 متنفرم
 کنهیم سکوت

... انگار دینی: بشگمیم رهیتا من رو تو آغوشش بگ کنهیدستش رو دراز م نکهیهم
 ستیحالتون خوب ن ادیز

ش از فراموش ب*غ*لش رو  ینیریش یمزه  دمیبس طعم اغوش گرمش رو نچ
 کنمیکردم... االن فقط احساس سرما م

 ارمیاما سرم رو باال نم کنمینگاهش رو احساس م هینیسنگ
 بهی... برام چه غردونمینامحرم تر م یسخته بهش بگم تو رو از هر نامحرم برام

با من؟.. با خودت؟.. با مونا؟.. با مادرم؟... با ترانه؟..  یپدر؟... چه کرد یا
 ما؟با  یتو چه کرد

 یفته ناگ یکنترلم رو از دست بدم و حرفا ترسمیبهش نگاه کنم م خوادینم دلم
 بگم دیرو که نبا یی.. حرفاارمیرو به زبون ب یادیز

و  نهیشددی... بابا مبرهیاون رو کنار مونا م یو با ناراحت ادیبه کمک بابا م طاها
 ؟یحد از من متنفر نیتا ا یعنی: گهیم نیغمگ

 ونمدی... نممتنفرم؟
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 مونیپش یول دونمیدهنم رو باز کنم و بگم نم خوامیبگم... م دیبا یچ دونمینم
 شمیم

 کنمینه رو زمزمه م یزور فقط کلمه  به
من  رو از ی.. انگار انتظار عکس العمل بهتررسهیبه نظر نم یراض ادیز سروش

... سدددتیبا مونا و پدرم خوب ن ادیرفتارم ز کنمیداشدددت... خودم هم حس م
 نمیشیمبل م یرو نیغمگ
به.. ازیبگو... تو خودت نر خوادیدلت م ی: ترنم هر چپدر  نی.. من حالم خو

 یکنیمراعات حال ما رو م یباز هم دار دونمی... مدهیآزارم م شتریسکوتت ب
 رونیب زیتو دته بر ی: آره دخترم... هر چمونا

پدرم م نیب نگام با کلمه چرخهیمونا و  ام.. حس  بهیغر ییدخترم مونا خ ی.. 
باهام غر کنمیم شدددده... چون قبلنا رابطه مون واقعا مثل مامانا و  بهیاون هم 

 از تک تک یدخترم ول گفتیآخر جمله هاش بهم نم یوقت یدخترا بود... حت
با وجو هیکه برام  دیفهم شددددیرفتاراش م تک تک ون دخترم  دمادره اما االن 

ون چ دی.. شاکنمیاش احساس نماز صد یچرا محبت مادرانه ا دونمیگفتنام نم
 احساس رو دارم نیا دونمیرو م قتیحق
 ؟یبگ یزیچ یخوای: ترنم نمپدر

ه و ب رمیگیخونه م نیسدداکن ا ی... نگام رو از آدما کنمیتمرکز م یلحظه ا چند
آروم حرفام رو زمزمه  یلی... بعد از چند لحظه مکث خزنمیرو به رو زل م زیم
بس ح نهیحرفام نفساشون رو توس دنیمه به خاطر شن.. اونقدر آروم که هکنمیم
 کنندیم
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 یلناگفته و یحرفا ی... کلتیشددکا ی.. کلهیگال یحرف داشددتم.. کل یکل-
 ادمیه ک خوادیبگم نه دلم م خواستمیم یکه چ ادیم ادمینشستم نه  نجایاالن که ا

 دنیخشب ی.. براومدمیموندن ن ی... برازهیچ هی یفقط برا نجامی... االن که اادیب
 وقته که گذشتم... یلی... چون خومدمیهم ن

 ریحقت ومدمی: ندمیخورده بلندتر از قبل ادامه م هیو  زنمیبابام زل م یچشددما تو
تن له شدمو با شکس تیشخص ومدمین یرو بشکونم...حت یکس ومدمیکنم... ن

ست ب شماها به د ست نم ارمیغرور  ساب یجور چیه گهیکه د ادیکه به د ق ترنم 
جمله بگم و  هیاومدم  طجمله بگم... آره... فق هی... من فقط اومدم شهیده نمزن

... فقط من رو کنهیرو درسدددت نم یچی.. چون موندنم هشدددهیهم یبرم... برا
 شکونهیاز قبل م شتریب

 شهیمونا جمع م یتو چشما اشک
. ..کنمیبزنم فکر م خوامیکه م یبه حرف یو چند لحظه ا بندمیرو م چشددمام

جمله تا آخر عمر  هینیاحد و واحد هم یجمله بسشونه... به خدا هی نی.همآره..
 کنندینم جایب یتا عمر دارن قضاوتها ینجوری... اکنهیم ادشونی

 شنومیرو هم نم یکس دنینفس کش یصدا یحت
 کنهیم ییرو لبام خودنما یتلخ لبخند

دم بگم : من اومکنمیزمزمه م شدددهیتر از هم نیو غمگ کنمیرو باز م چشددمام
 نینداشت یریاشتباه از من بود شماها تقص

 کنندیمتعجب نگام م همه

http://www.roman4u.ir/


 1797 شقعبه دیار سفر 

ز وجودم ا یمیکه ن ییآره من اشتباه کردم.. من اشتباه کردم که از تک تک کسا-
که تو  همونیم ادمیبود... تا عمر دارم  ییجایبودن انتظار کمک داشتم... انتظار ب

که من حق  فهممی.. حاال مخودم بجنگم. یخودم واسدده  دیفقط با هایسددخت
 نداشتم بمونم و خودم رو براتون ثابت کنم...

 کنمینم غیازت در یبخوا ینگو... تو هر چ ینجوری: ترنم اپدر
رو  یچ یخوای... االن تموم نداشته هام رو دارم... پدر مخوامینم یزیچ گهید-

 ؟یجبران کن
مه پدر هه.. من ییزایاون چ ی: ه هه.. سددهم تو مال تو و مونا صددحبت  که 
امت از اموالمون رو به ن یمیجبران گذشته ها ن یبرا میگرفت می... ما تصممیکرد

 میداریخودمون نگه م شیکه دلت بخواد تو رو پ ی.. تا روزمیکن
همه  به یول دمیجواب پس بدم م لیشده به تک تک فام ی.. حتزمی: آره عزمونا

 یگ*ن*ا*هیب کنمیثابت م
ط ... فقخوامینم یچی: من ازتون هگمیم کنمیم یم بازکه با انگشددتا همونجور

 کسچیه گهیکه د دمیرس ییبه جا گهیخودم... االن د هیبرم دنبال زندگ خوامیم
 ستیبرام مهم ن زیچ چیو ه
صت برا هی یکه ححت یحد از ما متنفر نیتا ا یعنی: پدر مون جبران هم به یفر

سال مدت زمان ز دونمی... م؟یدینم شد یلیما خو  هیادیچهار   میازت غافل 
 .. فقط بمون ترنممیکنیم نتیتام یاالن تا آخر عمر هر جور که بخوا یول
 مهم نبودم چکسیواسدده ه نکهیاون چهارسددال با ا یپدر... تو دیاشددتباه نکن-
در من زنده بود... سروش مال من بود... پدرم مال من  تیهنوز حس مالک یول

چند  نیا یمن بودن... اما تو یو طاها برادرابود... مونا مادر من بود... طاهر 
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ندارم...  یچیه گهیمن ها رو از دست دادم... االن د نیچه تلخ تموم ا ریماه اخ
شتن ب نیتفاوتم... در ع یب ییجورا هی ست دا رو  یفاوتت یب نیتفاوتم... ا یدو

بودن رو دوست دارم... من احساس االنم رو دوست  بهیغر نیدوست دارم... ا
 کنمیمونا نگاه م یاشک یم... تو چشمهادار

کدومتونیه یوقت- ندارم د چ ترس از دسدددت دادن هم در من وجود  گهیرو 
 ...نهیریبرام ش نینداره... هم

 یفرق چیبرام با ترانه ه یول اوردمتین ای... درسددته به دنی: ترنم تو دختر منمونا
 ینداشت

عد از مرگ دوسدددت گه دخترت بودم ب نا ا پا دارم بگم مو نه هم  من  یترا
ما دلم نمیموندیم تا دن خوادی... ا بدم...   هی اسدددتیدن ایبا حرفام آزارشددون 

ستون دلم م ییحرفا س مونندیتو قبر ضه تر از قبل... ک  یمادر یکه ادعا یو قرا
... رفترو از بچه اش گ یانتقام مادر یزندگ طیشددرا نیداشددت در سددخت تر

.. .یدونسددتیخودت م یرانه رو بچه تو فقط ت یمونا مادرم نبود یمادرم نبود
پر توقع هسددتم که از مونا انتظار داشددتم تو اون  یادیز کنمیوقتا فکر م یبعضدد

 دیبا کنهیم یمادر یادعا یکسدد یکنه اما آخه وقت یچهار سددال هم برام مادر
 مادرم باشه دمحرفش واسته.. من که مجبورش نکرده بو یپا شهیهم

مه م فقط بت  زایچ یلیسدددال خ 22اون  ... تودونمی: مکنمیزمز ثا رو بهم 
 بگذرم یکه کنارم نبود یکه از چهار سال شهیباعث م نی... همیکرد
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شندمیلب ادامه م ریز نیغمگ سپار یبرا دمی: هر چند  سوخته  یجنازه  یخاک
... چهار سال در دمیباز حق رو به تو م یول یایب یمن هم حاضر نشد یشده 
 تسین یزیو دو سال چ ستیبرابر ب

 : فقط حاللم کن ترنمگهیم هیو با گر شهیاز جاش بلند م مونا
 و پشددت دهیتکون م یسددر ی... زن عمو با ناراحترهیهم به سددمت اتاقش م بعد

 کنهیسر مونا حرکت م
پدر و مادر احسدداس  یبا واژه ها یروزها عج نیپدرمه... ا یبه چشددما نگام

 کنمیم یبیغر
 ؟یبر یخوای: مپدر

ش دونمیم سته پکمرش  سه هم ریک شده وا ستیشه داغون  سع نا  مکنیم یکه 
 خودخواه نباشمو غرور نداشته ش رو نشکنم...

 اوهوم-
 : کجا؟پدر

 بر باد رفته ام یبه دنبال آرزو-
 دایبه تک تکشددون دسددت پ کنمیخودم بمون.. کمکت م شی: پگهیم نیغمگ

 یکن
 کنمینگاش م فقط
ر سددال متوجه نشددده بودم که تا چه حد چها نی... تو ایکرد ریی: چقدر تغپدر

 یدلمرده شد
 نیدونستینگاه هم نم هی قیال یچون من رو حت-
 کنهیحسرت نگام م با
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 بشم ایپدر دن نیبرات بهتر خواستمی: بعد از رفتن مادرت مپدر
 ... به حرمتنیبود ایپدر دن نیواقعا بهتر ییروزا هی: گمیهم با حسددرت م من

 رمیگیم دهیهار سال رو نادچ نیهمون روزاست که ا
 ؟یری: پس چرا مپدر

گذرم ول تونمیاز حق خودم م- مادرم چطور یب مام ا یاز حق  گذرم... ت  نیب
روز  هیاگه  نیدینفهم چوقتیو ه نیمادرم محروم کرد دنیسدددالها من رو از د

 ادیسرم م ییبفهمم چه بال
 تمخواسیبشه... م ینجوریا خواستمی: نمکنهیو زمزمه م رهیگیرو از من م نگاش

 برم دنبالش... به خاطر تو
اگه  ی.. حتکنمیدخترم.. مادرم رو درک م هیهم به خاطر خودتون... من  دیشا-

 ی.. چون من ثمره دمیبهش حق م نهیبرم جلوش واسددتم و نخواد من رو بب
 عشقش نبودم

 : نه.. اون عاشق تو و ترنج بودپدر
 ترنج؟-

 یدونیکه م نمدوی: اسم خواهرت بود... مپدر
 آره.. اسم آوا بود-

دوستم نداره و فقط به خاطر شماها باهام  دونستمی: مگهیو با درد م کشهیم یآه
ض نیبه هم یازدواج کرده ول  ندیتو و ترنج رو دزد نکهیبودم... بعد از ا یهم را

شد.. خ ضاح بود.. وقت یلیحالش خراب  س یافت  یحت دیخبر مرگتون به ماها ر
 وونشیخبر مرگ شددماها د ی... از اول ازم متنفر بود ولاوردیووم نروز هم د هی
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 داتیپ یکرد که مجبور شدددم طالقش بدم.. وقت یکرده بود.. اونقدر پافشددار
تو  ی لهیبه وس دونستمیم یعشقم بود یرو بهم دادن.. تو ثمره  ایکردم انگار دن

از  بذارم بعد شیپاپ دادیغرورم اجازه نم یول ارمیرو به دسدددت ب کایال تونمیم
سال د یکی ستمیم اورمیطاقت ن گهیدو  سراغش و بهش بگم ه تو زنده  خوا برم 
 دیخبر ازدواجش به گوشم رس یول یا

 چاکس ازدواج کرده بود.. همون پسرعموش نهی: با عاشق سدهیادامه م یتلخ به
 شهیم ریاشک از چشمام سراز یا قطره
مونا داره در حقت  دونسددتمی. متو رو هم از دسددت بدم. خواسددتی: دلم نمپدر

صم کنهیم یمادر سم من و مونا  میت سنامه ات رو عوض کنم و به ا شنا گرفتم 
 رمیبرات شناسنامه بگ

 ن؟ینگفت یچیبه مادرم در مورد من ه چوقتیه-
فت.. ر رانیاز ا شهیهم یبا پسرعموش برا ی: نتونستم... اون هم بعد از مدتپدر

 خبرمیسالهاست که ازش ب
ست آخه- شته تون برام تعر ی... وقتن؟یچطور تون شت از گذ صور دا  فیپدر من
 شدیمن باورم نم کردیم

 رو زدم زیهمه چ دیمن ق می: با ورود تو و ترنج به زندگپدر
شما رو پس داد یبگم ول خوامیم شتباهات  باز  یول میمن و ترنج و ترانه تاوان ا

 کنم یو خودخور نمیبش نجای... برام سخته ارمیگیخودم رو م یجلو
 کنندی... طاها و پدر و سروش با تعجب نگام مشمیجام بلند م از
 میبر گهی: بهتره دگمیو م کنمیسروش نگاه م به

 دهیتکون م یو سر ادیبه خودش م سروش
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 زود؟ نقدری: اگهیبابا م اما
 نداره ری.. زود و دگهیبره د دیبا یرفتن-

شون وا همه سمی.. مستنیمیاز جا شه  بگم که بعد یزیچ هیبمونم و  ترشیب تر ن
با خوب حرف زدم فقط م دونمیجبران کرد.. نم  نشددددم یخال دونمیتند رفتم 

 کنهیمثل خره تو وجودم افتاده و داره داغونترم م یزیچ هیبلکه  چیه
 : خداحافظگمیو م کنمیرو بهشون م پشتم

 مشددیر مازشددون دو عیبدم سددر هیفرصددت حرف زدن به بق نکهیهم بدون ا بعد
 توجه یمن ب یول زنهیکه داره با پدرم و طاها حرف م شنومیسروش رو م یصدا

و خودم رو  شددمیو همه کس بدون نگاه به اطراف از خونه خارج م زیبه همه چ
 رسونمیم نیبه ماش

... ادیبه سددمت من م یحرف چیو بدون ه شددهیم داشیسددروش پ یاز مدت پس
من رو تو ب*غ*لش  کشددهیبازوم رو مو بعد آروم  کنهیچند لحظه فقط نگام م

 رهیگیم
 نهیبیما رو م یکیسروش.. حاال  یکنیم کاری: چگمیم متعجب

 ترنم یخانوم یلی: خگهیوار م زمزمه
 سروش؟ یگیم ی: چگمیم آروم

سه سرم م یا ب*و* خورده من رو از خودش  هی... رهیگیو بازوهام رو م زنهیبه 
 یریگیخودت رو م یجلو یبه سدخت یارد دونسدتمی: مدهیو ادامه م کنهیدور م

که د ینگ یچیتا ه له بتون دمیبرخورد اولت رو  ل خودت رو کنتر یگفتم محا
 تو....... یول یکن
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 دهیو جمله اش رو ادامه نم دهیسرش رو تکون م فقط
 رهیعموم اخمام تو هم م نیماش دنید با
 میسروش بر-

 ؟ی: چگهیم متعجب
 میر... زودتر بادیعموم داره م-

 نهکیرو برام باز م نی... در ماشرهیو اخماش تو هم م ندازهیبه سر کوچه م ینگاه
 که سوار بشم کنهیو کمکم م

.. سددروش با شدددهیم رهی.. متعجب به ما خفتهیعموم به من و سددروش م نگاه
 کنهیرو روشن م نیو بدون توجه به عموم ماش شهیسوار م یخونسرد

من خم  ی... سددروش روشددهیم ادهیپ نیماشدد و از کنهیرو پارک م نیماشدد عموم
 شهیچشمام گرد م شهیم

 بندهیو کمربندم رو م خندهیم طونیش
 نیبه سددمت ماشدد خوادیدر هم م یی... عموم با اخماکنمیچپ نگاش م چپ

ش ادیسروش ب سروش ما سرعت از کنارش رد  ارهیرو به حرکت در م نیکه  با 
 شهیم

 ر نداشتم: اصال از عمو و پدربزرگت انتظاسروش
و  کشهیم یآه نهیبیسکوتم رو م ی... وقتکنمینگاه م رونیو به ب زنمیم یپوزخند

 گهینم یچیه
 فتمینداشته ام م یهتل و شناسنامه  ادیاز چند لحظه تازه  بعد

 : من که شناسنامه ندارمگمیم نیغمگ رونهیکه نگاهم به ب همونجور
 ؟ی: چسروش
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 هیه ب یشددناسددنامه ندارم... کدوم هتل :گمیو م کنمینگاش م یحوصددلگ یب با
 دهیدختر تنها که شناسنامه هم نداره اتاق م

 دارم... نگران نباش ادی: دوست و آشنا زسروش
 دن؟یدختر تنها اتاق م هیبه  یعنی-

ستمیاگه م یچی: تنها که هگهیم طونیش م بمونم باز ه شتیشب رو هم پ خوا
 دادنیبهمون اتاق م

 حرفاسددت که بخواد به نیطبق معمول پرروتر از ا یول کنمینگاش م یعصددبان
 و خجالت بکشه ارهیخودش ب یرو
 هتل؟ یریم یاالن دار-

 کنهی.. فقط با لبخند به رو به رو نگاه مدهیو جوابم رو نم ندازهیباال م ییابرو
مهران برم تا بهش خبر بدم و باهاش  یبه خونه  خوامیقبل از رفتن به هتل م-

 کنم یخداحافظ
 نهیشیم شیشونیرو پ یاخم

 دیخرج کن کهیاون مرت ی: الزم نکرده شما محبتاتون رو براسروش
 چه طرز حرف زدنه نیا-

 نکردم کسانشیکردم که نرفتم و با خاک  یبزرگوار یلی: خسروش
 کنمیاخم نگاش م با

 یکه رفت فهمهیخودش م یبر ی: وقتسروش
 وامخی.. نمرمینم ییخبر جا یمن ب بهم لطف کرده... یلیمدت خ نیاون تو ا -

 مهران رو نگران کنم
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 خبر چه با خبر ی.. چه بگمیهتل چون من م یری... تو امشب مخودی: بسروش
 سروش-

 که گفتم نی:همسروش
عد از انهیتوه هی... ؟یفهمیچرا نم- که مراقبم بود االن  نی.. ب مدت  مه  ه

 برم ششیاز پ ینجوریا تونمینم
 دهینم جوابمو

 ...فتهیناآشنا م رینگام به مس ازهت
 کجاست گهیطرفا د نی... اشهیگرد م چشمام

 ؟یریم یکجا دار نمی: اصال بگو ببگمیم یعصب
 تخت التی.. خستین یبد ی: جاسروش

 شمیاز شهر خارج م میدار کنمیم حس
 ؟یبریمن رو کجا م یدار -
 من یخوب کوچولو یجا هی: گهیو م خندهیم
 ؟یکن کاریچ یخوای... م؟یاریدر م یه بازچرا مسخر-
 ؟یکنیفکر م ی: خودت چگهیم طنتیش با
 یکه تو خل شد نهیا کنمیم یمن تنها فکر-

 نی: َبه.. خانومو ببسروش
 یبه بنده ارادت دار یلیخ یدونستی: مگهیم طنتیو با ش کنهیم نگام

 رهخارج از شه رشیکه مس شمیمطمئن م شتریب رهیکه جلوتر م یچ هر
نداره اما دسددت خودم  میکه سددروش کار دونمیهر چند م ترسددمیخورده م هی
 ستین
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 ؟یریکجا م یدار یجد یسروش جد-
 یکه مجبورت کنم زنم بش ییجا هی: گهیم یلحن ترسناک و مسخره ا با
 : سدروشگمیم غیج با

 خندهیم فقط
 ...شهیخورده حالم بد م هی رونهیبس با سرعت م از
 ته... حداقل آرومتر بروناه.. چه خبر-

 دیی: چشم بانو.. شما فقط امر بفرماسروش
 کاریچ یخوای.. م؟یشددیاز شددهر خارج م ی: سددروش چرا دارگمیدلهره م با
 ؟یکن

 هنباش دایکالمش پ طنتیش کنهیم یو سع کنهیم یخورده لحنش رو جد هی
 بهت نرسه چکسیکه دست ه ییبدزدمت و ببرمت جا خوامی: مسروش

 ؟ی: چگمیس متر با
لند ب یکه با صددددا نهیبیم یمن چ ی افهیتو ق دونمی... نمندازهیبه من م ینگاه

 کنهیدستش گونه مو نوازش م هیو با  زنهیخنده م ریز
 ایشیبانمک م یلیخ یترسیم ی: وقتگهیم خندهیکه م همونجور

 : مسخرهگمیو م زنمیحرص دستش رو پس م با
 شهیم ریشدت خنده اشک از چشماش سراز از
 یمسخره ا یلیکوفت.. خ-

ماتو چشدد گهیبار د هیبانمک شددده بود...  افتیق یلی: ترنم باور کن خسددروش
 کن یاونجور
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 رمیگیو نگام رو ازش م رمیبهش م یغره ا چشم
 کوچولو یبابا... باز که قهر کرد ی: اسروش
 دمینم جوابشو
 زنهیباهام حرف نم گهی: خانوم کوچولو دسروش

.... 
 : زبونتو موش خورد خانوم خانوما؟وشسر
... 

 : خانوممسروش
... 

 ؟یدی: جواب نمسروش
 نه-
 خندهیم زیر زیر
 کوفت-
 االن برگرد نی: همگمیم تیجد با

 برمینم یبد یمنف من که تو رو جا زی: آخه عزسروش
 ... برگردامیب ییباهات جا خوامینم-

 یایب دی... باشهی: نمسروش
 امیمن با تو تا خوده بهشت هم نم.. خوامینم-

ش یچه نخوا ی: فعال که چه بخواسروش ست نیتو ما ش و باهام همراه  یمن ن
 یبه حرف من گوش کن نکهیجز ا یندار ی.. پس چاره ایشد

 زورگو-
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 : من کجام زورگوههسروش
 ؟یبهتر بود یلیقبلنا خ-

 یخوایکه تو م شمیم ی: تو زن من شو... من همونسروش
 وامخینم-

 بگم دوستت دارم ی:آخه به چه زبونسروش
. کم .دمیم هیتک نیماش شهیو سرم رو به ش بندمی... چشمام رو مدمینم محلش

 رمیبه خواب م نیماش یکم با تکون ها
**** 

 کنمی... چشمام رو به زور باز مشمیم داریاز خواب ب یدست یتکون ها با
 شو خانوم خوابالو داری: بسروش

و دوباره چشمام ر کشمویبه سرم م ی.. دستکنهیسرم درد م نقدریرا اچ دونمینم
 بندمیم

 ؟یدی:ِا... تو که دوباره خوابسروش
 دارمی: بگمیم یرلبیو ز کشمیم یا ازهیخم

 شو ادهی: پس پسروش
 م؟یدی: به هتل رسگمیو م مالمیرو م چشمام

سروش رو م یوقت صدمون ادیم ادمیتازه  نمیبیسکوت  صال مق ود... هتل نب که ا
... چشمام از شدت کنمیو به اطراف نگاه م کنمیچشمام رو باز م عیسر یلیخ

 آب و علف شباهت داره یب ابونیبه ب شتریب نجای... اشنیتعجب گرد م
 ؟یکجاست سروش... منو کجا آورد نجاینددده.. ا-
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 که دسددت ییجا ارمتیبدزدمت و ب خوامی: گفتم که مگهیو م زنهیم یچشددمک
 بهت نرسه چکسیه

 کنمیو مبهوت نگاش م مات
 ادهیپ دیراه رو با هیشدو.. بق ادهی: پگهیم شدهیم ادهیپ نیکه داره از ماشد همونجور

 میبر
 راه رو؟... مگه باز هم مونده هی.. اونم بقاده؟یپ-

 : آرهسروش
... کم کم داره باورم ؟یاریاز خودت در م یدار هیچ ایمسخره باز نیسروش ا-
 ایدیقعا منو دزدکه وا شهیم

 گهینم یچیو ه خندهیم باز
 کنمیو متعجب به اطراف نگاه م شمیم ادهیپ نیماش از
به  یشددباهت نداره ول ابونیهم به ب ادیز کنمیبه اطراف نگاه م یشددتریدقت ب با

 هی. .یگل هی یسددبزه  هیبکنم.. حداقل  دایپ تونمینم یزیجز سددنگ و خاک چ
 یجک و جونور هی یپرنده ا

 رهیگیدستم رو م ادویسمت من م به
 یکنیطرف اون طرف رو نگاه م نی: به تو که باشه تا فردا صبح فقط اسروش

 ؟یستین نیغمگ گهی: ددهیو ادامه م کشهیرو دنبال خودش م من
 ن؟یغمگ-

 : اوهومسروش
 نبودم نیمن که از اول هم غمگ-
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 :گهیذارم مها رو پشددت سددر ب یو بلند یاز پسددت کنهیکه کمکم م همونجور
 نناراحت نش هیتا بق ینگ یزیچ یکردیم ی... فقط سعیبود نیچرا... غمگ

سه گفتن ندارم.. جا یزیچ سرما  هی... ستیانکار ن یبرا ییوا ساس  خورده اح
ستام رو تو ج خوامی... مکنمیم شن اما  هیمانتوم بذارم تا  بید  یکیخورده گرم 

س ستام ا شه.. هم ریاز د سرو ست  سعکوچو هیکه  نید ستم رو از  کنمیم یلو  د
 مای: نداشتگهیبا اخم م ارمیب رونیدستش ب

 رهیگیم خندم
 ایکارا کن نیاز ا نمینب گهی: دگهیو م شهیم ریش نهیبیام رو که م خنده

 حاال خوبه دست خودمه-
 انگشتات نیا ی.. حتشهیبدنت ماله من م یتک تک اعضا ندهی: در آسروش

 یباز پررو شد-
 ده؟: مگه بسروش

 خوبه؟ یپس نه.. فکر کرد-
 فکر رو کردم نیهم قای: آره.. دقسروش

 شمیسروش.. دارم از دستت کالفه م یوا-
 یکنیعادت م دینداره.. کم کم با یبی: عگهیم طنتیش با
 مخورده گرم بش هیبذارم  بمیتو ج خوامی.. دستمو ول کن.. مکنمیفرار که نم-

هم  نی: بفرما.. اگهیو م کنهیرش فرو مشلوا بیرو با دست خودش تو ج دستم
 یهم دار یا گهید یبهونه  نمی... بببیج
 نجا؟یا ی: اصال چرا من رو آوردگمیو م دمیم رونیحرص فقط نفسم رو ب با
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 یفهمی: عجله نکن... مسروش
 میبرگرد ای... بروقتهیسروش د-

 ؟یترسیه م: نکنهگیو م کنهینگام م ییلبخند استثنا هیو با  ندازهیباال م ییابرو
: من و ترس؟!... گمیو م ارمیخودم نم یبه رو یول ترسددمیخورده م هی خب

 .........شهیعمرا... فقط چون داره شب م
 : خب شب بشهگهیوسط حرفمو م پرهیم
 : سروشگمیناله م با

 یبترس یچیاز ه یمن کنارتم حق ندار ی: تا وقتسروش
 کجاست؟ نجای: آخه اگمیو م کشمیم یآه

 گمیبهت م میبرس یخودت رو خسته نکن... وقت نقدری: اسروش
 شهیپرتگاه متوقف م هی یراه رفتن باالخره سروش رو لبه  گهیخورده د هیاز  بعد

رک پا نیکه ماشدد ییکه با اونجا نجای.. خب اکنمیتعجب به اطراف نگاه م با
به پرتگاه خ یشدددده بود فرق چندان  یچیشدددده و ه رهینداره.. سددروش فقط 

سروش رو دنبال مگهینم سم ول زیچ هیتا به  کنمی... نگاه  صوص بر باز  یبه خ
 فتهینم یخاص زیچشمم به چ

ون چ کنهینگاهم رو احسدداس م ینیانگار سددنگ کنمیبه سددروش نگاه م منتظر
ند غمگ هه لبخ به رو به رو  گاهش  که ن  یحال مهربون نیو در ع نیهمونجور 

 زنهیم
 ه؟یکارا چ نیشده؟.. منظورت از ا یسروش چ-

 کنهیو شروع به صحبت م شکنهیسکوت رو م باالخره
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هار سدددال پسددروش نا دمیرو د یلعنت لمیاون ف یوقت شی: چ  یواقع یبه مع
ستم... وقت شقم چه جور دمید یشک از نفرتش به من و  لمیاون ف یداره تو یع

س سبت به  شق و عالقه اش ن گرفتم... اون روز تمام  شیآت زنهیحرف م اوشیع
در اومد... برام در حد مرگ  شیچشددمام به نما یطرات قشددنگمون جلوخا

ود مسخره ب هیباز هیاون خاطرات فقط  یبود که بخوام باور کنم که همه  سخت
ندم فقط رو لمیاون ف دنیاون روز بعد از د ادمهیعشقم به برادرم...  دنیرس یبرا

داد زدم..  نجایا هسددتم... اونقدر نجایا دمیبه خودم اومدم د یو روندم و وقت
به همه دمیکشدد ادیفر  خورده آروم گرفتم... من هیتا  مگفت راهیبد و ب ایدن ی.. 

شدم.. به زانو دراومدم... ول نجایا ستم.. خرد  .. آره ترنم دیند چکسیه یشک
دلم  نجایا ومدمین گهی... بعد از اون ددیشددکسددتنا رو ند نیا یهمه  چکسیه

ستینم شد یبرا خوا سته  شک شتم همه چنمینم رو بببار دوم  ست ندا  زی.. دو
 یوبلکه جل نجایبار دوم شددکسددتم... اما نه ا یبرا نکهیبشدده تا ا یادآوریبرام 

همه شددکسددتنا  کاشیاومدم هزار بار آرزو کردم که ا نجایبار که ا نیهمه... دوم
 بود؟ یبار ک نیدوم یدونیشکسته شدن غرور آدما باشه... م یبه راحت

 فهممیحرفا نم نیظورش رو از امن کنمینگاش م فقط
 کی... دستم رو به لبش نزدشهیم رهیو تو چشمام خ گردهیبه سمت من برم آروم

 زنهیبه نوک انگشتام م یو ب*و*سه ا کنهیم
 کشهیم یقیو نفس عم بندهیچند لحظه م یرو برا چشماش

شکستم که خبر مرگت رو  یبار وقت نی: دومدهیاز چند لحظه مکث ادامه م بعد
ست و پا م یمنجالب ی...اون موقع تودمینش که خودم به وجودش آورده  زدمید
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شمت حت شته با ضر بودم دا  نیزم یکره  یآدم رو نیاگه خائن تر یبودم... حا
 ایودن ب کارگ*ن*ا*ه گهیبودم.. د مونیپش یا گهیاز هر وقت د شتری... بیباش

 گهید بود که نین هم ااو دمیدیرو م زیچ هینبودنت برام رنگ باخته بود ... فقط 
 به باور عشقت یندارمت... درسته گ*ن*ا*هکار نبودنت رو باور نکرد بودم ول

 شروع هیاون روز نبود.. بلکه اون روز  نجایحضورم در ا نیبودم اما آخر دهیرس
از اون دو بار  نجایاومدم ا یبار وقت نی...سومماومدن و رفتن هر روزه ا یبود برا

بل داغون تر بودم. مهی. هنوز ق  نی... سددومشددددمیآروم نم یجور چیکه ه اد
... اون موقع فکر یگ*ن*ا*هیب دمیشکل رفت که فهم یزمان نجایحضورم در ا

مجازاتت کردم  گ*ن*ا*هیندارمت.. که چهار سددال ب گهی.. که دیمرد کردمیم
بار داغونه داغون  نی...سددومدمیعذاب کشدد یخودیو خودم هم چهار سددال ب

... بعد از نجایا ایکار هر روزم شدددده بود ب گهیغون بودم که دبودم.. اونقدر دا
ستمینم گهید تیگ*ن*ا*هیخبر ب دنیفهم رار کنم... آروم و ق یراحت زندگ تون

شتم فقط تو رو م ستمیندا سومخوا ه هم ذر هی یحت نجایکه اومدم ا یبار نی... 
برم  ای جانیا امیب ایکه  نی... بعد از اون کار هر روزم شدددده بود امآروم نشدددد
 سر..........

 که فقط به اسم تو بود ی: قبرکنهیو آروم زمزمه م شهیسرد م دستش
... انگار هر روز مثل روز دادنیتو اون روزا انگار هر روز خبر مرگت رو بهم م-

ستم خودم رو از هم تا  نییپرتگاه پرت کنم پا نیاول عزادارت بودم... بارها خوا
 رو هیهم خودمو خالص کنم هم بق

 زنهیشدت استرس قلبم تند تند م از
 نه؟!-
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تم و با رف یهزار بار تا مرز خودکش یدی: آره ترنم درست شنزنهیم یتلخ لبخند
شتم... وقت یصدا شم م یتو برگ م رو از خود ومدیدلم نم دیچیپیصدات تو گو

بارت محروم کنم... مدام با خودم م دنید ندارمش حداقل  نجایاگه ا گفتمیدو
ه.. قشددنگ نباشدد دیشددا یبنیکه تو االن م یینجایمال من بشدده... ا ایون دنا دیبا

 رو نجایا یمحرم اسددراره منه... وقت ینداشددته باشدده ول یجالب یمنظره  دیشددا
 دادم اون اشتباهات پس یکه برا ییتاوانها ادیو  فتمیاشتباهاتم م ادی نمیبیم

 ؟یکرد کاری: سروش با خودت چنالمیم آروم
س هر شار مدو تا د ستاش ف . ..ینکردم خانوم ی: من کارگهیو م دهیتام رو تو د

 کار توهه
 سروش-

شعر شروع شنا ن کنهیم یبه زمزمه  : آبي تر از آنم که بي رنگ ستیکه برام ناآ
بمیرم/ از شیشه نبودم که با سنگ بمیرم/ من آمده بودم که تا مرز رسیدن/ همراه 

سي نی صیر ک سنگ بمیرم/ تق سنگ به فر شتو فر اید که ست که اینگونه غریبم /
 خدا خواست که دلتنگ بمیرم

 که شعره........ نیا-
 یمن االن با همه  یول یدوسددت داشددت یلیکه تو خ هی: آره... شددعرسددروش

سم تو رو یسنگ یشعر متنفرم.. چون رو نیوجودم از ا شده بود که ا  یحک 
 اون نوشته شده بود

 ...شهینم باورم
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سر اون قبر لعنت نجایعد از هزار بار اب یدونی: مسروش خره رفتن باال یاومدن و 
 آروم شدم یچه جور

 نمشیبب نیجور پژمرده و غمگ نیا خوادی.. دلم نمکنمینگاش م نیغمگ
 یدونیمترنم ن یتو... وا یلباسددا دنیی: تو اتاق تو.. با بوکنهیبغض زمزمه م با

شده بودم.. خال یاون روز چه روز سبک  سبک  ... بعد از مدتها یخال هیبود.. 
 از اون اتاق دل بکنم خواستی... دلم نمدمیدیتو رو کنار خودم م

 شهیتو چشمام جمع م اشک
با نمیکه کنارش بشدد کنهیو مجبورم م نهیشددیم نیزم یرو  هی...همونجور که 

. .کنهیدسددتش رو دور شددونه هام حلقه م یکیدسددتش دسددتام رو گرفته.. اون 
 ذارمیشونه هاش م یناخواسته سرم رو رو

 تونهیبه جز تو نم یزیچ چی: اما االن هدهیادامه م لرزهیکه صددداش م همونجور
نه... ترنم نمتونم ه کنم...  فیحال روزم رو برات توصدد یجور چیآرومم ک

با من  بگم شدیم کاشیغرق لذتم... آخ.. ا یکنارم نکهیبگم چقدر از ا تونمینم
 یچه کرد

 نهیشیرو لبم م یلبخند
 نیپررنگ تر یخدا حق با تو بود ول ی شددهیهم یعنی: حق با تو بود... شسددرو

 هی ی... گفته بوددادیاز روزا عذابم م یلیذهنم شددده بود خ یحرفت که ملکه 
بودم... تاوان تک تک اون خنده  دهیمن بهت خند یول شددمیم مونیپشدد یروز

ل ممکن پس شددک نیاون باور نکردناف اون تهمتها رو به بدتر نافیهاف اون توه
تلخ بود و من اون  یلیخ یلیدادم... نداشددتنت همراه با اون عذاب وجدان خ

تو رو بهم برگردونه.. با  کردمی... بهش التماس مزدمیروزا فقط خدا رو صدددا م
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ناام مام  با خودم م دواریباز هم ام میدیت قا  دیشدددا گفتمیبودم..  فا مه ات  هیه
تو  ایمن رو ببره  ای خواستمیم داخکاب*و*س وحشتناک باشه باشه... مدام از 

 سددتمدونیمن بود... م ی هی.. انگار قصدددش تنبدادیجوابمو نم یرو برگردونه ول
انصدداف  نیا یقدر فرشددته کوچولوم رو ندونسددتم خدا هم اونو از من گرفته ول

که خودم دل شددکسددته بودم...  یمن یبود برا ینیمجازات سددنگ نینبود... ا
م.. به زانو در اومد نجایبارها و بارها من هم یتو نشستکه  یینجایترنم ا یدونیم

رور اون غ یاز غرور بودم بدون تو حت یکه کوه یشدم.. من مونیشکستم.. پش
 یترنم... تا بتون یبش یتا تو هم خال نجای... امروز آوردمت اخواستمیرو هم نم

فات رو ب گرانید یبرا یبدون ترس و نگران مه یزیبر رونیحر و ر نایا ی.. ه
به احساست رو تجر نی.. من هم ایدیفقط تو عذاب نکش یبهت گفتم تا بدون

 کردم
اف نگاه به اطر گهیبار د هی... با سکوتش شهیو رو م ریحرفاش ز دنیاز شن قلبم

 شمی... از جام بلند مدونمینم یپرتگاه معمول هیرو  نجایا گهیبار د نی... اکنمیم
 شهیبلند م نیزم یو سروش هم با من از رو

 رونیبکش... حرف دلت رو ب ادیداد بزن.. فر خوادی: هر چقدر دلت مسددروش
قدر ظرفزیبر گه اون دل کوچولوت چ خانوم تی.. م جای.. ایداره   گهید ن
 ازت تو رو وادار به سکوت کنه تیحما یکه به جا ستین چکسیه

له مشدددهیحرفاش تموم م یوقت فاصدد قدم از من  ند  که رهیگی.. چ .. همونجور 
 کنهیمنتظر نگاه م بشهیتو ج دستاش
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شه... ا خوادیم دلم سرو ستم گهید نجایبه حرفاش گوش کنم... حق با   خودم ه
کار سدددتین چکسیخودم.. ه یو خدا به  که دوسدددت  یکه منو  مجبور کنه 

... همونجور که رهیگیو کم کم صدددام اوج م کنمیندارم... آروم آروم شددروع م
و حضور  گمی... از دردام مزنمیصدا م.. فقط و فقط خدا رو شنیاشکام روون م

سددخت  یو با ناله از روزا کنمی.. ازش گله مکنمیسددروش رو به کل فراموش م
 نیمز یکه رو امیبه خودم م یچقدر گذشددته فقط وقت دونمی.. نمگمیم میزندگ

صدا ستاکنمیم هیبلند دارم گر یزانو زدمو با  شونه هام  یسروش رو رو ی... د
 مدت من نیتمام ا ثلبلند شم.. م نیزم یاز رو کنهی.. کمکم مکنمیاحساس م

 ...کنهیو آروم آروم کمرمو نوازش م رهیگیرو تو ب*غ*لش م
: سروش گمیو با ناله م چسبونمیخودمو بهش م شهی... من هم محکم تر از هم

با  ردمیکردن و من فکر م نیخودخواه شدددن... چهار سددال بهم توه یلیهمه خ
از  تیبه فکر حما چکدومشددونیه نمیبیاما االن م دکننیبرگشددتم همه جبران م

 کشنی.. اونا فقط دارن پولشون رو به رخم مستنیمن ن
 زمیعز دونمی: مکنهیو زمزمه م کشهیم یآه
ست خودم ن- ست خودم ن نیاز حرکاتم تو ا چکدومی.. هستید  ..ستیروزا د

سر  خوادیدلم نم سخته که بخوام  شم.. برام در حد مرگ  شون با با  زیم هیاطراف
حاضر نبودن موقع غذا خوردنشون من از  یحت یروز هیشام بخورم که  ییآدما

سخته از آدما زیکنار م شم... برام  ست یبرا یکه روز رمیپول بگ ییرد ب فاده از ا
.. برام سخته سروش... برام در حد کردنیخونشون با پوزخند نگام م یالیوسا

ته وقت به خون نمیبیم یمرگ سددخ بام  یه امجبورم برم  با با پول  طاهر داره  که 
باخرهیم با که از محبتش هم محروم  یروز هیکه  یی..  ها من رو ازث بل نه تن
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سته ام.. دلم آرامش م . منت.. یسقف ب هیمطلق..  ییتنها هی.. خوادیکرد... خ
 بهم با پوزخند نگاه کنه یکس نکهیآروم بدون ا هیزندگ هی

... اون هم شددمیحال م یکه ب زنمیمو حرف  کنمیم هیتو ب*غ*لش گر اونقدر
سددبک شدددم..  کنمی.. حس مدهیو گوش م دهیفقط گوش م یحرف چیبدون ه

 نیپرتگاه بلکه به خاطر ا یرو لبه  ادامینه به خاطر داد و فر یول یخال هیخال
 کنمیوجود لمس م یرو دارم با همه  تشیکه محبت و حما یآغوش

خورده من رو از خودش  یمه ندارم ادا یبرا یینا گهیکه د شددهیمطمئن م یوقت
 : حالت بهتره ترنم؟گهیو م کنهیدورتر م

 بهترم سروش یلی... خیلی: خگمیلبخند م با
گاه پرت نی.. ایشددیبهتر م دونسددتمیم گهکیو م زنهیم ینیهم لبخند غمگ اون

 دهیهم جواب نم شهیهم یول کنهیمعجزه م
وده وج نیا کنهیمعجزه نممکان  نیکه ا دیفهمیم کاشی... اکنمینگاش م فقط

 کنهیآرومم م شهیاونه که مثل هم
: درسددته اشددتباه کردم دهیادامه م نیاز چند لحظه مکث مهربون و غمگ بعد

شتباهاتم رو پس دادم تو تاوان ب دونمیترنم.. م ودنت ب گ*ن*ا*هیاگه من تاوان ا
هر چقدر ادامه بدم...  ینجوریا تونمینم گهیاما االن د یرو با جون و دلت داد

شکسته شدن رو  لتحم گهیپسم نزن... د گهید یمجازاتم کن ول یدوست دار
 ندارم..

 نمیبیاشک رو تو چشماش م برق
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. ..ذارمیبرات کم نم یچیشو... ه میشگیکن و همراه هم ی: ترنم خانومسروش
... یادامه بدم... برام سخته کنارت باشم و مال من نباش ینجوریا تونمینم گهید

شرمنده دهیعذابم م یکل یستیمن ن یکه برا یدت وقتلمس وجو  ی... من رو 
برام سخته.. هر  یلیمقاومت در برابرت هم خ یول کنهیخودم م یخودم و خدا

سل یو جنگمیبا خودم م یکل نمتیبیبار که م ... شمینگاه مهربون تو م میباز ت
عتماد ااز چشددمام بهت  شددتری... بکنمیترنم تو منو ببخش من تا ابد باورت م

 کنمیم
هم  ییاگه خطا ی: حتدهیو بعد از چند لحظه ادامه م کنهیلحظه مکث م چند

 گذرمیکنه با جون و دل از اشتباهاتت م
 هی... چشددمام از شدددت گرسددتیسددروش برام قاب هضددم ن هیهمه مهربون نیا
 رمیشدن اشکام رو بگ ریسراز یجلو تونمیباز هم نم یول سوزنندیم

.. هم خواهرت.. شمی.. هم مادرت.. هم برادرت مشمی: هم پدرت مسروش
... به شمکیزنده ام ازت دست نم یباشم.. تا وقت تیشگیگاه هم هیتک دمیقول م

تک تکشددون ازت  یکه به جا خورمیقسددم م ینیزتریجان خودت که برام عز
 تک تکشون باورت داشته باشم یکنم و به جا تیحما

 رمیو تو آغوشش فرو م شمیدم مق شیدفعه من پ نیبخوام.. ا نکهیا بدون
 ینامزد کرد یتنها بودم... وقت یلیچهار سددال خ نی: تو اگمیم هیهق هق گر با

 از دستت دادم شهیهم یفکر کردم برا
 من یکوچولو ی: فرشته سروش

... 
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.. .بخشمیخودم رو نم چوقتیکه بهت رسوندم ه یی: به خاطر تمام آزاراسروش
شه تو ادتی شهیرو هم نیا شق اول و آخرم بود با ست یع من با  ی.. نامزدیو ه

 بود... میحماقت زندگ نیاالگل بزرگتر
 یدوستم ندار گهید کردمیفکر م-

به  زیچ چیو ه چکسیه ایدن نیا ی: من توکنهیگوشددم آروم زمزمه م کنار رو 
ندازه  خاطر ا یا به  ماقتم هم فقط  ندارم... اون ح بود  نیتو دوسدددت 

 که.............
صدا نمیبیرو که م شسکوت شدت گر ییبا  شدت گرفته م هیکه از  : که گمیبه 

 تیسروش... اون روز که خبر نامزد یبذار بهت بگم که موفق شد یمنو بچزون
 رو بهم دادن روز مرگم بود

 : ببخش ترنم... باور کن عاشقتمسروش
حس قشنگه با سروش بودن رو دوست  نی... ابندمیو چشمام رو م کشمیم یآه
 رمدا

همه فشددار درد  نیتمام بدنم از ا نکهی.. با ادهیرو محکم به خودش فشددار م من
 آغوش دل بکنم نیاز ا ادیدلم نم یول رهیگیم

 ادیز یلی: دوستت دارم ترنم... خسروش
... مفتیخودم م تیوضع ادیتازه  یکه من هم اعتراف کنم ول کنمیرو باز م دهنم

... حلقه کنمی.. چشددمام رو باز مرو سددرم خراب شددده. ایدن کنمیاحسدداس م
گاه شل م  .. با خودم.. با سروش..کنم؟یم کاری... من دارم چشنیدستام ناخودآ

 شمکیم رونیو من خودم رو از آغوشش ب کنهیمتعجب به حرکاتم نگاه م سروش
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 شد ترنم؟ ی: چسروش
 ید چدیهان؟... هد د-

 شده؟ ی: ترنم حالت خوبه؟... چسروش
 خوامتیداد بزنم و بگم من هم م خوامیخوب باشدده... م شددهی... مگه محالم

 یآخه چه طور ی. من هم دوستت دارم ولخوادیسروش.. من هم دلم آغوشتو م
که  یدر انتظارمه.. من یا ندهیچه آ سدددتیکه معلوم ن یقبولت کنم.. من تونمیم

سها صبح م یهرشب رو با کاب*و* ش هیکه با  ی.. منکنمیشبانه ام  ص قر تم
طور نه... چ ایبتونم مادر بشم  ستیمعلوم ن یکه حت یسر پا هستم.. من و دارو

 خودم کنم ریتو رو اس تونمیم
 ؟یگینم یزی: ترنم... چرا چسروش

 می.. بهتره برگردروقتهی: دگمیو فقط م کشمیم یقینفس عم یناراحت با
 شیپ قهیمن همون ترنم چند دق شهی.. باورش نمکنهیهاج و واج نگام م سروش

 اشمب
 برسون یهتل هیسروش من رو ببر به -

 : اما...سروش
 برم خوامی... فقط مستیخوب ن ادیسروش.. حالم ز کنمیخواهش م-
 دهیتکون م یو بعد از چند لحظه سر کشهیبه صورتش م یدست یناراحت با
 یتو بگ ی: هر چکنهیزمزمه م نیلب غمگ ریز

ش حواس کنمی... حس مکنهیم تمیهدا نیو به سمت ماش رهیگیرو آروم م دستم
 ضیقضد و ن یرفتارا دونمی.. مدارهیفقط متفکر و با اخم قدم برم ستین نجایا

 بکنم که بتونم خوددارتر باشم دیبا کاریچ دونمیفقط نم دهیمن آزارش م
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و بعد  نهکیبا احترام در رو برام باز م یحرف چیبدون ه میرسددیم نیبه ماشدد یوقت
و اون رو روشن  شهیم نیمن راحت شد... سوار ماشاز جانب  الشیخ نکهیاز ا

نهیم گاهک بل از حرکت ن گار مندازهیبه من م ی... ق ما  یزیچ خوادی.. ان گه ا ب
 ارهیرو به حرکت در م نیو ماش شهیم مونیپش
خل شددهر ه دنیرسدد تا فقط  گهینم یزی.. سددروش هم چگمینم یچیبه دا

شکوک نگام م یگهگاه  هیو بخونم... انگار تو حرف نگاش ر تونمی... نمکنهیم
با  و کشددمیم ی... آهرسددهیمتفکر به نظر م یادی... زکنهیم ریسدد گهید یایدن

ب یعج یرفتارا یفکر نکنم ول یزیبه چ کنمیم ی... سددعکنمیم یانگشددتام باز
 سواله و بدجور فکرم رو به خودش مشغول کرده یسروش برام جا بیغر
 شو ادهی: پگهیم یخاص یمهربون با
 ؟یچ-
 وش ادهیپ گمی: باز حواست کجا بود خانم کوچولو.. مگهیو م زنهیم یبخندل

 شهیم یجور هی شیهمه مهربون نیاز ا دلم
 رو پارک کرده نشیهتل ماش هی کی... نزدندازمیبه اطراف م ینگاه

 فتمیمهران م ادیشه که  ادهیپ نیاز ماش خوادیم
 : اما من که به مهران خبر ندادمگمیم عیسر
با اخم م گردهیف من برمطر به گه الزم بود خودم خبرش مگهیو  .. کردمی: ا

 روقتهیشو.. د ادهیزودتر پ
 : سروشگمیم یناراحت با

 وارد عمل بشم شهیمثله هم ای یشیم ادهی: حرف نباشه ترنم... پسروش
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 ؟ی: دوباره شروع کردگمیاخم م با
 رو تموم کرده بودم یزی: مگه چگهیم طنتیو با ش خندهیم
 مخوایمن با مهران صددحبت کنم نم میلحظه بر هینکن سددروش.. فقط  تیاذ-

 ناراحتش کنم
سره دلقکتر از اسروش ست که بخواد با ب نی: نترس اون پ فتن تو خبر ر یحرفا

 رو نزن ینیزم بیحرص اون س یخودیناراحت بشه... پس ب
 یخودخواه یلیخ-

باره بنده رو به القابهاکه  نمیبی: مگهیم طونیو شدد ندازهیباال م یا شددونه  یدو
 یکرد ضیم*س*تف یدوست داشتن

 مخوای.. من فقط م؟یگیبهم زور م نقدریسروش؟... چرا ا هیکارا چ نیا یمعن-
 صحبت ساده با مهران داشته باشم هی

 میریکه من وقت ندارم پس نم یی: و از اونجاسروش
 ییآدم خودخواه گنده دماغه زورگو هیتو -
 یادب یدختر خوشگل و لوس و ب هیتو هم : گهیخنده م با
 سروش-

 ؟ی: جانم خانومسروش
 شهی.. نگران ماریدر ن یمسخره باز-
 نه یعنی: گفتم نه.. گهیحرص م با
 شهیسروش از دستم ناراحت م یفهمیچرا نم-

 ؟یخوریبراش حرص و جوش م ی: به درک... اون اصال آدمه که دارسروش
 یپس نه..فقط تو آدم-
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هت امسددروش به اشددمیم دواری: کم کم دارم ب جا  موضددوع مهم  نی... از ک
 ؟یدیرس

صال به جهنم.. براش زنگ مگمیم ضیو با غ کنمیچپ نگاش م چپ و  زنمی: ا
 شرکت تا برم باهاش صحبت کنم امیم رتری...فردا صبح هم دکنمیخبرش م

 شرکت یایم کسرهیفرداصبح  ی: جنابعالسروش
 ؟یکنیکنم اخراجم م ری.. نکنه اگه ده؟ی: چگمیو م ندازمیباال م ییابرو
خورده خودم رو  هی... ارهیصددورتم م کیو سددرش رو نزد کنهینگام م طونیشدد

 ؟یکنیم کاری: چگمیو م کشمیعقب م
ام اخراجت  وونهی: مگه دکنهیو آروم زمزمه م ارهیگوشددم م کیرو نزد سددرش

فام گوش نکن به حر گه  عه  یکنم.. ا عد م یدف متیب ج بر که امروز  ییاهمون
 برگردونمت ینجوریکه هم دمیبهت قول نم گهید یبردمت ول

 کنمیم یو اخم برمیرو عقبتر م سرم
 ه؟یمنظورت چ-
ندهیم نه کوچولوگهیو م خ خانوم خودم م ی: منظورم روشدد و  یشددیمن... 

 یگردیبرم
 دمیو به شدت هلش م کشمیم یغیج
 وونهید-
 خندهیبلند م یصدا با
 نلحظه صبر ک هی: گهیو م رهیگیبشم که مچ دستمو م ادهیپ نیاز ماش خوامیم

 کنمینگاش م متعجب
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 ادی: رد کن بگهیم طونشیش یو با همون چشما ارهیدستش رو جلو م یکی اون
 رو؟ ی: چگمیگرد شده م یچشما با

 توی: گوشسروش
 ؟یچ-

 بده کار دارم توی: گوشسروش
 ؟یندار یمگه خودت گوش-

 ؟یبگم تو جوابم رو ند زیچ هیبار  هی: شد من سروش
 بردارم فمی: حداقل دستمو ول کن تا از تو کگمیم رمویبهش م یغره ا چشم

جا معلوم فرار نکنگهیو م ندازهیباال م ییابرو فل مرکزی: از ک بذار ق رو  ی... 
 راحت شه المیبزنم تا خ

 تو حالت خوبه سروش؟-
 شمیم وونهیارم از دست تو د.. فکر کنم کم کم دادی: نه زگهیو م خندهیم

 دمیتاسف تکون م یبه نشونه  یو سر کشمیم یآه
واقعا  مدیرو زد تازه فهم یقفل مرکز یوقت یول کنهیم یفکر کردم داره شوخ اول
 رو به اون رو شده نیمدت که نبودم از ا نیتو ا

 واقعا برات متاسفم-
 نمیبده بب توی: باش.. تا اموراتت بگذره خانوم کوچولو... گوشسروش

 آخه چرا؟-
رو  فمیتا ک دارمیبرم زی.. به طرفش خکنهیو بازش م دارهیرو از رو پام برم فمیک

 کنهیرو از من دور م فیک عیفرز و سر یلیبکشم اما خ رونیاز دستش ب
 اون تو داشته باشم یشخص زیچ هیمن  دیادب... شا یب-
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 کجا بود تیشخص زیم زیجوجه چ ی: آخه توسروش
گاهنا  ی: جوجه خودتگمیم خودآ

 یق... بعد پکنهیباال با تعجب اول به من بعد به خودش نگاه م ارهیرو م سددرش
 خنده ریز زنهیم

 رهیگیهم خندم م خودم
 ؟یهست ی: اگه من جوجه ام پس تو چگهیم خندهیکه داره م همونجور

من رو هم  ی.. دارچیرفت ه ی: خودت که خل شددد گمیو م خارونمیم سددرمو
 یکنیثل خودت خل مم

 ریبگ فتویک ایکردم.. ب داشی: آها.. پسروش
 رهیاخمام تو هم م نمیبیرو تو دستش م میکه گوش نیهم

 رو بهم بده.. امانته یسروش اون گوش-
سره از بابت اون پ المیتا خ مونهیمن گروگان م شیپ یامانت نیا گهی: نه دسروش

 گردونمیابش برمرو به صاح یپررو راحت باشه.. خودم هم گوش
شا جنابعال- ست هر چ ییاز پررو یخواه شت  یحرف نزن که د پرروهه از پ

 یبست
 شمیآقا مهران هم نم ی کهی: نه بابا.. بنده انگشت کوچسروش

راخ سددو فمیبود ک کیکه نزد یکرد فمیکامال معلومه.. چنان دسددتت رو توک-
ته باشه که داش فشیکتو  زیچ هیخدا  یبنده  دیشا یبا خودت نگفت یبشه... حت

 نمینخواد من بب
 م؟نیبب دیباشه که من نبا یچ فتی: چشمم روشن.. مگه قراره تو کسروش
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 ی.. راحت شددهی: سر برگمیو با حرص م زنمیرو از دستش چنگ م فمیک
 خانوم خانوما یجربزه ها ندار نی: از اگهیخنده م با
 کنهیو اون رو خاموش م هدیکه اجازه نم ارمیرو از دسددتش در ب یگوشدد خوامیم

شگهیو م ذارهیم بشیبعد هم تو ج  ... فردا خودم براتمونهیخودم م شیپ ی: گو
 خرمیم دیو خط جد یگوش

 رو نکن.. مهران گ*ن*ا*ه داره نکاریسروش تو رو خدا ا-
سوز ی: به جاسروش سه اون مرت یدل به فکر حال و روز خودت باش که  کهیوا

 یرنگ به چهره ندار
م به ناچار برس یمثبت ی جهینت چیبه ه نکهیجر و بحث کردن بدون ا یکل از بعد

 شمیم ادهیپ نیو از ماش دمیبه حرفش گوش م
 سروش-

 بشنوم یزیمورد چ نیدر ا خوامی: نمسروش
 کنمینگاش م ناراحت

 فتیحرف نباشه.. راه ب گهید کنمی: خودم خبرش مگهیو م بندهیرو م چشماش
 کنمی... پشت سرش با فاصله حرکت منهیشیرو لبم م یلبخند

و  شددهیمنتظرم م یغرغر و اخم چی... بدون هکنهینگام م یو با مهربون گردهیبرم
من راه  یشددونه به شددونه  ذارهیروم دسددتش رو پشددت مم م رسددمیبهش م یوقت

ض چیو ه دارهی.. قدمهاش رو مثل من کوتاه برمادیم همه آروم  نیهم به ا یاعترا
 کنهیاومدن من نم

 مونهیدهنم باز م میرسیبه هتل م یوقت
 نجا؟یا یمنو آورد-
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به نظرت جاش خوب نه؟ی: آره.. مگه چسددروش هتل  هی میبر سدددتی.. اگه 
رفت و  ریرو انتخاب کردم تا مسدد نجایخودت ا هی... من به خاطر راحتگه؟ید

 آمدت از شرکت به هتل کم باشه
 گهید یجا مینه... بر نجایا-

خورده رفت و آمدت  هیسراغ دارم... البته  گهید یچند جا: باشه... من سروش
 ..........زایچ ی هیاز نظر بق یول شهیسخت م

 امیهتال ب نجوریتو ا خوامی: سروش من نمگمیم یناراحت با
 ه؟ی: منظورت چگهیم متعجب

وق با حق شهیهتل برابر م نیا یشب موندنه من تو هی ی نهی: هزگمیحرص م با
تاق  هی یماه من برا هیدن حقوق ماه من و دا هی با  یپول ختنیدور ر یعنیا که 

 یمن حکم گرسددنگ یاون پوال برا ختنیجون کندن به دسددت آوردم... و دور ر
 داره...

 ؟یگیم یدار ی: ترنم چسروش
 جور هتال نیتو ا امیب کشهیبوجه ام نم گمیدارم م-
 شهیرگ گردنش متورم م تیشدت عصبان از

 شدم که به خاطر......... رتیغ یب درنقیا یعنی: سروش
اگه  یخونوادم نداره.. حت ایتو  یرتیغ یبه ب ی: ربطگمیو م پرمیحرفش م وسددط

 نهیزه دمیبهت برگردونم ترجح م دیبعدها با یاالن تو پول هتل رو حسدداب کن
 هام رو به حداقل برسونم
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ب من رو خط اعصدددا ی: ترنم دارگهیو م زنهیبه بازوم چنگ م تیعصددبان با
مهیبدجور  با زبون خوش خودت همراهم بیریم ورت نه ب یای... بهتره   یوگر

تا مشددخ   کنمیخودمو مجبورت م یخونه  برمتیتوجه به آخر و عاقبتش م
 یهمونجا بمون تتیشدن وضع

 .........یول-
که تو هتل  دمیبهت اجازه م ی: تمومش کن ترنم.. من فقط به شددرطسددروش

 کرده باشم دیرو تائکه خودم اون هتل  یبمون
 دهیحرف زدن رو بهم نم یو اجازه  کشهیمن رو دنبال خودش م خشن

و کنار گوشددم زمزمه  کنهیاخماش رو از هم باز م یکم میشددیوارد هتل م یوقت
ستم اکنهیم ضافه بزن دیطرفا اومد فقط حرفام رو تائ نی: اگه دو  یکن... حرف ا

 با تو دونمیمن م
 ؟یکنیم دمیتهد یدار-
 فکر کن... من برم فرم پر کنم نجوری: تو اروشس
 دن؟یبهم اتاق م یحاال مطمئن-

 راحت التی: خسروش
 یفرم رهیو م شدهی... سدروش هم از من دور مگمینم یزیچ دمویتکون م یسدر

 رهیگیم لیرو تحو
 2 یمکالمه  یبه سددروش که در حال پر کردن فرمه زل زدم که صدددا نجوریهم

 زنندیهم حرف م یسددیهم هسددتن و با زبون انگل یارجتا جوون که از قضددا خ
سروش مکنهیتوجهم رو جلب م گاه نگاهم رو از  و به اون دو تا  رمیگی.. ناخودآ

سره نگاه م شتش به منه و اون  شونیکی.. کنمیپ حواس  یب من یرو به رو یکیپ
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 که با من چشم تو رهیگی... نگاهش رو از دوستش مزنهیداره با دوستش حرف م
رو  یو بعد کم کم لبخند کنهیخورده متعجب نگام م هی.. اول شدددهیچشددم م

سرنهیشییلباش م ستش م یزیو چ دهیبرام تکون م ی...  سگهیبه دو تش ... دو
 لمیتحو یینما ندونمن اون هم لبخند د دنیو با د گردهیمتعجب به عقب برم

 ... باکنهیو به سددمت من حرت م زنهیدوسددتش رو کنار م یاول ی.. پسددره دهیم
 کنم دیبا کاریچ دونمیو نم کنمیگرد شده به پسره نگاه م یچشا

 : سالم بانوگهیم یبه فارس رسهیبه من م نکهیهم
 کنمیزمزمه م یسالم متعجب

 بلد هست؟ یسی: شما انگپسر
 دمیآره تکون م یبه نشونه  یو سر زنمیم یلبخند

 هسخت یلیخ ی: فارسگهیم یسیو به انگ کشهیم یاز سر آسودگ ینفس
و خودشدد یهایسددخت یهر زبان هیریادگی: کنمیبگم فقط زمزمه م یچ دونمینم

 داره
... نیهتل ساکن هست نی: درسته حق با شماست... فکر کنم شما هم تو اپسر

 درسته؟
 بله-

 طرح بزنم؟ هی یرانیا یشما بانو یاز چهره  تونمی: مپسر
 ره بخواد ازش طرح هم بزنهپس نی.. که اه؟یمن چ ی افهی... آخه قرهیگیم خندم

داشددته باشددم که  یجذاب ی: فکر نکنم اونقدرا چهره دمیجواب م یسددیانگل به
 دیطرح ازش بزن هی نیبخوا
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 هیو شرق نیدلنش یچهره  دیحرفو نزن نی: اگهیو در جواب حرفم م کنهیم یاخم
 دهیم یخوب یلیشما به من حس خ

 مشیبود خوشحال م ی.. اگه فرصتنیشما لطف دار-
 د؟یکنیم یزندگ رانی: شما اگهیمتعجب م پسر

 بله.. چطور؟-
 نیهست یانریبدم ا  یتشخ تونستمینبود اصال نم تونیشرق ی: اگه چهره پسر

 کنمیلب تشر م ریو ز زنمیم یلبخند
 یو سفر خوب نیلذت ببر رانیاز گشت و گذار در ا دوارمی: امگمیادامه هم م در

 رو براتون باشه
ر ه میهتل اقامت دار نیتو هم ندهیماه آ کی.. فقط من و دوستم تا : ممنونپسر

رح از ط هیتا  دیسددر بهمون بزن هیکه  میشددیخوشددحال م نیداشددت یوقت فرصددت
 بزنم باتونیز یچهره 

 حتما-
 کم داشتم نوی: فقط همگهیکه م شنومیسروش رو از پشت سرم م یصدا

با حرص م کینزد یاز ک دونمینم گردمیبه عقب برم متعجب ن واسددتاده... 
 ندی.. پسددره با دسددتهیمیو کنار من وا کنهیم یچند قدم فاصددلش رو با من ط

 کنهیو سالم م زنهیم یسروش لبخند
 دهیجواب م یلب ریدر هم ز یبا اخما سرش
به من م پسددر هاگهیرو  بانو به فردن..  یبرا یرانیا ی:  عا منحصددر  من واق

 دمید ییدارن که تا االن کمترجا یخاص اتیخصوص
 ن؟یدی: در مورد مردهاشون نشنگهیو م کشهیم یقینفس عم سروش
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سر سروش نگاه م پ سروش با حرص ادامه م کنهیمتعجب به  : که تا حد دهیاما 
 حساسن؟ زشونیعز یبانوها یمرگ رو

 منظور سروش نشده ی... معلومه که متوجه کنهیبه ما نگاه م رتیبا ح پسر
 میما عجله دار دی: ببخشگهیو م دهیسره مپ لیتحو یلبخند زورک هی سروش

 :اوه.. بله.. متاسفم که وقتتون رو گرفتمپسر
 ؟یکنیو شرت رو کم نم یدونی: خوبه مگهیم یبه فارس یرلبیز سروش

 کنمیاخم به سروش نگاه م با
 : بله؟پسر

 میلذت رو برد تیاز صحبت با شما نها-
 : ممنونگهیو م خندهیم پسر

ستم رو آ سروش ستش مد سره  لیتح یرلبیز هیخداحافظ هیو  رهیگیروم تو د پ
حافظدهیم خدا با پسددره  تا  باز نکردم  بال  ی.. هنوز من دهنمو  کنم من رو دن

 کشهیخودش م
 سروش؟ یچ یعنیرفتارا  نیا-

 کنهیچپ چپ نگام م ندازهیباال م ییابرو
 که خوشت اومده نمیبی: نه.. مسروش

 خورده حرصش بدم هی خوادیم.. بعد مدتها دلم رهیگیم خندم
از چهره ام داشددته باشددم.. چرا  ینقاشدد هیدوسددت دارم  یلیاتفاقا.. آره... خ-

 باهاش حرف بزنم؟ ینذاشت
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ص نیو در ع تیجد با بدجور تو دلت مونده بود  نکهی: تو مثله اگهیم یحال حر
 یحرف بزن یخارج هیبا  یکه بلد یزبان نیبا ا

 رمیبهش م یغره ا چشم
سرد یول ست  برمتیم ای: نترس دور دندهیادامه م یاون با خون تا هر چقدر دو

 تمیکه ظرف ایامشددب رو جون من کوتاه ب هی.. فقط یحرف بزن ایبا خارج یدار
 لهیتکم

... سددوزهی... دلم براش مندازهینگاه خسددته و سددرزنشددگر بهم م هیدر آخر هم  و
 رسمیبه اتاق مورد نظر م که نی... همگمینم یزیچ گهیو د رمیگینگام رو ازش م

 کنمیم یبی.. احساس غرنهیشیتو گلوم م ی... بغض بدرهیگیدلم م
 شده؟ یزی: ترنم چسروش

 زخوبهی: نه.. همه چگمیم نیو غمگ کنمینگاه م نیزم به
باال مرهیگیو چونم رو م ارهیرو جلو م دسددتش : گهیو م ارهی.. آروم چونم رو 

 ؟یمطمئن
 دمیتکون م یسر

 یهمه شون رو با خودت دار دونمینم یول دمید فتیصات رو تو ک: قرسروش
 کنم هیهست بگو برات ته یا ینه.. اگه کم و کسر ای

 فمهی: نه... همه شون تو ککنمیزمزمه م آروم
 : خوبهسروش

کارت هم دستت باشه که اگه شمارم رو  نی: اگهیو م رهیگیرو به سمتم م یکارت
تلفن  ... اتاقتیباهام در تماس باشدد یبتون رفته ادتیدر کل  ای یسددتیحفظ ن
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شک شت یداره.. عر م سه  خوادیخبرم کن... دلم نم یدا سره هم زنگ  یوا اون پ
 رمیگیامشب باهاش تماس م نی.. خودم همیبزن
 : حاال هم برو تو اتاقتگهیو م رهیگیرو به سمتم م دیکل

 اشه: بگمیو م زنمیرو از دستش چنگ م دیکل عی.. سرشهیم شتریب بغضم
 ؟ی: راستسروش
 کنمیم نگاش

هتل هماهنگ کردم که سر  نیکار دارم اما با ماش یی: فردا صبح من جاسروش
 ساعت تو رو به شرکت ببره

 کل کل و دعوا ی... حوصله فتمیسروش م یحرفا ادیاعتراض کنم که  خوامیم
صبح م شرکت بهش م شیپ رمیرو ندارم.. خودم فردا  .. مگیمهران بعد که رفتم 

 کنه یکار تونهیو نم رهیگیتو عمل انجام شده قرار م گهید ینجوریا
 گمیم یالک یباشه  هیحوصله  یب

 شرکتا یریم می: ترنم م*س*تقسروش
 کنمیو پشتم رو بهش م دمیتکون م یسر

 هی کنمیدر رو باز م نکهی... همکنهیم تمیکه تو گلوم نشددسددته بدجور اذ یبغضدد
 یکه سدع ییبرگردم با صددا نکهیبدون ا شدهیم ریقطره اشدک از چشدمام سدراز

 : خداحافظگمینلرزه م کنمیم
 شمی.. وارد اتاق مکنمیتو صدام حس م یتالشم لرزش یچند با همه  هر

 : خداحافظگهیم نیهم غمگ سروش
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. حس .بندمیو چشمام رو م بندمی.. در رو مرهیگیم شتریب یخداحافظ نیاز ا دلم
سددقف  هیو  گذرونهیجا م هیکه هر شددبش رو  یاآواره  یدارم.. حس آدما یبد

باال بت  نداره..آروم آروم از رو یثا  نیزم یو رو خورمیدر سددر م یسددرش 
شکام از انمیشیم س یهمه ب نی.. ا ستام رو جلشنیم یجار یک دهنم  یو.. د
 رسددهیرفتارم بچه گونه به نظر م دونمیهق هقم بلند نشدده.. م یتا صدددا رمیگیم

 نهکیدور از همه باشم... غرورم هم قبول نم بیکس و غر یبرام سخته که ب یول
نه  خوادیپدربزرگ و عموم... دلم هم نم شیبرم پ برگردم..  میپدر یبه خو

ست هم ن سروش و مهران زندگ ستیدر کنم... طاهر هم که از  یکه بخوام با 
شه جا صت خبرم م نیدر اول دونمیکنه م دایرو پ ییخدا  ی.. پس چاره اکنهیفر

 ...رمیانس بگ ییتنها نیبا ا نکهیه جز اندارم ب
 شمیمتعجب م خورهیکه به در م ییضربه ها یصدا با
 باشه؟ تونهیم یموقع شب ک نی: اکنمیلب زمزمه م ریز
 کنمیاشکام رو پاک م شمویبلند م نی... از رو زمترسمیخوررده م هی

 : ترنم منم... در رو باز کنسروش
 کنمیو در رو باز م شمیم یر آسودگاز س یسروش نفس یصدا دنیشن با

 کنهیزده نگام م رتیمن ح دنیبا د سروش
 ؟یشده؟... چرا برگشت یچ-
.. در رو پشددت سددر ادیو خودش هم به داخل اتاق م دهیاخم به داخل هلم م با

 چه وضعشه؟ نی: اگهیو م بندهیخودش م
 ؟یگیم ی: چگمیتعجب م با

 ؟یکرد هی: چرا باز گرسروش
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 کنمیم یبا انگشتام باز ندازمویم نییرو پا سرم
 بهم بگو یداشت ی: مگه بهت نگفتم هر مشکلسروش

... 
 منو نگاه کن زنمیدارم باهات حرف م ی: وقتگهیم یعصب
 کنمینگاش م میم*س*تق ارمویسرم رو باال م آروم

 ؟یکنیم هیهمه گر نیکنم ترنم؟... چرا ا کاری: آخه من با تو چسروش
هاش یچنگ نهیم به مو ناراحت ز با  به روز دارگهیم یو  تر  فیضددع ی: روز 

 نمی... دوست ندارم آب شدنت رو ببیشیم
 کشهیم یو آه کنهیگونه ام رو نوازش م آروم

ست دادن  نی: با خودت ادهیادامه م مهربون کار رو نکن ترنم... من تحمل از د
 دوبارت رو ندارم

ستام مسوزهیبراش م دلم ستش رو تو د سروش.. گمیم ورمیگی.. د : من خوبم 
 خورده دلم گرفته بود هینشده.. من فقط  یزیباور کن چ

غصه هات کن  کی: هر وقت دلت گرفت با من حرف بزن.. من رو شرسروش
 نکن... باشه؟ یبا روح و روان خودت باز ینجوریا یول

 دمیتکون م یسر زنمیم یلبخند
 ؟یبرگشت یحاال به خاطر چ-

آدم  یکارات هوش و حواس واسددده  نی: با اگهیم شددوینشددویرو پ زنهیم آروم
 یذارینم

 گمینم یزیو چ کنمینگاش م فقط
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 هم گرفتم گهیاتاق د هی: اومدم بگم گهیو م زنهیم یلبخند
 کنمینگاش م متعجب
... اصال نترس و شب ینکن ییتا احساس تنها مونمیم نجای: من هم همسروش
.. حرص ریباهام تماس بگ یار داشتراحت بخواب.. هر وقت هم ک الیرو با خ

 اون پسره رو هم نخور براش زنگ زدم
 یدوست دارم بپرم ب*غ*لش کنم اما جلو ی.. از شدت خوشحالشهینم باورم

 نمک یمخف تونمیمطمئنم که برق چشمام رو نم نایا یبا همه  رمیگیخودم رو م
شده م رییتغ یکه انگار متوجه  سروش شتاش انگ نیرو ب مینیو ب خندهیحالتم 

 دهیمحکم فشار م
 آخ-
 ؟یکنیم یدار کاری: چگمیو م دمیعقب هلش م به

نکن  ینجوریا افتوی: قگهیو م خندهیاون م مالمیکه من دماغم رو م همونجور
 اتاق خودما برمیم کنمیب*غ*لت م

: اصددال چرا ببرم اتاق خودم.. دهیکه با خنده ادامه م کنمیچپ نگاش م چپ
 تش دو نفره هستاتاق تو هم که تخ

 رهیگیم خندم
 نمایغمتو نب گهیبخند.. د ینجوریا شهیمن هم یکوچولو نی: آفرسروش

 کنهیو محکم ب*غ*لم م ارهیطاقت نم گهیکه د خندمیم شتریب
و طاقتم ر یخندیو مهربون م یکنینگام م ینجوریا یترنم.. وقت ی: واسددروش

 دمیاز دست م
 رهیگیم شتریدلم ب ییاجور هیحرفش  نی... با اگمینم یزیچ
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 من ی: دوستت دارم کوچولوسروش
 میزندگ دیطور تنها ام نی: من هم همگمیدلم م تو

 یکنیمن رو برانداز م یو با لبخند سر تا پا ارهیم رونیرو از آغوشش ب من
 ی: واگهیم هوی

 شد؟ ی: چگمیترس م با
 کنهیتنم اشاره م یبه لباسا کنهیم ولم

... تو که لباس ؟یبپوشدد یچ یخوایفته بود.. امشددب مر ادمی: اصددال سددروش
 ؟یخواب ندار

 گهید خوابمیلباسام م نیشده؟... خب با هم ی.. فکر کردم چدمیترس-
 نی: چقدر هم که تو با جگهیزل زده م نمیهمونجور که به شددلوار ج سددروش
 برهیخوابت م

تا  کارات نیبا ا یدونستیم کاشی.. آخ سروش اادتهیهم تک تک عادتامو  هنوز
از سر خودم  ی... اصال چه جور؟یکنیرو برام سخت م یریگ میچه حد تصم

 بازت کنم
 ارمی: نگران نباش.. شلوارمو در مگمیم یلبخند زورک با

 هیل*خ*ت  ی: آره که تا صددبح با اون وضددع پتو انداختنت و اون پاهاسددروش
 یبخور یدرست و حساب یسرما

بت ز نیاز ا دلم مه مح که  کاشی... اشدددهیمو رو  ریه ظه  زودتر بره.. هر لح
 نمیبیاگه بخوام به گذشددته ها هم نگاه کنم م ی... حتشددمیتاب تر م یب گذرهیم

که از بابام کتک خورده بودم اون روز  فتمیم یاون روز ادینگرانم بود...  شهیهم
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از طاهر هم  یتو چشددماش نشددسددت... حت ینگران دیهم تا سددروش منو د
نکرد اما سددروش  یاون کار یطاهر کتک خوردم ول یجلوبامحبت تره... من 

 رو نداشت که من کتک بخورم نیتحمل ا یاون روزا هم حت یاون تو
 دمی: فهمسروش

 ؟یچ-
چند دسددت  نی.. تو ماشدددمیفهم گمی: حواسددت کجاسددت بچه؟.. مسددروش

 رمیرفت خونه بذارم.. االن م ادمی ییبار که دادم اتوشددو نیدارم.. آخر راهنیپ
 .. حداقل بلندترهارمیات مبر
 خوابمیمانتوم م نیسروش.. با هم خوادینم-

 امی... زود مکنهیم تتی: نه دکمه هاش اذسروش
 کنمینم یاعتراض گهیو د زنمیم یلبخند

 داشیبعد باالخره پ قهیده دق ی.. حدوداشددمیو منتظرش م نمیشددیتخت م رو
 شهیم

 ؟ی: چرا در رو نبستسروش
 ببندم ستیالزم ن گهید یایگفتم االن م-

شتم در رو بب رونیکه پامو از اتاق ب نیبه بعد هم نی.. از اخودی: بسروش ند گذا
 و از پشت قفل کن

 ؟یایب یخوایمگه باز م-
 ؟یکنیم رونمیب یبچه پررو.. عوض تشکر دار ی: اگهیو م خندهیم
 از دست تو-
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شماش رو م سروش شهیم قیو چند تا نفس عم بندهیچ سع.. مک  یعلومه داره 
 : هدفت واقعا کمکه؟گهیم قهیخودش رو آروم کنه.. بعد از چند دق کنهیم

 زنهیم یپوزخند مهران
 ؟یکنی: مگه لگم آره باور ممهران

نه ولسددروش هم  رو نیو ا کنمیباور م یترنم رو بهم بگ یرفتارا لیاگه دل ی: 
ا که ب کنمیور مترنم رو مجب یمن رو عالف خودت کن یبدون که اگه باز بخوا

 شدددبید یدیخودت که د یول سدددتیماندانا قطع رابطه کنه... درسددته زنم ن
 ادینخواستم برگرده و اون هم نتونست ب

 : من بهش قول دادم سروشمهران
 ترنم تباه بشه ندهیممکنه آ یفکر کن که اگه به من نگ نی: به اسروش

رو به شدددت تکون  ... از شدددت دلهره پاهامگفتمینم یزیبه مهران چ کاشیا
 دمیم

 معلومه مردده گهینم یچیه مهران
مهران  :گهیآروم باشه م کنهیم یکه سع یبا لحن نهیبیکه مهران رو مردد م سروش

به غ باش ترنم  با ه ریمطمئن  نهیازدواج نم چکسیاز من  با کس  یحت ک گه  ا
چون قلبش رو  چشدددهیرو نم یطعم خوشددبخت چوقتیهم ازدواج کنه ه گهید

 نیهسدددت بهم بگو... ا یبه من باخته... اگه واقعا موضددوع شیقت پو یلیخ
باه اشددت هیممکنه با  تیوضددع نیا ی... ترنم توریفرصددت رو از من و ترنم نگ

هم خودش رو هم من رو داغون تر از قبل کنه.. من به جهنم.. به ترنم  کیکوچ
 فکر کن
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 شهیطم ممهران باعث سقو یدر رو باز کنم و برم داخل که صدا خوامیم
 نتونه مادر بشه چوقتی: ترنم ممکنه همهران
 کنهیتر از قبلم م نیغمگ ادیسروش و مهران به وجود م نیکه ب یسکوت

سع نیزم یکه رو همونجور شدم  شم ول کنمیم یپخش  .. شمیموفق نم یبلند 
صدا نیکتریخودم رو بدون کوچ سمت د ییسر و  شونمیم واریبه  سرم ر ک و و 

 ستیکوچه ن یتو ی... فقط شانس آوردم اوله صبحه و کسذارمیپاهام م یرو
 ؟یگفت ی: تو چگهیزده م رتیح سروش

شا دونمی: ممهران ست به ق دیسخته...  شدنت  متیبا ترنم بودن وا بچه دار ن
 گذرهیکه ترنم داره ازت م نهیتموم شه واسه هم

 نمیبیدر نگاه ناباور سروش رو م یال از
 ترنمم اومده؟سر  یی: چه بالگهیم نیغمگ

 : بچه.......مهران
ه که افتاد ی.. بهم بگو مگه چه اتفاقکار؟یچ خوامی: بچه مگهیبا داد م سددروش

 دهید بیحد آس نیترنم تا ا
چونم سر  یهستم.. اشکام از رو تیهم من براش در الو نجایکه ا شهینم باورم

 زنیریدستام م یو به رو خورنیم
 یاراک یبرا مانیو نر مانیروز پ هی نکهیمثله ا: گهیو م دهیتکون م یسددر مهران
 ارهیم رشیو منصور هم گ ذارنیترنم رو تنها م تیمامور

 : خب؟نالهیبا ترس م سروش
شت زگهید یچی: همهران صد ک شت و لگدش م ری.. به ق و تا حد مرگ  رهیگیم

 شانس آورد یلیکه زنده موند خ نی.. همکنهیشکنجه اش م
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بهم نگفت؟... من که گفتم همه جوره  یزیچرا چ: پس گهیبا بغض م سددروش
 پشتشم
 یپاسوزش بش خواستی: نممهران

 : پاسوز؟گهیو م زنهیم یپوزخند سروش
پس  :گهیو همونجور م ادیتوجه به مهران به سمت در م یکه ب نمیبیرو م سروش

 کردیمدت فقط و فقط به خاطر بچه ردم م نیتمام ا
ندارم که از رو ی... حتنمیبیرو تو تک تک حرکاتش م خشددم  یاونقدر جون 

 بلند شم نیزم
به  خوادی.. مشددهیو سددروش از خونه خارج م شددهیباز م یادیبا خشددونت ز در

 نهیبیبره که من رو م نیسمت ماش
 نجا؟ی: تو.. اگهیشده م دیکل یدندونا نیب از
بازوهام چنگ م شدددهیم زیخ مین به  به  نمیبی... مهران رو مزنهیو  با تعجب  که 

 ادیسمت در م
 ........................نجی: ترنم تو اگهیم متعجب
 ترنم؟ گهیم یپسره چ نی: ازنهیم ادیفر کنهیخشن بلندم م سروش

 کنمیترس نگاش م با
 ؟یدادیمدت به خاطر بچه من و خودت رو عذاب م نی: تمام اسروش

 شنیسروش گم م یادایمهران تو داد و فر یحرفا
 : آره؟گهیو م دهیشدت تکونم م به

 داخل با ترنم حرف بزن ای: سروش؟!... آروم باش.. بمهران
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پسددره داره دروغ  نی: با توام ترنم؟... بگو که اگهیخشددن تر از قبل م سددروش
.. بگو که بخاطر بچه ؟ی.. بگو که به خاطر بچه من رو از خودت نروندگهیم

 ؟یداغونم نکرد
سه  یجواب چیه سبت ب نقدریا کردمیفکر نم وقتچیحرفاش ندارم... ه یوا ه ن
 عاشق بچه هاست کردمیباشه.. فکر م تیاهم یمسئله ب نیا

له م سددروش نا  شیبزن.. دلم داره آت یحرف هیبگو دختر..  یزیچ هی: ِد گهیبا 
 یبه عشددقم ب نقدریپسددره رو انکار کن... بهم بگو که ا نیا ی.. حرفارهیگیم

 یو بزنر دمیبچه ق هیکه به خاطر  یاعتماد نشد
 رشددتیبازوهام ب یبسددته... فشددار دسددتاش رو رو خیبدنم  یهمه  کنمیم حس

 کنهیم
شدت گرفته م ییصدا با سروش من نمگمیکه به  ستمی:  شم در با یسد هی خوا

 مقابل آرزوهات
و به ت دنیمن رسدد ی... تنها آرزویسددد بود هی.. آره ترنم تو یبود ی: ولسددروش

 میزندگ یبر تنها آرزودر برا یسد هیبود و هست اما تو 
 آخه بچه........ یول-

شار ستاش کم م ف ن رو مدت م نیا ی: ترنم تو واقعا توگهیم یو با ناباور شهید
 ؟یبه خاطر بچه پس زد

 خندهیم یو عصب کنهیم ولم
شم با ه ی: اون هم بخاطر بچه اسروش شته با  یا گهیزن د چیکه اگه با تو ندا

صال مگه من چه گل سر پدر و مادرم زدم که بچه ها یندارم.. ا من بخوان  یبه 
 کنند یمن کار یبرا
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 ی: سروش آروم باش... آروم باش پسر.. ترنم داره باهات شوخگهیخودش م با
 کنهیم
 : سروشگمیلب م ریز

ما مه م ا نه و ادهیاون همونطور ادا چه تو رو پس بز خاطر ب به  له  حا  نی: اون م
ون ... ایکن یزندگ یتونیکه بدون اون نم دونهی... تنم مارهیبالها رو سددرت ب

 ستیه بچه برات مهم ن دونهیم
 شهیاون خالصه م یلبخندا یتو تو هیکه همه زندگ دونهی: اون مگهیداد م با

 : من.......گمیو م کنمیرو با پشت دستم پاک م اشکام
چهار سددال بهت  نیکه تو ا ییزجرا یهمه  هی: تالفگهیو م پرهیحرفم م وسددط

 ... آره ترنم؟؟یاریدر ب ینجوریا یخوایم دادمو
 دمینه تکون م یبه نشونه  سرمو
صداش م بغض سته در گلوش باعث لرزش  ش و دل من رو هم به لرزه در  شهین

 ارهیم
مه  خوامی:ترنم امروز مسددروش قا یه به تو م ایدن یح گه من رو دمیرو  ...ا

ش ی...اگه نمبتونیخواینم سخته... ا ... اگه تحمل کردنمیمن رو ببخ گه برات 
 دیجد هیزندگ هی... اگه دنبال تیکاب*و*س زندگ نیشدددم به بدتر لیبرات تبد

 یدیآدمه جد هیبا 
 شهیتو چشماش جمع م اشک

 رمی: باشه من مسروش
 شهیم یاز چشماش جار اشک
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 نی... نه تنها از ارمیم شهیهم یواسه  یشیخوشحال م ینجوری:اگه تو اسروش
شده ب یشهر حت سه خوشحالاگه  شه وا شور هم م نیتو از ا هیا و اما ترنم ت رمیک

در حق من  یرو خدا بچه رو بهانه نکن که ازت دل بکنم چون کار تو فداکار
ش یفهمیبلکه ظلمه.. م ستین شقم با  و به خاطر خودم یترنم؟... ظلمه که عا

 یبگذر رمیمیکه دارم برات م یاز من
 کردمیمدت اشتباه م نیتمام ا یعنیوجودم رو گرفته..  یهمه  یبد حس
 هیاز هر حرف یبگم اما ذهنم خال یزیتا چ کنمیرو باز م دهنم

مه م یبه تلخ سددروش مت رو نب رمی: مدهیادا بت رو نبنمیکه غ عذا .. نمی... 
عشددق...  یکارو بذار نیاسددم ا یحق ندار یول نمیهر روزت رو نب یاشددکها

شقم عا یگیکه م ییحق تو در تی... جناتهی.. جناستیکارت عشق ن نیچون ا
 که واقعا عاشقت هستم یو من یهست

 : سروشمهران
 نگو مهران یچی: هگهیو م گردهیخشن به سمت مهران برم سروش

خودت رو تو آغوشت  یمردا بچه  یتو هم مثله همه  خوادیسروش من دلم م-
 یریبگ

 شهیم یو عصب کنهیرو پاک م اشکاش
 یفهمی.. م؟یریبگ میمن تصم یابه ج ی: تو حق ندارگهیداد م با

.... 
 :هه.. به خاطر بچهگهیم یعصب زنهیکه نفس نفس م همونجور

.... 
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ش ی: خانوم مهرپرور براسروش وجود داره... بچه  لیدل کیمن هزار و  دنینبخ
 ستین یخوب یبهانه 

 سروش؟ یگیم یدار یچ-
 نه؟.. یدیمن رو نبخش یبگ یتونینم ی: از بس مهربونگهیم نیغمگ

 به هق هق افتادم هیشدت گر از
 ... نه؟یبچه رو بهانه کرد نی: از من بدت اومده واسه همسروش
شونه  سرش  ... چرای: حق دارگهیو م دهیحرف خودش تکون م دیتائ یرو به ن

ر رو که د ی... منیبهم اعتماد کن دی.. چرا بایهنوز هم قبولم داشددته باشدد دیبا
 تنها گذاشتم طیشرا نیبدتر

 سوزندیبه شدت م چشمام
صم ی: منسروش ستم  نیتر یمیرو که به  کردم تا  کیبهت نزد شیسال پ 4دو

 رهیانتقام گ*ن*ا*ه نکردت رو ازت بگ
 : دوستت؟گمیم شوکه

 پرهیم رنگش
: آره دوسددتم...اشددکانف گهیخشددن م یبا لحن هوی یول کنمینگاش م متعجب

 من بود هیمیهمکارت دوست صم
 کشمیم شمکینفس م یسخت به

ستمی:ممدهیادامه م نیو غمگ خندهیم تلخ ش یکار خوا شقش ب عد ب یکنه تا عا
 ولت کنه

 ادی... نفسم اصال باال نمستیتو اطرافم ن یژنیاکس کنمیم حس
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م وسطش ک شهیاما مثله هم یبا من کرد کردمیکه که فکر م ی: مثل کارسروش
 آوردم و نتونستم

 حرفا رو ندارم نیا تحمل
شد... ترس :نالهیم ستم... هر جور با خودم کلنجار رفتم ن واقعا  دمیآره ترنم نتون

 مردمیمن م یشدی... اگه عاشقش میعاشقش بش
شماش جمع م دوباره شک تو چ  یدوباره  زشیتوانش از ر یاما با همه  شهیا

 کنهیم یریاشکاش جلوگ
ه ک ییهادر برابر بال نی: هر چند ادهیتلخ ادامه م یروح و لحن یب ییچشددما با

 یواسه متنفر شدن از من دار لیدل نایاز ا شتری.. تو بستین یچیسرت آوردم ه
.. که تمسی.. که ازش متنفر نستیطور ن نیانکار کنم و بهش بگم ا خوادیم دلم

 نفس بکشم یبه خوب تونمینم یچرا حت دونمینم یدوستش دارم ول
شتش سه ترنم...  رمی: مگهیم یرحم یو با ب کنهیرو به م پ ز تو ... اشهیهم یوا

... یمن حسددداب کن یرو یتونیم یخواسددت یندارم هر وقت هر کمک یگله ا
 .کنمینم غیمطمئن باش ازت در

 سهیکه صورتش از اشکاش خ فتهیبه ماندانا م چشمم
 عشقم ی: خوشبخت بشسروش

ستام رو مشهیبه لحظه ازم دورتر م لحظه سنهیبیاون نم یباال ول ارمی... د رم ... 
ا رفته اما ماندان یاز ک دونمینم سددتیاز مهران ن ی.. خبردمیم هیتک واریبه د رو

 ادیکه به سمت من م نمیبیرو م
 زمی: ترنم.. عزماندانا

 ادیبه زبونم نم یحرف چیه یول کنمیماندانا نگاه م به
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 شنومیرو م نشیروشن شدن ماش یصدا
 ونهتیتلخ نم یون حرفارحم.. ا یروح.. اونکالم ب یب یاون چشما شهینم باورم

 واسه سروش منباشه
ش سرعت از کوچه خارج م چهیپیسروش م نیما س شهیو به   ریو من فقط به م

 کنمیرفتنش نگاه م
 کنهیم کیآب رو به زور به دهنم نزد وانیکه ل نمیبیرو کنارم م مهران
 گه؟ینم یچی: مهران چرا ترنم هماندانا
 : شوکه شدهمهران

 خورده اب بخور هی: بخور ترنم... دهیامه مخطاب به من اد بعد
 سروشه یحرفا شیحواسم پ یهمه  یول خورمیزور چند جرعه آب م به

صدا شکنهیسکوتم م باالخره شروع  یو با   نیا هی... خ=گرهیبه گر کنمیبلند 
 قبله یدردناک تر از دفعه ها یلیبارم خ

 شهیکه رفت.. اون هم واسههم شهینم باورم
 تنهامگذاشت شهیهم یم رفت.. واسه سروش یمان -

نا ندا نهیو زمزمهم رهیگیآروم من رو تو ب*غ*لش م ما مه چک درسدددت  زی:ه
 زمیشهعزیم

 زیچ چی: اون دوسددتت داره ترنم... نگران هگهیو م کنهیمهربون نگام م مهران
 نباش

 اما..........-
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... حق با زمی.. آروم باش عزسی: هگهیو م کنهیآروم کمرم رو نوازش م ماندانا
 مهرانه.. سروش هنوز هم دوستت داره

****** 
 &&سروش&&

راب : خگهیلب م ریز تیبا عصبان رونهیداره م ینیکه بدون مقصد مع همونجور
 ...زیکردم... دوباره گند زدم به همه چ

 زنهیبه فرمون م یو مشت کنهیپارک م ابونیخ کنار
 گفتمیکان رو مموضوع اش دی:باالخره که باگهیم یناراحت با

نه االن..  ی: ولدهیو خودش جواب خودش رو م ذارهیفرمون م یرو رو سددرش
 بونایبه خ دارهیفرمون برم یسددرش رو از رو ی... با کالفگتیموقع نینه تو ا
 کنهینگاه م

 نکنه واقعا از دستش بدم؟-
... 
صال االن با- شتم که قبولم  یدیکنم؟... اگه تا االن ام یچه غلط دیا ه بعد کندا

 رو هم ندارم دیذره ام هیاز زدن اون حرفا همون 
 ادیحرفامو انکار نکرد... نکنه واقعا از من بدش م ی: حتدهیادامه م نیغمگ

.. ندازهینگاه به شماره م یحوصلگ یبا ب ادیبه خودش م شیزنگ گوش یصدا با
 اشکانه

 شهیبرقرار م و تماس خورهیدستش م یحواسیب یرد تماس بزنه که از رو خوادیم
 گهینم یزیچ

 پسر؟ یی:الو... سروش... الو... کجااشکان
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 : سالمگهیم ادیکه به زور درم ییناچار با صدا به
 شده؟ یزی: سروش چگهیو م کنهیچند لحظه مکث م اشکان

 : آره.. بدبخت شدم.. وضعم از قبل هم داغون تره زنهیم یپوزخند
 اده؟ترنم افت یبرا یوش؟... نکنه اتفاقسر یگیم ی: چدهینگران ادامه م اشکان

 زد؟یچرا ترنم منو پس م یدونی: مگهیتوجه به حرف اشکان م یب
 ا؟... چر؟یدی: باالخره فهمگهیم هیو بعد از چند ثان شهیساکت م هوی اشکان

 مدونیمن م یبه خاطر بچه ول گهیمسخره....م لیدل هی... بخاطر دمیآره.. فهم -
 اشکان خوادیمنو نم گهیبهانه ست اون د نایا

 سروش؟ یگیم ی: چاشکان
 بچه دار نشه چوقتیترنم ممکنه ه گهیمهران م-

 ی: وااشکان
ارم د کنمی... فکر مخوادیمنو نم کنمیکنم حس م کاریچ دیبا دونمینم گهید-

 کنمیم لیخودمو به زور بهش تحم
 زیبه همه چ ی: نگو دوباره گند زداشکان

 ر رو کردمکا نیهم قایچرا.. دق-
 : سروشاشکان

 حرفام رو انکار هم نکرد؟ یامروز حت-
 سروش؟ یگیم ی: کدوم حرفا؟.. چاشکان

 نهیکل ماجرا م فیشروع به تعر یکالفگ با
 ادیاز اشکان در نم ییصدا چیه
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 رونیب رمیم تیاز زندگ شهیهم یهمه باعث عذابتم واسه  نیگفتم حاال که ا-
 تهیحال چیسددروش... ه یخورد ی: تو چه گهشددنومیداد اشددکان رو م یصدددا

 ؟یچرا بلوف زد یکن یزندگ یتونی... تو که بدون اون نم؟یکرد کاریچ
 بشه ینجوریا خواستمینم -

اونو  ی.. اشتباه پشت اشتباه... تو که تازه تونسته بودیگیم نوی: مدام هماشکان
با مال یکن کیبه خودت نزد تار م متیخب االن هم  هاش رف تا  یکردیبا

 موضوع حل بشه
چشددمام رو گرفته بود.. هر چند  یخون جلو دمیکه ترنم رو د یاون لحظه ا-

 بهتر باشه ینجوریا دیشا
 ؟یگیم یدار یمعلومه چ چی: هاشکان

شکان... ب- سته ام ا سمیم جهینت نی... کم کم دارم به اشهیاز هم شتریخ که  ر
 نکنه واقعا باعث عذابش خستم

شکان ستی... اون فقط نم؟یشد وونهی: دا شدن  یتو رو از نعمت خوا مثل پدر 
 محروم کنه

 رهیبگ میمن تصم یاون حق نداشت به جا-
 یدرکش کن دیسروش.. با ستیخوب ن تشی: اون وضعاشکان

هاش م یچنگ نهیبه مو قدر  یول دونمی.. مدونمی: مگهیو م ز ظه اون اون لح
ه جز ب کردمیفکر م زیچمدت به همه  نینبود... تو ا میحال یچیبودم ه یعصددب

ارزش  یموضددوع ب نیترنم بخواد بخاطر ا دادمیبچه... اصددال احتمالش هم نم
 عذابم بده

 : بچهدهیپوزخند ادامه م با
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 ارزشه؟ ی: تو واقعا بچه برات باشکان
 هشددیهم مادر بچم نم یا گهیمادر بچم باشدده کس د سددتیترنم قرار ن یوقت-

 ترنمه یست داشته باشم اون بچه رو هم دو یاشکان... من اگه بچه ا
خودت رو کنترل  یتونیپس چرا نم یهمه دوسددتش دار نیا ی: آخه وقتاشددکان

 ی.. مگه اون روانشناسه بهت نگفت به اعصابت مسلط باشیکن
 چرا-

 ه؟یرفتارا چ نیا هی: پس معناشکان
. .کنم؟... همه از من انتظار دارن خودمو کنترل کنم کاریچ یگی.. مگهینشد د-

 یچیه هگیاز ترنم نبوده کمتر از اون نبوده... د شددتریمن ب یقبول کن اگه عذابا
ست خودم ن ضستید ض گمیوقتا م ی.. بع ستم داره بع ز من ا گمیوقتا م یدو

هنوز  دیاش گمیم وقتا ی... بعضشمیمزاحم زندگ گمیوقتا م یمتنفر شده.. بعض
 ادمنو نخو گهیحق داره د گمیوقتا م یباشه.. بعض یدیام

 : سروشاشکان
شکان دارم د- صد همشمیم وونهیآخ.. ا صد در  شناس ترنم نبود تا  نی..  روان

بک س زنمیباهاش حرف م رمیوقتا که م یشده بودم.. بعض وونهیاالن هزار بار د
 شمیم

که  یدونی.. مطمئن باش.. خودت هم مشهیدرست م زی: سروش همه چاشکان
 ترنم دوستت داره
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سروش نرو.. هر قدم ل نیامروز تا آخر- صدام کنه و بگه  حظه هم منتظر بودم 
ا ت کردمیو از ترنم دورتر قدمهام رو وتاه تر م شدددمیتر م کینزد نیکه به ماشدد

 بشه یفرج دیشا
 : اون هم البد تو شوک بوداشکان

 که زدم ییاشکان نکنه واقعا از دستش بدم؟... با اون حرفا-
 ه خودته: نترس.. ترنم اول و آخر مالاشکان

 : خدا کنهگهیو م کشهیم یآه
 دیزنگ بهش بزن تا با هم حرف بزن هی: فردا اشکان

 نه اشکان-
 ؟یچ یعنی: اشکان

 نیه ا... من برهیبگ میمدت دور و ورش نپلکم تا بتونه راحت تصددم هی خوامیم-
 کنمیخودخواهانه دارم عمل م یلیکه خ دمیرس جهینت

 دمیواقعا دارم عذابش م دی: شادهیاز قبل ادامه م آرومتر
 ؟یزنیم هیحرفا چ نی: ااشکان

 ؟یبرم... کار ندار دیاشکان من با-
 : سر............اشکان

 یوشو گ کنهیبه حرف اشکان داشته باشه تماس رو قطع م یتوجه ا نکهیا بدون
 کنهیرو خاموش م

سبک شیپ یاومد دونمیکه بهش گفته بود م فتهیحرف دکتر م ادی ش من که   یب
خودت رو به ترنم ثابت کن.. نشددون بده که در  گمیرو برادرانه بهت م نیا یول

 به زور متوسل نشو چوقتیه یول یکنیم تیازش حما یطیهر شرا
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س دهیشن ایلیحرفو از خ نیا شکان اما  یحت اوشیبود از پدرش.. از  سها و ا از 
 رهیخودش رو بگ یجلو تونستیباز نم

رنم ... تکنمیشده مقاومت م یمتیدفعه به هر ق نیا :گهیو م بندهیرو م چشماش
 در کار باشه یاجبار دیخودش انتخاب کنه... نبا دیبا
 ی: نکنه از دستش بدگهیته دلش م یکی
 کنهیاز قبلش م دتریناام نیا و

****** 
 &&ترنم&&

 مونهیازت نم یچیکه ه یکردن ادامه بد هیبه گر نطوری: ترنم اگه همماندانا
 برم بهش بگم که دوستش دارم دی: باگمیو م شمیبند م جام از

ردا ف ی... بذار واسه هیبار االن سروش عصب نیهزارم یبچه... برا نی: بشمهران
 صبح

 نمیدوباره بش کنهیو مجبورم م کشهیدستمو م ماندانا
 رهیم شهیبشه... گفت واسه هم رینکنه د-

شهیم یآه ماندانا شتم دوباره پا به : هر چند ازش متنفرگهیو م ک ست ندا م و دو
فکر کنم که اون عذاب  نیامروزش باعث شدددد به ا یبذاره اما حرفا تیزندگ

 گردهی... نگران نباش معلومه که برمدهیکش
 اگه برنگشت؟-

 سر عقل اومده یعنی: مهران
 : مهرانگهیبا اخم م ماندانا
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سددر عقل اومده و  نهیمن حرف بزنم.. منظورم ا یذاریبابا تو که نم ی: امهران
 رهیبگ میاجازه بده ترنم خودش تصم خوادیم

 بود؟ نیاز ا ری: مگه تا االن غماندانا
 : خب.....مهران
 هنوز دوستم داره ی: مهران مطمئنگمیو م پرمیحرف مهران م وسط
 ازت تونهینم چوقتی.. سددروش ه؟یکنیم فی: جک تعرگهیو م خندهیم مهران

 متنفر بشه
 و از خودش برونهنکنه باز من ر-

 کنهی: غلط مماندانا
 ممکنه یعنی شهیم یدلم خال ته

 : ماندانامهران
د : چت شددگهیم یکه رنگم مثل گچ شددده با نگران ندازهیبه من م ینگاه ماندانا
 ترنم؟

 واقعا ممکنه قبولم نکنه؟ یعنی-
ن .. مه؟یحرفا چ نی.. ازمی: نه عزگهیو م شدددهیحرفش م یتازه متوجه  ماندانا

پس ترس به دلت راه نده.. من از  دمیخودم عشددقش رو د یخودم با چشددما
 گمیواسه خودم م یزیچ هی میدستش عصب

 واقعا؟-
سنگ قبر دمشیبار د نیآخر یکه برا ی: آره گلم... روزماندانا س یکنار  م که ا

سوز و گداز با تو حرف م شت با  سته بود و دا ش شده بود ن ل از قب زدیتو حک 
 تو پرس و یدر مورد گذشته  یجا اومد و کل نیتو هم هم هی*ا*هگ*نیاثبات ب
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جا یجو کرد ول  یزیچ یکنفراموشددش  یخوایم کردمیکه من فکر م ییاز اون
 ی.. حتیکن تیرو وارد زندگ دیشددخ  جد هی دادمیم حیبهت نگفتم.. ترج

بود و ازت خوشش  دهیتو رو د ریام یعمه  یاومده بود نجایکه ا شیچند روز پ
 بود اومده
 سامان؟ ی: واسه گهیگرد شده م یبا چشما مهران
 : آرهماندانا

 ؟یگفت ی: تو چگمیم متعجب
 ستیخوب ن ادیخواهرت فوت شده حال و روزت ز دای: بهش گفتم جدماندانا

 مورد باهات حرف بزنم نیبعدا در ا خواستمیم
 نفره هیترنم فقط  هی: مرد زندگگهیو م زنهیم ینیلبخند غمگ مهران
.. دمیرسدد جهینت نی: آره... امروز من هم به اگهیو م دهیتون م یهم سددر ماندانا

.. فردا یسروش ی وونهیانگار تو هنوز هم د یندارم ول یهر چند ازش دل خوش
 برو شرکت باهاش صحبت کن

 میاالن افتاد نیهم از هم یشام عروس هی: پس مهران
 : شکم پرستماندانا
 یستیخوشحال ن یشام عروس یکه ته دلت برا : نگوگهیم طنتیبا ش مهران
 ی.. من براسددتنین ی: همه مثله جنابعالگهیو م رهیبهش م یچشددم غره ا ماندانا

 هیگمشددو برو شددرکت تا ترنم هم  گهیترنم خوشددحالم.. تو هم د هیخوشددحال
بدبخت  ریکارا رو به دوش ام یهمه  یخوایم یخورده اسددتراحت کنه... تا ک

 یبنداز
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ستم.. امستایخورده ادب و نزاکت بد ن هی: مهران هم  ری.. مثال داداش بزرگت ه
 فشهیوظ

 خودم پرتت کنم ای رونیب یری: مماندانا
به من م یو ب شدددهیاز جاش بلند م مهران نا خطاب  به ماندا : امروز گهیتوجه 

 یسروش بر شیکامل پ هیبا انرژ یخوب استراحت کن تا فردا بتون
 : ممنونم مهرانگمیو م زنمیم یمهربون لبخند

 خانوم خوشگله؟ ی: بابت چگهیم طنتیو با ش ندازهیباال م ییابرو
 کردم تتیاذ یلیمدت خ نی... تو ازیبابت همه چ-

 یبا اون شوهر قلچماقت همه رو جبران کن دی: اون که البته... بامهران
نا ندا کارما جام داد ی: هر  که  فتیوظ یان بود.. حرف از جبران مبران نزن 

 تو هم رهیکالمون م
ام ش هی.. بذار حداقل یجبران کن یخوایانگار تو م یزنیجور حرف م هی: مهران

 فتمیب
 خارهیتنت م نکهی: نه مثل اماندانا
 پشتمو بخارون نیا کمی ایب ی: آخ گفتمهران

ا و ب دهیم یکه مهران جاخال کنهیبا حرص کوسددن به سددمتش پرتاب م ماندانا
 افتضاحه تیری: نشونه گگهیخنده م
 نم: خداحافظ ترگهیو با داد م ذارهیبلند شه که مهران پا به فرار م خوادیم ماندانا
 : بچه پرروگهیبا حرص م ماندانا

 بچه رو؟ یدار کارشیچ-
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ش خورهینره غول م نی: به اگهیو م ندازهیبه من م ینگاه متعجب ماندانا ه... بچه با
ستونک برا سه هر وقت گ دمایخر یسمونیس یپ شد بگو بهش بدم.. وا رسنش 

 خرمیم گهید یکیخودم  یبچه  ی
 کل کل رو هم ندارم یحوصله  ی.. حتگمینم یزیو چ زنمیم ینیغمگ لبخند
 ؟یکنیخودت رو ناراحت م نقدریمن چرا ا زی: آخه عزماندانا

.. مهران بارها و بارها بهم گفت کردمیم یازش مخف دیحق با سددروش بود نبا-
 عاشق بچه ست گفتیقبلنا مآخه اون  یول

 ترنم؟ ینگفت یزی: چرا بهم چماندانا
 ناراحتت کنم.. وضع خودت هم خوب نبود خواستمینم-

ست اماندانا سر ا یکارا نی: از د ستت م هایفداکار نیتو.. آخر   .. اوندهیکار د
رو از من  یزیچ گهیتا د کنمیمهران گور به گور شدددده رو هم به وقتش کچل م

 نکنه یمخف
 سروشه شیفکر و ذکرم پ یمن همه  یول زنهیداره حرف م نجوریهم ماندانا
 ؟یی: ترنم کجاگهیو م دهیتکونم م ماندانا

 هان؟-
 شهیم نیحالت من چشماش غمگ نیا دنیبا د ماندانا
 رو نکن نکاریتو رو خدا با خودت ا زمی: ترنمف عزماندانا

ستام م نیرو ب سرم  وونهیدارم د کنمیماندانا حس م :گمیم یو با ناراحت رمیگید
 انمارستیت هیطور بخوام به رفتارام ادامه بدم صد در صد راه نی.. اگه همشمیم
کنارش بودم  یتا وقت یول خوادیچه مرگمه... دلم سددروش م دونمی... نمشددمیم
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 دونمی... ممونمیاالن پشدد امانتونه بابا بشدده  گهیبه خاطر من د دمیترسددیمدام م
شه و با محبت باهام حرف بزنه...  خوادیلم مد یول هیخودخواه باز هم کنارم با

شم با کس د یوقت شه ت کنهیهم ازدواج نم گهیگفت اگه من نبا ازه به تا بچه دار ب
 بردم یعمق ماجرا پ

نا ندا مه م ما نهیآروم زمز هت قول مگهیو م ک مه چ دمی: ب بهیفردا ه و  یخوب ز
 شهیتموم م یخوش

 ؟یماندانا مطمئن-
 اندازه مطمئن نبودم نیبه ا چوقتی: شک ندارم.. هاماندان

 زنهیدلم شور م-
 خودی: بماندانا

 ارهیسر خودش ب ییرفت نکنه بال نجایکه از ا یبا اون حال خراب-
 نقدریچه وضددعشدده؟... آدم هم ا نی: جمع کن خودتو.. ا گهیبا اخم م ماندانا

تا ..یا چارهیکه ب یرفتار کن ینجوریا یبخوا ی... اگه تو زندگلیشددوهر ذل  .
شدت گر ش هیسروش بگه آخ تو از  صه خودک  دی... زن بایو مرد یکرد یو غ

 داشته باشه استیس
 سروشه شیهوش و حواسم پ یتوجه به حرف ماندانا همه  یب

نا ندا فهیکه ق ما نگ منهیبیمن رو م ی ا بازوم چ به  نهی...  گار دارم گهیو م ز : ان
 خونمیتو گوش خر م نیاسی

 یستی: پاشو.. پاشو که تو آدم بش نگهیم خودش
 : کجا؟گمیم متعجب
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ستم رو م نکهیبدون ا ماندانا شهیجواب من رو بده د سمت اتاق  ک و من رو به 
 برهیم
 ؟یکنیم کاریماندانا چ-

 دهیو من رو به داخل اتاق هل م کنهیرو باز م در
نا ندا با  یو بخواب یتا بخور ارمیبرات قرص ب رمی: مما  ایخودخور نیاوگرنه 

 یدیخودت رو به کشتن م
 ادیمن خوابم نم یول-

... به چشددمات نگاه کن از یفقط خودت خبر ندار ادی: چرا خوابت مماندانا
 قرمز شده یخواب یشدت ب

 هست........... ییها هیبه خاطر گر نایا یول-
چند جلسدده  دی: باگهیو با خودش م شددهیتوجه به حرف من از اتاق خارج م یب
سددروش رو  ینجوری... اشددهینم ینجوریبذارم... ا یاسددش کالس شددوهردارو

 ...شهیسرش سوار م
شونه انهیشیرو لبم م یلبخند ... با ماریمانتوم رو از تنم در م ندازمویباال م ی.. 

 شمیم رهیو به سقف خ کشمیتخت دراز م یسروش رو ادی
***** 

مکافات گذروندم و چند  یلرو با ک روزی... دکنمیبه سدداعت نگاه م یناراحت با
ماندانا موندم و خدا  یخونه  شبینرفت.. د نییاز گلوم پا شتریلقمه غذا هم ب

ساعت شکر مادر ماندانا هم فقط چند  شون موند و بعد رفت.. ماندانا  یرو  خون
که من د به دروغ بهش گفته بود  بام خونه  چونخونه  رمیم رتریهم  با مامان و 
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هم با محبت تو اون چند سدداعت باهام رفتار  یلینا خ.. تازه مادر مانداسددتنین
 ای ردکیرفتارو م نیباز هم دونستیمن رو م هیاگه موضوع زندگ دونمیکرد که نم

و با اتوب*و*س خودم رو به  رونیاز خونه زدم ب شددهینه... صددبح زودتر از هم
شکر  سوندم... خدا رو  که مهران بهم داده بود  یخورده از پول هی هنوزشرکت ر

ش از سرو یخبر چیاالن ه نیتا هم دمیکه به شرکت رس یبرام مونده اما از وقت
 رمیمیم یدارم از نگران ستین

 ی... توومدهیشده و هنوز هم سروش ن ازدهی.. ساعت ندازمیبه ساعت م ینگاه
.. چند بار هم از تلفنش کنمیو به سددداعت نگاه م رمیاتاق سددروش مدام راه م

 خاموشه شیگوش یتماس گرفتم ول لشیاستفاده کردم و با موبا
شاکنمیزمزمه م رلبیز ش نیا دی:  شماره تلفن خونه  یمن  سروش رو یبتونه 

ض دایبرام پ سترس ن یکنه.. باالخره بع سروش در د دش و وجو ستیمواقع که 
ش شرکت الزمه من شه که با رئ یشماره ا هی دیبا یتو  شته با ماس در ت سشیدا

 نه؟ ایباشه 
 کنم دیبا کاریچ دونمینم واقعا

 یدرستش کن یبر دیاالن با یترنم خودت گند زد-
با اون رفتار هر باهام داره بع یچند  دلمو به  یکنه ول یکار دونمیم دیکه اون 
 کنمیدر رو لمس م رهی... با دستم دستگرمیو به سمت در م زنمیم ایدر

 و ربعه ازدهی.. ساعت کنمیبه ساعت نگاه م گهیبار د هی
شمیم یقیعم نفس سترس از اتاق خارج مکنمیو در رو باز م ک به  شموی... با ا

 رمیم یمنش زیسمت م
 دیببخش-
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 کنهیو نگام م ارهیبا اخم سرش رو باال م یمنش
 بگم دیبا یچه جور دونمینم

 کارت یکار دارم... زودتر حرفت رو بزن و برو پ ینیبی: نمیمنش
 ایشددماره  شددهی: مگمیو م کنمیبه زحمت دهنمو باز م یبرام سددخته ول یلیخ

 نیرو بهم بد نیراست یآقا یآدرسه خونه 
 شهیگرد م چشماش

 ؟ی: چیمنش
 هیاتیح یلیباور کن موضوع خ-

.. قبال که بهت هشدار داده ؟ی.. نکنه حامله شده؟ی: چگهیو م زنهیم یپوزخند
 بودم........

 : تمومش کنگمیم یبلند بایتقر یصدا با
 رهیگیو نگاش رو از من م ندازهیباال م ییابرو یخونسرد با

 : متاسفمیمنش
با برگه ها خودش  تونمی: من نمدهیو ادامه م کنهیمشددغول م زشیم یرو یرو 

 یسر کارت و مزاحم من نش یبدم بهتره بر سیرئ هیاطالعات شخص
عصابم ا یواقعا کنترل رو رمیگیم شیسروش آت دنید یلحظه که دارم برا نیا تو
 راه نندازم یزیآروم باشم و آبرور کنمیم یسع نایا ی.. با همه سخته. یلیخ
. ..یبا من دار یتو چه مشددکل دونمیمن نم زیخانوم عز نی: ببگمیحرص م با

شددماره  ایبدون به نفعته که آدرس  یکه بخوام بدونم ول سدددتیبرام هم مهم ن
ست یاز آقا یتلفن مهمه  و یاتیح ستیرئ یچون اونقدر کارم برا یبهم بد نیرا
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به قول خودت  هیلجباز هیکه اگه بفهمه تو بخاطر  بچه گانه همون اطالعات 
 بلکه آخرش کنهیبرخورد رو باهات م نینه تنها بدتر یرو بهم نداد یشددخصدد

 رونیب کنهیهم از شرکت پرتت م
 شهیاز جاش بلند م تیو با عصبان زنهیم زیبه م یمشت

ش شیمن شغال ... من بهی: بهتره مراقب حرف زدنت با  مثله تو کمک یدختره آ
ماکنمینم ثل تو ز ی... آد ه نوبره.. اگ گهیتو د ییبه پررو یآدم یول دمید ادیم

صد رئ صد در  شماره تلفنش  سیکارت اونقدرا مهم بود  خودش بهت آدرس و 
 ؟یبا بچه طرف یکنی.. فکر مدادیرو م

 نمدوی...واقعا نمدمیبه صددورتم تکون م یدسددت دمویرو با حرص تکون م سددرم
 کنم؟ کاریچ
 شهیم شیحال زادیصد مرحمت به بچه که حداقل زبون آدم-

 شهیدادش بلند م یصدا
 : خفه شو احمقیمنش
 شمیم وونهیدارم د ایخدا

 ... چه خبرته؟نییپا اری: صداتو بگمیحرص م با
ند نهیم یپوزخ لت م هی: چگهیو م ز جا ندکار یدار ی... وقت؟یکشددیخ  یگ

 یکردیرو هم م اهاشنجیفکر ا دیبا یکردیم
 مونهیحرف تو دهنم م اوشیداد س یجوابش رو بدم که با صدا خوامیم

شتباه گرفت دونیرو با چاله م نجایچه بره؟.. خانوم مگه ا نجای: ااوشیس که  نیا
 د؟یکنیداد و هوار م

 نه ایمن رو شناخته  دونمی.. نماوشهیپشتم به س هنوز
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 نیراست ی: سالم آقایمنش
 دمی: سالم... هنوز جوابتو نشنگهیم خشن اوشیس

خانوم اومدن و به زور  نیا سددتیمن ن ریتقصدد دیباور کن نیراسددت ی: آقایمنشدد
سئول گمی.. هر چقدر مرنیرو از من بگ سیرئ یآدرس خونه  خوانیم  تیبرام م

 کنندیداره قبول نم
 نهیشیرو لبم م یپوزخند

 ...؟ی: چگهیم تیبا عصبان اوشیس
س به شکش م گردمیرمب اوشیسمت  سط راه خ شت به زنهیک و .. معلوم بود دا

 ادیطرف من م
 کنهیمن رو نگاه م روزمندانهیپ یمنش

 ؟یخوای: ترنم تو آدرس سروش رو مگهیو م شهیم میمال هوی اوشیس لحن
 داره تیتو هم مسئول یواسه  ای یدیآره.. بهم م-
 رسونمتی.. خودم مهیچ دمی: مگهیو م خندهیم

سروش... هر چند اونقدرا هم  شیپ رمیدارم م یراحت نیکه به هم شهینم باورم
 راحت نبود

 اوشیممنونم س-
 ست؟یمگه سروش ن یخانوم خانوما... راست فمهی: وظگهیم یمهربون با
 ومدیلطفه... نه... ن یکارات همه از رو ستیدر کار ن یا فهیظ-
 تو هم رهی: با من تعارف نکن که کالمون ماوشیس
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 شدهیسدروش که اصدال نم نی: از دسدت اکنهیو زمزمه م دهیتکون م یسدر بعد
 کرد داشیپ

 گمینم یزیو چ زنمیم یلبخند
 رسونمتیم امیاز پرونده ها رو از اتاقش بردارم االن م یکی: بذار برم اوشیس
 باشه.. منتظرم-
 امی: تو برو سوار شو من هم االن مگهیو م دهیرو بهم م نشیماش موتیر
 ......آخه..-

 رهیبهم بده به داخل اتاق سروش م یفرصت اعتراض نکهیا بدون
ش نگام شما فتهیم یبه من شده نگام م یکه با چ ه جلوم تفاوت ب ی.. بکنهیگرد 

 رمیگیم شیو راه خروج رو در پ کنمینگاه م
: گهیکه فقط خودم متوجه بشددم م یدور نشدددم که آروم طور یاز منشدد هنوز

 یوتا برادر نظر دارکه به هر د ادیخوشم م
ند قب برمنهیشددیرو لبم م یتلخ لبخ به ع گه  ی: نترس.. حتگمیم گردموی..  ا

 تاوانشو پس دادم شیوقت پ یلیقصدم داشته باشم خ نیهم
 شمیو ازش دور م رمیگی.. نگام رو ازش مکنهینگام م گنگ

 نمیبیکه م گردمیبه عقب برم شددنومینفر رو پشددت سددرم م هی یقدمها یصدددا
 هاوشیس
 ؟ی: هنوز نرفتاوشیس
 یکه بهم برس رفتمیآروم آروم داشتم م-
 رمیگیرو به طرفش م موتیتموم شدن حرفم ر با
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ند نهیم یلبخ با مال ز تار خرهیگیرو از دسددتم م موتیر متیو   رییغت یلی.. رف
 اشیبا دور و ور یلی... قبلنا خسددتین یقبل هیعصددب اوشیاون سدد گهیکرده.. د

ه مقابل سددروش.. االن انگار جاش با سددروش عوض نقط قایخشددن بود.. دق
سروش منطق س یشده.. اون  ساوشیشده  صب اوشی.. اون  سروش..  یع شده 

 دونمی.. نمکنهیرفتار م نطوریهم فقط با من ا دیاش
رو روشن  نیو ماش شهی... اون هم سوار مگمینم یزیچ شمویم نشیماش سوار

 کنهیم
 م؟ی: براوشیس
 اوهوم-
 ارهیرو به حرکت در م نیو ماش خندهیم

 سوزهی... دلم براش مندازمیبهش م ینگاه
 خانوم خوشکله؟ هی: چگهیو م زنهیبرام م یچشمک

 برات سخت شده یلیخ ی: زندگگمیو م کشمیم یآه
 حقمه نایاز ا شتری: حقمه... بگهیو م زنهیم یتلخ لبخند

... 
 تاوان پس بدم دی: حاال حاالها بااوشیس
 یمقصر نبود ادی.. تو هم زاوشینزن س حرفا رو نیا-
سات م یاون طور ب دی: نه ترنم.. نبااوشیس شتمیتفاوت از التما ر چند ... هگذ

 رهیحرفا د نیواسه گفتن ا گهیاالن د
 بساز توی... زندگاوشیندارم س یمن ازت گله ا-
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 ؟ی: زندگاوشیس
... 
ست دادم.. ترنم م یلیخ موی: من که زندگاوشیس ن محکومم تا اخر وقته از د

 یبا ترانه بودن رو بخورم.. واسدده  یکنم و افسددوس لحظه ها یعمرم تنها زندگ
که پا  نیوجود نداره اما تو و سروش هنوز فرصت دار یشروع دوباره ا گهیمن د
 یاخویگه.. ترنم میهمد یزخما یواسه  نیباش یو مرهم نیبر شیهم پ یبه پا

 .. مگه نه؟یبه سروش بد گهیفرصت د هی
 نیا اوشیو س موندیترانه هم زنده م کاشی... ادمیآره تکون م یبه نشونه  یسر

 دیکشیهمه عذاب نم
دت م نی... سددروش تو ایکنیباالخره قبول م دونسددتمی: مگهیم یخوشددحال با
.. همه دیکه تو نبود تو فهم ییزایدر مورد تو به ماها گفت... تمام چ زایچ یلیخ
 یلیرو بدون خ نیو ا یهم عاشق سروش موند اون چهار سال یکه تو میدونیم

 یزیبرامون عز
 کنمینگاه م رونیبه ب رمویگیازش م نگام

مطمئن  یول یدار یادیخاطرات تلخ ز دونمی: مدهیادامه م یبا مهربون اوشیس
شون کمرنگ م ش شنیباش به مرور زمان همه  اونا رو  یجا ینیریو خاطرات 

 ترنم... باور کنخوشبختت کنه  تونهی.. سروش مرنیگیم
به ازنمیم یلبخند که  نیهم دونمیدارم.. چون م مانیا اوشیحرف سدد نی... 

شبختم احت شم خو سروش با ش برام بکنه من به کنار یکار ستین یاجیکنار 
 شه؟یاون هم با من خوشبخت م دونمیفقط نم میبودن هم راض
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 ونغشیرسروش ارزش داره ترنم از سروش د یبرا یلیلبخندات خ نی: ااوشیس
 داغونه یلینکن... خ

 اوش؟یس شهی: اون با من خوشبخت مگمیو ناخواسته م کنمیم نگاش
 سددروش تو رو نکهیترنم؟... هم هیچه حرف نی: اگهیو م کنهیتعجب نگام م با

 نهیکنار خودش داشته باشه خوشبخت تر
 دمکه بتونم به اون روزا برگر ستمی.. مطمئن هم نستمیترنم سابق ن گهیمن د-
روش س یباز هم نه تنها برا یکه باش ی: نگران نباش ترنم... تو هر جوراوشیس

که برا مه مون عز یبل عد از یزیه مه چ هی... من مطمئنم ب خوب  زیمدت ه
ستشهیم سروش باز هم نتون سال تو و  رو فراموش  گهیهمد نی.. بعد از چهار 

شونه  نیا دیکن شون مهیبزرگ یخودش ن شقتون  دهی.. ن ذر *و*س زودگه هیکه ع
ساله و  هیدور هینبوده که با   نینگتربره... قش نیاشتباه هر چند بزرگ ازب هیچند 

 یحرکت االن توهه که با تموم اتفاقات بد گذشته باز دار نیعشق هم یمعجزه 
صت د هی ش یتونیوجودت م یبا همه  نکهی.. ایدیبه هر دوتاتون م گهیفر قتو ع

 یازش بسخاطرات رو باها نیو قشنگتر یببخش
 زنمیم یمضطرب لبخند

 اوشیقشنگه س یلیحرفات خ--
ر ... سددروش همسددفقتنی.. حقسددتنیحرف ن نای: اشددتباه نکن ترنم.. ااوشیسدد

سروش اشهیبرات م یخوب غذه.. مغروره..  دونمیداره... م مانی...مطمئن باش 
نبوده تو باهاش  یعنیعوض شده..  یلیسالها خ نیخودخواهه.. زورگوهه.. تو ا

مه  نیا با ه ما  نهیبدجور د نایا یکار رو کرد ا ته.. همچ وو عاشددق  یآدم نیو 
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 شتریب یلی.. خکنهیم تیمواظب عشقش نباشه.. مطمئن باش ازت حما تونهینم
 از قبلنا

سانه سروش بذار خگهیم ملتم شم هی المی: ترنم با قبول کردن  ا خرده از جانب 
شه م سال  دونمیدو تا راحت ب عذاب مثل اون قبلنا  رویتاخازدواجتون با چهار 

ش فهیح یول شهینم شق با ش نیکه عا شماها نیو با هم نبا شت  ... از من که گذ
 منیخوشب یلیخ نتو ندهی.. هر چند من به آدیشانستون رو با هم محک بزن

 : با حرفام خسته ات کردمگهیو م کنهیپارک م یرو گوشه ا نیماش
 نگو ینجوری.. ااوشینه س-
 خونه ادیخوش م یراحت باشه که امشب سروش با خبرا المی: خاوشیس
 : اگه سروش قبولم کنه آرهگمیخجالت م با
 : اون رو که مطمئنمگهیو م خندهیم

 شکرت ای: خداگهیو م بندهیچند لحظه م یرو برا چشماش
 کنهیاشاره م یو با چشم به آپارتمان کنهیچشماش رو باز م عیسر بعد

 یکه داخل خونه نر کنمیم نهادشی: برو.. فقط بهت پاوشیس
 : چرا؟گمیتعجب م با
 ایح یاون همه ب یعروسدد یتو ی: وقتگهیو م ندازهیباال م ییابرو طنتیشدد با

 در آورد............ یباز
 گونه هام از خجالت سرخ شدن کنمیم حس

سددروش... برو به  نی: از دسددت اگهیو م دهیتکون م یبا خنده سددر اوشیسدد
 سالمت
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اش تو چشم شهیروم نم ی.. حتشمیم ادهیپ نیو از ماش کنمیتشکر مازش  آروم
ش زنهیبرام م ینگاه کنم... بوق سرعت از جا کند نشیو بعد از چند لحظه ما ه با 

س زنمیم یگرفتم.. لبخند یجونه دوباره ا اوشیس ی.. با حرفاشهیم مت و به 
 کنمیآپارتمان سروش حرکت م

ص شتریب یچند قدم هنوز ش یدانرفتم که با  شتناک ما ش ینیترمز وح مامو چ
 زنمیم غیو ج بندمیم

 ؟ی: ترنم خوبگهیم یکه با نگران شنومیرو م اوشیس یصدا
 ؟یمگه تو نرفته بود کنمیو متعجب زمزمه م کنمیچشمام رو باز م آروم
 بهت بدم نویرفته بود ا ادمی: گهیو م ندازهیباال م یا شونه

 رو به سمتم گرفته یدیکل منیبیو م کنمیبه دستش نگاه م متعجب
 فکر کنم بهتر باشه ینجوری... ارشی: بگگهیم طنتیش با

 رمیگیرو ازش م دیو کل زنمیم یلبخند
 اجازه برم تو خونش؟ یکه ب شهیناراحت نم یمطمئن-

که من  کنهیرو زمزمه م یزیچ رلبیو ز شددهیم نینگاهش غمگ یلحظه ا یبرا
 شنومیتفاوت رو م یفقط کلمه 

 شده؟ یزیچ شاویس-
شه باوشیس سروش از خدا ش ی: نه زن داداش...  چون  یاجازه وارد خونش ب

 تو هم هست یخونه  ستیاون ن یاونجا فقط خونه 
شکر کنم که زود خوامیم ش یازش ت  نیز اا شتری: بگهیو م شهیم نشیسوار ما

 طاقت نداره ها گهیداداش خل و چلم رو منتظر نذار.. د
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 شهیحرف زدن بهم بده به سرعت از کنارم رد م یجازه ا نکهیهم بدون ا بعد
 کرده باشه رییهمه تغ نیا اوشیس شهینم باورم

مه م ریز دمویتکون م یتاسددف سددر با نه اکنمیلب زمز و  یبود کاشی: ترا
 یشده که تو آرزوش رو داشت یهمون اوشیکه س یدیدیم

سروش م همونجور سمت آپارتمان  ض کنمیفکر م نیبه ا رمیکه به  وقتا  یکه بع
 پردازنیم ینیسنگ یبها راتشونییتغ یآدما برا

 نجایبه ا یک دمی... اصددال نفهمشددهیدر آپارتمان اسددترسددم صددد برابر م دنید با
 ارمیرو باال م دیو با شک کل ندازمیدستم م یتو دیمردد به کل ی... نگاهدمیرس

 ناراحت بشه دیزنگ بزنم.. شا دینه... با-
طرف نگران عکس العملش  هیکنم از  رشیغافلگ ادخویطرف دلم م هی از

دل  هی رمویگیرو م میینها میکلنجار رفتن تصددم یهسددتم.. باالخره بعد از کل
 شمیم
 بندمی... در رو پشت سرم مشمیو وارد م کنمیسر و صدا در رو باز م نیکمتر با

که  یزیاز چ یول نمیسددروش رو بب یتا داخل خونه  چرخونمیو با ذوق سددر م
 شمیبه شدت شوکه م نمیبیچشمام م یجلو

 نکنه اشتباه اومدم؟-
 دره نیکه واسه هم دیکل ندازمیبه در م ینگاه

 آخه.... یول-
 نداره یخونه با بازار شام تفاوت داخل

سر جا به جا شدن خودکارش  یباشه که حت یسروش یخونه  نجایا شهیمگه م-
 هم حساس بود
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پام رورمیآروم جلو م آروم به زمرهیم یزیچ هی ی...  گام رو  و  دوزمیم نی.. ن
 دارمیکتش رو برم شمیو خم م دمیتکون م یکتشه.. سر نمیبیم
 از دست تو سروش-

 سددروش روش پخش فیکث یکه لباسددا فتهیچشددمم به مبل م رمیکه م جلوتر
سرم رو برم شکم م دنیو با د گردونمیشده...  اپن پر از خرده  ی.. روزنهیاپن خ

ست و چن شهیش شده... چند ه سته هم اطراف اپن پخش و پال  شک د تا ظرف 
 دهیم یبد هی.. دلم گواهختهیر نیزم یقطره خون هم رو

 دمیقدرتم فشار م ی... کت سروش رو با همه شهیتو چشمام جمع م اشک
 یرسد یاتاق خوابش کجاسدت؟.. با کالفگ دونمینم ندازمیبه اطراف م ینگاه

که  یشددتری.. با دقت بشددنومیرو م ییه هازمزم کنمیحس م هویکه  دمیتکون م
که از چشدمام  یسدروشده.. چند قطره اشدک یصددا شدمیمتوجه م دمیگوش م

صدا رو دنبال م کنمیشده بودن رو پاک م ریسراز شوق   رد... کنمیو با ذوق و 
سمیم یبه اتاق تینها سروش رو م مهیکه درش ن ر س نمیبیبازه...   یکه قاب عک

... آخه من یلیترنم... خ یانصاف یب یلی: خگهیه مرو تو دستش گرفته و با غص
 ..ارمیتو دووم ب یب یچه جور

 رهیگیم شیحرفاش آت دنیو دلم از شن شنومیسروش رو واضح م یصدا
 هی.. .دهیقاب عکس رو به خودش فشار م کنهیو پشتش رو به در م کشهیم یآه
 هشیم یز شادتصور دلم پر ا نیاون عکسه منه... از ا گهیوجودم م یتو یزیچ
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خودشدده که اصددال  یاونقدر سددروش تو حال و هوا یول کنمیرو کامل باز م در
قلبم از شدددت  وارید یخودم رو یعکسددا دنیبا د شددهیحضددورم نم یمتوجه 

 شهیسروش م قراریاز قبل ب شتریب جانیه
انصاف  ی: آخه بگهیشده م رهیخ وارید یهمونجور که به عکس من رو سروش
باره رو داره. هی... بودنت برام حکم زندگیبودنم لیا دلتنه یدونیتو که م .. دو

 ؟یکنیرو م نکاری.. چرا با من ایسوزونیدلمو م ینجوریپس چرا ا
... 

 به خاطر بچه از دستش بدم؟ دیبا یعنی ای: خداسروش
سراز بعد شدت ذوق  شکام از  مدت فقط به خاطر  نی.. تو اشنیم ریاز مدتها ا

 نیآدم ا نیخوشددبخت تر کنمیاالن حس م یول کردمیم هیغم و غصدده هام گر
 هستم یخاک یکره 

م بگ ی... من دوسددتش دارم خدا.. به چه زبونهیانصدداف یب تینها نی: اسددروش
 دوستش دارم

 رمیسمت تختش م به
 ؟یکنیم وونمید یترنم.. دار یکشیمن رو م ی: دارسروش

 نهگردویبرم .. سروش متعجب سرش رو به طرف مننمیشیتختش م یرو آروم
با بغض م کث  ظه م ند لح عد از چ هاتیروزا رو نی: اگهیو ب از خودت  ا

 مهربونتر شدن
سالم رو با روزنمیم یتلخ لبخند سروش..  یسپر اهاتی... من هم چهار  ردم 

 ی... دستم رو به سمت موهادمیکش یچهار سال چ نیتو ا یدونستیم کاشیا
 کنمیو آروم موهاش رو نوازش م برمیم ختشیبهم ر
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: ترنم ترکم نکن.. من بدون تو گهیو م زنهیخشددن به دسددتم چنگ م سددروش
 رمیمیم
که م خوامیم که خودت نگهیحرف بزنم  حاال  بذار رو یسددتی:  قل  هاتیالا  ا

 بمونند
 : سروش من خودم هستمگمیم آروم

 یمثل خودش قای.. دقیکینزد تیبه واقع یلی: آره.. خگهیو م زنهیم یلبخند
رو  یوونگید نیا یول شددمیم وونهی: فکر کنم دارم دکنهیزمزمه م یلحن تلخ با

 یکه تو کنارم نباش یبه اون سالم بودن دمیم حیترج
.. مستین ایو رو الی: من ترنمم سروش.. خوده ترنم... خواب و خگمیبغض م با

 بفهم
 ؟ی: چگهیو م کنهینگام م متعجب

 اومدم اوشی: با سگمیم ارمویرو باال م دیکل
 ؟یی: ترنم توگهیو م نهیشیزده رو تخت م شتاب
 که آره ینیبی: مگمیو م ندازمیباال م یا شونه

ساش م تازه شم به لبا سافتهیچ شه... ن روزید ی.. همون لبا  یها از دکمه یمیتن
 شهیم دهید شیعضالن ی نهیبازه و س راهنشیپ

 کنهیو با ترس صورتم رو لمس م ارهیرو باال م دستش
 ؟ی.. باور کنم خودت؟یدت: واقعا خوسروش

 گمینم یچیو ه کنمینگاش م یمهربون با
 رهیگیو نگاهش رو از من م کشهیدستش روعقب م هوی
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 کنمینگاش م متعجب
رو... فقط ب یترکم کن شهیهم یکه برا ی: ترنم اگه اومدگهیلرزون م ییصدا با

 بشکنم شتریب نینباش از ا یراض
 سروش-

که بهت دسددت  دمیقول نم یباشدد نجای. اگه اترنم.... کنمی:خواهش مسددروش
 سخته... برو ترنم یلینزنم.. مقاومت در برابر تو برام خ

 کنهیبا ترس نگام م شمیتوجه به حرف سروش از جام بلند م یب
 کنمیبه اتاقش نگاه م یمن با خونسرد یول

عالمه قرص آرام بخش هم  هیو افتضدداحه...  ختهیبهم ر رونیهم مثل ب اتاقش
 شهیپا تخت یرو

 ستهیمیمن وا یو جلو شهیهمونجور که مسخه منه از جاش بلند م سروش
 : ترنمگهیزحمت زمزمه وار م به
 ازدواج ی: دلم خوش بود وقتگمیگذشددته ها م ادیبه  دمویهلش م طنتیشدد با

پاشدددا رو جمع م ختیتو ر میکرد ثل ا یول یکنیو  کهیم  یدیبه تو هم ام ن
مدت کردم مرتب بشم و واسه خودم  نیکن من تو ا... برو خدا رو شکر ستین

سرزده م ندهیشدم وگرنه اگه در آ یخانوم سمون مهمون   برامون ییآبرو ومدیوا
 موندینم

برعکس من که  قایحسدداس بود دق زایچ نیرو ا یلیدر گذشددته سددروش خ آخه
سش تو اتاقم گم م  فتگیو م زدیسروش هم مدام به جونم غر م شدیشتر با بار

 یخونمون رو مرتب کن یخوایم یچه جور یایاتاق برنم هیپس تو از 
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شمککنهینگام م یبا ناباور سروش ضربه  زنمیبراش م ی.. چ به  یآروم یو با 
 دمیهلش م یبه کنار نشیس

با  سددهتریانگار م زنهیپلک هم نم ی.. حتکنهیفقط نگام م گهینم یچیه سددروش
و به سددمت  شددمیقش خارج متموم بشدده ... با لبخند از اتا زیپلک زدن همه چ

 رهیم شیداره خوب پ زیهمه چ شهی... آخ باورم نمرمیسالن م
من و سددروش  یخونه  نجایا یعنی... ندازمیبه خونه م ینگاه یخوشددحال با
 تمونیاذ گهیکس هم د چی... همیشددی... من و سددروش هم مال هم مشدددهیم

 مونهیم ایرو هیشب زی... همه چکنهیم تیازم حما شهی... سروش هم همکنهینم
 ندازمیسروش م یبه لباسا یو نگاه رمیسمت مبل م به
ه چ گهید نیداره.. ا یحد گهیهم د ینظم ی: بگمیم یبلند بایتقر یصددددا با

... از من یآدم شددل*خ*ته رو از پشددت بسددت یوضددعشدده.. تو که دسددت هر چ
شیخجالت نم سالمت یک سنت خجالت بکش... نا  شته ...  یسن یاز  ازت گذ

 یراه بنداز دادیداد و ب یفقط بلد
 ادیکه با عجله به سمت من م شنومیسروش رو م یقدمها یصدا
ست زنهیسر من داد م ی: هدمیآرومتر از قبل با خودم ادامه م بعد ... اخالق در

هم که بلد  یصددفره... آشددپز ریهم که نداره... انضددباط هم که ز یو حسدداب
که هسدددت.. اسدددتین چشی... زورگو و مغرور هم  عمر  هی دیبا یه جور.. 

 اتاقمون رو هم جمع و جور کنم دیتحملش کنم.. تازه هر روز با
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... دلم شمیسروش م یو شروع به جمع و جور کردن لباسا شمیهم خم م بعد
لبام  یغر زدنا رو بچشددم... لبخند از رو نیبار هم شددده طعم ا هی یبرا خوادیم

 ت؟س ختهیخونت بهم ر درنقی: چرا اگمیم گردموی... به عقب برمشهیپاک نم
 کنهیمات و مبهوت نگام م سروش

 یردآقاهه اگه فکر ک نی: ببگمیم ارمویباال م دیتهد یاشارمو به نشونه  انگشت
اق تو ... آشپزخونه و سالن با تو.. اتایدر اشتباه هست کنمیم زیخونه رو تم ییتنها

 هم با من.. قبول؟
صدا سروش شدت م ییبا  سته.. مگه نه؟... : گهیم لرزهیکه به  سم در ترنم حد

 یمگه نه؟... اومد یتا ابد با من بمون یمگه نه؟...اومد یترنم من بشدد یاومد
 مگه نه؟ یمال من بش استیدن ایتا دن

 بندمیو چشمام رو م خندمیم
پدوپدک سدرمدا زده در بدارش بدرف/ سدخدت مدحدتداج بده  دکیمدثدل  -

داز / بیسدر تدوسدت اگدر لدج ندکدند دریز یپدر و بدال تدوام/ زنددگد یگدرمدا
 هدم مدال خدودت بداش ف خدودم مدال تدوام !

 نمیبیاز اشکش رو م سیو صورت خ کنمیرو باز م چشمام
نبودم  ادتیبه  یمال تو نبودم.. ک یترنمت نبودم.. ک ی: ککنمیزمزمه م نیغمگ

که با من  یزمان یباهات بودم سروش.. حت شهیمن هم ادمهیکه من  ییتا اونجا
س شهیکه نم دمی... فهمدمیرو فهم یزیچ هی.. من ینبود شم و ک  یمانع خودم ب

 یواسدده  یرو که دوسددت دارم دوسددت نداشددته باشددم... اومدم تا اگه قبولم کن
سفر زندگ شهیهم ضر تیهم ش یبرا یبمونم... حا سروش من ب  ..؟یبار دوم 
 ؟یمن بش یآقا
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.. ؟یمن بش یایدن ی... همه ؟یمن بش هی: موش موشگمیتلخم م یلبخندا نیب
 سروش؟ یحاضر

ن و محکم م کنهیم یرو ط نمونهیکه ب یو چند قدم فاصددله ا ارهیطاقت نم گهید
 رهیگیرو تو آغوشش م

 : عاشقتم ترنم.. به خدا عاشقتمسروش
ساش ستم م لبا ستامو دور کمرش حلقه مفتنیاز د من  :گمیو م کنمی... آروم د

 شتریب
 شتری.. من بری: نه خگهیم طونیش
 شتریب یلیخ یلی: من خگمیم مالمویم شینیبه ب موینیگذشته ها آروم ب ادی به

 خندهیبلند م یو با صدا دهیرو محکم تر از قبل به خودش فشار م من
 شهیبلند م غمیکه ج رهیگیاز لپم م یهم مثله گذشته ها گاز محکم بعد

 یردعادتت رو ترک نک نیآخ.. تو هنوز ا-
 ؟ی: مگه تو ترک کردگهیم
 .. حرکات من با لطافتهستیعادت من بد ن-

و من رو به سددمت  کنهیبلندم م نیزم یجوابم رو بده با ذوق از رو نکهیا بدون
 برهیاتاقش م
 ؟یکنیم کاریچ ی: سروش دارگمیو م شهیگرد م چشمام

مدت  نی.. حرف نباشدده.. حاال حاالها باهات کار دارم... تو اسی: هسددروش
 یجبران کن دیاالن با یکرد تمیاذ یلیخ
 ایشیخطرناک م ی: اوه.. اوه.. دارگمیم خندمویم زیر زیر
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 خانوم خانوما؟ یدی: حاال کجاشو دسروش
 مکنی... با لبخند نگاش مذارهیتختش م یمن رو رو شدددهیوارد اتاق م نکهیهم

 نداره میتا زنش نشم کار دونمیم
 خورمتایبال... م طونینگام نکن ش ینجوری: اسروش

 خندمیم
 تنگ شده بود دناتیخند ی: جونمف دلم براسروش

ه ک خورهیم یکیتختش نشددسددتم دسددتم به قاب عکس کوچ یکه رو همونجور
قاب عکس رو بر م مه...  نار گاش م دارمویک با دکنمین عکس خودم از  دنی.. 

 نزنم غیتا ج رمیگیلبمو گاز م یشدت خوشحال
 ...کنهیرکات من نگاه مبا لبخند به ح سروش
 : نکنسروش

 ؟یچ-
 ستمین ی.. من راضری: سهم منو گاز نگسروش

 سروش-
 ادیسرش ب ییبال خوادی.. سهم خودمه.. دلم نمه؟ی: چسروش

 یو به عکس کنمیحرفو عوض م عی...سرکشمیخورده ازش خجالت م هیدلم  ته
 کنمیاشاره م وارهفید یتختش رو یرو به رو قایاز خودم که دق

 ه؟یچ نیا-
 : خب عکسته؟گهیم یجیو با گ کنهیبا تعجب به عکسم نگاه م سروش

 یگذاشت واریرو د نوی: چرا اگمیم یول دونمی: بله مگمیاخم م با
 یخوشگل نی: مگه چشه؟... به اگهیو م کنهیم یهم متقابال اخم سروش
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 کجاش خوشگله... دماغم مثله بادمجون افتاده-
 نمیرو نب زشیر یتا خنده  رهیگیاز من م نگاشو

 قایخوشگل داشتم چرا دق یهمه عکسا نی... من اکشمتایم یکوفت... بخند-
 یدماغ بادمجون نیکه من توش بد افتادم... ا واریرو د یرو گذاشت یعکس نیهم

 رو دوست ندارم
نکن.. خانوم من همه جوره  نی: به خانوم من توهگهیو م خندهیم طنتیشدد با

 ازهخوشگله و نان
 شهیم یجور هیخانوم من حالم  گهیم یوقت یوا

ن و به م کشهیتخت دراز م یکه تا حاال رو به روم واستاده بود.. آروم رو سروش
 کنهیکه کنارش نشستم نگاه م

 : سروشکنمیزمزمه م آروم
 : جانمسروش

 ه؟یواقع زیباور کنم همه چ یعنی-
ترنم..  میباور کن دیبا یول شددهی: خودم هم هنوز باورم نمگهیو م کشددهیم یآه

 تلخ گذشته تموم شدن یروزا
 یچیو ه کنهی... مهربون نگام مرمیسددروش م یرو آروم به سددمت موها دسددتم

 کنمیو آروم آروم شروع به نوازش م برمیموهاش فرو م ی.. دستم رو توگهینم
که دلم هوا یلیخ- قت بود  هات رو کرده بود... فکر م یو  یآرزو کردمیمو

 با خود به گور ببرم دینوازش موهات رو بالمس و 
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شنوم... نیاز ا خوادیدلم نم چی: هگهیو م نهیشیم شیشونیرو پ یاخم از  حرفا ب
 یخوب خوب بگ یزایاز چ یبه بعد فقط حق دار نیا

 زنمیم یلبخند
بچه ها نرم و خوش حالته... عاشددق  یدوسددت دارم مثل موها یلیموهاتو خ-
 موهات رو ناز کنم نجوریکه ساعتها هم نمیا

 بندهی... چشماش رو مذارهیمن م یپا یو آروم رو کنهیسرش رو بلند م سروش
 من مسشه.. یو منظر نوازشها

 دمیو به کارم ادامه م شهیپررنگتر م لبخندم
شدار م ییصدا با شق توام.. مگهیخ ستی: من هم عا ستی... م؟یدون ه ک یدون

 نفسم به نفست بنده؟
ض ش نی... انهیشیتو گلوم م یبغ  یهمه  دیوقته ق یلیکه خ یمن یبرا یهمه خو

رو دارم  یهمه خوشدد نیا تیظرف دونمی... نمهیآرزوهام رو زده بودم باور نکردن
 نه ای

بم قل یزنیآروم و عاشددقونه برام حرف م ینجوریا ی: وقتکنمیبغض زمزمه م با
 تو دهنم... ادیم

شماش رو باز م سروش سرش رو از رو کنهیچ .. مقابلم دارهیمن برم یپا یو 
 : قربون قل مهربونت برمگهیم یمیو با لحن مال نهیشیم

 شهیتو چشمام جمع م اشک
 سروش؟؟ یفهمی.. میقربون من بر یحق ندار چوقتی: تو هگمیم یعصب

شو شه خانومگهیم یو با نگران دهیتکون م سر شه عزی: با .. تو سی... هزمی.. با
 فقط آروم باش
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 شنی ریشک دونه دونه از چشمام سرازبزرگ ا یها قطره
 بخوام قربونت برم کنمی: اصال حق با توهه... من غلط مسروش

شکام لبخند ونیم سته دوباره لبم رو گاز منهیشیرو لبام م یا که  رمیگی... ناخوا
 یزنیبه سهم من ناخونک م ی.. با که دارمای: نداشتگهیم

که تا چه حد دوسددتت  یوندی: نمگمیلب م ریوز کنمیفرو م نشیتو سدد سددرمو
 .........یو بر یولم کن یروز هی ترسمیهنوز هم م نکهیدارم.. با ا

 کنهیو من رو از خودش دور م رهیگیرو م بازوهام
 ؟یگفت ی: تو چگهیم متعجب

با ا- کهیگفتم  باره ترکم کن یروز هی ترسددمیم ن زت دل ا تونمیباز نم یول یدو
 بکنم
... دمی.. بهت قول ممونمیکنارت م شددهیهم ی شددهیمن هم زمی: عزگهیم آروم

 شیتو رو پ یکه چه جور کردمیفکر م نیتا االن هم داشددتم به ا روزیاز د یحت
 خودم داشته باشم

 ستیشده.. دست خودم ن نیبا من عج گهیترس د نیا-
شمت خودم هم  یشی: کم کم متوجه مگهیو م زنهیم یلبخند شته با که اگه ندا

 وجود ندارم
 سروش عاشقتم-
 کوچولو فتهی: اون که وظگهیم طنتیش با
 نهیهم مونیشما تو زندگ ی فهی: تنها وظدهیو سروش ادامه م خندمیم

 خندمیبلند م یو با صدا برمیم ادیو غصه و اشکا رو از  غم
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 یچه شوهر کم توقع-
 ؟یدی: آره.. تازه کجاشو دکنهیو آروم زمزمه م شهیم رهیبه لبام خ سروش

ستی: مدهیو ادامه م زنهیم یه نگاش به لبامه لبخند جذابک همونجور  یقتو یدون
 تو دهنم ادیقلب من هم م یخندیبلند م یبا صدا

و آروم من رو تو ب*غ*لش  کشدددهیبازومهام م یرو نوازش گونه رو دسددتاش
 چسبونهیمن م شنوببیرو به پ شیشونی.. پرهیگیم

 شهیکم لبخندم جمع م کم
ست دارم باز هسروش شگلت رو  یدنایبلند خند یصدا مایم مثل قد: دو خو

 بشنوم
 از ته دلم بخندم تونمیبا تو هستم م یفقط وقت-
 یکارا رو فقط با من با انجام بد یلی: خگهیم تیجد با

 و ب*و*سدده ذارهیلبام م یلباش رو رو یحرکت ناگهان هیحرفش با  نیاز ا بعد
 ذارهیکوتاه رو لبام م یا

 شهیحالم منقلب م دوباره
گاش م یطاقت یب با قه م کنمین تام رو دور گردنش محکم حل . ..کنمیو دسدد

گام م جب ن نهیسددروش متع کارش رو تکرار  یمن ب یول ک به تعجبش  توجه 
ازش  خوامیم نکهی.. همکنمیکوتاه مهمون م یو اون رو به ب*و*سددده ا کنمیم

.. آرم دهیدور شدددن رو به من نم یو اجازه  ادیتازه به خودش م رمیفاصددله بگ
... از پشت کنهیو و من رو هم با خودش همراه م شهیبا لبام م یمشغول باز آروم

 ینیعقب نش یروش دراز بکشم.. اجازه  کنهیو من رو هم مجبور م کشهیدراز م
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 کنمیشدده... حس م رابیتا سدد دهی... اونقدر به کارش ادامه مدهیرو به من نم
 : سروشگمیم کشمویم یقینفس عم کنهیکه ولم م نینفس کم آوردم.. هم

 : جونم کوچولوگهیو م کنهیلذت نگام م با
 یکردیخفم م یداشت-
من  یهمه سال دور نی... ایرو تحمل کن ناشیاز ا شتریب دی: باگهیم طنتیش با

 تر رده  یرو حر
مه پررو نیا از باز م ییپروا یو ب ییه نهیسددروش دهنم  لت من و  یوقت م حا
 زنهیبه موهام م یآروم یو ب*و*سه  خندهیبلند م یبا صدا نهیبیم

 خطرناکه نجایتو سالن.. ا می: پاشو خانوم کوچولو.. برسروش
 کنهیباز هم از حدش ت*ج*ا*و*ز نم مایمثل اون قد شهینم باورم

 شهیتخت بلند م یاز رو کنهیخودش بلند م یمن رو از رو مهربون
دسددت خودم  ییازیچ هی یکارم اشددتباهه ول دونمی.. مزمی: شددرمنده عزسددوش

 ستین
 : ممنونم سروشکنمیزمزمه م آروم

 : چرا کوچولو؟سروش
.. یجلوتر نر یحد هیتا از  یمواظب بود شدددهی: همگمیو م زنمیمم یلبخند

 یبکن یتونستیکه محرمت بودم و همه کار م یزمان یحت
کنار  رهیو همنجور که به سددمت سددالن م کنهیب*غ*لم م عیحرکت سددر هی با

سبراتیم یکیبا من  یکه دار یشب خوادی:دلم مکنهیمگوشم زمزمه  شب  هی ش
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 هیقشنگ  یخودم خاطره  هیبه خاطر خودخواه چوقتیباشه.. ه یموندن ادیبه 
 رمیگیرو ازت نم ییایشب رو

 زنمیعشقم تو چشماش زل م یبا همه  خندمویم
س رسهیبه ذهنم م ثیفکر خب هیلحظه  هی یبرا شب عرو سرو مونیکه  ش نذارم 

 زنهیحرفا م نیاز ا نمیبشه... باز بب کینزد بهم
 با ترس به لباسش چنگ بزنم شهیتکونم مبده که باعث م طنتیش با
 فتمینکن سروش... م-

کر ف یداشددت یبه چ دونمینم ی: فککر ردگهیو م ندازهیباال م ییابرو سددروش
 ؟یکردیم

 شنیاز شدت تعجب گرد م چشمام
 یکر نکنف طنتایش نی: بهتره اصال به ادهیامه مبا خنده اد نهیبیمن رو که م جالت

سخت هیتالف دی.. تازه حاال حاالها بارهیکه کالمون تو هم م که  ییها یتمام اون 
ت هم مد نی... بماند که تو اارمیرو سرت در ب دمیکشیمن واسه کنترل کردنم م

 تا یشددیم هیکردنات تنب تیاذ نیا رخورده هم به خاط هی.. یکرد تمیاذ یللیخ
 دل من خنک شه

 ؟یچ-
: هگیم هیکه معلومه کامال مصددنوع یتیو با جد رهیگیخندش رو م یزور جلو به

مت ب می.. فقط منتظرم زودتر زدواج کن؟یفکر کرد یپس چ تو  ادیو اسدد
تا چند روز  ادیو تو... هر چند به احتمال ز دونمیمن.. بعد من م یشددناسددنامه 

 یشیزن خودم م گهید
 کنمیم و مبهوت نگاش مات
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 گه؟یچند روز د-
 دهیمثبت تکون م یبه نشونه  یو سر ندازهیباال م ییابرو
.. بعد از ؟یتعجب کرد نقدری: حاال چرا اگهیو م ذارهیمبل م یمن رو رو آروم

 ستایهم زود ن یلی.. چند روز خیو چهار سال دور یپنج سال نامزد
 ازدواج کنم؟ خوامیمن فعال نم یول-

 ؟ی: چهگیبا داد م سروش
 مامانم هم تو مراسم ازدواجمون باشه خوامیمن م-
طول  یلیکه ممکنه خ ینجوریمن ا زی: آخه عزگهیو م شددهیخورده آرومتر م هی

ور رفته.. کش نیوقته از ا یلیگفت؟.. گفت خ یبابات چ یدیبکشه.. مگه نشن
 برهیکردن مامانت زمان م دایپس صد در صد پ

 مون خونده بشه نیب تیمحرم ی غهیص هیکه  نهیا تشینها تهینها-
شم نزن.. دگهیم تیبا جد سروش ضر ن گهی: حرف به  ککنم.. سکیر ستمیحا

 ازت دور بودم یکاف یاندازه 
 اما...-

خوددار باشددم.. باور کن  تونمینم گهیمن د یسددتی: ترنم چرا متوجه نسددروش
سخته.. هم یلیخ ستم از خودم مطمئن ن نیبرام   نی.. استمیاالن که کنارت ه

 خورده درکم کن هی کنمیداغونم کرده... خواهش م یچهار سال دور
 .. بدون حضورش ازدواج کنم؟؟یپس مامانم چ-

 نی...واسدده همیگیتو چط م دونمیمن م زدلمیعز نی: ببگهیو م زنهیزانو م جلوم
اسه  ذارمی.. نه جشن.. همه رو می... نه مراسم.. نه مهمونخوامیازت نم یچیه
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سنامه  دایپبعد از  ی شنا سمت تو  شه تا یشدن مامانت.. فقط ببذار ا  من با
 یمن باش یتو خونه  خوادیراحت بشه.. دلم م المیخ

مانم تو هگمیم نیغمگ ما کدومی:  حل زندگ چ نارم نبود...  میاز مرا و ت یعنیک
 هم نباشه دمیکه دارم بله رو به عشقم م یروز

 شهیم ریشمم سرازچ یقطره اشک از گوشه  هیتموم شدن حرفم  با
 زنهیدستام م یآروم رو ی... ب*و*سه اارهیو دستام رو باال م زنهیم یتلخ لبخند

 ... باشهزمینکن عز هی: گرگهیو م
 کنمینگاش م متعجب

 ندارم یمن هم حرف یخوایم ینجوری: اگه تو اگهیو م کشهیم یآه
 واقعا؟-

کار  نیکوچولو..اگه با ا: آره گهیم نیغمگ کنهیم یکه با انگشددتام باز همونجور
ظر سال هم منت یو خوشحالت کنم حاضرم سالها ارمیرو لبت ب یبتونم لبخند

 بمونم
همه خودش  نیمدت به خاطر با من بودن ا نیکه تو ا یکه سروش شهینم باورم

 ادیزد حاال به اطر دل من کوتاه ب شیرو به آب و آت
 من ی: حاال بخند کوچولوسروش

شح دونمینم شاستمیال نچرا خو شم غمگ دی..  سرو سهیبه نظر م نیچون  .. .ر
دور از  دیبا یمدت چه جور نیتحمل غم نگاه عشددقم رو ندارم... اصددال تو ا

خه آ یمامانم هم تو مراسم باشه ول خوادیکنم.. درسته که دلم م یسروشم زندگ
 کنند دایاز مامانم پ ینتونستن نشونه ا مانیو پ مانیهنوز نر

 : سروش؟مگیم کشمویم یآه
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 ی: جانم خانومسروش
 کن فیکارا رو رد-

 ؟ی: چسروش
ن تا ک فیکنم.. کارا رو رد دایبتونم مامانمو پ یک سددتیحق با توهه.. معلوم ن-

 میزودتر ازدواج کن
سله ازمیعز مونمی: من منتظر مسروش تو  یبرام راحته ول گمینم ستین ی... م

 یو کنار خودت داشته باشر زانتیکه تو اون روز حساس عز یهم حق دار
هر روزم رو کنار تو  دمیم حی: ترجگمیم ذارمویرو دو طرف صددورتش م دسددتام

 نیرو ندارم که تو ا نیکنم و هر شبم رو در آغوش تو بگذرونم.. تحمل ا یسپر
 لحظه ی یبرا یمدت دور از تو باشم.. حت

 خندهیبچه ها از سر ذوق م مثل
 خواهش ازت دارم هیفقط -

 خانوم خانوما نییشما امر بفرما :سروش
 کنمینگاش م مهربون

شا همه چ- شه.. دلم نم زیخواه شم.. هر  چیبا ه خوادیساده با کس رو به رو ب
رو با طعنه و  مونیشدب عروسد خوادیچند به زخم زبونا عادت کردم اما دلم نم

ض انیاطراف یبگذرونم... تحمل نگاه ها هیکنا س ایرو که بع ض  یابا ترحم و بع
 با تاسفه رو ندارم گهید

 کنه نیبهت توه یکس دمی: من اجازه نمگهیبا اخم م سروش
 ساده باشه هیمهمون هیو  یعقد محضر هی دمیم حیترج یول دونمیم-
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 رمیرو برات بگ یعروس نی: آرزوم بود بهترسروش
 تره نیریهم برام ش یکنار تو باشم از هزار تا عروس نکهیهم-

 ؟یشحالخو ینجوری: تو اسروش
 کنمیو دوباره چشامو باز م ذارمیهم م یرو به نشونه آره رو پلکام

ستش شماش م یرو رو د شم.. تو هر چگهیو م ذارهیچ من ازت  یبخوا ی: چ
 کنمینم غیدر
 ییممنون آقا-

 شهینگو دلم آب م ینجوری: اگهیو م کنهیب*غ*لم م محکم
 یتا ب*غ*لم کن یتسواستفاده گر... فقط منتظر فرص ی: اگمیو م خندمیم

 ادیتو هم بدت م نکهی: نه اگهیم طونیش
 استیدن یجا نیمن امن تر ی: چرا دروغ... آغوش تو براگمیصداقت م با

تو آغوش  شدهیهم یتو واسده  ی... جای: پس حق اعتراض کردن ندارسدروش
 دستا ونیاونم م یمحکوم به حبس ابد یمنه.. جنابعال

رم .. با لبخند کناکنهینم ی... اعتراضددامیم رونیآروم از آغوشددش ب خندمویم باز
 کنهیو دستش رو دور شونه هام حلقه م نهیشیم

 بودم دهینخند نقدریوقت بود ا یلی: خسروش
 منم-

 یخوشحالم که اومد یلی: خسروش
 یستین دمیصبح اومدم شرکت تا باهات حرف بزنم د-

شتم دسروش شم بعد ببخورده ا هی.. مونده بودم شدمیم وونهی: دا چه  نمیروم ب
 زمیتو سرم بر دیبا یخاک
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س یلیپس خ- شد که  شبحالت  سوند ا اوشیخو شرکتو من رو ر . .نجایاومد 
 کارت راحت شد

 ....ی: آخ گفتسروش
 شهیساکت م هوی

 کنمیتعجب نگاش م با
 شده سروش؟ یچ-

 ؟یدی: تو منو بخشسروش
شتم...حت یاز اول هم گله ا- سیاگه م یازت ندا زت ا تونستمیهم باز نم تمخوا

 دلخور بمونم
 در مورد اشکان ی: حتگهیم یسخت به

 برده بودم ادیموضوع رو از  نیا اصال
 ؟یکار رو کن نیا یخواستی: سروش تو واقعا مگمیو م کنمیم یاخم

 خودت ببخش هی: به بزرگگهیم شرمنده
 یطره خونروز قشددنگمون رو تلخ نکنم.. دوباره چشددمم به چند ق دمیم حیترج

 فتهیم ختهیر نیزم یکه رو
 ... سروش؟الیخیب-

 : جانمسروش
 دمید ی.. وقته؟یچ یواسدده  ختهیآشددپزخونه ر یاون چند قطره خون که نزد-
 نگران شدم یلیخ
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 روزی. دبابا. یچی: هگهیو م کنهیکه با سر اشاره کردم م یبه سمت ینگاه سروش
 دمیخورده بر هیبودم زدم ظرفا رو شکوندم انگشتم رو  یعصب
 کنمیچپ نگاش م چپ

 ؟یبه سر خونت آورد یچ نی.. بب؟ینیم هیکارا چ نیآخه ا-
ز خودمون ا یتو خونه  دمیخونه متنفرم... تو نگران نباش قول م نی: از اسروش

 نکنم ایخرابکار نیا
 قشنگه یلیکه خ نجای.. ایخونتو عوض کن یخوایم-

 نیا یخونه  نیو بزرگتر نیصددال بهتر.. اخرمیبهترشددو برات م نی: از اسددروش
ر از پ نجایبفروشم... ا دیرو با نجایا یول خرمیعروس خوشگلم م یشهر رو برا

 رو ندارم نجایتحمل ا گهیبدون تو بودنه... د یخاطرات گذشته ها
سه - سه من کاف نینداره.. هم یمن که فرق یوا شم وا کان م گهی.. دهیکه با تو با

 دارهن یتیو زمانش برام اهم
 زمیعز نطوری: من هم همگهیو م خندهیم

شمام رو م ذارمیسروش م یشونه ها یرو رو سرم ضر نبندمیو چ  ستمی... حا
 هم عوض کنم ایدن هیبا  یناب رو حت یلحظه ها نیا

****** 
ش یکتاینزد ساعت شم.. هر چ نیپنجه و من مهمون ما بهش گفتم من  یسرو

.. رهیم شیپدر یهم که داره به سمت خونه  رو به هتل برسونه قبول نکرد...االن
 دیتا حاال همه رو خبر کرده اما خودش هم با اوشیبه قول خودش هر چند سدد

با سددروش به  مخودم ه شددهیمن روم نم نایا یبده... با همه  هیبه بق یخبر هی
 داخل خونه برم
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 امیمن ن شهی: سروش نمگمیملتمسانه م گهیبار د هی
 : نهگهیم یجد

 کشمیجالت مآخه خ-
و ... ت؟یکشیخجالت م یمن از ک زی: اخه عزگهیو م ندازهیبهم م یمهربون نگاه

به رو هیو  یسددوزوندیم شیعالمه ات هیکه قبلنا  مبارک خودت  یخورده هم 
 هیچ یخجالتت برا گهی... پس دیاوردینم

گاه م رونیبه ب نیغمگ مه چگمیو م کنمین نهیفرق م زی: االن ه به نظرتک  ... 
و  من رفت دنیرو از زبون تو شددن زیخونوادت همه چ نکهیبعد از ا سددتین بهتر

چه جور نت نشددددم پس  که هنوز ز مدم رو شددروع کنم.. من  تو جمع  یآ
 شهیحد پررو نم نی... آخه آدم که تا اام؟یب تونیخونوادگ

 کنمیو با حرص نگام م کنهیپارک م یرو گوشه ا نیماش
همه  یو تو... تو واسه  دونمیت بشنوم من محرفا رو از نیا گهیبار د هی: سروش

 شو ادهیپ نیپس حرف اضافه نزن و از ماش یزیما عز ی
 م؟یدی: رسگمیتعجب م با
 کنهیسرم مرتب م یو شال رو رو گردهیسمت من برم به

 : آره گلمگهیو زمزمه وار م کنهیرو خاموش م نیماش
 گمینم یچیو ه کنمیم یانگشتام باز با

 ... باشه؟اینکن یبیغر: احساس سروش
 باشه-

 خانوم خودم نی: آفرسروش
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ش نیاز ا بعد ستگشهیم ادهیپ نیحرفش از ما سمت د ستم به   ی هری... من هم د
 زنهیبرام م یو چشمک کنهیاما سروش زودتر در رو برام باز م رهیدر م

 بهتره ینجوری: اسروش
به  و رهیگیسددتش متو د متی.. دسددتمو با مالشددمیم ادهیپ نیو از ماشدد خندمیم

 کنهیم تمیقشنگ هدا یلیبزرگ و خ یخونه  هیسمت 
****** 
ش یکتاینزد ساعت شم.. هر چ نیپنجه و من مهمون ما بهش گفتم من  یسرو

.. رهیم شیپدر یرو به هتل برسونه قبول نکرد...االن هم که داره به سمت خونه 
 دیخودش هم باتا حاال همه رو خبر کرده اما  اوشیبه قول خودش هر چند سدد

با سددروش به  مخودم ه شددهیمن روم نم نایا یبده... با همه  هیبه بق یخبر هی
 داخل خونه برم

 امیمن ن شهی: سروش نمگمیملتمسانه م گهیبار د هی
 : نهگهیم یجد

 کشمیآخه خجالت م-
و ... ت؟یکشیخجالت م یمن از ک زی: اخه عزگهیو م ندازهیبهم م یمهربون نگاه

به رو هیو  یسددوزوندیم شیعالمه ات هیکه قبلنا  مبارک خودت  یخورده هم 
 هیچ یخجالتت برا گهی... پس دیاوردینم

گاه م رونیبه ب نیغمگ مه چگمیو م کنمین نهیفرق م زی: االن ه به نظرتک  ... 
و  من رفت دنیرو از زبون تو شددن زیخونوادت همه چ نکهیبعد از ا سددتیبهتر ن

که هنو مدم رو شددروع کنم.. من  چه جورآ نت نشددددم پس  تو جمع  یز ز
 شهیحد پررو نم نی... آخه آدم که تا اام؟یب تونیخونوادگ
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 کنمیو با حرص نگام م کنهیپارک م یرو گوشه ا نیماش
همه  یو تو... تو واسه  دونمیحرفا رو ازت بشنوم من م نیا گهیبار د هی: سروش

 شو ادهیپ نیپس حرف اضافه نزن و از ماش یزیما عز ی
 م؟یدی: رسگمیتعجب م با
 کنهیسرم مرتب م یو شال رو رو گردهیسمت من برم به

 : آره گلمگهیو زمزمه وار م کنهیرو خاموش م نیماش
 گمینم یچیو ه کنمیم یانگشتام باز با

 ... باشه؟اینکن یبی: احساس غرسروش
 باشه-

 خانوم خودم نی: آفرسروش
ش نیاز ا بعد ستگ... شهیم ادهیپ نیحرفش از ما سمت د ستم به   ی هریمن هم د

 زنهیبرام م یو چشمک کنهیاما سروش زودتر در رو برام باز م رهیدر م
 بهتره ینجوری: اسروش

به  و رهیگیتو دسددتش م متی.. دسددتمو با مالشددمیم ادهیپ نیو از ماشدد خندمیم
 کنهیم تمیقشنگ هدا یلیبزرگ و خ یخونه  هیسمت 
فرما خانوم : بگهیم یو با مهربون کنهیباز م که تو دستشه در رو یدیبا کل سروش
 خانوما
و در رو پشددت سددرش  شددهی.. سددروش هم وارد مشددمیو وارد م زنمیم یلبخند

 بندهیم
 کوچولو؟ می: برسروش
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 کنمیشونه به شونش حرکت م دمیتکون م یسر
سالن م نکهیهم سها و بابا شمیوارد  شمم به   یکه رو به رو فتهیسروش م یچ

 کنندیم یطرنج بازهم نشستن و ش
 یذاریسرمو کاله م یبابا.. دار ی... باز تقلب کردستی: قبول نسها
 کنهیم یجرزن یکردنه مدام دار یچه وضع باز نیسروش: ا پدر
 کنمینم یباز گهی: من دگهیو م شهیبا اخم بلند م سها
 کنمینم یباز نیواسه هم بازمیبگو... بگو دارم م نویسروش: هم پدر

طور  نی: اصددال هم اگهیبا غرغر م کنهیاونور نگاه م نوریور که به اهمونج سددها
 ........سین

 زنهیخشکش م فتهیچشمش به من و سروش م نکهیهم
 یشکستو قبول کرد هیسروش: چ پدر

 کنهیشکستو قبول م ایزود نیجغله مگه به هم نی: نه باباجان اسروش
 شهیجاش بلند م از عیمن سر دنیو با د گردهیسروش به عقب برم پدر
 نجاستیا یک نیسروش: به به بب پدر

 گمیم یسالم رلبیو ز زنمیم یخجول لبخند
شحال غیهمراه با ج ادیتازه به خودش م سها سمت من هجوم  یو داد و خو به 

 ارهیم
 سها محکم به سروش ستهیمیبپره تو ب*غ*لم سروش جلوم وا خوادیم نکهیهم

 فتهیم نیزم یو رو کنهیبرخورد م
 ؟یکنیم کاریچ یمعلومه دار چی: آخ... هسها
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 ی: دارم ترنم از خطر تفمالگهیم الیخیکه ب کنمیبه سددروش نگاه م متعجب
 دمیشدن نجات م

 تیو با عصددبان شددهیبلند م نیزم یاز رو مالهیهمونجور که دماغش رو م سددها
 دهیهل م یسروش رو به کنار

و  ادیم با ذوق تو ب*غ*لم م.. سددها هکنمیو آروم اغوشددمو براش باز م خندمیم
 نمتیبیم نجایخوشحالم که ا یلی: خگهیم

 دارمیفقط آروم تو ب*غ*لم نگهش م گمینم یزیچ
 گه؟ید ی: واقعا خودتسها
 : آره سهاجان.. خودم هستمگمیم مدمویتکون م یسر

 یزنی: چه لفظ قلم حرف مگهیو م ندازهیباال م ییابرو
 کنن تی:سها دخترمو اذگهیم رونویب کشهیبه شدت سها رو از ب*غ*لم م یکی

 زنمیم یمادر سروش لبخند دنید با
 یکه اومد ی: چه خوب کردگهیو م رهیگیسددروش من رو تو ب*غ*لش م مادر

 خوشحال شدم یلی... خزمیعز
 نیممنون خانوم راست-

شم زمزمه م کنار شتباه کردم ول دونمی: مکنهیگو شته ا ادر م هیخواهش  یدر گذ
 و خوب کن و دلش رو نشکندلشکسته ر

 کنمینگاش م متعجب
 سروش: بهم بگو مامان مادر
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 رفت و نیاون همه زود از ب یمادر و دختر وندیپ نکهیاز ا رهیگیخورده دلم م هی
که سروش رو قبول کردم  یمن یول ادیهمه همه زود به وجود ب نیا دیاالن هم با

 باشم رایخونوادش رو هم پذ دیبا
چشم مامان صداتون  نیشیخوشحال م ینجوری: اگه اگمیم ودمیتکون م یسر

 کنمیم
 زمی: ممنون عزمامان

 یکن عیمنو ضا یخواستی: مامان جان فقط مگهیبا اخم م سها
: گهیو م برهیتوجه به سددها و سددروش من رو به سددمت مبل م یسددروش ب مامان

 یفیضع یلیسرپا نمون که هنوز خ ادی.. ززمیعز نیبش
 خوبهمن حالم  یول-

 کنهینم بیع ی: کار از محکم کارگهیو م خندهیسروش م مامان
ش کنهی... مجبورم مگمینم یچیو ه خندمیهم م من سه  نمویب  یآروم یب*و*

 زنهیبه سرم م
 کنهیکه کنار سروش واستاده با خنده بهم نگاه م فتهیم اوشیچشمم به س تازه
 چطوره؟ : دختر من حالشگهیو م نهیشیکنارم م ادیسروش م پدر

 خوبم پدر-
مامان به  یگیبه اون م ی: وقتگهیو م کنهیبه زنش اشاره م طنتیسروش با ش پدر

 یریپدر احسدداس پ یگیم یوقت شددهیم میبابا وگرنه حسددود یبگ دیمن هم با
 کنمیم

 بابا نیشما بگ ی: هر چگمیو من هم با لبخند م خندنیم همه
 که جمعتون جمع بود نمیبی: مسروش
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 : خلمون کم بود که اون هم اومدگهیم یاضر جاببا ح سها
 : سهاگهیبا اخم م سروش

شاره ا سها شم ا گلمون رو هم با  دونمی: نترس مدهیو ادامه م کنهیبهم م یبا چ
 یخودت آورد

 ادیسها در م غیکه ج رهیگیگوش سها رو م اوشیس
 سها خانوم ایزنیحرف م ادی: زاوشیس

 نجاتم بده یکیکن.. آخ گوشم..  .. ولمادیفر یداد.. ا ی: اسها
 خورده محکم تر فشار بده دل من هم خنک بشه هی: سروش

 شهیکه اشک تو چشمش جمع م دهیمحکمتر گوش سها رو فشار م اوشیس
 هم به افتخار داداش سروش خودم نی: چشم.. چشم.. ااوشیس

 سوزهیبراش م دلم
 .. ولش کناوشیگ*ن*ا*ه داره س-

 : قربون........گهیو داد بود م غیکه مشغول ج سها
 کنهیو گوشش رو ول م رهیگیدهن سها رو م یجلو اوشیس
سابش ح خواستمیوگرنه م کنمایگل تو ولش م ی: فقط به خاطر روگهیخنده م با

 رو برسم
 : آخگهیبا داد م شهیکه حرفش تموم م نیهم

 کنندینگران نگاش م همه
 اوش؟یشد س یسروش: چ مادر

 رسمی: حسابتو مگهیو م دارهیبرم زیمت سها خبه س اوشیس
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و  کنهیتف کردن رو م یو ادا کنهیاز دسددتش فرار م خندهیهمونجور که م سددها
 هشیمن عسل هم نم هیبا  ی.. از بس گوشت تلخی: اه.. اه.. چه بد مزه بودگهیم

 رمیگیبعد ر به موت هم بودم گازت نم یخوردت.. دفعه 
 رهیگیخندمون م همه

 کنهیم یباشه و تک سرفه ا یجد کنهیم یسع سروش
س پدر شاره م اوشیسروش به  سها ا  سر و ی.. اونا هم برنیتا آروم بگ کنهیو 

 نندیشیمبل منتظر م یصدا رو
 رو بهتون بدم یخبر هی: راستش اومدم سروش

 شده هستن اتیداداش.. خبرات ب ستین یاجی: احتسها
 میدونیون از قبل م: خودمگهیو م کنهیاشاره م اوشیبه س بعد

 نهیشیرو لب سروش م لبخند
 ؟یقصد ازدواج دار گفتیم اوشیسروش: س پدر

 : آره باباسروش
 ؟یک یبپرسم با اجازه  تونمیسروش: اونوقت م پدر
 دهیرنگم پر کنمی... حس مزنهیخشکشون م همه

 بابا؟ هی: منظورتون چگهیم یبا نگران سروش
و بدون توجه به سددروش لبخند  ندازهیسددروش دسددتش رو دور گردنم م پدر

 زنهیبرام م یمهربون
 نی: بابا با شدما هسدتم.. منظورتون از اکنهیدوباره تکرار م یقرار یبا ب سدروش
 ه؟یحرفا چ
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 یکه من خودم به شددخصدده اگه به جا ندازهیبهش م یسددروش نگاه خشددن پدر
 دادمیم حیسروش بودم فرار رو بر قرار ترج

 کنمیم ترس به سروش نگاه با
 سروش: منظورم کامال روشنه پدر

 : باباگهیبا حرص م سروش
 یواخیم یبگ یایب ینجوریکه تو هم اوردمیسروش: من دخترمو از سر راه ن پدر

 سروش خان یباهاش ازدواج کن
شما نهیشیهمه م یکم لبخند رو لبا کم  یسروش هم برق خوشحال ی... تو چ

 شهیم دهید یبه راحت
 ی:ترنم دختر منه آقا سروش پس مثله بچه دهیادامه م تیا جدپدر سروش ب اما

قبول  دیشا یخواستگار ایب یقبل یشب با اجازه  هیخودت بعد  یآدم برو خونه 
 کنم دخترمو بهت بدم

 شهیم یپدر سروش دلم پر از خوش یهمه مهربون نیا از
 مونهیما م شیمدت هم ترنم پ نیسروش: تو ا پدر

 امشب باشه نیهم یمراسم خواستگار شهی: نمگهیو م خندهیمهربون م سروش
 کنمیو خبرت م کنمیسروش: در موردش فکر م پدر

 زنمیبهش لبخند م ی... با مهربونکنهینگام م زونیآو یبا لب و لوچه  سروش
 ییدخترم.. از اونجا هی: نظر تو چگهیم شهیسرو که متوجه نگاه مشتاق من م پدر
که  هنیا تشینها ادیب میها شدددده امشدددب بذار هچاریمثله بدبخت ب افشیکه ق

 کارش یبره پ مشیفرستیو م میدیجواب رد بهش م
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 : باباگهیبا داد م سروش
 کنهیامشب برگزار م نیهم هم ی:اگه به سروش باشه مراسم عقد و عروسسها
به زم خندنیحرف سددها م نیبا ا همه با خجالت   یول شددمیم رهیخ نیو من 

شه که من د نی: اگه اگهیم ییسروش با کمال پررو  اینتو د یغم چیه گهیطور ب
 ندارم

تا خودم از خونه  رونیبرو ب االیپررو نشددو..  دمیبهت رو م گهیسددروش: د پدر
 برات کنم ونمتیم کاریچ نمیبب ایب ینیرینکردم... بعد از شام با گل و ش رونتیب
 ندازمیبه سروش م ینگاه یچشم ریز

 یچشدمک شدهیمتوجه نگاه من م یو وقت زنهیم با ذوق و شدوق بهم زل سدروش
... سددروش هم که شددهیم اوشیسددها و سدد زیر یکه باعث خنده ها کنهینثارم م

 خندهیقربونش برم بدون خجالت با خواهر و برادرش م
 کنمیم یببند فکر نکن دارم شوخ شتمی: نگهیم تیسروش با جد پدر

 تشددونی: فرزاد اذگهیم مآرو کردیسددروش که تا االن با لبخند نگامون م مادر
 ؟یکنینکن... چرا جداشون م

شاره م کنهیم یسروش اخم پدر سروش ا  نیا : من بهگهیو م کنهیبعد با ابرو به 
 دمیپسر اعتماد ندارم قبل عقد دخترمون رو دستش نم

سروش که با ب خندهیسروش هم م مادر شون نگاه م یچارگیو به  : گهیم کنهیبه
 گهیبابات راست م

 مامان: سروش
 مورد من هم بهت اعتماد ندارم نی.. تو امیسروش: مامان ندار مادر
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ه خودشدده ک ریکنم.. تقصدد تونمیم کاری.. آخه من چکنهیمظلوم نگام م سددروش
 کنهیهمه ب*غ*ل م یمن رو جلو رهیچپ و راست م

 دو تا جغد عاشق نیبه ا نیریگی: اوف.. چه سخت مسها
 : سهاسروش

 ؟یخواینم ی.. طرفداره؟یچ :گهیم ییبا پررو سها
 م؟ی: ما جغدگهیمظلوم م سروش

.. یقربون داداش گلم برم.. چه مظلوم شد ی: الهگهیم ندازهیباال م ییابرو سها
 یمونیعقاب م نهینه قربونت برم تو ع

سها ن نیا با شهینم یاما طول شهیسروش باز م شیحرف   هیکه با حرف بعد ک
 کنهیسها نگاه مو چپ چپ به  شهیبسته م ششیسها ن

 جغده هی: اما قبول کن ترنم شبگهیو م کنهیبا دست به من اشاره م بعد
با ن یول رمیبهش م ی.. چشددم غره ارهیگیم خندم باال  شیسددها  باز برام ابرو 

 ندازهیم
ب جو هیتو  ی.. آب دختر من با خواهر جنابعالشهینم ینجوریسروش: نه ا پدر

 برهینم
شماش برا سروش شون م سها یبا چ شهیخط و ن شما خواهر گهیو آروم م ک  :

 اومدن ایذاتا دلق به دن شونی... ادیبنده رو عفو کن
ستش رو جلو سها شتگهیو م ذارهیدهنش م ید  یاز  می:ِا... ِا... منو بگ که دا

 کردمیم یطرفدار
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همه  ینکن که ممکنه واسه  ی: نه سهاجان.. خواهشا تو از من طرفدارسروش
 با ترنم محروم بشم یعمرم از زندگ ی
 ادتی: ِا... سروش.. گهیو سها هم با خنده م خندنیحرف سروش همه م نیا با
 ستین

 رو؟ ی: چسروش
.. تو یو باهاش حرف بزن یبمون داریب کردی: که ترنم تا صددبح مجبورت مسددها
... خب فقط جغده ؟یزدیها پشددت تلفن چرت م چارهیبدبخت ب نیا نیهم ع

 گهید مونهیم داریکه از شب تا صبح ب
 شنومیهمه رو م یخنده  زیر زیر یصدا
کارگمیو م ندازمیباال م ییابرو ند  جان گ ها که فراموش  یای: سدد خودت رو 

 ینکرد
 ی.. تو کفتر عاشقیتو جغد گهیم ی... کیزمیعز ی: واگهیم هوی سها

مه گاش م ه جب ن ندیبا تع به زور جلو یول کن ندم رو م یمن   رمویگیخ
 زنمیبهش زل م تیهمونجور با جد

 واسه خودت یهست ی.. اصال تو مرغ عشقهی: کفتر چسها
... 
 : باز هم نهگهیم یچارگیب با

... 
 خوبه؟.. هان؟ گهیکه د ی: قنارسها

 خنده ریز زنمیخودمو کنترل کنم و م تونمینم گهیحرف سها د نیا با
 فتنیمن به خنده م یهم با خنده  هیبق
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 نیا یایورده باهات کار دارم... چند تا از اون گندکارخ هی: ترنم بعدا اوشیسدد
 ادیبه کارم م یلیخانوم رو بگو خ

 ددداوشی: سسها
 نمتیبیخودت شب م ی.. سروش برو خونه گهیسروش: خب د پدر
هم که  یسال نامزد هم بودن و هر کار 5دو تا که  نی... اای: باباجان کوتاه بسها

 ای. گ*ن*ا*ه دارن طفلک.هیکارا چ نیا گهیخواستن کردن د
 از شدت خجالت صورتم قرمز شده کنمیم حس

صدا سروش رف ط شهی: قربون خواهر گلم برم که همگهیو م خندهیبلند م یبا 
 خودمه

 ؟یخوایطرفدار نم یگفت ادمهیکه من  یی: تا اونجاسها
 : بنده غلط کردمسروش

 یبمون نجوریکن هم یسع شهی: همدهیو سروش ادامه م خندهیم سها
 از شما دو نفر نظر نخواست یسروش: کس پدر
 هیزی.. خجالتم خوب چاتریح ی: هر کدوم از هرکدوم بگهیبا غرغر م بعد
 رمیگیکدومه باباجان... بده دارم طرف داداشم رو م ایح ی: بسها
: از اون خواهرشوهراست که خونت گهیو م گردهیسروش به سمت من برم پدر

 به نظر من قبول نکن کنهیم شهیرو تو ش
 : باباگهیم غیبا ج سها

باالخره  یخنده و شددوخ ی... بعد از کلکنمیبه جمع شددادمون نگاه م خندمویم
سروش جد شام  رونیسروش رو از خونه ب یجد یپدر  کرد و گفت تا بعد از 
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 یا دهیفا چکدومیالتماس که ه ی... سددروش هم که بعد از کلیایب یحق ندار
 خودش شد ی خونه هینداشت راه

**** 
... گذر زمان گمینم یچیو ه کنمیسددروش نگاه م یلبخند به جمع خونوادگ با

 یکل خونه رو رو شدددمیکنم قبلنا که با سددها جفت م رییتغ یلیباعث شددده خ
شتیسرمون م ساس غر نی... بماند که با امیذا که  ورنجی... اکنمیم یبیخونه اح

رو  نجایاو فروختن و به جاش همون چهار سددال اون خونه ر دمیاز سددها شددن
باز هم  کنمیکه م یتالشدد یشدددن که با همه  ی.. همه شددون متوجه دنیخر
که از  یم.. غنمیبیرو م یغم بزرگ هی یمثل گذشته باشم.. تو نگاه همگ تونمینم

 رهیگیسرچشمه م شونیشرمندگ
 : پخسها

 گمیو م ذارمیقلبم م یترس دستم رو رو با
 دمیچته سها... ترس-
 گهید یکارو کردم بترس نی: اگهیخنده و م ریز زنهیم یقپ

شور.. امروز خگهیسروش با اخم م مامان شپزخونه ظرفا رو ب سها برو آ  یلی: 
 یکرد تیرو اذ یطفلک نیا

 : من؟گهیم زونیآو یبا لب و لوچه  سها
 برم ظرف بشورم کلمیه نی: پس نه من با ااوشیس

 ه؟ی: مگه چسها
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نم که تر زیم دنهی... تو چشهیخوش به حالت م یادیز گهید ی: اونجوراوشیس
د خورده کار برات ب هی... هیبه مامان کمک کرد.. پس شددسددتن ظرفا با جنابعال

 یو بخواب یکه همش بخور شهی.. نمستین
 مونهیحرف تو دهنش م فونیزنگ آ یبگه که با صدا یزیچ خوادیم سها
 وقت شب نی.. اهیک یعنیسروش:  مادر
 میکنینگاه م گهیجز پدر سروش متعجب به همد به همه

 زوده یلی: االن که خگهیو م کنهیبه ساعت م یاشاره ا اوشیس
 اوش؟یس هیسروش: منظورت چ مادر

 گمیاومدن سروش م ی: برااوشیس
سایزنیبابا... تو هم چه حرفا م ی: اسها زنگ در خونمون رو زد  ی.. مگه هر ک

 سروشه؟
 ادیلبخند به لب همه مزنگ  یدر پ یپ یصدا با
ش رو که دست یاگه کس ینه... ول ی: هر کسگهیو م ندازهیباال م ییابرو اوشیس
زنگ گذاشددته قصددد برداشددتنه دسددت مبارکش رو نداشددت مطمئن باش  یرو

 سروشه
: حرفمو پس گهیو م برهیشدددن باال م میتسددل یدسددتش رو به نشددونه  سددها

س بار حق با توهه... نیاول ی... برارمیگیم جا  در خونه رو از نطوریکه ا یتنها ک
 سروشه ارهیدر م
باره  یتا نخندنم ول رمیگیرو گاز م لبم زنگ همه  یصددددا یبا بلند شددددن دو

 خنده ریز زنندیم
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.. هر جور هم که رهیپسددر از رو نم نیسددروش: خانوم برو در رو باز کن.. ا پدر
ه وگرن مید بخور.. خوب شدددد گفتم شدددام رو زوگردهیکنم باز هم برم رونشیب

 بره نییلقمه از گلومون پا هی ذاشتینم
 هول؟... نوبره واال نقدریاومده.. داماد هم ا ای: انگار شش ماهه به دنسها
 ن؟یبه کار بچم دار کاری: چگهیو م شهیسروش با خنده از جاش بلند م مادر
 خسته شده یباز نی... از ماشنیبه کار بچه دار کاری.. چگهی: آره دسها
 ه: اومده عروسکش رو ببردهیادامه م طنتیو با ش کنهیبا ابرو به من اشاره م بعد

 از خجالت گونه هام رنگ گرفتن کنمیم حس
عروسدددک کوچولومون رو بهش  ایراحت نیمن که به هم خودفیسددروش:ب پدر

 دمینم
 نکن گ*ن*ا*ه داره تیاذ نقدری:ِا... بابا... داداشمو اسها
ازش  یبهت داده دار یدیدفعه چه وعده وع نیو اسددروش: راسددتشددو بگ پدر

 ؟یکنیم یطرفدار
 : ِا... و رفتمگهیو م خارونهیسرش رو م سها

ربه گ چی: از اول هم معلوم بود... هگهیو م کنهیحوالش م یپس گردن هی اوشیس
 رهیگیخدا موش نم یمحض رضا یا

سم... تازه ا یینون و نوا هی: خب حاال بده من به سها شق د نیبر و تا جوون عا
 رو هم دست به دست کنم

 یه برقچ اری دنیچشماش از ذوق د دینی: ببگهیو م کنهیبا سر به من اشاره م بعد
 زنندیم



wWw.Roman4u.iR  1908 

 

 یچ افمیق دونمی.. نمنیآب بشددم و برم تو زم خوادیسددها.. دلم م نیدسددت ا از
 خندشون رو گرفتن یشده که همه به زور جلو یشکل
سرم وا ادیسروش به طرف من م مادر ستستهیمیو باال  سرم  ی.. مهربون د به 

 کنهیصورتم م یآروم حواله  یو ب*و*سه ا کشیم
تت برم عروس گلم... ا مادر جا به  ایدختره ح نیسددروش: قربون خ نداره تو 
 خودت ببخش هیبزرگ
 یدید هویها... بعد  شهی.. پررو میبه عروس رو بد دیکه نبا نقدری: مامان اسها

 ر آوردد یواست عروس باز
سر ا مادر شو که آخر  ساکت  سم رو فرار هی نیسروس: تو  و  یدیم یدونه عرو

 برم ایآرزو به دل از دن یشیباعث م
سم راه انداختسها سم عرو سته گل ی: اوه.. اوه.. چه عرو  یمادر من؟.. دختر د

 کار؟یچ یخوایعروس م یمثل من دار
سها با بغض خطاب به من م یسها ب مادر ه تو دوبار زمی: عزگهیتوجه به حرف 

وقت بود که  یلی... خیما برگردوند یاز ته دل رو به جمع خونواده  یخنده ها
 کردینم یتاب یما اومدن ب دنیبه د یسروش برا

 دنید ی... اون داداش نامرد من که براایدار ی: مامان جان چه دل خجسته اسها
 اومده ندشیخانوم آ دنید ی.. براومدهیما ن

 ؟ینشست کاریچرا ب اوشی: سگهیبا اخم مسروش  مادر
 کنم؟ کاری: چگهیبا تعجب م اوشیس
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 هیتا  چونیرو بپ دیچشددم سددف یسددروش: از طرف من گوش اون دختره  مادر
 خورده دلم خنک شه

 چشم ی: به روگهیباز م شیبا ن اوشیس
 : ندددهگهیو م شهیاز جاش بلند م غیبا ج سها
 شد پاش علف سبز ریاون بدبخت باز کنه.. ز یبره در رو برا یکیسروش:  پدر

: خدا مرگم بده.. از بس گهیو م زنهیبه صورتش م یآروم یسروش ضربه  مادر
 بردم ادیدختره چرت و پرت گفت به کل سروش رو از  نیا

 ..شدهیوارد م یو سدروش با نگران شدهیموقع در سدالن به شددت باز م نیهم تو
شماها همگهگیبا تعجب م نهیبیکه ما رو م نیهم ست یتو تونی:  که  نیسالن ه

 دیکنیدر رو باز نم
 میخندیو م میندازیبهم م ینگاه همه
 یحواس واسه  گهید زنهیخواهرت.. از بس حرف م نیسروش: از دست ا مادر
 ذارهیما نم

ضافه بودم... خب همگهیم یبا دلخور سروش شه  هیاطراف  نی: فقط من ا گو
 د؟ینکیم رونمی... چرا ناجوانمردانه بگهیدبهتون نداشتم  یو کار نشستمیم

 نهکیدختر م یخونواده  هیتا حاال خواستگار خودش رو قاط یسروش: از ک پدر
سددرم  ریکنم.. خ یاجازه دارم خودمو قاط گهی: االن که دگهیبا اخم م سددروش

 ایاومدم خواستگار
 ؟یخورده زود اومد هی یکنی: فکر نماوشیس

بعد از شام من هم شامم رو خوردم  نیا بود.. شما گفت: نه بابا.. زود کجسروش
 و اومدم
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لند مبل ب یکه پدرش از رو نهیتا کنارم بشدد ادیبه سددمت من م ییبا پررو بعد
 : کجا؟گهیو م شهیم

 خونه جرمه؟ نی... مگه نشستن هم تو اگه؟ید نمی: بشگهیمتعجب م سروش
به  ی... جنابعالمنه ی: اونجا جاگهیو م کنهیسددروش چپ چپ نگاش م پدر

 خودت باش یبرا گهید یجا هیفکر 
 : باباگهیو م کنهیاخماشو تو هم م سروش
اتو حرف یخواسددتگار ی... اگه اومدمی: بابا ندارگهیو م نهیشددیکنار من م پدرش

 ادیخوابم م نقدریامشب چرا ا دونمیبزن وگرنه شرت رو کم کن که نم
 هنیشیمبل مقابل من م یرو رهیو م کنهیبا حرص به باباش نگاه م سروش

نه  ی.. براادیچرا خوابتون م دونمیمن خوب م ی:ولسددروش نه م حرص داد
 بدبخت

 برسن جهی: بهتره عروس خانوم بره تو اتاق تا بزرگترا به نتگهیم طنتیبا ش سها
سها م یچنان نگاه سروش سکته رو م ندازهیبه  صه  شخ  هیاما بق زنمیکه من به 

 رنیگیم خندشون رو یبه زور جلو
 نکن سها تشونیسروش: اذ مادر

داره خونشددون رو  ی: فعال که شددوهر جنابعالگهیو م ندازهیباال م ییابرو سددها
 کنهیم شهیتوش
 سروش: سها پدر

 و خندهیخورده م هی... کنهینگاه به سددروش م هینگاه به من و  هیبا لذت  سددها
 گهینم یچیه گهید
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سرفه ا پدر ب : خگهیو بعد م کنهیخودش م یجه نظرا رو متو یسروش با تک 
 خورده از خودت بگو هیسروش خان 

 زنهیم ینیو لبخند نمک شهیاخماش باز م سروش
 ؟یشناسیمنو نم یبگ یوای: بابا مسروش

ساله که د شناختمتی: قبلنا خودب مگهیم تیسروش با جد پدر  گهیاما چهار 
مدت  نیتو ا کنمی... حس میستیگذشته ها ن ی.. سروش آشنایشد بهیبرام غر

 یعوض شد یلیخ
... از نگاه غمگبنس شهیم نی.. نگاه سروش غمگادیدر نم یاز کس ییصدا چیه

 رهیگیدلم م
 شهینگاش نکن پرروتر م ینجوری: اکنهیسروش کنار گوسم زمزمه م پدر

 رمیگیو نگام رو از سروش م زنمیم یتلخ لبخند
 یلیچهار سدال خ نیا یتو دونمی: مکنهیباالخره شدروع به صدحبت م سدروش

صب شدم.. خ یزور گو و ب یلیشدم.. خ یع محبت  یخودخواه و ب یلیمنطق 
دردم  یاما بابا دوا دونمیرو م نایعوض شدددم... همه ا یلیشدددم... در کل خ

خودم داشددته باشددم قول  شیکه کنارتون نشددسددته.. اگه اون رو پ هیهمون دختر
 بشم شیهمون سروش چهار سال پ دمیم

 زنهیو لبخند م کنهیش با محبت به سروش نگاه مسرو مادر
 ی: داداشسها

 ندازهیبه سها م ینگاه سروش
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 نی... ببدهیبد دیند یلی: مادر عروس خگهیو م کنهیصددداش رو آرومتر م سددها
ا ب خوادی.. معلومه دخترش تو دسددتش باد کرده مکنه؟یداره نگات م یچه جور

 شوشوجونش دخترش رو بهت بندازه هیهمکار
و لبخند رو لب  شددهیخورده عوض م هیسددالن  نیغم یحرف سددها فضددا نیا با

 ادیهمه م
که دخترم رو خوشبخت  یدیم ینیسروش: خب... آقا سروش.. چه تضم پدر

 ؟یکن
 زمیدارم و ندارم رو به پاش بر ی:اگه هر چگهیو م زنهیبا عشق بهم زل م سروش

 ن؟یشیم یراض
به سددمت سددروش پر م ی همه خودم رو  یبه زور جلو یول کشدددهیوجودم 

سروش نرم.. که تو رمیگگیم سمت  شم.. که به   یزیجمع آبرور نیا یکه بلند ن
د چون لبخن خونهیرو از نگام م یقراریسخته.. انگار اوج ب یلینکنم هر چند خ

 زنهیم یمهربون
 سروش: سروش خان بنده هنوز قانع نشدما پدر

: بابا دهیو ادامه م کنهیکث مهمونجور که نگاهش به منه چند لحظه م سددروش
بد ما دخترتون رو بهم  مه  نیشدد ... کنمیوجودم رو وقف دخترتون م یمن ه

 یمبودک نیکتریکوچ یتو زندگ دمیآب تو دلش تکون بخوره.. اجازه نم ذارمینم
ساس کنه... من ا ستمیدختر رو م نیرو اح  ینه خو خانوم نیبابا.. فقط بذار پر

 ذارمیم هیمن بشه من از جونم براش ما
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 نقدری.. آخه مرد هم اشی... امیقد ی: مرد هم مرداگهیو م کنهیم یسرفه ا سها
 ... اه.. اهلیزن ذل

 یحرفا جلو نی: چند بار بهت گفتم از اگهیبا اخم و تشددر به سددروش م بعد
 ذارنیعروس نزن برات طاقچه باال م یخونواده 

سها خندم م از ست  صدا رهیگید  دنیهم از د هیخنده.. بق ریز زنمیبلند م یو با 
 ادیمن لبخند به لبشون م یخنده 

 هچسبونیو من رو به خودش م کنهیسروش دستش رو دور شونه هام حلقه م پدر
گاه با صدا سروش  نی: قربون اگهیبلند م یهمونجور که مسخ من شده ناخودآ

 دوستت دارم ترنم یلیخوشگل و از ته دلت برم... خ یخنده ها
حرف سروش خشکشون  نیهم از ا هی.. بقشنیشدت تعجب گرد م از چشمام

شدت خجالت دلم مزنهیم شمو برم هتل و تا چند  نیهم خوادی... از  االن بلند 
مع به ج ندازمویباال م یینشددم.. با حرص ابرو یطرفا آفتاب نیهم ا گهیسددال د

 یا.. برادیو تازه به خودش م ندازهیبه اطراف م ی.. سددروش نگاهکنمیاشدداره م
 یدادوباره ص شهیکارش باعث م نیکه ا شهیم دیخورده سرخ و سف هیبار  نیاول

سروش هم خجالت زده  یخنده  شه..  شو  خندهیخورده م هیجمع بلند ب سر و 
 ندازهیم نییپا

ه ک ییکمبودا ی.. با وجود همه شدددهیلحظه هم از لبام پاک نم هی یبرا لبخند
ساس خوبم ب نیمنکر ا تونمیدارم باز نم ا نازم ت ستیمادرم ن نکهیشم... با ااح

ساس م سروش نبودنش رو کمتر اح  نکهی... با اکنمیرو بکشه اما با وجود مادر 
پدر سددروش تحمل  جودکنه اما با و تیتا ازم حما سددتیجمع ن نیا یپدرم تو
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 تمیه ها اذکه مثل گذشت ستنیترانه و طاها ن نکهی.. با اشهینبودنش برام آسونتر م
 وجود سهاکنند اما با 
شون ساس نم نبود شش  ستیطاهر ن نکهیبا ا کنمیرو اح تا با نگاه آرامش بخ

ها یدلتنگ گاه  با وجود ن ما  نه ا ها رو از من دور ک بت  یها و دلهره  پر از مح
و از همه مهتر حضور سروش خودش به  ادینبود کمتر به چشمم م نیا اوشیس

 ...کنهینبودنا رو قابل تحمل م نیتمام ا ییتنها
سر پدر شونه  یسروش  سف تکون م یبه ن شم مگهیو م دهیتا گه که لن ادی: خو

کدوم پرروتر و بیاون خواهرت ی ندیکیاز اون  اتریح ی.. هر  خب خ  دنی... 
سه  سر ی هیمهر فیتکل نی.. بذارگهیب سروش  شن کنم  کون ت یدخترم رو رو

 گهینم یچیو ه دهیم
 یایاز پسش برب ینتویم یدختر من باالست مطمن ی هیسروش: مهر پدر

... با جون و دلم کنمینم غیباشدده در ی: هر چگهیو م زنهیم یلبخند سددروش
 کنمیکه در نظر گرفته بشه رو قبول م یا هیمهر
: دختر من کنهیزمزمه م نیو بعد غمگ کنهیمکث م یسددروش چند لحظه ا پدر

 غم رو نداره نیکتریدلش شکسته... تحل کوچ
 چیه دمی: اجازه نمگهیم یاون هم با غم خاص شهیسروش پاک م یاز لبا لبخند

 مهمون دله مهربونش بشه یغم
ته دل سددروش و در ع یمحبت کالم و حرفا از پدر  یتهایحال از حما نیاز 

 نهیشیسروش لغض تو لوم م

http://www.roman4u.ir/


 1915 شقعبه دیار سفر 

 4... دخترم میکرد یکوتاه یلیدختر خ نیسددروش: سددروش ما در حق ا پدر
 یبه حرفات عمل کن یتونیم یپناه بود مطمئن یسال تنها و ب

حظه ل هی یبرا یحت دمیبابا... اجازه نم دی: شددک نکنگهیم نانیبا اطم سددروش
تک تک مون گذشددته ها رو  یپناه احسدداس کنه.. به جا یخودش رو تنها و ب

 کنمیخونوادش رو براش پر م یتک تک اعضا یو جا کنمیجبران م
شک مادر شه  یسروش ا سراز یکه از گو شمش  و آروم پاک شده بود ر ریچ

 زنهیبهم م یو لبخند مهربون کنهیم
سمت من برم پدر : ترنم جانف دخترم تو گهیم یو با مهربون ردهیسروش هم به 

 ؟یهست ی... راض؟یگیم یچ
 بگم یزیچ شهیروم نم یول زنمیم یخجالت لبخند با

 ... سوت عالمت رضاستزمیسروش: قربون شرمت برم عز مادر
از خودتون در  هیادا اطوارا چ نیاز خداشددده.. ا نکهی: بابا اگهیم عیسددر سددها

 سددخت نقدریخودتونه ا زیترنم و پسددر عز هی... حاال خوبه خواسددتگارنیاریم
 سوزهیشوهر مفلوک خودم م یدلم واسه  نیریگیم

 رهیگیتو رو م ادیم ی: آخه کاوشیس
با جد یحرف خوادیم سددها پدرش  که  ک دایرو پ یکی: تو گهیم تیبزنه  ه کن 

عمر هم  هیتازه  رمینه تنها سددخت نگ دمیمن قول م رهیر شددده تو رو بگحاضدد
 یهم بهش دست یزیاشاره کنه چ هیممنونش باشم که خالصمون کرد... طرف 

 یفقط ردت کنم بر هیکه تو رو با خودش ببره.. کاف دمیم
 کنهیگرد شده به باباش نگاه م یبا چشما سها

 ببره دوباره برگردونه نویا یکه هر ک نهی: آخه من ترسم از ااوشیس
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 نفر هیانصافا.. چند نفر به  ی: بگهیم غیبا ج سها
 کنهیبه من نگاه م ضیو سها با غ خندنیم همه
 یخودم بود یمارمولکه وگرنه تو که لنگه  یتو ری: همش تقصسها
 دمیم لشیتحو یطانیلبخند ش هیو  ندازمیبراش باال م ییابرو

ص شانسگهیو م شهیتر م یحر ستت خ یاریب :  صت نکنم از د شب ناق  یلیام
 ام یکفر

 کن پخش نمونیرو باز کن و ب ینیریکردن برو ش غیج غیج ی: به جااوشیس
.. هردوتاتون نیخوشبخت بش دوارمی: امدهیخطاب به من و سروش ادامه م بعد

 نیهست یزندگ نیبهتر قیال
ششالهیسروش: ا مادر شو  شو مادر.. پا سهاجان.. دخترم پا رو پخش  ینیری.. 
 کن

به واال.. تا چند دقسددها که ترنم دخترتون بود.. حاال که وقت  شیپ ی قهی: خو
 کار کردنه من دخترتون شدم

: پاشو خانوم حسود... حرف اضافه گهیو م زنهیبه سها م یپس گردن هی اوشیس
توجه  ینتا بتو یریابگیکار ردن رو  دیکرد تو با دایشددوهر پ گهیهم نزن.. ترنم د

 یرو جلب کن یکی ی
 رو جلب کنم یکیکه با کار کردن توجه  ی: مگه قراره برم کلفتسها

 نه؟ ای یشی: پا مگهیبا حرص م اوشیس
عروس حکم دختر رو  یو مهمونه ول رهیدختر باالخره م نیگی: نه... مگه نمسها

 پخش کنه ینیریترنم ش دیداره.. پس با
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ش یمن حرف خب شم  .. هشیروم نم شییخدا یم ولرو پخش کن ینیریندارم پا
 کنندینم یکه اصرار دنیهم فهم هیانگار بق

 ادیم ینیریش یو به سمت جعبه  شهیبا اخم از جاش بلند م اوشیس
 نجایصاحابش.. تو هم حاال حاالها ا شیر خیمال بد ب گنیم یدی: نشناوشیس

ستیموندگار ش شام هم ترنم به مامان کمک کرد و تو ن ون تکار ی... تازه موقع 
 ینگاه کرد

 : بده کودک درونم فعالهسها
شون دادن کودک درونت خود ی: به جااوشیس شا ین شون بده  اومد  یکی دین

 تو رو گرفت خالصمون کرد
 کنهیم ینیریو شروع به پخش کردن ش کنهیرو باز م ینیریش یجعبه  اوشیس

 نشون بدم یمن خود ستین بهیکه غر نجای: آخه اگهیم تیبا مظلوم سها
: تو گهیو بعد از چند لحظه با اخم م کنهیبهت زده به سددها نگاه م اوشیسدد

 ؟یشیخجالت نم
 دارهیبرم ینیریو سه چهار تا ش شهیاز جاش بلند م یبا خونسرد سها
و  شهیم داریو ب خوابهیهمه م یکه دم در خونه  هیشتر نی: نه بابا.. باالخره اسها

 کنهیکارا م یلیو در کل خ کنهیورزش م
 کنهینگاه م اوشیبا خنده به سها و س سروش

 ایبش یرتیغ دی: سروش تو االن بااوشیس
ه تو ک نی.. هماجونی: قربون دستت سگهیبگه که سها م یزیچ خوادیم سروش

 واسه هفت پشت بنده بسته یهست یرتیغ
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کم کم  : تو فعال به کارت برس کهگهیو م کنهیاشاره م ینیریبه ش طنتیبا ش بعد
 شمیم دواریت امدارم به

 : بردار ترنم جانگهیو م رهیگیمن م یرو جلو ینیریش اوشیس
 یشیم یزیچ هی ینخور ی... ترشیداداش نی: آفرسها

 کنمیتشکر م دارمویبرم ینیریدونه ش هی
: هگیو بعد با حرص خطاب به سددها م زنهیبهم م یلبخند یبا مهربون اوشیسدد

 یرشچه ت یبخور یتو چه ترش یلو شمیم یزیچ هینخورم  یباز خوبه من ترش
 یمونیم یباق یکه هست ینیهم ینخور

 : قربون دهنتگهیخنده و م ریز زنهیم سروش
همه ازت دفاع کردم آخرش هم به  نیدسددتمزد من .. ا نهی: سددروش خان اسددها

 ؟یریگیرو م یابونیغول ب نیطرفه ا یریطرف من رو بگ نکهیا یجا
 طرف حقم شهیم: شرمنده خواهر کوچوو.. من هسروش

 کشمتی: سروش مگهیم غیبا ج سها
موهاش  دنیو شروع به کش ارهیتموم شدن حرفش به سمت سروش هجوم م با
 کنهیم

ستا سروش ستش م هیسها رو تو  یمچ د م ه یی: عجب ناخوناگهیو م رهیگید
 داره
ه ک میاالن بابد اعتراف کن نی.. از همسددوزهیشددوهرش م ی: من دلم برااوشیسدد

 رهیبدجور کاله مسر طرف 
 : آره واالسروش
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سر ک ی: اگه جرات دارگهیبا جبغ و داد م سها شونتون بدم  اله ک یولم کن تا ن
 رفته

 شدت خنده دلم درد گرفته از
... االن گهی: بسددده دگهیو خنده باالخره پدر سددروش م یشددوخ یاز کل بعد

 شنیم یها هم شاک هیهمسا
 شدت خنده صورت همه سرخ شده از

سروش فردا با ترنم برا پدر شرکت رو هم به  شیآزما یکارا یسروش:  برو... 
 یسر و سامون بد تیعروس یبه کارا یچند وقت بتون نیبسپر تا ا اوشیس

 سددر خونه و نیبر دیطول بکشدده تا بتون یچند ماه هیسددروش: فکر کنم  مادر
سر  نیرب ینجوریکه هم شهینم میریمجلل بگ هیعروس دی.. باالخره باتونیزندگ

 تونیخونه و زندگ
 کنمیبه سروش نگاه م ملتمسانه
مادر  شددهی: چرا نمگهیو بعد خطاب به مادرش م ندازهیبه من م ینگاه سددروش

 من؟
 ه؟ی: منظورت چگهیگرد شده م یسروش با چشما مادر

 باشه یازدواجمون محضر میگرفت می: من و ترنم تصمسروش
 ؟ی: چگهیم غیسروش با ج مادر
 ری: چته زن؟.. آروم بگسروش پدر

 گه؟یداره م ی... ترنمف سروش چشه؟یسروش: آخه مگه م مادر
من  ی: مامان راستش برامیو خودم م دمیحرف بزنه که اجازه نم خوادیم سروش

 رو به رو بشم انیو اطراف الیسخته که بخوام با فام یلیخ
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 ییبه جا حرف نا یکسدد میدیو اجازه نم میما اونجا هسددت زمیسددروش: عز مادر
 بزنه

زده  یحرف ستیوقتا الزم ن یبعض یمامان...ول دونمی: مگمیو م زنمیم یلبخند
گاه ها و رو بشه.. تحمل اون ن ریز ایدن هیتا  هینگاه کاف هیدل بشکنه...  هیبشه تا 

اه تحمل نگ میروز زندگ نیقابله تحمله اما در قشنگتر یعاد یمن در روزا یبرا
 سخته یلیخپر از ترحم  ایتلخ  یها

 سروش: آخه......... مادر
 رنیبگ میبذار خودشون تصم زمیسروش: عز پدر

هر  کنمی.. من دخالت نمزمی: باشه عزگهیسروش خطاب به من مهربون م مادر
ما همگ نیا یول دیعمل کن نیجور خودتون راحت بدون  بهت افتخار  مونیرو 

 میحالخوش تینها یب یشیعروس ما م یدار نکهیو از ا میکنیم
له که تو هم مث ی: قربون دل مهربونت برم مامان خانومگهیبلند م یبا صدا سها

 یلیپسرت ترنم ذل
 خندنیم همه

 زنهیبرام م یو چشمک کنهیبا خنده بهم نگاه م سروش
 نگفته ام رو از چشمام بخونه ینگاهم تو حرفا یتو زمیریعشقم رو م ی همه
ص پدر سروش حاال که با ترنم ت شن نگ نیگرفت میمسروش:  س زودتر پ دیریج
 گهیمن هم با دوسددتم صددحبت کنم و تا چند روز د نیرو انجام بد داتونیخر

 عقدتون کنه یمحضر تا مهد میبر
 : باشه باباگهیهمونجور که نگاش به منه با لبخند م سروش
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م سر ریچشماتم چپ شده ها.. خ نکهیسروش: سروش منو نگاه کن.. مثه ا پدر
 ؟یکنیچرا اون طرف رو نگاه م زنمیحرف م دارم باهات

م هم نگاه.. شما ه نیا دیی: بفرماگهیو م کنهیبا حرص به پدرش نگاه م سروش
 نیکه فقط منو حرص بد

با یلحظه هم از رو هی خنده حرف  زیدر مورد همه چ روقتیتا د رهیما نم یل
: گهیم و ادی... باالخره مادر سددروش صددداش در ممیخندیو م میگیو م میزنیم

 فردا یواسه  میحرفا رو بذار هیوقته.. بهتره بق ریبچه ها د
 یحرفا بمونه واسه  هی: آره.. بقگهیو م ندازهیبه ساعت م یسروش هم نگاه پدر
 فردا
 کنندیو موافقت م دنیتکون م یسر همه
 نشه تیبده که امشب اذ یلباس راحت هیسروش: سها به ترنم هم  مادر
 وما: چشم خانوم خانسها

 رمیمن که م ی: ولگمیتعجب م با
 کنندیبا تعجب نگام م همه

 : اونوقت کجا؟سروش
 خب هتل-

س یزیچ خوادیدر هم م ییبا اخما سروش  جانی: ترنم مگه اگهیم اوشیبگه که 
 گذره؟یبهت بد م

 .. فقط...هیچه حرف نینه.. ا-
 یمونیم نجای.. تا قبل از عقد هممونهینم یحرف گهیپس د زمیسروش: عز مادر

 بده یلیکه خ ینجوریاما اخه ا-
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صال هم بد نگهیسروش م پدر ساب نیاز ا گهی.. دستی: ا شنوم که ح  یحرفا ن
 یهست زیما مثل سها عز ی.. تو براشمیناراحت م

 نیدار شتریاونو ب ی.. شماها هوا؟یگی: بابا چرا دروغ مسها
 نمکیاسه رفتن نمو یاصرار گهید نمیبیاز ته دلشون رو م یمحبتها یوقت

 یخودت که دارم از خسددتگ یسددروش: خب سددروش تو هم برو خونه  پدر
 رمیمیم

 ؟ی: چگهیبهت زده م سروش
 یعنیجونم  ی: داداشددگهیم طنتیو با شدد ندازهیباال م ییابرو طنتیبا شدد سددها

 خود یرود خانه  ینخود نخود هر ک
 رهیگیدلم از رفتن سروش م گمینم یزیو چ زنمیم یلبخند

صبان ادیتازه به خودش م سروش  نیوا... بابا اگه بخ؟یچ یعنی: گهیم تیو با ع
تازه  ..برمیو با خودم م کنمیاالن ترنم رو ب*غ*ل م نیهم دیکن تمیاذ ینجوریا
 نجایا ادیب دمیهم اجازه نم گهید

گام م یدلخور با نهین ته ولک ناراح نام  ند زد مه از لبخ که  ی... معلو خه من  آ
 بمونه... نجایسروش ا نیش بگم بذاربه پدر تونمینم

... هر چند من خودم مونهیپسرش دهنش باز م ییهمه پررو نیسروش از ا پدر
 پروا حرف بزنه یب نطوریاون سروش محافظه کار ا شهیهم باورم نم

صبان مامان سروش جان چرا ع ترنم  میخوای... ما که نمیشیم یسروش: خب 
 دیرخ یکارا یبرا یبریرمو با خودت مدخت یایفردا صددبح م میرو ازت جدا کن

 گهید نی... تا شب با هم هستشیو آزما
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 گهینم یچیاما سروش ه خندهیم زیر زیر سها
با خنجر ت یکی کنمیکه حس م زنهینگاه پر از غمش چنان بهم زل م با  زیداره 

 کنهیقلبم رو سوراخ سوراخ م
 نهیبیم یکرده.. وقتدارش رو معطوف من  یکه نگاه معن فتهیم اوشیبه س چشمم
اره و با ابرو به سروش اش نهیشیلبش م یگوشه  ینگاهش شدم لبخند یمتوجه 

 کنهیم
با  دمینفهم یزیکه چ شدددهی.. انگار متوجه مفهممیرو نم منظورش چون آروم 

 بگم یزیکه چ کنهیدست بهم اشاره م
تاب حضورشم  یسروش و بهش بگم من هم ب شیبرم پ خوادیخودم هم م دلم
 شهیروم نم اما
گاه به ند اطم کنمیم یپدر سددروش ن نهیبهم م یبخشدد نانیلبخ  از یکیو  ز

 دهیو آروم فشار م ذارهیشونه هام م یدستاش رو رو
... لبخند رو لب همه رمیو به سددمت سددروش م زنمیم یزده لبخند خجالت

 نهیشیم
 یی: آقاکنمیتو کالمم و آروم زمزمه م زمیریمحبتم رو م ی همه

 شهیرنگ تر مپر اخماش
 رهیگیاخم نکن.. دلم م ینجوریا-

 ادی: تو که بدت نمگهینگام کنه دلخور م نکهیا بدون
 : سروشگمیاعتراض گونه م یلحن نرم ول با

 کنهیو نگام م نهیشیرو لبش م یلبخند
 ازم گرفتن ی: بد نقطه ضعفسروش
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 و*سهب*یرو م میشونیو آروم پ خندهیمن اون هم م ی... از خنده خندمیم
 دایکنیچشم و گوش منو باز م نی: کم کم دارگهیو م کنهیم یسرفه ا سها

سر نیا با سها  صله م عیحرف  سروش فا نده خ یصدا شهیکه باعث م رمیگیاز 
 همه بلند شه ی

که باعث  چسددبونهیو من رو به خودش م رهیگیبا خنده مچ دسددتم رو م سددروش
 شهیمن م شتریخجالت ب

 ینبود ینازک نارنج نقدری: قبلنا اگهیم سروش خطاب به سروش پدر
 رو نازک یهر کس ی: چهار سال دورگهیم نیو غمگ زنهیم یلبخند تلخ سروش

نگاش کنم هنوز نتونسددتم اونجور که دلم  ریدل سدد هی نی... بذارکنهیم ینارنج
 باشم و نگاش کنم ششیپ خوادیم

: دهیادامه م تیحال با جد نیدرهم و در ع ییاز چند لحظه مکث با اخما بعد
من همه  سددتیاصددال دختر خودمه.. اجازش هم دسددت خودمه... مگه قرار ن

 گهیکسش باشم.. پس پدر و مادرش هم خودم هستم د
 شهیاز خنده منفجر م سها
ار و دور بر ند گمیبهت نم یچیه ی: وقتگهیاز خنده م ییسروش با ته صدا پدر

 نکن بچه پررو ادیروت رو ز
ه بچ نی... دسددت مامانمون درد نکنه با ازادیبابا دسددت مر :گهیبا خنده م سددها

 بزرگ کردنش
صال خانومتم م تیاذ نقدریسروش: برو خونت بچه.. ا پدر ستینکن.. ا تا  مفر

 دم در بدرقه ات کنه
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خونه  نی:من امشب پامو از اگهیو م چسبونهیمحکم من رو به خودش م سروش
 برمینم رو هم با خودم مبرم تر دیاگر هم مجبورم کن ذارمینم رونیب

 همه پررو... نوبره واال نی: داماد هم اسها
 بچه هام فرق بذارم نیب تونمیسروش: پسرجون من که نم پدر

 کنهیمتعجب به پدرش نگاه م سروش
گه دو روز د یعنی: گهیو م ندازهیباال م ییابرو پدرش ها هم  یبرا گهیا سدد

 بمونه؟ نجایبذارم هم دیخواستگار اومد با
 کنهیفقط سها با اخم به همه مون نگاه م شهیجمع بلند م ی خنده

 هفت پشتمون بسه یدونه داماد برا هی نیسروش: گرچه هم پدر
 نیا میبخواب میبر ای: سددارا بگهیو با خنده م ندازهیبه مادر سددروش م ینگاه بعد

 رهینم ییخودش جا یول کنهیم رونیپسره امشب همه مون رو از خونه ب
و به من  دهیآره تکون م یبه نشددونه  یسددر خندهیروش همونجور که مسدد مادر

 باال کنار اتاق سهاست یاتاقت رو آماده کردم... طبقه  زمی: عزگهیم
 با ترنم بخوابم خوامی... من م؟یچ یعنی:ِا... سها

.. از بس یمغز زن منو بخور ذارمی.. من نمایزنی...حرفشددم نمخودی: بسددروش
 یذاریش نماعصاب برا یزنیحرف م

 : نترس من مغز گوسفند دوست ندارمسها
سها خ خوادیم سروش سمت  سش چنگ م زیبه  : مگیو م زنمیبرداره که به لبا

 ؟یدار کارشیچ
 ؟یایمن نم شیپ ی: ترنمگهیو م کنهیمظلوم نگام م سها
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سمت پله ها م پدر شو گرفته و داره به  ست زن : هگیم رهیسروش همونجور که د
 یشیم مونیکه بعد پش یاالن نه رو بگ نیهم کنمیم شنهادیبهت پ

 ستین گهیهم د اینجوری: اگمیو م خندمیم
چشددم  هی.. چشددماش کپزهیریکه دلم م کنهیچشددماش رو چنان مظلوم م سددها

 سروشه
 خوابمیخودت م شینکن.. پ ی: باشه بابا.. چشاتو اونجرگمیخنده م با

 گل برات کنار بذارملباس خوش هی رمی: هورا.. من مگهیم غیبا ج سها
 گمینم یچیه دمویتکون م یسر
سف تکون م یبه نشونه  یسر اوشیس فت ر یشد چارهی: رسما بگهیو م دهیتا

 شب آماده کن کیقصه هزار و  یاالن خودت رو برا نیترنم... از هم
 شهیو از من و سروش دور م گهیم ریشب بخ هی.. اون هم با خنده خندمیم

 ... باالخره موندگار شدمشی: آخگهیآروم مهمه رفتن سروش  یوقت
شمی.. خجالت می: آبرومونو بردگمیو م کنمیاخم بهش نگاه م با صور ک ت تو 

 مامان و بابا نگاه کنم
ش خندهیم شیخجالت م نجای: اگه اکنهیزمزمه م طنتیو با   یتسیو راحت ن یک

 خودمون یخونه  میبر
شت آروم با س یلبخند م ش زنمیاش م نهیبه  : من که از خدامه اما گمیم ونطیو 

 شهینم یدونیخودت که م
 گهیم طونهی... شددیکن قرارترمیب یچه جور یدونینامرد خوب م ی: اسددروش

 بدزدمت و با خودم ببرمتا
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 یشیبد م یباز که دار -
گاش مرهیاخمش تو هم م یکم جب ن به  نمیبیکه م کنمی.. متع قت  با د داره 

 کنهیاطراف نگاه م
 شده سروش؟ یچ-

 ستین ی: خب خدا رو شکر خبرسروش
 ؟یچ-
 زنهیبه لبم م یو ب*و*سه ا شهیخم م عیسر یلیخ
.. سددهم هی: چگهیو م خندهیم زیر زیکه ر کنمیگرد شددده نگاش م یچشددما با

 امشبم رو گرفتم
 شهیم یزیآبرور نهیبب یکی یگی.. نمیشی: تو آدم نمگمیم دمویعقب هلش م به
 یزیکه من کردم آبرور ییکارا نیاز ا شددتریب گهی: نترس دگهیم یخونسددرد با
 شهینم
 یبرامون آبرو نذاشت گهیکه د یدونیخوبه خودت هم م-

 رمیو به سمت پله ها م کنمیرو بهش م پشتم
من هم نقش  یرو لبا یو لبخند کمرنگ شددنومیبلندش رو م یخنده  یصددددا

 بندهیم
سها م یوقت سمیبه اتاق  سک هی ر شلوار عرو شگل رو رو یلیخ هیبلوز و   یخو

 نمیبیتخت م
 پوشهیلباسا م نی: هنوز هم از اکنمیو زمزمه م زنمیم یلبخند

 یخبر نمیبیم ندازمویبه اطراف م ی.. نگاهدارمیلباسا رو برم دمویتکون م یسر
 ...ستیاز سها ن



wWw.Roman4u.iR  1928 

 

سام ار خنده د کنمیحس م ندازمیخودم م ی افهیبه ق ینگاه کنمیرو عوض م لبا
 نمیبیکه سروش رو م گردمیو با خنده به عقب برم زنمیوهام مبه م یشدم.. چنگ

 شهیداده و کتش هم تو گرفته... خنده رو لبام خشک م هیکه به چارچوب در تک
 خورهیمشده و از جاش تکون ن رهیسروش لبخند به لب بهم خ یول
 سروش؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 یو در رو به آروم رهیگیر ماش رو از چارچوب د هیجوابم رو بده تک نکهیا بدون
 بندهیم
 زشته نهیبیم یکی.. ؟یکنیم کاریچ یسروش دار-

 من هم هستا راهنیپ ی: لباس خواب خواستگهیو م ندازهیباال م ییابرو
خوشگلترش  هیرو که داغون کردم بسه االن خودم  یکی: همون گمیم خندمویم

 رو دارم
اون جوجه اردک زشددت  ینمک نشددناس... لباس من به لباسددا ی: اسددروش

 یفروشیم
 یی... تقالهریگیفرار کنم منو تو ب*غ*لش م نکهیقبل از ا دارهیبرم زیسمتم خ به
 مونمیحرکت تو ب*غ*لش م یو ب کنمینم

 نقدریکه ا هی: چه حس خوبگهیو م کنهیموهام فرو م یسددرش رو تو سددروش
 کمیبهت نزد

سه  نکهیقبل از ا یول امیم رونیو از ب*غ*لش ب خندمیم شم ب*و* ازش دور ب
 ییدارم آقا ی: من هم حس خوبگمیو م زنمیرو گونه اش م یآروم ی
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صله م هی سته و لبخند نمیبیکه م رمیگیخورده ازش فا شماش رو ب و لبش ر یچ
 کنهیم ییخودنما

شماش رو باز م بعد  ارکیبا من چ ی: ترنم دارگهیو م کنهیاز چند لحظه آروم چ
 ؟یکنیم
 ؟یچ-
باره تو ب*غ*لش م و من خندهیم و کنار  دهی.. محکم فشدددارم مکشدددهیرو دو

 بشم وونهید ی: فکر کنم امشب از شدت خوشحالکنهیگوشم زمزمه م
 کنهیم شتریو اون هم فشار دستاش رو ب خندمیب*غ*لش م تو

 تو اتاق ارهیو سها سرش رو م شهیدر اتاق باز م هوی
 هشیچشماش گرد م تیسروش و من تو اون وضع دنید با
 ذارهیکه سروش نم رونیب امیاز ب*غ*ل سروش ب خوامیم

 : فکر کنم اشتباه اومدمگهیو م خندهیم سها
شرت رو کم کن یدی: خوشحالم که خودت فهمگهیم طونیش سروش .. حاال 

 که با زن داداشت کار دارم
 تو اتاق ادیو م کنهیم یاخم سها
 بابا رو صدا بزنم خوادیدلت م نکهی: مثله اسها

 چقدر عاشقتم یدونیم یی: سهاروشس
نم از تر شتریکه من رو ب دونستمی: آره از اول هم مگهیو م خندهیبدجنس م سها

 یدوست دار
: ابراز دهیادامه م یاما سددها با خونسددرد کنهیملتمسددانه به سددها نگاه م سددروش

 ادیخوابم م یلیکه خ رونیبرو ب گهید یعالقت رو هم که کرد



wWw.Roman4u.iR  1930 

 

 لیبا کمال م: گهیبا خنده م سروش
 رهیبه سمت در م رهیگیدست من رو م بعد
 ؟یبری.. ترنم رو کجا منمی: واستا ببسها

 میگفتم مزاحمت نش ادیخوابت م دمی... دگهی: اتاق خودم دسروش
 داداش وگرنه بابا پرتت یآقا یببر ییترنم رو جا ی: بچه پررو... حق ندارسددها

 رونیب کنهیم
 رمیگیخندم رو م یراحت بشه به زور جلونا دنمیسروش از خند ترسمیم

 دمیم لشیو سالم تحو حیصح گهیساعت د هی دمی: قول مسروش
 رونیب کشهیو من رو از ب*غ*ل سروش م ادیبه طرف من م لکسیر سها

 تسین یمشکل گهیساعت که د هیها...  یسرت خواهرم ریبابا.. خ ی: اسروش
 دونمیمن م ی.. دست به ترنم بزنشهی: نوچ.. نمگهیو م ندازهیباال م ییابرو سها
 و تو

با مظلومکنهینگام م زونیآو یبا لب و لوچه  سددروش باال  یشددونه ا تی.. 
 ندازمیم

 کوچولو رمیگی: حالت رو مگهیو م کنهیبه سها نگاه م ضیبا غ سروش
 ی: عمرا بتونسها

 ذارهیرو ونه ام م یآروم یو ب*و*سه  دهیهش م یبه کنار ضیبا غ سروش
 میکار دار ی: بخواب عشق من.. فردا کلوشسر
 ییباشه آقا ری: شبت بخگمیم دمویتکون م یسر

 شهیو از اتاق خارج م دهیتکون م یسر سروش
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شددروع به پهن کردن  رمویکه سددها برام آورده م یهم به سددمت رختخواب من
 کنمیرختخواب م

 پسره پاک عقلش رو از دست داده نی: اسها
 مگینم یچیو ه خندمیم

 : ترنم؟سها
 جانم-

 یستی... اصال اون آدم گذشته نایمظلوم شد یلی: خسها
 شددنی: آدما به مرور زمان عوض مگمیو م کشددمیرختخواب دراز م یتو آروم

 گهید
 میجاهامون رو عوض کن ایب یشیم تی: اگه اذگهیو م کشهیم یآه سها

 ... من راحتم بخوابزمینه عز-
 : تعارف نکردماسها

 گلم مدونیم-
 ی:خوب بخوابسها

 زمیعز نطوریتو هم هم-
ه که چه خوب که به ماندانا گفتم ک کنمیفکر م نی... به اگهینم یزیچ گهید سها

 یلبه جونم غر زد و ی... هر چند کلشدیتو هتل اتاق گرفتم وگرنه االن نگرانم م
 راحته المیاالن خ
 بخوابم یزیبدون فکر کردن به چ کنمیم یو سع بندمیرو م چشمام

**** 
 &&سروش&&
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 یشددب هم گذشددته ول مهی... سدداعت از دو نکنهیبه سدداعت نگاه م یکالفگ با
 برهیهنوز خوابش نم

ه چ نیخواهر کوچولو... بب رمیگی: حالت رو بدجور مگهیغرغر با خودش م با
 کرد رونیمن رو از اتاق ب یجور

صدا نهیشیرو لبش م یکمرنگ لبخند شدن در ا یکه با  اک تاقش از لبش پباز 
 شهیم

 : سروش... سروشسها
سها نگاه م متعجب صورت خواب آلود با ترس  یکه با موها کنهیبه  شفته و  آ

 زنهیصداش م
 همه خوابن ینیبی... نمری: چته بچه.. آروم بگگهیو م نهیشیتختش م یرو

 شنوهیباز شدن در اتاق پدر و مادرش رو م یصدا
 یکرد دارشونیبهمه سر و صدا  نیبفرما با ا-

 : سروشگهیو م شهیسها جمع م یتو چشما اشک
 : چته سها؟گهیم نگران

 : ترنمسها
 ؟ی: ترنم چگهیو با داد م ادیم نییترس از تختش پا با

 هشینم داریب کنمی.. هر کار مستی: انگار حالش خوب نگهیبا بغض م سها
اما  نهیبیودش م... پدر و مادرش رو کنار اتاق خدهیوحشددت سددها رو هل م با

 رهیبدون توجه به اونا با دو به سمت اتاق سها م
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به ترنم که با سر و صورت عرق کرده مدام  زهیریقلبش م شهیوارد اتاق م نکهیهم
 ...شهیم رهیخ کنهیتو خواب التماس م

 شنوهیم رونیرو هم از ب اوشیس یصدا
 چه خبره؟ نجای: ااوشیس

 : انگار ترنم حالش بد شدهسها
 : من بهت خ*ی*ا*ن*ت نکردم سروشنمتر
 به جز ترنم شهیبلند نم یاز کس ییصدا گهید

 : نرو... سروش...ترنم
 شهیفشرده م قلبش

 ی.. ترکم.. کنیخوای... چرا.. دوباره.. می: تو..قول.. دادترنم
و... شدد داریب زمی:عزگهیو م دهیو آروم تکونش م نهیشددیسددرعت کنار ترنم م با

 ینیبیخواب م یدار
 دهینداره محکم تر تکونش م یا دهیفا نهیبیم یوقت

 من ترکت کنم ستیشو... قرار ن داریترنم تو رو خدا ب-
 بعد از چند بار تکون دادن باالخره
 شنیترنم آروم آروم باز م یچشما

 حالت خوبه؟ زمیعز-
 کنهیگنگ به اطراف نگاه م ترنم

ش کنهیترنم کمک م به شده... یحال و هوامعلومه که  یول نهیتا ب  ترنم عوض ن
.. ته شهیم رهیبهش خ ی... ترنم با حالت خاصکنهیربات عمل م هی هیشب شتریب

 زنهیموج م یبینگاهش ترس عج
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 رهیگیرو به سمتش م یآب وانیل اوشیس
 خورده بهش بده هی: اوشیس

 دهیخورده آب بهش م هیو به زور  دهیتکون م یسر
 بگو یزیچ هیدا : ترنم تو رو خگهیم ملتمسانه

 ذارهیصورت سروش م یو رو ارهیآروم دستش رو باال م ترنم
 زمیعز-

 ؟ییآقا ینر شهی: مگهیبا بغض م ترنم
 گلم.. رمینم ییمن جا-

ال نکنم... اص تتیاذ گهید دمی: قول مدهیتوجه به حرف سروش ادامه م یب ترنم
 ..کنمینم یطونیش گهی... دیخوایکه تو م شمیم یهمون

 خوامتیمن م ی: ترنم تو هر جور باشگهیم یتاب یب با
با خجالت نگاهش  اوشیکه چشماش سرخ شده.. س ندازهیم اوشیبه س ینگاه

 رهیگیرو از سروش م
 خوامتیترنم.. به خدا من م خوامتی: من مگهیم نیغمگ
 سروش؟ ی: پس چرا ترکم کردکتهیبا بغض زمزمه م ترنم

 مونمیم شتی.. تا ابد پرمیجا نم چیه گهیغلط کردم... د-
 ؟یدوباره ترکم کن یخوای... تو میگی: دروغ مترنم

سها هم روهیگر ریز زنهیبلند م ارهیطاقت نم گهید مادرش و  هنیشیم نیزم ی... 
 کنهیشروع به هق هق م

 ستیکردن ن هی: آروم باش سارا... االن وقت گرکنهیزمزمه م نیغمگ پدرش

http://www.roman4u.ir/


 1935 شقعبه دیار سفر 

له سددها  خوادیم دلش مادرش بزنه زخودش هم مث به سددخت هیگر ریو  ما   یا
 برم ییجا ستی... من قرار نزم؟یگفته عز ی: کگهیو م زنهیم یلبخند

 لرزنیکه به شدت م فتهیترنم م یبه دستا چشمش
جون به  یب یو با مشتها کنهیکه ترنم دستش رو مشت م رهیدستاشو بگ خوادیم

 زنهیاش م نهیس
 یهمونجور که قبال رفت یریباز م دونمیبگه من خودم م یکس ستی: الزم نترنم

تو  دونمی: من مدهیادامه م نیو غمگ شددهیم ریترنم سددراز یاز چشددما اشددک
باز میبر یخوایم بذار یخوای...  هام  ها و بیتن باره تن  کسی... اونوقت من دو
تا  ی... مگه بهم قول نداد؟یکنیقوالتو ترکم م ریز یزنیم شهی... چرا همشمیم

 ؟یابد مال من باش
 شهیجمع م اوشیس یتو چشما اشک

 هق هقش بلندتر از قبل نشه یکه صدا رهیگیدهنش رو م یجلو سها
 رهیگیو تو آغوشش م کشهیترنم رو به سمت خودش م آروم

 کنم یبدون زندگ تونمی... مگه مزمیعز کنمیترکت نم چوقتیمن ه -
 یکرد ی.. چهار سال بدون من زندگیتونی: آره مترنم

 دمیکشی.. فقط زنده بودم و نفس م.زمینه عز-
 رمیمیمن م یدفعه هم بر نی: اگه اترنم
 ترنم... من یکنی: چرا باور نمگهیو م*س*تاصددل م دهیرو محکم تکون م ترنم

 کنم یبدون تو زندگ تونمینم
 زهیریفقط اشک م ترنم



wWw.Roman4u.iR  1936 

 

خدا همش شددمیترنم.. من داغون م زیاشدددک نر ینجوریخدا.. ا یوا- به   ..
. برم. ییجا سدددتیهسددتم... کنار تو... قرارهم ن نجایمن ا نی. ببخواب بود..

 ...ذارمیتنهات نم چوقتیبا توام.. ه شهیهم
 کنهیو بهت زده بهش نگاه م ادیم رونیاز آغوشش ب ترنم

ه ... مگمونهیم شددتیپ شددهی.. سددروشددت واسدده همشددتمیگلم... من پ ینیبیم-
 ست ولت کنه و بره؟ وونهید

 ادیو تازه به خودش م کنهیبه همه نگاه م ینبا ترس و نگرا ترنم
 ؟یینجای: سروش تو اگهیو م لرزهیچونش م هوی

 نیا یخدا.. پس ک ی: اگهیو با ناله م چسددبونهیرو سددخت به خودش م ترنم
 شن؟یکاب*و*سا تموم م

 کنهی.. آروم کمرش رو نوازش ملرزهیتو ب*غ*لش م ترنم
... رهیگیاز قبل م شتریهر لحظه بو دلش  شنیم سیترنم خ یبا اشکها لباساش

 کنندیصحنه نگاه م نیبه ا نیهمه متاثر و غمگ
شکات  هیآروم باش... گر زمیترنمف عز- شت تحمل ا سرو نکن قربونت برم... 

 رو نداره
 زهیریو اشک م چسبونهیخودش رو بهش م شتریب ترنم

 خودت رو داغون یکار رو نکن.. دار نی: نکن قشددنگم.. با خودت اسددروش
 ی شددهیهم ی.. واسدده شددتمیدلمو نلرزون... من پ ینجورینفسددم... ا یکنیم

 .. قول مردونهدمی... بهت قول مشهیهم
 نهیشیرو لبش م ینی... لبخند غمگشهیبدن ترنم کمتر م لرزش
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 زمی.. آروم باش عزسیه-
 ؟یکنی: واقعا ترکم نمگهیم شهیم دهیکه به زحمت شن ییبا صدا ترنم

بدون تو بگذرونم چه برسدده به  تونمیلحظه هم نم هی... من مزیعز تونمیمگه م-
 عمر هی

 ترنمش آرومتر شده کنهیم حس
 یدیکه د ییزایاون چ یتموم شده.. همه  زی.. آروم باش.. همه چزمیعز نیآفر-

 خواب بودن
 دوباره دراز بکشه کنهیو کمک م ارهیم رونیترنم رو از ب*غ*لش ب آروم

 نباش و راحت بخواب زیچ چیه ... نگرانزمیبخواب عز-
 کنهینگاش م یبا نگران ترنم

 رمینم ییمن هستم قربونت برم.. جا-
به سددمت سددها برگرده تا بهش بگه امشددب رو تو اتاق  خوادیو م زنهیم یلبخند
 : نرو سروشگهیو م زنهیکه ترنم به دستاش چنگ م مونهیاون م

 شهیسها م الیخیو ب کشهیم یآه
 هستم شتیپ ...زمیعز رمینم-

 باشه آروم کنهیم یو سع بندهیدستش رو ول کنه چشماش رو م نکهیبدون ا ترنم
شاره م هیبه بق پدرش شن... همه غمگ کنهیا  از اتاق خارج نیتا از اتاق خارج ب

 شنیم
سر با شدن در ترنم  سته  شماش رو باز م عیب  یقینفس عم دنشیو با د کنهیچ
 کشهیم
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ظاهر مت یمملو از غم و چهره ا یو با قلب ارهیاال مرو که تو دست ترنمه ب دستش
ش سر مگهیم طنتیاز  سارت به  فرار  تونمیپس نم برمی: خانوم خانوما بنده در ا

 کنم
 نهیشیترنم م یرو لبا یکمرنگ لبخند

نم تر یدسددتش رو از دسددتا طنتیغم نگاهش رو پنهان کنه با شدد کنهیم یسددع
 کنهیمبلندش  عیحرکت سر هیو با  کشهیم رونیب

 کشهیم یفیخف غیاز ترس ج ترنم
 داره فیترسوندت هم ک-

 ی... آروم اون رو رورهیکه دلش ضددعف م کنهیچنان مظلومانه نگاش م ترنم
.. سر کنهیتخت جا م یو خودش رو هم به زور رو ذارهیسها م ینفره  هیتخت 

س نی.. ببطونیش ی: اگهیو م ذارهیم نشیس یترنم رو رو ستیچه با  و اق رات ا
 یکنینم مکچرا ک یکارا بلد نی... تو که از ایواسدده من و خودت خلوت کرد

بد بد رو نکشددم... حاال راسددتشددو بگو خانوم  یآدما نیهمه منت ا نیتا من ا
 تو؟ ای کنمیم یزیخوشگله.. من آبرور

 فتهیترنم به خنده م باالخره
 رهیخنده هات ضعف م نیجونم.. دلم واسه ا-

 تتی: ببخش سددروش. باز اذگهیو م کنهیم یلباسددش باز یآروم با دکمه  ترنم
 کردم

 فیک نقدهیتو بخوابم... ا شیکوچولو؟... من که از خدامه پ هیچ تی: اذسروش
 یکن تمیاذ ینجوریهر شب ا شهی.. مدهیم
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 یاون از شتریب یلی.. خادیز یلی: دوستت دارم سروش... خگهیو آروم م خندهیم
 یکه فکرش رو بکن

.. ینباورم ک دی.. بایترس غلبه کن نیبه ا دیبا یسددتت دارم ترنم ولمن هم دو-
 مایمثله قد

 که نکنه ترکم ترسددمیهم مدام م یداریتو ب ی... حتسددتی: دسددت خودم نترنم
 و از دستت بدم یکن
نه گهیو م کشدددهیم یآه ها بهو نه من ی: تو تن  چوقتیترنم.. من ه یزنده بود
 کار رو کنم نیکه ا خوامیمنه  تونمیترکت کنم.. نه م تونمینم

ستمیسروش خودم م شهی:تو رو همترنم شق خودم... مال خودم..فقط دون .. ع
چرا همه دسددت به دسددت هم دادن تا تو رو از من جدا کردن؟... مگه  دونمینم

 کار رو کردن؟ نیکرده بودم که با من ا کارشونیمن چ
باال ب خوادیم جوره  چیکه ترنم ه ارهیترنم رو از خودش جدا کنه وسددرش رو 

 یوشددنی: مگهیو م چسددبونهی.. به ناچار سددر ترنم رو به قلبش مکنهیولش نم
 چکسیه چوقتی.. هزدیواسددده تو م شدددهی.. همزنهیتو م یخانومم... فقط برا

ست ا ضربانش رو باال ببره... به جز تو پذ نینتون ... ستین چکسیه یرایطور 
.. هری*لم بخوابه و آروم بگتو ب*غ ینجوریاجازه ندادم ا چکسیبه ه چوقتیه

 ی واسه شهیتو هستم... هم یواسه  شهیتو بودم.. هم یبرا شهیمطمئن باش هم
 مجنون یواسه  یرو دار یلیمن حکم ل ی... تو برامونمیتو م
واسدده  یمن حکم خسددرو رو دار یتو واسدده  ی: ولکنهیزمزمه م نیغمگ ترنم

 نیریش
 رهیگیم شیحرف ترنم آت با
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 عاشق بودم ترنم شهیبدون هم یبد بودم ول ببخش که-
 گهینم یچیو ه کشهیم یآه ترنم

صال چرا با- صه  میبر دیا صه  هی... ما خودمون گهید یآدما یتو ق شنگ یق  ق
 هیقصه که توش پر از عشق و عاشق هی... میدار

 نهیشیرو لب ترنم م یتلخ لبخند
 ؟یبشنو یخوایم-

شبم رو با ا نیم... ا: تک تک لحظه هاش رو از َبَر ترنم سال هر  صه  نیچهار  ق
 به صبح رسوندم

 زمیدوستت دارم عز-
 شتریب یلیخ یلی... خشتری: من بترنم

 مشینم ریجمله س نیا دنیباز هم از شن یکنیچرا هر چقدر اعتراف م دونمینم-
 گهینم یچیو ه زنهیم یلبخند ترنم

 ؟یخانوم هیظرت چ.. نمیعشق خودمون به خواب بر یامشب با قصه  ایب-
 ییآقا یتو بگ ی: هر چترنم

ست با د کنهیاشه نوازش م نهیس یدستش سر ترنم رو که رو هیکه با  همونجور
به  یآروم ی.. ب*و*سدده کنهیم کیو به لبش نزد رهیگیدسددت ترنم رو م گشید

 کنهیم فیو با لبخند شروع به تعر زنهیانگشتاش م
 نبود یکیبود  یکی-

سروش اترنم صه رهیگینگو... دلم م ینجوری: نه  ست ندارم ق ا ما ب ی... من دو
کدومیه خوادینبود شددروع بشددده.. دلم نم یکیبود  یکی ها  یکیاز اون  چ
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تنها.. فقط من و  ینباشددن... دلم ه*و*س بودن کرده... هم من باشددم هم تو ول
مون  یکیباشدده  مونیکینباشدده که جدامون کنه.. که باعث بشدده  چکسیتو.. ه
 هم من بودم هم تو میو بگ میاول قصع رو عوض کن ای. بنباشه.
 نهیشیتو گلوش م بغض

صه بشن... تو ق ینبودنها معن ستیما قرار ن یحق با توهه.. تو قصه  زمیآره عز-
 ییجا گهیقصددده د نیتو ا ییو جدا ییما حرف فقط حرف بودنه.. واژه تنها ی

 هیلش دختر داستان ته د دنیه با دنگا نیکه تو اول هیپسر هینداره... تو داستان ما 
 کنهیتمیقصه ما رو اذ سرعالمه پ هیکه  طونیدختر ش هیو  شهیم یجور
 کردم تتیاذ ی: پررو من کترنم

 ؟ینکرد تیاذ-
 : نهترنم

 کردیشرکت رو خراب م یعالمه از کارا هیبود  یپس ک-
 خندهیم زیر زیر ترنم

 ها دهیهنوز ذاتت پل-
 خندهیم از قبل شتریب ترنم
.. کنهیداسدتان م یادامه  فیو شدروع به تعر کشدهیبه خودش م شدتریرو ب ترنم

... کم کم هوا خندنیو جفتشددون م ندازهیم تیوسددط مسددطاش هم ترنم پاراز
 رهیترنم به خواب م یکه ک فهمهیو نم شهیروشن م

 کنهیو زمزمه م ندازهیبه ترنم م ینگاه
نه ایخدا- بدجور داغو تار  هی... نبوده من از خودت کمکم کن...  طرف رف

 هشیاز هم شتریاون رو ب گهیهم از طرف د ریطرف.. اتفاقات اخ هیخونوادش از 
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ه روانشددناس مراجع هیحتمابه  دیبا ارهیدووم ب تونهینم ینجوریدرمونده کرده.. ا
 کنم
 کنهیفکر م ندهیو به آ کنهیم یترنم باز یبا موها آروم
 که ترنم تو ب*غ*لش ادیبه خودش م یفقط وقتو  کنهیزمان رو احساس نم گذر

 کنهیو کم کم چشماش رو باز م شهیجا به جا م
 زم؟یعز یشد داریب-

 ؟یینجای: هنوز اترنم
 رو ول کنم و برم یخوب نیام جا به ا وونهیمگه د-

 : برو تو اتاقت بخواب.. من حالم خوبهگهیو خواب آلود م خندهیآروم م ترنم
 خانوما... ساعت هشتهساعت خواب خانوم -

 ؟ی: چترنم
 من یصبح شده کوچولو-

تو چشددم خونوادت نگاه  ی... من چه جوری: واگهیو م نهیشددیم عیسددر ترنم
 ؟یبود نجایا شبیکنم... تو کل د

نقشه جور کن با  هیخوش گذشت... امشب هم  یلی: آره... خگهیم طنتیش با
 میهم باش

 : سروشگهیبا حرص م ترنم
 یجانم خانم-

 رونی: برو بترنم

http://www.roman4u.ir/


 1943 شقعبه دیار سفر 

شم نزن... من برم دگهیو م کنهیم یاخم اباهه ب نیا یک ستیمعلوم ن گهی: حرف
 بخوابم شتیپ ینجوریا امیدوباره مهربون بشه و بذاره ب

ن هم .. منندیبب ینجوری.. زشددته مامان و بابات ما رو ارونی: سددروش برو بترنم
 نییپا امیو م کنمیاالن لباسام رو عوض م

 ه؟یچه عجله ا حاال-
 رونی.. برو بزنمتای: مگهیو م کنهیبا اخم نگاش م ترنم

 رسهی: چقدر هم که زورت مگهیو م خندهیم
 یخانوم خانوما چه اخم نی: ببدهیادامه م طنتیو با ش نهیشیخنده رو تخت م با

 هم کرده
 کنهیفقط نگاش م ترنم

شه کوچولو.. تو اگهیاکراه م با ثل ... االن مشهیلم آب منگام نکن د ینجوری: با
 که فقط حق دارم تماشاش کنم یخوشمزه شد هیآب نبات چوب هی

 شهیترنم کم کم به خنده باز م یلبا
 کوچولو مزه مزت کنم هی شهی: نمکنهیزمزمه م طنتیش با

 شهیچشماش گرد م ترنم
 شهینم دمی: چشاشو نگاه کن... خب بابا.. فهمگهیخنده م با

 کنم یزندگ ایح یب یبا تو دیبا یمن چه جور :گهیلب م ریز ترنم
 آب خوردن هیبه راحت-

 به کمک ی: حالت که خوبه؟.. مطمئنگهیو م کنهیحرف رو عوض م عیسر بعد
 ؟یندار یاجیمن احت
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لباس عوض کنم... تو  خوامیبکنم.. م خوامیراحت... کوه که نم التی: خترنم
جا به  کل دیخورده بخواب هی یحرف زدن بر یهم بهتره   داریرو ب شدددبی.. 

 یخسته ا یلی... خیبود
 شدم داریربعه ب هیکوچولو.. تازه  یگیم یچ-

راست  یسرخت معلومه که دار ی: از چشماگهیو م کنهیمهربون نگاش م ترنم
 یگیم
 نییپا ای.. لباس بپوش بزمیتو نگران من نباش عز-
معطلم  ادی: زگهیم رهیو همونجور که داره به سددمت در م ادیم نییتخت پا از

 باال امیوگرنه خودم م اینکن
 : سروشترنم

.. هر چند شدددهیو از اتاق خارج م خندهیترنم م زیتوجه به لحن اعتراض آم یب
شون بده تا ترنم رو غمگ دهیم حیهنوز نگران ترنمه اما ترج شاد ن  نیخودش رو 

 نکنه
پا همونجور ها  له  پزخونه آشدد یخونوادش رو از تو یصددددا ادیم نییکه از پ

 نهیبیم زیو افسرده دور م نیو همه رو غمگ رهی... به سمت آشپزخونه مشنوهیم
 ریصبح بخ-

 ... حالش چطوره؟ی:باالخره اومدمادر
 نهیشیها م یاز صندل یکی یو رو کشهیم یا ازهیخم

 ... از درون داغونه داغونهنیدیرو د زیهمه چ گهیبگم خودتون که د یچ-
 : سها برو باال... هواش رو داشته باشگهیو م دازهنیبه سها م ینگاه بعد
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 شهیبلند م زیو از پشت م دهیتکون م یسر سها
 : مدام نگرانشمدهیادامه م هیخطاب به بق بعد

 ؟یکن کاریچ یخوای: ماوشیس
از دستش بدم... حداقل  ترسمیزودتر مال خودم کنمش... م یهر چ دیفعال با-

سمش ب میزن عقد شه ا شنا ادیب ش گهید یزایسنامم بعد به فکر چتو  م... به با
 سددمتریم سددتیبه جز خودش برام مهم ن زیچ چیزور تونسددتم قانعش کنم که ه

 دوباره نظرش عوض بشه
 ؟یریبگ یجشن عروس یخوای: واقعا نماوشیس
 هشیچشمام پرپر م یعشقم داره جلو ی... وقتکار؟یچ خوامیم یجشن عروس-
سددداده رو هم  هیگرفتم همون مهمون می.. تصددمبرام معنا ندارن زایچ نیا گهید

 دارم یا گهید یمای.. تصمرمینگ
 براش سنگ تموم بذارم تونیتو عروس خواستمیسروش: م مادر

 یالی... فکر نکنم فامنیدیخودش رو د یالیخودتون که اون روز برخورد فام-
 افراد دور نگه دارم نیما هم بهتر رفتار کنند... بهتره ترنم رو از ا

 یهواش رو داشته باش دیبا یلی... خنهیسنگ یلیخ تتی: مسئولپدر
وقتا  یازش نذاشددتن... بعضدد یچیه ای: اون لعنتگهیو م کوبهیم زیبه م یمشددت

لحظه خنده از لبش پاک  هیکه  ی... ترنمشددناسددمشیاصددال نم کنمیحس م
 ترنم افسرده کجا؟ نیکجا و ا شدینم
ون ترنمه هم نیا گمیوقتا با خودم م یضکرده بع رییتغ یلی: آره.. ترنم خاوشیس

 ذاشتنیکه با سها خونه رو رو سرشون م هیطونیشر و ش
 میخودمون باعثش بود-
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 خونده بشه تیمحرم ی غهیص هی نتونی: بهتره بپدر
 کنهیبه پدرش نگاه م متعجب

 یلو تونیسددر خونه و زندگ نیریو م دیکنیازدواج م گهیچند روز د دونمی: مپدر
تون  نیب تیمحرم ی غهیصدد هیکه ترنم کنار تو آرومه... پس بهتره  ییاز اونجا

 خونده بشه تا ترنم شبا رو تو اتاق خودت بخوابه
 فتهیبه خنده ب اوشیس شهیکه باعث م نهیشیرو لبش م یلبخند ناخواسته

 ؟یکشی: سروش تو خجالت نمپدر
 منگفت یزی: چرا بابا؟... من که چگهیو م کنهیم یزور لبخندش رو مخف به

 ی.. اصددال ماها به جهنم اون دختره ؟یاریاز خودت در م هیرفتارا چ نی: اپدر
 کشه؟یما خجالت م یجلو یگی... نم؟یکنیمعذب م یرو چرا ه چارهیب

 نیریگیسخت م نیدار یادیز گهیبابا شما د-
ضربه ا مادرش سره د نی: خدا مرگم بده.. اگهیو م زنهیبه گونش م یآروم   گهیپ

 ستین شیحال یچیه
 خندهیغش غش م اوشیس

 بدتر یکی: کوفت.. سه تا بچه بزرگ کردم هر کدوم از اون پدر
سر کیو  دارهیسها رو بر م یخورده  مهیو آب پرتغاله ن خندهیم طونیش  نفس 

 کشهیم
 زیپشت م نی: برو دست و صورتت رو بشور بعد بشمادر
 ارهدینون تست برم کهیت هیو  ندازهیباال م یا شونه
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 یلو یکه ترنم رو آروم کن نهیا یفقط برا تیمحرم ی غهیصدد نی: سددروش اپدر
 دهیراحت بخشدد یدونیخودت که م یکردیم دیکه نبا یکرد یاگه بفهمم کار

 یشینم
 : باشه بابا حواسم هستگهیم الیخیو ب زنهیگاز به نون تست م هی

 : سروشف ترنم دستت امانته ها... مراقب رفتارت باشپدر
به خاطر خودم  سدتمیحاضدر ن یول ارشدمیهر چند صداحب اخت گهیدلش م تو

و  رهیگیخودش خندش م ییهمه پررو نیکنم... خودش از ا تیعشددقم رو اذ
 بشه یپدرش عصب شهیخندش باعث م نیهم
 خونده بشه یا غهیص نتونی: الزم نکرده بپدر
 : باباگهیو م کنهیبه باباش نگاه م عیسر

 ننک تشی: فرزاد اذمادر
 ام که گوشت رو بسپرم دست گربه وونهی: مگه دپدر

 به کار ترنم ندارم یبابا من که کار-
 : کامال معلومهپدر

 بابا-
 : مطمئن باشم؟پدر

 آره-
 ؟یدی: قول مردونه مپدر

 گهیبابا.. گفتم چشم د یا-
 : حواست بهش باشهپدر

 : چشمگهیو م شهیباز م ششین
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 سروش: بچه پررو پدر
 ؟یکن یصحبت هیترنم  یبا خونواده  یخوایبابا نم ی: راستشاویس

 سر رفتم شرکت پدرش هی یکه بهم گفت روزی... همون د؟یکار ی: کجاپدر
 : پدر ترنم؟گهیم متعجب

نداشددتپدر ظار  ماهنگ ی: انت بدون ه هاش ازدواج  یبا خونواده  یکه  با ترنم 
 یاشتد اجیازدواج احت یپدرش برا تی.. باالخره به رضایکن

که اونا سددر ترنم آوردن من که خودم به  یی: با اون بالهاگهیو م زنهیم یپوزخند
ه چ گهیتو محضر حضور داشته باشن د چکدومشونیشخصه دوست ندارم ه

به  پا ادمهیهمون طاهره... هنوز  دنهیبخشدد قیکه ال یبرسدده به ترنم.. تنها کسدد
 زدیواسه مرگ خواهرش زجه م یمن چه جور یپا

 تو محضر نباشن شهیباالخره اونا خونوادش هستن نم: مادر
قاگهیتمسددخر م با ند روز پ ی: آ تا چ پا شدددد...  چه زود سددر   شیمهرپرور 
 شیبود االن رفته سر کار و زندگ یبستر مارستانیب

 : سروشپدر
 گمیپدر من؟.. مگه دروغ م هیچ-

 می: ماها هم در گذشته کم اشتباه نکردپدر
 .....وویح هیبا ترنم مثل  ی: ولگهیم تیعصبان با

 زنهیبه موهاش م یو با خشم چنگ کشهیم یقیعم نفس
 گفت؟ یحاال چ-
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نم و ک یپدر یادعا شهیخجالت زده بود فقط تونست بگه من روم نم ی: کلپدر
 صادر کنم یاجازه ا

 دونهیباز خوبه... خودش م-
بد کرده : در مورد پدرزنت درسددت صددحبت کن... اون مرد هر چقدر هم پدر

 باشه باز پدره ترنمه
 کنهیحرص به پدرش نگاه م با

 دمیپرونده رو د یهایاز شاک یکیپدر ترنم  شیکه رفته بودم پ روزی: دپدر
 ؟ی: کگهیم یکنجکاو با

 : پدر اون دختره که دوست ترنم و سها بودپدر
 بنفشه؟-

شده بود.. ا ریپ یلی: آره.. خپدر سته  شک شن نجوریو   هی ش از قبلمادر دمیکه 
 کنهیم یخبر سکته مغز دنیبود بعد از فهم ماریخورده ب

 : مرد؟گهیم یتفاوت یبا ب اوشیس
سپدر ست... ن نیا اوشی:  ضعه حرف زدنه.. نه زنده ه از بدنش فلج  یمیچه و

 شده و قدرت تکلمش رو از دست داده
ده بود مبکشددن... البد او دیبا نایاز ا شددتری: بگهیپوزخند خطاب به پدرش م با

 رهیبگ تیرضا
 گهینم یچیو ه دهیتکون م یسر پدرش

 ادیم ادمیکه من  ییندادن؟.. آخه تا اونجا تیمهرپرور رضددا یکه آقا انایاح-
 دخترشون یخونواده نسبت به همه دلسوز هستن به جز برا نیا
 کنهیپرت م زیاشتها نون تست رو وسط م یب
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همه  یگوشدد هیزنگ  ین صددداجوابش رو بده که با بلند شددد خوادیم پدرش
 شنیساکت م

 ؟یخوابیم رونی: تو شبا هم با لباس باوشیس
 خوابمیچند شبه اصال نم یکنیباور م-

 ارهیدر م بشیرو از ج یگوش یحوصلگ ی... با بشنیمتاثر م همه
 مهران رو بهش برگردونم هیرفت گوش ادمیاه.. -

خورده فکر  هی... با شددهیرو مرو به  مانیو با اسددم نر ندازهیبه شددماره م ینگاه
 ارهیم ادیرو به  مانینر عیسر یلیخ

 که پشت خطه خودش رو کشت ی: خب جواب بده مادر... کسمادر
 زنهیاتصال رو م یو دکمه  دهیتکون م یسر
 کوچولو سالم ی: آبچمانینر
 سالم-

 : شما؟گهیو م شهیم یجد مانینر طونیشوخ و ش یصدا
 نهیشیرو لبش م یلبخند

 سوال رو ازتون بپرسم نیا دیمن با دیکنیفکر نم -
 خانوم مهرپروره؟ یشماره  نیا دی: اوه.. بله.. ببخشمانینر
 البته-
صدات تغ؟یی: مهران تومانینر سر.. نشناختمت... م ریی... چقدر   نمیبیکرده پ

.. نگران یزنیو مثله جوجه خروسددا حرف م یدیکه باالخره به سددن بلوغ رسدد

http://www.roman4u.ir/


 1951 شقعبه دیار سفر 

 یروز واسه خودت خروس هیتو هم  شالهیبه تالشت ادامه بده ا نجورینباش هم
 یشیم

ستا ببگهیم عیسر مانیحرف بزنه که نر خوادیو م رهیگیم خندش ش منی: وا  هیگو
 .........کنه؟یم کاریچ قویبچه ر یخواهر من دست تو

 ستمیمن مهران ن مانیآقا نر-
 شهیساکت م هوی مانینر
 ؟ی: جنابعالمانینر

 شوهرش دی: شما فکر کنگهیو م ندازهیباال م ییوابر
 ؟یآورد ریمنو گ کهی: مرتگهیبا داد م مانینر
 به فحش دادن کنهیشروع م مانیخنده و نر ریز زنهیبلند م یصدا با
 ؟یو گذاشت یما رو شست یبابا.. دست نگه دار پسر... اول صبح یا-
 خواهر من دست هیگوشندارم.. بگو  یپسرجون من باهات شوخ نی: ببمانینر

نهیم کاریتو چ مه  یکار هی.. ک جد و  ریز ینکن دو سددوته ه و بم خودت و 
 آب خوردنه هیکه اگه بخوام برام به راحت ارمیآبادت رو در ب

شش م مانیشدن نر یرتیغ از شه ک دایپ یکیکه  شهی... باورش نمادیخو ه از ب
 نگران خواهرش باشه شتریطاهر هم ب

دت م هی: من سروشم... نامزد سابق ترنم.. قراره تا گهیو م هکنیرو نرم م لحنش
 میباهم ازدواج کن گهید

 ؟یی: سروش توگهیو بعد با ذوق م شهیچند لحظه ساکت م مانینر
 شما بله ی: با اجازه گهیو م خندهیم

 ه باشهسر ترنم اومد یینکنه دوباره بال دمیلحظه ترس هی: شرمنده پسر... مانینر
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 کردمیم یزودتر خودمو معرف دیخودمه... با ری... تقصستین یمسئله ا-
به  یدادیکردنت ادامه م تیبه اذ نجوری: اون که صدددد البته... اگه هممانینر

 کردمیخاطر سر کار گذاشتن مامور قانون بازداشتت م
 خندهیبلند م یو دوباره با صدا برهیم ادیچند لحظه غصه هاش رو از  یبرا
 سر وقتت فرستادمیم ی... ترنم رو زودیستتونیچقدر هم که م-
 نهکیدلخورم.. داره ازدواج م یلیکه ازش خ اریمعرفت رو ن ی: اسم اون بمانینر

 دهیاونوقت به من خبر نم
 رو داد یاک روزیآخه تازه -
 روز؟ی: دمانینر
 آره-
 ... بابا سرعت عملتونهیعروس گهیبله داد چند روز د روزی: دمانینر
 گهینم یچیهو  خندهیم

 گهید یکنیم ی: سروش جان شوخمانینر
 ایبه همراه دوستت ب ی.. اگه تونستگمیم ینه.. جد-
 و کجا؟ ی... فقط بگو کامی: حتما ممانینر
ضر- شخ  ن قی.. روزش دقهیازواجمون مح و آدرس  کنمی.. خبرت مستیم

 فرستمیرو برات م
 شیعروس یحداقل برا کاشی.. ادیعذاب کش یلی: ترنم خگهیم نیغمگ مانینر

 یذاشتیسنگ تموم م
 : من که از خدامه خوشحالش کنمگهیو م کشهیم یآه
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 ... نه؟کنهی: قبول نممانینر
 آره-
 یکردیمجبورش م دیتعجب داشت.. تو با یجا کردی: اگه قبول ممانینر
 نهکیداغونش م انیاطراف یحرفا کنمیچون حس م ستمیموافق ن ادیخودم هم ز-
 شه؟یم یدختر چ نیا یبه باد رفته  یآرزوها فی: پس تکلگهیخشم م با مانینر
 کنمیجبران م-
رم.. دا ی... فکر نکن باهات شوخشکونمیخودم گردنت رو م ی: اگه نکنمانینر

و ت یخودش نگران باشددده برا یبرا نکهیاسدددارتش قبل از ا یچون تو تمام روزا
 نگران بود

مثله  یکی نهیبیم یوقت برهیهم لت م یکل .. تازهشهیناراحت نم مانینر یحرفا از
 پشت ترنم واستاده و هواش رو داره یبرادر واقع هی

عدها ب دی... شدداکنمیم زشیبعد از ازدواج سددورپرا ی: براگهیو م زنهیم یلبخند
 بزرگ گرفتم هیمهمون هیتو سالگرد ازدواجمون 

 اوردیجا شانس ن چی: طفلک ترنم.. هگهیو م کشهیم یآه مانینر
 .. باور کنکنمیخوشبختش م-
از حاال دارم باهات اتمام  یول شددهیکه ترنم با تو خوشددبخت م دونمی: ممانینر

... آخر مانیپ یمن هم برا ی... هم برازهیسددروش.. ترنم برام عز کنمیحجت م
ته م تا هم تکل امیب خواسددتمیهف بالش   هیمادرش رو روشددن کنم هم  فیدن

 بعد از ازدواجتون یبرا ارمذیرو براش فاش کنم اما م یقتیحق
 مادرش کجاست؟ یدونی.. تو م؟یچ-
 : ترنم اونجاست؟گهیم نیغمگ مانینر
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 افتاده؟ یاتفاق-
 جات رو عوض کن کتهی: اگه ترنم نزدمانینر

 زهیریم دلش
 ؟یدونیم ی.. حرفت رو بزن پسر.. در مورد مادر ترنم چستین کمیترنم نزد-
ه ک شی... چند روز پدمیالبته خودم هم تازه فهم رو.. زیهمه چ بای: تقرمانینر
رو  ییازیچ هیتا  ادیروز با من ب هیترنم زنگ زدم و باهاش قرار گذاشددتم تا  یبرا

 شیمادر یهم از مادرش و خونواده  ییزایچ هیبراش روشددن کنم... اون موقع 
 واردیترنم رو ام یخویبخوام ب کهبا خودم گفتم که هنوز زوده  یبودم ول دهیفهم

 یالیاز فام یکیباالخره تونستم با  شبید نکهینگفتم تا ا یزیچ نیکنم واسه هم
 مادر ترنم مالقات کنم

 شد؟ رتیهم دستگ یزیخب... چ-
 دمیمرو فه دمیفهمیم دیرو که با ییزای: آره.. اون چگهیو م کنهیم یمکث مانینر
 شد؟ ی: خب چگهیو م زنهیضربه م زیم یاسترس به رو با
 تو هم االن.......... دونمیسروش.. م نی: ببمانینر
.. من خودم پشددتش گهیکه نخوادش د نهیا تشیبرو سددر اصددل مطلب.. نها-

 هستم
 ستین نی:نه سروش... موضوع اگهیم یبا ناراحت مانینر
زودتر بهم  کنمیکه حال و روزم خراب بشدده ازت خواهش م سددتمیمن ترنم ن-

 راحت باهات حرف ینجوریا تونمینم گهیدبگو... ممکنه ترنم االن برسدده بعد 
 بزنم
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 شهیم ی... چند سالستین اتیح دیسروش مادر ترنم در ق نی: باشه.. ببمانینر
 .......یکه فوت شده ول

 شهی... باورش نمرهیم وا
 ....یخدا تو که گفت ی: سروش تو حالت خوبه؟.. سروش.. امانینر

همه اگه بف رهیداره از دسدت م ینجوری.. ترنمش هنهیشدیتو گلوش م یبد بغض
 شهیم وونهیدرنگ د یب ستیهم در کار ن یمادر

 : سروش حالت خوبه؟مانینر
صل  ی... همه شهیبدم... اون داغون م ی: من جواب ترنم رو چگهیم م*س*تا

 شهیم ریس یاز زندگ ستیبه مادرشه اگه بفهمه مادرش زنده ن دشیام
ترنم  هیمادر یخونواده  یول سددتینگو.. درسددته مادرش ن یچی:فعال همانینر

ستم با  شبی.. دخوانیاون رو م کنم...  صحبت یترنم تلفن یاز برادرا یکیتون
 اونا ترنم رو دوست دارن دمیکه فهم نجوریا

 ........یول-
ست م زی: کم کم همه چمانینر سعشهیدر س ی...   یچیه یکن تا قبل از عرو
ستیم شبی.. برادره دینگ . بهش ندادم. یول رهیرو ازم بگترنم  یشماره  خوا

با خواهرش حرف  خوادیآمادش کنم.. برادره گفت هر جور شدددده م دیگفتم با
 نهیتا خواهرش رو بب رانیا ادیم یبزنه... گفت به زود

 واقعا؟-
 : آرهمانینر
 ترنمه دنهیمشتاق د نقدریا یعنی-
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مه اره.. حت نجوری: امانینر اش رو  هیگر یاز پشدددت تلفن صددددا یکه معلو
داشددت که بچه هاش زنده  دیام کایسددالها ال نیتمام ا نکهی... مثله ادمیشددنیم

 برادره انگار همه شون خواهان ترنم هستن نیباشن.. نه تنها ا
 داشت اجیاحت یمادر نیکه عمر مادرش قد نداد ترنم به وجود چن فیح-
 گهینم یچیو ه کشهیم یآه مانینر

رو به  یگوش نیا یکن به زود ادداشتیرو  من ی: شماره کنهیزمزمه م نیغمگ
 دمیمهران پس م

 ترنم رو هم بده یشماره  ی: باشه.. شمارت رو بگو.. راستمانینر
سه - ش یهنوز وا شد امروزف فردا براش  یعنینگرفتم..  یترنم گو صت ن  هیفر

 کنمیشمارش رو برات اس م خرمیم یخط و گوش
 : باشهمانینر

 ؟یبا خودش حرف بزن یخوای: مگهیو م دهیم انمیخودش رو به نر ی شماره
بازمانینر ندارم جلوش نقش  عا دلش رو  نه... واق کنم... خوب شدددد تو  ی: 

ه قرار آخر هفت تیمامور هیگفت بخاطر  مانی... فقط بهش بگو نریجواب داد
 رو بهش بگم قتیحق تونمیم یچه جور نمیکنسل شد تا بعد بب

 باشه-
عد ماس رو قطع مخورده حرف زد هیاز  ب باالخره ت نهین  به  ک ماتم زده  و 

 کنهیخونوادش نگاه م
 زم؟یتو سرم بر یاالن چه خاک-

 خبر حالشون گرفته شده دنیاز شن همه
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 ه؟یسها کدوم گور نی: پس اگهیحرص م با
 کنهی: البد داره تک تک لباساش رو تو تن ترنم تست ماوشیس

 ی: بهتره به اعصابت مسلط باشپدر
 به مادرش بود دشیام ی... ترنم همه ؟یه جورآخه چ-

 که هستن شیمادر ی: خونواده مادر
 ننباش شیپدر یمثل خونواده  دوارمی: فقط امکنهیو زمزمه م دهیتکون م یسر
 فیترنم تعر یرو برا یزیکه داره چ شنونیبلند سها رو م یموقع صدا نیهم تو
رو  ینیلبخند غمگ شددهیث مبلند ترنم باع دنیخند یو بعد از اون صدددا کنهیم

 بشه انینما شونیهمگ یلبا
 هیکه  فهمهیم ینجوری.. انیهاتون رو شدددادتر نشددون بد افهیخورده ق هی: پدر
 سروش؟ یافتاده... راست یاتفاق

 کنهیبه پدر ش نگاه م منظر
 گمینگو خودم بهش م یزیچ غهی: در مورد صپدر

 باشه-
شون و همه غم نگا زنهینم یحرف چکسیه گهید شت ظاهر خندون شون رو پ ه

 کنندیم یمخف
**** 

 &&ترنم&&
پام رو تکون م نیچرا ا دونمینم مدام  با ترس  ... تو دمیهمه اسددترس دارم... 
ش اطیح شم که ما سرو  یساده  یبه حلقه  یرو پارک کنه... نگاه نشیمنتظر 
ستم م یتو شوق لبخند ندازمید  هی.. هگذریهفته از اون روزا م هی... زنمیم یو با 
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با با دمیکه خواب بد د یو خنده بود.. بعد از اون شددب یکه پر از شدداد یهفته ا
 غهیص هیهوله بهتره  یادیسروش ز نیکه ا ییباهام صحبت رد و گفت از اونجا

نزدم و  یمن هم حرف میخونده بشدده تا حداقل محرم هم باشدد نمونیب تیمحرم
عد از شددام دسددتم رو سددروش آبروبر هر شددب ب نیموافقت کردم... هر چند ا

... کردنیوقته خوابه و همه هم با خنده نگامون م گهیحاال د گفتیو م گرفتیم
من حرصش  یاون پنج سال نامزد یکرد هر چقدر تو تمیاذ یلیمدت خ نیتو ا

حرمت من رو  شددهیمدت سددروش حرصددم داد... هر چند مثله هم نیدادم تو ا
شت و بهم کار شت... هر روز هم از ینگه دا  روقتیالطلوع تا د یصبح علندا

 گهید یزایزمیبرام لباس و چ یتا کل بردیم ژپاسددداژ به اون پاسدددا نیمن رو از ا
سددروش رو  نینداشددتم و هم دیخر یبرا یذوق و شددوق چندان لیبخره... اوا

 یکم کم من هم به ذوق اومدم و باهاش همراه شدم... بعض یول کردیم یعصب
سها هم باهامون م سخت گ گهیچند د ... هرومدیوقتا  د نبودم و زو ریمثله قبلنا 

انجام  دامونیکردن لذت بردم... همه خر دیاز خر یکل باز یول دمیپسددندیم
... هر میدیحلقه که خدا رو شددکر اون رو هم امروز خر دیشددده بود به جز خر

خره اما امروز باال ومدیخوشم ن گفتیم میرفتیسروش بود هر جا م ریچند تقص
حال خوشگل چشمش رو گرفت...  نیدر ع یساده ول یحلقه  هیکوتاه اومد و 

من  یول دیخوشددگل هم برام خر سیسددرو هیمن  یتوجه به اعتراضددا یتازه ب
 یبار تلفن هیهم  مانیهفته با نر نیاز همه دوسددت دارم... تو ا شددتریحلقمو ب

محضددر... از حضددورش  انیو خونوادش ب مانیحرف زدم و قرار شددده فردا با پ
که د یلیخ یلیخ طاهر هم  حالم..  پا  گهیخوشدد از ذوق و شددوق سددر از 
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 دیسروش فهم یخونه رو بخره که وقت یالیوسا خواستی... طاهر مشناسهینم
از دستم ناراحت نشده  دوارمیخودش با طاهر حرف زد...فقط ام ستمین یراض

حق  گهیسددروش م یخورده عذاب وجدان دارم ول هیباشدده... هر چند خودم 
خاط یندار حت کن هودهیب یزایچ نیر ابه  نارا عا نمیخودت رو   دونمی... واق
بد هیقبول کنم..  میپدر یرو از خونواده  یپول چیه تونمینم چرا هم ب یحس 

ست م شه باز هم ترج ی.. حتدهید شخ  طاهر با تا درمونده  دمیم حیاگه اون 
شون دراز نکنم... در مورد خونه هم با سمت ست کمک به  شدم د  دیو محتاج ن

.. زهیرپرا... سروش بدجنس گفته سودمیرو ند دمونیجد یم که هنوز خونه بگ
 زده نشده بودم جانیحد ه نیشوق و ذوق دارم... مدتها بود که تا ا یلیخ

 ؟یینجای: تو که هنوز اسروش
 ؟یی: بده منتظرت شدم آقاگمیو م خندمیم

ندون تازه خگهیم خ نه قربونت..  باز هم از ا یلی:  به..  ارا بکن.. ک نیهم خو
 شمیخوشحال م

 ترنم یهمه سرد نی: چرا اگهیبا ترس م هویکه  رهیگیرو م دستم
 سردم؟.. فکر کنم به خاطر استرسمه-

سترس.. چند بار بگم همه چگهیو م کنهیرو تو هم م اخماش و  ریبه خ زی: باز ا
 شهیتموم م یخوش

ست خودم ن- سمی.. مدام مستیباور کن د مه دوباره ه و ادیب شیپ یزیچ هی تر
 خراب بشه زیچ

سالن م همونجور سمت  شهیلپمو م برهیکه من رو به   چی... هخودی: بگهیو م ک
 فردامون رو خراب کنه تونهینم یزیچ
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 ن؟یسروش: بچه ها اومد مادر
 : آره مامانگهیبا خنده م سروش

سه  هی: چه عجب باالخره گهیسروش با خنده م مادر دختر  نینهار ا یمرتبه وا
 یخونه آوردرو 

سددها رو  یسددوخته شددده  یزنم غذاها خوامی: بده نمگهیو م خندهیم سددروش
 بخوره

 ادیتوطئه م ی: انگار بوگهیو م ادیم رونیاز آشپزخونه ب سها
 نیگزیخنده اش جا یجا ینگران هویکه  کنهیسددروش با خنده بهم نگاه م مادر

 شهیم
 دهیرنگت پر نقدریچرا ا زمیسروش: ترنمف عز مادر

 هیمامان.. تو رو خدا تو  ی:واگهیو م دهیم رونیبا حرص نفسددش رو ب سددروش
حضر م یفردا به جا دهیاز بس به خودش استرس م ترسمیبهش بگو... م یزیچ
 مارستانیب میبر

 پسر ریسروش: زبونت رو گاز بگ مادر
عد مه م ب به من ادا طاب  خه عزدهیخ مه خودت رو اذ نیمن چرا ا زی: آ  تیه

 ؟یحرص بخور نقدریخل و چل ارزشش رو داره که ا یپسره  نیاآخه  یکنیم
 خنده ریز زنمیم هوی

 : مامانسروش
 ؟یداشت ی... کارزمیسروش: جانم عز مادر
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رفا ح نینگفتم از ا یبگو ول زیچ هی: مادر منف من گفتم گهیبا اخم م سددروش
 بار من کن

تو رو شناخته..  گهیترنم از خودمونه د زمی: عزگهیو م کشهیم یسروش آه مادر
 دروغ بگم گهید شهینم

گره خورده ما رو تماشا  ییو سروش با ابروها میخندیبلند م یو سها با صدا من
 کنهیم

 منم بخندم نیچه خبره؟.. بگ نجایسروش: ا پدر
سر خوادیم سروش شتم از رفتار و اخالق گهیم عیدهن باز کنه که مادرش  : دا

 زدمیخوب پسرت حرف م
: مگه سددروش اخالق گهیو م کنهیبه سددروش شدداره م تیبا جد سددروش پدر
 هم داره؟ یخوب
 شهیم دتریو سها خندمون شد من

شتگهیم ضیبا غ سروش  اوشیس نینفر... ا هی.. آخه نامردا چند نفر به مای: ندا
 ره؟یطرف من رو بگ ادیکجاست ب

وما س تگرفیشرکته دوما اگر هم بود طرف ما رو م اوشیسروش: اوال که س پدر
 ؟یندار یو وص لیبه وک یاجیاحت گهیزبونت د نیتو با ا

 سددها با ترس غیبگه که با ج یزیچ خوادیو م نهیشددیمبل م یبا اخم رو سددروش
من هم متعجب بهش  کنندی... پدر و مادرش هم با ترس نگاش مشدددهیبلند م

 شمیم رهیخ
 شد سها؟ ی: چسروش

 شد؟ ی: حلقه چسها
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 دنهیچه وضعه سوال پرس نی: اگهیو م کنهیچپ چپ نگاش م سروش
 ن؟یدیحلقه خر گهیامروز که د ی: ترنمسها

 : چطوره؟گمیبا ذوق م ارمویچپم رو آروم باال م دست
 : محشرهگهیم پرهیم نییباال و پا سها

 دوستش دارم... سروش انتخاب کرد یلیخودم هم خ-
 کنهینگام م یبا مهربون سروش

 گنیم کیند بهم تبرو مادر سروش هم با لبخ پدر
 ادیموقع زنگ خونه به صدا م نیهم تو

 ه؟یک نیسروش: سها برو بب مادر
 عروس انجام بده دیکارا رو با نی: اه.. اگهیبا غرغر م سها
سها به خنده م نیاز ا همه سمت آمیفتیحرف  سها به  صو فونی..  اما  هریم یریت
 زنهیکه پشت در هستن خشکش م ییکسا دنیبا د
 سها؟ هیوش: کسر پدر
سها نگاه م همه  کاریچ نجایا نای: اگهیم یسها با ناراحت یول میکنیبا تعجب به 

 کنند؟یم
 ه؟یسروش: فرزاد ک مادر

و در  ندازهیبه ماها م ینگاه یزنگ پدر سددروش با کالفگ یدوباره  یصدددا با
 زبزنه در رو براشددون با یبا افراد پشددت در حرف یحت نکهیآخر به ناچار بدون ا

 کنهیم
 د؟یگینم یزی: بابا چرا چسروش
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 باال ی: بهتره ترنم رو ببرگهیو م کنهیم یسروش اخم پدر
سر سها صال برگهیم عیهم  سروش... ا سم تعر می: آره   امروز دیکن فیباال وا

 ن؟یکرد کارایو چ نیکجاها رفت
 بابا؟ هی: موضوع چگهیو مشکوک خطاب به پدرش م ادیکنارم م سروش

ست ترنم رو بگگهیا تحکم مسروش ب پدر سروش گفتم د ال.. بعدا و ببر با ری: 
 میکنیمورد صحبت م نیدر ا

 باباش زل یتو چشددما مای... سددروش م*س*تقکنمیترس به سددروش نگاه م با
: گهیو م رهیگیدستم رو م هویکه  خونهیباباش م یاز چشما یچ دونمی.. نمزنهیم

 باال میبر
 اما........-

 مینباش نجایبهتره ما ا زمی: عزگهیو م ادیسمتم مبه  عیهم سر سها
 هی ...شنیو دو نفر وارد م شهیبگه که در سالن باز م یزیچ خوادیسروش م مادر

سالیزن و مرد م سروش با دان شونی...  سمت باباش برم عیسر دن و با  گردهیبه 
و  نم ی... اصال متوجه ستنین ایدن نیاما زن و مرد انگار تو ا کنهیاخم نگاش م

 گذرنیتفاوت از کنارمون م یو ب شنیسروش نم
ست... حس م تینها یمرده ب ی افهیق شنا  مدید ییجا هیزن رو هم  کنمیبرام آ

 کجا دونمینم یول
 باز کرد؟ ایلعنت نیا ی: بابا چرا در رو واسه گهیبا خشم م رلبیز

 هستن؟ یک نای: مگه اگمیم متعجب
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 شددونیتو بشددناسدد سددتین یاجی: احتهکنیکنار گوشددم زمزمه م یمیلحن مال با
ارزش هدر نده.. بهتره  یب یبا آدما ییآشددنا یوقتت رو برا چوقتی... هزمیعز

 یفردا قراره واسه خودم بش رسرمونیخ میبه کارامون برس میما بر
 : سالمگهیم یسروش با ناراحت پدر

صدا یزیچ خوامیم ساکت م یبگم که با  سروش  چرا حس  دونمینم شمیپدر
 آدما ندارم نیسبت به ان یخوب
 : سالم فرزاد مرد

 که من رو باال کنهی... فقط با اخم به سروش اشاره مگهینم یچیسروش ه مادر
 فهممیدور کردنم نم یهمه اصرار رو برا نیا هیببره... معن

حرکت مادر سددروش به  نیحرکت کنار مرد واسددتاده بود با ا یکه تا االن ب زن
... نگاه شوکه شده شهیمن و سروش چشماش گرد م دنیو با د گردهیعقب برم

 شهیما متوقف م یرو دستها تیو در نها چرخهیمن و سروش م نیاش ب
ا با ام رسدهیو به ما م کنهینگاه زن رو دنبال م ریو مسد گردهیهم به عقب برم مرد

سروش اول متعجب و بعد خجالت زده م دنید .. آروم نگاهش رو از شهیمن و 
 کنهینم یحرکنت یو ه رهیگیما م

 چه خبره سروش؟ نجایا-
جواب من رو بده خطاب به اون زن و مرد  نکهیدر هم بدون ا ییبا اخما سروش

 کشهیو بعد هم من رو به سمت پله ها م دیببخش گهیم
 لحظه صبر کن هی: سروش جانف پسرم گهیبا التماس م زن

 کنهیم شتریبا حرص سرعتش رو ب سروش
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 رهیگیو دست سروش رو م ادیا مبا سرعت به سمت م زن
 به حرفام گوش بده قهیلحظه صبر کن.. فقط چند دق هی: پسرم تو رو خدا زن

 با شما ندارم ی: خانوم محترم من حرفگهیدر هم م ییبا اخما سروش
 بگو یزیچ هی: آرش تو گهیم گردهیبه سمت اون مرد برم زن

آرشه با سرعت به سمت اسمش  دمیاالن فهم نیسروش و اون مرد که هم مادر
 انیما م

 ستی: مهال االن وقتش نآرش
گاه م با به مهال ن کجا..  دونمی.. فقط نمدمشیجا د هی... مطمئنم کنمیدقت 

 ماستیمربوط به قد دارمونید کنمیحس م
 کنهیبه زور مهال رو از سروش جدا م مرد

 زنهیزل متو چشمام  می... م*س*تقشهیمن م ی رهینگاه خ یتازه متوجه  مهال
 کنهیم*س*تاصل به پدرش نگاه م سروش

 رهیگینگاش رو از ما م یسروش با کالفگ پدر
 استراح.............. نیسروش: بچه ها شماها بر مادر
صدا ادشی یزیانگار تازه چ مهال شه با  سبتا بلند یاومده با ن خطاب به م ین

 : تو.... تو...گهیم
 شهیتو چشماش جمع م اشک
 کنمینم یوت سر جام واستادم و حرکتو مبه مات

 ؟ی: تو ترنمگهیو با بغض م رهیگیدهنش م یرو جلو دستش
سروش نگاه م متعجب ستن که هم ق یک نای.. اکنمیبه  شونیه شنا اف ست برام آ

 شناسنیهم اونا من رو م
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 می: برگهیو م ارهیبه دستم م یفشار آروم سروش
 اما.....-

مه م سددروش نهیبا اخم زمز  یخودیپس ب فنیمشدددت اراج هی نایا یفا: حرک
 خودت رو خسته نکن

ن م یجلو ادیو با سرعت م زنهیکه مهالف آرش رو کنار م میقدم هم نرفت هی هنوز
 وبگ یزیچ هی.. مگه نه... تو رو خدا ی: تو ترنمگهیتوجه به سروش م یو ب

 دمیتکون م یزده سر بهت
 کنهیم و محکم ب*غ*لم هیگر ریز زنهیبلند م یصدا با

باورم نممیچقدر دنبالت گشددت یدونیم زمی: عزمهال من  یاالن جلو شدددهی.. 
 یواستاد

 فهممیاز حرفاش نم یچیه
صبان سروش شهیم رونیمن رو از آغوش مهال ب تیبا ع  : خانوم بهترهگهیو م ک

 نداره یمناسب یروح تیحواست به کارات باشه... همسر من وضع
 میایب گهیوقت د هی می: مهال بهتره برآرش
 نمشینب گهید ترسمی: نه آرش...ممهال
به من ادامه م هیبا گر بعد کن.. تو  یتو خانوم زمی: ترنم جان.. عزدهیخطاب 
 کرد یغلط هیکن... تو ببخش.. آالگل  یبزرگ

 : مهالآرش
 : آالگلگمیزده م بهت
 کنهیبه جمع نگاه م یو با ناراحت زنهیبه موهاش م یچنگ آرش
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 زمیز: آره عمهال
به زور جلوش رو  ادیبه سددمت من ب خوادیم مهال مادر سددروش  که آرش و 

 رنیگیم
.. تولد.. بنفشدده.. آالگل و باالخره مادرش رو ارمیم ادیرو به  زیکم همه چ کم

 که با لبخند بهم خوش آمد گفته بود
 ...رهی... ضربان قلبم باال مرمیقدم عقب م هیترس  با
.. تو دادگاه... آره تو دادگاه دمشیاومد کجا د ادمی ... حاالکنمیآرش نگاه م به
 لحظه چشمم بهش خورده بود هی

 یدی: دخترم تو که به عشقت رسمهال
 مواریلرزونم رو باال م ی.. دستاشهیگذشته اشک تو چشمام جمع م یادآوری از

 زنمیسروش چنگ م یبه بازو
 : سروشکنمیترس زمزمه م با

 زمیزع می: برگهیبا اخم م سروش
 دمی: ترنم جان بذار دختر من هم آزاد شه.. من قول مدهیادامه م هیمهال با گر اما
جازه ا یبده من حت تی... تو رضدداادین شیپ تیتو و زندگ یبرا یمشددکل چیه

 برمیکشور م نیاز ا یچیشهر که ه نیشه اون رو از ا کتونیآالگل نزد دمینم
.. با  هشیو رگ گردنش متورم م سروش قرمز ی... چشمافتهیتو بدنم م یبد لرز

اما مهال ملتمسددانه ادامه  کنهینگاه پر از نفرتش رو معطوف مهال م تیعصددبان
 زندون حروم شه یها لهیمن پشت م یآال هینباش که جوون نیبه ا ی: راضدهیم

: بس کن خانوم.. وقاحت تا چه حد؟... وضددع و حال گهیبا داد م سددروش
 با حرفات یتحمل حرفات رو نداره؟؟ باز دار ینیبی... نم؟یبنیهمسددرم رو نم
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رفت دخترت  نیهمسددر من از ب ینشدداط و شدداداب ی... مگه وقتیدیعذابش م
ه و نقص بیع یب یعشق من با نقشه ها هیجوون یبراش دل سوزوند.. مگه وقت

گه وقت کارش منصددرف شدددد.. م فت دخترت از  باد ر به  غرور و  یدخترت 
براش کرد که االن از ما انتظار  یاردختر پرپر شددد دخترت ک نیا تیشددخصدد

شش دار شقم دور بودم ا 4... من رو نگاه کن یبخ ها هم  یآخر نیسال از ع
من سددنگ قبر عشددقم شددده بود.. اون روزا مگه دختر شددما برام  اوریو  اریتنها 

زد و گورش رو گم کرد..  میمن و زندگ شدددهیبه ر شدددهیکرد؟... بافقط ت کاریچ
حاضددر نشدددد از  هی یول دیدیمن رو ممن بود و آب شددددن  یجلو بار هم 

 تیحرف از رضا یرو بگه... االن اومد قتیدست برداره و حق هاشیخودخواه
 یزنیم

 سروش: سروش پدر
شن م سروش شن  نیخودم رو با ا فیتکل نی: نه بابا... بذارگهیخ جماعت رو

 کنم
 کنهیم هی... مهال هم فقط گرگهینم یچیانداخته و ه نییسرش رو پا آرش

هم  ایدن ی: اگه همه گهیخطاب به آرش و مهال م یبا تحکم خاصدد سددروش
ما ... دختر شکنمیمن قبول نم رنیبگ تیدست به دست هم بدن و بخوان رضا

سرم آورد پس بده... ه ییتاوان تک تک بالها دیبا سر من و هم  چوقتیرو که 
بدن...  تیترنم و خونوادش رضددا دمی... اجازه هم نمبخشددمیرو نم یاون لعنت

سال حبس تاوان بالها سر ما اومد ن ییهر چندف چند  ست من  ستیکه  اگه د
ه محال ب یآرزو هیبراش  یزندون بمونه و آزاد یتا ابد گوشه  کردمیم یبود کار
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سه ول سفانه ه ینظر بر ست من ن یچیمتا  زیچ هیبهتره  نایا ی...با همه ستید
ب دیرو فراموش نکن به اون  م مطمئن کنمیواگذار م ییاالدختر شددما دو نفر رو 

 گذرهیراحت از حق بنده هاش نم
: سددروش جان به خدا آالگل گهیوم کنهیم هیتاب تر از قبل گر یآالگل ب مادر

 ستین دیکنیاونجور که شماها فکر م
نبود.. اون آالگل مظلوم  میکردی: آره... واقعا هم اونطور که ماها فکر مسددروش

 جا...ک دیماها رو به گند کش هیمتظاهر که زندگآالگل  نیکجا.. ا شهیو عاشق پ
 کنمیبغض به سروش نگاه م با

 خانومم می: برگهیم یو با کالفگ ندازهیبهم م ینگاه سروش
 کار رو با دخترم نکن نی: سروش امهال

 کشهیتوجه به مهال من رو با خودش م یو ب زنهیم یبا حرص پوزخند سروش
 بزن... یحرف هی بگو.. تو زیچ هی: سارا تو مهال
 ادی.. نفس خودم هم به زور باال مشنویسروش رو م هیعصب ینفسها یصدا

 ع*و*ض*ی ی: ک*ث*ا*ف*تاسروش
نابود؟یدار یسددروش: مهال تو از من چه انتظار مادر باعث  دو  هی.. آالگل 

نا شدددد... من چطور م هیخونواده شدددد... زندگ از آالگل  امیب تونمیپسددرام ف
 از اول هم اشتباه بود نجایمدنتون به اکنم...او یطرفدار

 ......کنمیخواهش م زمیسروش: ساراف عز پدر
 : سارا به آالگل رحم کنمهال

سروش رو م یصدا میریکه از پله ها باال م همونجور که با حرص  شنومیمادر 
 :گهیم
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به ؟یحرف رو بزن نیا یتونیسددروش: مهال چطور م مادر گه دختر تو  ... م
ندگ ها یز چه  ها یب با یمن رحم کرد؟... االن نوه  نه رو رو  نیا دیمن  خو

 رمیگب قشهیکه ال یجشن هیتونم واسه عروسم  ینم یمن حت ذاشتنیسرشون م
... نم؟یواسدده من راحت بود ج*ی*گ*ر گوشدده هامو داغون بب یکنیتو فکر م

با اون پست فطراتا همدست شد دست گذاشت رو عشق پسرام... رو  تراتدخ
 شه؟یجبران م یچجور نایا رتشونیرو غ ناموسشون...

 .....ی: من واقعا متاسفم فرزاد ولآرش
راتون که ب یاحترام ی: آقا آرش با همه گهیم یبلند بایتقر یسروش با صدا مادر

رنم ... تکنهیمن رو زنده م یبگم تاسدفتون عروس جوون مرگ شدده  دیقائلم با
نابود  یلیهم که خ اوشیسدد هینمونده... زندگ یزیازش چ گهیهم که د وقته 

واسش  گهید مخورده به سروشم خوشه هر چند سروش ه هیشده... فقط دلم 
صاب صب شهینمونده.. هم یاع شگره.. ا یع تر دخ یکارا ی جهیهمه نت نایو پرخا

 شماست
 سروش: سارا آروم باش پدر

مدام ا گهیسددروش: فرزاد تو د مادر .. آخه یکنیجمله رو برام تکرار م نیچرا 
به سرم اومد جلو سروشو  یچند سال چ نیتو ا یدیاروم باشم مگه ند یورچج

شاهد بود یبروز نم اوشیس ش یچ یدادم تو که  و دم نزدم... حاالم دلم  دمیک
 اوشمیده وگرنه سیخورده سر و سامون م هیسروش  هیبه ترنم خوشه که به زندگ

 شهیخوشبخت نم گهیکه د
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کرد..  تیآالگل خر دونمیشماهست.. م حق با دونمیم زمی: ساراجانف عزمهال
 ............دونمیهمه رو م

گه  یبخشددش نزن.. حت یبرا خودیپس زور ب یدونیم یسددروش: وقت مادر ا
 دهیبدن سروش اجازه نم تیترنم هم بخوان رضا یخونواده 

سروش م ی... نگاهمیدیپله ها رس یباال به صب ندازمیبه   کنمی... حس مهیکه ع
که  یینه اونقدر که صددداها یول میشددینمونده... از پله ها دور متو پاهام  یجون
 میرو نشنو ادیم نییاز پا
زندون داغون  اهیس یها لهی.. نذار بچم پشت میمادر هی: سارا تو خودت مهال

 بشه...
 دیکه با یهم باشدده اون کسدد تیسددروش: مهال خانوم اگه قرار به رضددا پدر

 میستیبده ما ن تیرضا
با شددماها دارن..  یخوب یترنم رابطه  یخونواده  یفرزاد خان ول دونمی: ممهال

 هی کنمی... خواهش مادیکردم تا باهام ب یاصددرار آرش رو راضدد یامروز با کل
 دیبا پدر ترنم کن یصحبت

بابا حرف از  ذارمیمن رد بشددن.. مگه من م یجنازه  ی: مگه از روسددروش
 بزنه تیرضا
دخترت الزم باشه..  یدو سه سال حبس برا هی یکنیسروش: مهال فکر نم مادر

چشددمت بود.. اصددال  یهم جلو شیپ قهیحماقت دخترت تا چند دق ی جهینت
 من.. تو روت یعروس جوون مرگ شده  الیخیمن.. ب ی چارهیب یپسرا الیخیب
شما شهیم  هی ردهنگاه پژم نیبده.. ا تیرضا یبگ یروح ترنم زل بزن یب یتو چ
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با همدسددتبود..  یپر از زندگ یروز  یرو برا یدختر خالش زندگ هیدختر تو 
 کرد اهیما س هیهمگ
هم که باشه  یآال هر چ یهستم ول تونیهمگ ی: من تا عمر دارم شرمنده مهال

 ازش دل بکنم تونمیتنه منه... نم یمنه... پاره  یج*ی*گ*ر گوشه 
 شهیم ریاز چشمام سراز اشک
زندان داغون  یها لهین پشدددت مدختر م دیکن یکار هی: آقا فرزاد شددما مهال

شما با ترنم حرف بزنشهیم ضدی...  شما خونوادش رو را سروش بدیکن ی... ه .. 
 محاله ر و حرف شما حرف بزنه ذارهیاحترام م یلیشما خ

ازه اج نیو ا رمیگیبره که بازوش رو م نییاز پله ها پا خوادیبا حرص م سددروش
 دمیرو بهش نم

صبان سروش سمت من ب تیبا ع  دی: بازومو ول کن ترنم.. باگهیو م گردهیرمبه 
 حسابشون رو برس.......

 مونهیحرف تو دهنش م هوی
 ؟یکنیم هیگر یتو دار زمی: ترنمف عزسروش

از شدددت اسددترس و ترس و هجوم خاطرات بد گذشددته حال و روزم  نکهیا با
 سروش ستین یزی: چکنمیآروم زمزمه م یخرابه و صورتم پر از اشکه ول

 ؟یزیریاشک م یپس چرا دار ستین یزی: اگه چگهیخم ما با
 : سروشگمیتوجه به حرفش م یب

 : جانمگهیخشدار م ییصدا با
 یبش یو عصبان یحرص بخور خوادیدلم نم-
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 زنهیم ینیو لبخند غمگ کنهینگام م قیعم
 تیخودت رو اذ نیاز ا شتریاعصابت داغون شده.. ب یلیاالن هم خ نیتا هم-

 یینکن آقا
ش شمی.. تا تو پزمی: نترس عزسروش  یمشیخوب و آرومه.. تو پ زیهمه چ یبا
 مگه نه؟

 : تا ابدگمیو م دمیتکون م یسر
 یستی: ازم که دلخور نسروش

 نه سروشم-
ستاش شالم رو رو ارهیرو باال م د موهام رو باز  پسی... کلندازهیشونه هام م یو

سبونهیو من رو محکم به خودش م کنهیم سرشچ  کنهیموهام فرو م یرو ال ... 
 کشهیم یقیو با آرامش نفس عم

عالم رو از  یغصه ها یکنارتم همه  یکه وقت یدار ی: آخ ترنم... تو چسروش
 برمیم ادی

 زنمیم یلبخند
 یترس نگاهت رو خانم نمی: نبسروش

که  خورمیو تو ب*غ*لش تکون م چسبونمیم شیعضالن ی نهیسرمو به س شتریب
 بخنده زیر زیبر شهیباعث م
 ......یکنیم قرارمیب یدار یچه جور نی: جونم.. ببسروش

 شمیمهال ساکت م یصدا دنیجوابشو بدم که با شن خوامیم
شمهال سارا دختر من هم کم عذاب نک شد  ی... وقتدی:  سرت رونده  سط پ تو

چقدر براش سددخت و طاقت فرسددا  یدونیم یاون هم بعد از اون دوران نامزد
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 یسدخت پس داد... پسدرت تو یلیشدتباه کرد اما تاوانش رو خبود... درسدته ا
نامزد گل  یدوران  ته بود... آال گذشدد بد ن جذاب تر یکیکه بهش  و  نیاز 

ر که ه دونمیمدت باهاش خوش بود م نیدختراست سروش تو ا نیتر وشگلخ
 یها و ب ییجدا نیدختر من ا یخب برا یهم افتاد باالخره زنش بود ول یاتفاق
 راحت نبود ها ییاعتنا

...انگار نه شهیرو سرم خراب م ایدن یهمه  کنمیمهال حس م یحرفا دنیشن از
رو با  یقراریچون خودم ب کردمیانگار که من تا االن داشددتم سددروش رو آروم م

مه وجودم حس م بدنم  یو لرز شدددهیچرا سددردم م دونمی... نمکنمیه به 
 دنیرزام شددروع به ل... لبرهیگیوجودم رو فرا م یهمه  یبد ی..احسدددافتهیم
سراز کنندیم شکام   یبا همه وجودم زار بزنم.. حرفا خوادی.. دلم مشنیم ریو ا

به  باره  نامزد ادیمهال من رو دو نداخت...  هیآالگل و دوران  با سددروش ا اون 
ه حکم بشه ک یبرات دشمنتره نامزد کس یکه از هر دشمن یسخته که کس یلیخ

 رو برات داره یزندگ
 نیفقط اومدن هم ای.. لعنتای: لعنتگهیم تیحال من با عصددبان دنیبا د سددروش

 رو هم به ما زهرمار کنند و بعد گورشون رو گم کنند یخوش
 دنیناتاق.. با شد میبر ای.. خانومم.. ترنمم بزمی: عزگهیم یمتریبا لحن مال بعد

 شهیسر و ته فقط حالت بد م یب یحرفا نیا
که با ترنم نامزد بود  یاون پنج سددالسددروش: مهال خانومف پسددر من فقط  مادر

هم نتونسددت  تشیبا اون همه جذاب یخنده هاش از ته دل بود... دختر جنابعال
 با دخترت خوش نبود چوقتی.. سروش هرهیغم نگاهش رو بگ
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 ازش ممنون یبار بعد از مدتها کل نیاول یو برا شنومیمادر سروش رو م یحرفا
ه ک هیتیحما نیاول نیا یکرد ول تیاازم حم یلیمدت خ نی... درسددته اشددمیم

نقصددام قبولم داره.. هر چند  ی.. چقدر خوبه که با همه ادیبه چشددمم م یلیخ
 یادیز لیالاالن هم د نیبهشددون نگفته اما هم یچیسددروش در مورد بچه ه

 رهیخونواده نپذ هیبه عنوان عروس  یمن رو به راحت یوجود داره که هر کس
رو دوباره تو  یو خوشبخت یاون خوش خوامیدتها مسروش: االن بعد از م مادر
سم بب یزندگ سرم و عرو ست دخترت حرف م یایبعد تو م نمیپ شک .. یزنیاز 

و خودت ایلحظه ب هیکه خودش باعث به وجود اومدنش بود اما فقط  یشددکسددت
محکوم شددد... اونوقت  گ*ن*ا*هیکه چهار سددال ب یترنم... دختر یبذار جا

ه به ک ییدخترت وارد شددده در برابر ضددربه ها هیزندگکه به  یضددربه ا ینیبیم
 چهیوارد شد ه یدید یکه جنابعال یگ*ن*ا*هیاون دختر ب هیزندگ

 : ترنمگهیکه با ناله م نهیبیمن م یتو چهره  یسروش چ دونمیم
 یچینگو سددروش... ه یچی: هگمیم هیو با گر کنمیزحمت دهنم رو باز م به

 نگو
 : اما..........سروش

سددروش... چه  شددهیعوض نم یچی: با انکار ما هگمیهام م هیهق هق گر نویم
 یزمان زنت بوده و اگه...اگه هم اتفاق هیباالخره آالگل  میچه نکن میقبول کن

 تون افتاده باشه محرمت..................... نیب
سم م تونمینم یحت سخت  رهیگیجمله ام رو ادامه بدم... نف ستادن رو برام  و وا

خدا رو شددکر کنم که سددروش من رو گرفته و از افتادنم  تونمی... فقط مکنهیم
 کنمیوجودم احساس ضعف م ی.. با همه کنهیم یریجلوگ
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 ی: ترنم آخه به چه زبونگهیکاره ام سددروش با حرص م مهین یجواب حرفا در
 ینشددد.. به ک بمینصدد یچیبهت بگم.. تو اون دوران به جز حرص و جوش ه

 یتره .. اون دخفتادیمنو آالگل ن نیب یاتفاق چیکه ه یکن قسددم بخورم تا باور
 من نبود یبرا یچیع*و*ض*ی فقط اسما نامزد من بود رسما اصال ه

رو  بازوم ریو ز دهیتکون م یبا تاسددف سددر نهیبیمن رو م هیحالیکه ب سددروش
 رهیگیم

 یکنیخودت رو ذره ذره آب م یچه وضعشه.. چرا دار نی: آخه اسروش
 ادی... نفسم باال نمرسهیهام نم هیبه ر یژنیاکس چیرا هچ دونمینم

 نشونهیتخت م یو آروم رو برهیمن رو به اتاقش م سروش
 :حالت خوبه ترنم؟سروش
 :ترنم با توامگهیو م دهیتکونم م نهیبیرو که م سکوتم

 نم... راحد دت ... نفد دس بکد دشدم دتوینمد -
: گهیبا ترس م ادیه باالخره به خودش مو بعد از چند لحظ کنهیزده نگام م بهت

 بکش ترنم... قینفس عم
 ژنیاکس کنمیم یو سع کشمینفس م قیشده.. عم ینجوریچرا حالم ا دونمینم

 هام بفرستم هیرو با همه وجودم به داخل ر
 ادامه بده نجوریگلم... نفس بکش... هم نی: آفرسروش

و پنجره رو تا آخر  رهیقش ماتا یبه سددمت پنجره  زنهیکه داره حرف م همونجور
 کنهیباز م

 نکن دختر تیسر و ته اذ یحرف ب یسر هی: خودت رو به خاطر سروش
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 یو هول هولک دارهیپارچ آب رو از کنار تخت برم زنهیکه داره حرف م همونطور
خورده  هیو به زور  ستهیمیجلوم وا ادیم عیسر یلی... خهیزیریآب برام م وانیل هی

 دهیم آب به خوردم
 زم؟ی: حالت بهتر شده عزسروش

حس  ادیکه به داخل اتاق م یتازه ا یو هوا کشددمیکه م یقیعم ینفس ها با
 جون گرفتم کنمیم
 دمیتکون م یضعف سر با

 : خوبهسروش
فکر نکن به جز  یچی: به هگهیو تو گوشددم زمزمه وار م کنهیب*غ*لم م آروم

 ؟یفردا.. فردا که قراره مال من بش
 شنومیقلبش رو م یتند تپشها یصدا

 سروش؟-
 : جانم؟سروش

 تو رو از من جدا کنند؟ تونندیاونا که نم-
 کنهیومن رو از ب*غ*لش خارج م رهیگیرو م بازوهام

که تو رو  دمیاجازه رو نم نیا چکسی: معلومه که نه... نه تنها اونا به هسددروش
ضا ص ستیار ن.. قررنیبگ تیاز من جدا کنند.. اونا فقط اومدن ر  یاتفاق خا

 فتهیب
وضددع من  دنیو با د شددهیوارد اتاق م یاشددک یلحظه سددها با چشددما نیهم تو
 کاریبا حرفاشددون چ خبرایاز خدا ب نی.. ببزمیدلت عز یواسددده  رمی: بمگهیم

 ومدهیبه ما ن یباهات کردن... انگار خوش
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حالت صددورتش  هوی کنهیبه سددروش نگاه م زنهیجور که داره حرف م نیهم
سروش مشهیعوض م سمت  سرم رو به  ص زیچ یول چرخونمی.. متعجب   یخا

 نمیبینم
شکاش رو پاک م سها سمت ما م کنهیا سهیبه ما م نکهی.. همادیو به   کنار من ر

شس رو دورگردنم حلقه م نهیشیم ست سروش هم با مهربونکنهیو آروم د من  ی.. 
 کنهیو سها رو ب*غ*لل م

سراز گهیقطره د هی یدر خوددار شیسع یبا همه  سها شماش  شک از چ  ریا
 نیرسیبهم م نیخوشحالم که شماها بعد از مدتها دار یلی: خگهیو م شهیم
 چسبونهیبه من و سروش م شتریخودش رو ب و

ضع هی نکهیاز ا بعد سروش ولمون م میموند تیخورده تو اون و و  هکنیباالخره 
 : سهاف بهتره ترنم بخوابهگهیم
 ادیمن خوابم نم یول-

 یتا فردا سرحال باش یبخواب دی.. بامیندار ادی: خوابم نمسروش
 اما....-

 یاستراحت کن دیبا دهی.. رنگ و روت پرگهی: سروش درست مسها
جازه نم برادر به زور مجبورم م دنیو خواهر ا ندیحرف بزنم و  که دراز  کن

 یستیتو تنها ن زمی: عزگهیو م ندازهیروم م یزیچ یبکشم... سها با مهربون
 شهیخورده تار م هیچشمام  یجلو کنمیم احساس
 اری: اشک زن من رو در نسروش

 کنهیو موهام رو نوازش م نهیشیکنار تختم م سها
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 رهیگیو دستم رو تو دستش م نهیشیهم اون طرف تختم م سروش
 رهیگیم خندم

 من حالم خوبه دیکنیرفتار م ینجوریشما چرا با من ا-
 یتا بهتر بش یحت کناسترا دی: پس باسروش

سها نگاه م مظلومانه سها با باال کنمیبه  شاره م یکه  اون  :گهیو م کنهیسرش ا
 ؟ینیبیم یزیباال چ

ض ریپس بگ شهیکه خر نم ینیبی: مگهیو م خندهیم سروش افه بخواب و حرف ا
 هم نزن

 ادیمگه زوره؟.. خوابم نم-
 : آره زورهگنیو سها با هم م سروش

.. به جون خودت ادیکن که خوابت م نیند و به خودت تلق: چشددماتو ببسددها
 دهیجواب م
 ؟یذاریم هی: چرا از جون زنم ماسروش

شمام رو م یب سها چ سروش و  شن و ف الیخیتا کم کم ب بندمیتوجه به  کر من ب
ام رو چشم نندیبی.. سها و سروش که مکنهیخورده درد م هی.. سرم دمیکنند خواب

روش رو س یرفتن ندارن.. دستا رونیقصد ب نکهیا اما مثل شنیبستم ساکت م
 نندمویکنارم م درکه نوازشگونه در حال حرکته.. اونق کنمیسرم احساس م یرو

 شمیغافل م ایو از دن شهیخواب مهمون چشمام م یجد یکه جد
***** 

 &&سروش&&
 د؟ی: فکر کنم خوابسها
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 دهی.. آره خوابسیه-
 شه داریممکنه ب میبر رونی: بهگیو م کنهیدست به در اشاره م با

سمت در م دهیتکون م یسر سها چشماش  یترنم رو از جلو ی.. موهارهیو به 
سه ا شهیو خم م زنهیکنار م سط راه متوقف  شیشونیبه پ یتا ب*و* بزنه اما و

سمت در اتاق  رهیگیخودش رو م یشدن ترنم جلو داری.. از ترس بشهیم و به 
 نهیبیر منتظر خودش مد ی... سها رو جلوکنهیحرکت م

 ؟یینجای: تو که هنوز اگهیو م بندهیدر اتاق رو م آروم
 میبر گهی: گفتم با هم دسها

 میباشه.. بر-
 کنهیشلوارش م بیرو تو ج دستاش

 از ترنم دفاع کنه نجوریمامان ا کردمیفکر نم-
.. هر چند ترنم رو هم کنهیم ی: قبول کن مامان به خاطر پسددراش هر کارسددها

 وست دارهد
 شناسمشیآره م-

جر و بحث پدر و مارشددون رو هم  یصدددا رنیم نییکه از پله ها پا نجوریهم
 شنونیم

 ؟یکردیدر رو براشون باز م دی: نبامادر
 : درست نبودپدر

 ی: تو هم که فقط به فکر رفتار انسان دوستانه هستمادر
 : ساراپدر
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همه دخترم  نیکه ا ییتو یچی.. اصال سروش ه؟یدی: حاال سروش رو ندمادر
ند یکنیدخترم م با خودت فکر نکرد هی.. یدیحال ترنم رو   فردا چه یلحظه 

با د نیا یبرا یروزه مهم مهال و آرش حال و روزش خراب  دنیدختره ممکنه 
 بشه

 دیبا کاریچ یگی: مگهیو م کشدددهیبه سددرش م یدسددت یبا کالفگ پدرش
شون مکردم؟یم شت در نگه شتمی... پ  میخره نون و نمک هم رو خورد.. باالدا

 سمیدو نفر بنو نیا یگ*ن*ا*ه آالگل رو که به پا تونمینم
: حالش گهیم عیو مادرش سددر شددنیبلند م عیسددر دنشیو مادرش با د پدر

 چطوره؟
 دی: به زور خوابسها
سرش رو بنندیشیمبل م یرو یبا ناراحت همه ستاش م نی..  شم رهیگید اش و چ
 بندهیرو م
ما ا رمیخودم بگ نیجشدن کوچولو ب هیامشدب  خواسدتمیو بگو که م: من رمادر

 خراب شد زیهمه چ
 کنهیو چشماش رو باز م زنهیم یلبخند

که  هیهمون طور زیخراب نشددده... همه چ یزی: مادر من چکنهیزمزمه م آروم
 فردا رو خراب کنه تونهینم یزیچ چیه دیباشه.. خودتون رو نگران نکن دیبا
لند ب یبا صدا شهیسرحال تر از هم اوشیو س شهیدر سالن باز مموقع  نیهم تو
 میدیخونه د ی: به به.. چه عجب باالخره آقا سروش رو توگهیم

 یبرداشت یری: امروز باالخره دست از سخت گدهیو ادامه م زنهیم یچشمک بعد
 ؟یکنیناز م یهنوز دار ای یزنت بخر یحلقه برا هیکه  یداد تیو رضا



wWw.Roman4u.iR  1982 

 

 میآرومتر... ترنم رو به زور خوابوند اوشی: سمادر
مبل  یکه همه شددون گرفته و عنق رو کنهیبا تعجب به همه نگاه م اوشیسدد

 گنینم یزینشستن و چ
 ؟یچرا واستاد نی: بشکنهیحرص زمزمه م با
بودن  نجایا ایبفهمه ک اوشی.. مطمئنه اگه سدددهیپاهاش رو تکون م یکالفگ با

 شهیم یعصبان
 ؟یزد ی: سروش دوباره چه گندگهیو م ندازهی مباال ییابرو اوشیس
 گهینم یچیه چکسیه
 : ترنم چش شده؟اوشیس

... 
 ستین یزیمادر... چ نی: بشمادر
پس چرا به زور  سددتین شیزی...اگه چ؟یچ یعنی: گهیو م نهیشددیم اوشیسدد

 نشیخوابوند
.... 

 نیگینم یزیچ چکدومتونیشده؟... چرا ه یچ گمی: مگهیم یعصب اوشیس
 گفت.. آرومتر یمامان چ یدی:اه.. مگه نشنگهیبا حرص م سها

 افتاده؟ ی: سها تو بگو... چه اتفاقاوشیس
 ندازهیبه پدر و مادرش م ینگاه سها

 ارهیاز ماجرا سر در م اوشیزود س ای رید دونندیم کنندیکالفه بهم نگاه م یهمگ
 ........ای یگی: سها مگهیبا حرص م اوشیس
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: پدر و مادر آالگل پرهیم اوشیو وسددط حرف سدد کنهیر زبون باز مبه ناچا سددها
 اومده بودن

 گنینم یزیهم چ هی.. بقشهیساکت م هوی اوشیس
شغاال رو پرت کردکنهیآروم زمزمه م قهیبعد از چند دق اوشیس  رونیب نی: اون آ
 .. مگه نه؟گهید

... 
 : نه سروش؟اوشیس
 دهیمفقط با تاسف سرشو تکون  اوشیجواب س در

 هستن یمحترم یچه وضعه حرف زدنه... آرش و مهال آدما نیا اوشی: سپدر
 : محترم هستن؟گهیبا داد م اوشیس

 اوشی: سپدر
ار ب فیکث وونیح هیمحترم بودن  ااگه اون ع*و*ض*ی نیراسددت ی: آقااوشیسدد

 ما یهمه  هیکه گند بزنه به زندگ دادنیجامعه نم لیو تحو اوردنینم
 سنینویپدر و مادر نم ی... اشتباه بچه رو که به پانییپا اری: صداتو بپدر

 : اشتباه؟دهیادامه م یبلند یو با صدا شهیاز جاش بلند م اوشیس
صبان با شو مگهیو م زنهیبه مبل م یلگد تیع سم شتباه... او نیذاری:هه.. ا ن ا

 دختر اشتباه کرد که زن جوون من رو پرپر کرد
مه  با ند ادا له گهیجملش رو م یپوزخ با اون دخترخا ع*و*ض*ی تر از  ی: 

 خودش
 ایکنیحرص نخور.. آخر سکته م نقدریا زمیعز اوشی: سمادر

 رهیگیدستاش م نیو سرش رو ب نهیشیم نیزم یرو یبا ناراحت اوشیس
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 شه؟ی: حرص نخورم؟.. مگه ماوشیس
مه م نیو غمگ ذارهیپاش م یرو رو سددرش لک زده برادهیادا غرغر  ی: دلم 
 یبرا ...اشیمهربون یشدناش.. برا یعصبان ی.. برادناشیخند ی.. براکردناش

که  فتمیرانه مت ادی... رمیگیم شیآت نمیبیوقتا که ترنم رو م ی.. بعضددتاشیمظلوم
... دیخندیسها و ترنم م یطنتایو به ش نشستیساکت و آروم کنارم م یچه جور

 تون جا خشک کردهقبرس ی نهیتو س یمادر بچه هام باشه ول دیزن من االن با
باال م سددرش با غمگ ارهیرو   هیمن چ فی: تکلگهیلحن ممکن م نیتر نیو 

مان... دلم هوا تا ک یما بار دلتنگ دیبا یزنم رو کرده..  عد از هر   ی هیراه یب
شق م سنگ قبر ترانه درد و دل کنم... دلم ع شم و با  شت زهرا ب لم ... دخوادیبه

 خوادیپرپر شدم رو م ی .. دلم ترانهخوادیدختر آرزوهام رو م
 کنندیهمه متاثر نگاش م

 شهیم ریسها سراز یاز چشما اشک
 هی: بعد شددماها باعث و بانگهیو م شددهیبلند م نیزم یبا حرص از رو اوشیسدد

 نیراه داد تونیها رو تو خونه و زندگ یبدبخت نیتمام ا
به پدرش ادامه م بعد سددر  ریز نایا یهمه  دونمیبابا من م ندی: ببدهیخطاب 

 نیو ا میرو خورد گهیشماست.. احترام به دوست و آشناهه و نون و نمک همد
 حرفا رو از حفظم

 اوشی: سمادر
سددرم  زایچ نیباشدده من ا ادتونی ی: ولدهیتوجه به مادرش ادامه م یب اوشیسدد
ا طرف نیرو ا فیکث یاون زالو یآشنا ای...اگه باز هم هر دوم از اقوام دور شهینم
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دختره  نیکه برخوردم مثل شماها باشه... مجازات ا کنمینم ینیضمت چیه نمیبب
 ..ستین یچیکه سر ماها آورد ه ییدر برابر بالها

 رهیاز تموم شدن حرفش با خشم به سمت پله ها م بعد
نهیرو درک م اوشیسدد مه  زی.. طعم تلخ مرگ عزادیز یلی.. خک با ه  یرو 

ب فتهیترنم م ادیتازه تحمله...  رقابلیکه غ دونهیو م دهیوجودش چشدد اال که 
 دهیخواب

در اتاقت رو محکم بهم نزن  اوشی: سگهیم یو با ناراحت کنهیرو بلند م صداش
 ترنم خوابه

 دنیو باز به راهش ادامه م کشهیم قینفس عم هی.. ستهیمیوسط راه وا اوشیس
عد با خشددم م اوشیاز رفتن سدد ب  یجلو گهید چوقتی: فرزاد هگهیمادرش 

 دفاع نکن فهیاون قوم و طااز  اوشیس
 : سارا جان من..........گهیو م شهیبلند م پدر

و  یماها عمل کرد یتر از همه  یمنطق شهیتو هم دونمیفرزاد.. م دونمی: ممادر
که  نی.. سروش رو نبشهیمنطق سرش نم اوشینبوده اما س لیدل یکارت ب چیه

شهیاالن ترنم پ شته  ش  نی.. هرچقدر ایدیو دسروش ر یخودت که رفتار گذ
کمرنگ  بدتمام اون خاطرات  دنشددونیاالن با بهم رسدد دنیدو نفر عذاب کشدد

 ترانه رو از دست داده اوشیاما س شهیم
 کنهیو سکوت م نهیشیم پدرش

 زنمیخورده آروم بشه خودم باهاش حرف م هی اوشیس نیبابا بذار-
 اومده شیپ تیوضددعبه  یو همه شددون با ناراحت گهینم یچیه چکسیه گهید

 کنندیفکر م
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**** 
 &&ترنم&&

ش تو ستم و با کنجکا نیما ش  میارد دونمی... نمکنمیبه جاده نگاه م یسروش ن
و مدام برام ابرو  دهیجوابم رو نم پرسددمیهم از سددروش م ی.. هر چمیریکجا م
آورده...اون از امروز صددبحش که چنان من  ری..باز من رو مظلوم گندازهیباال م
هم از االنش.. صبح که  اونکرد که سکته کردم  داریاز خواب ب ادیداد و فر رو با

عد حرفا.. ب لیقب نینکرده و از ا دارمونیب یشددده چرا کسدد رید گفتیآقا مدام م
شت ییاز اونجا میدیفهم ضر دا صبح قرار مح ش میکه  ل کرده گ طنتشیسها باز 

به  یحسددابضدددحال درسددت و  هیکرده بود تا  یبود وسدداعت رو دسددت کار
شد هر چند بعدش  سروش  هیسروش بزنه که موفق هم  صل هم از  کتک مف

 که میبود ریسددروسددش گ دنینوش جان کرد... بعد از اون هم سددر لباس پوشدد
مخالف بود و لباس اسپرت تنش کرده بود  یسروش طبق معمول با لباس رسم

که  رونیب یایلباس ب نیمحاله بذارم با ا گفتیو داد م غیو مادر سددروش با ج
روش به کار س یشد که کار میتسل مادرس هیمن و بق هیونیآخر سر هم با پا در م

و محل سروش هم  کردیغرغر م رلبینداشته باشه.. هر چند تا خوده محضر ز
که  ییخورده حق داشددت آخه آقا نه کراوات زد نه لباسددا هی... هر چند دادینم

 زه کتش هم اسددپرت بود هر چندمامانش از قبل براش گرفته بود به تن کرد.. تا
سددروش خان زبل طبق معمول از خرده  نیاما ا کردینم یمن که فرق یواسدده 

سالم به در بود... درباره  شاتیفرما س یمادرش جون  ضر هم که  دنیر به مح
 هیبق یول مینگم چون من و سددروش زودتر از همه آماده بود یزیبهتره چ گهید
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بودن... من  یزیچ هیکردن  دایو در حال پ دنیدویطرف و اون طرف م نیمدام ا
سروش مدام حرص م خندم شتریب د ش رمونی... از بس دخوردیگرفته بود اما 

همه بودن به جز عروس و دوماد...  یعنی..میدیبه محضددر رسدد رتریکه از همه د
مراسم عقدمون تو محضر سوت و کور باشه اما با وجود ماندانا و  کردمیفکر م

دن پدرم و ی.. بماند که از دمیبود یدام در حال خنده و شدددم مانیمهران و نر
 یادیز دیبرده بودم... شددا ادیشدددم.. اونا رو کال از  ریغافلگ یلیمونا و طاها خ

شون کردم ول ش شدم که فرامو شونیاز د یبد  شدم..  دن شحال  اونقدرا هم خو
 زیچ هیاز  نایا یبا همه  دونمیخودم هم نم شددمیم یدارم آدم بد کنمیحس م

 یلی... هر چند حضور پدرم خدادیاز بودنشون آزارم م شتریمطمئنم نبودشون ب
ص یپناه یحس ب شدیباز باعث م یول کردیم تمیاذ ست نده... بع وقتا  یبهم د

 تونمیازشون دور باشم نه م تونمیشدم.. چون نه م وونهیکه د کنمیبا خودم فکر م
و طاها دوباره بحث سددهام کنم... بابا  یدر کمال آرامش زندگ کشددونیدر نزد

و ر شددونمیپر ی افهیق یو خونوادش وقت سددروشکه  دنیشددرکت رو وسددط کشدد
باز  یلاتفاقا و نیدادن با تمام ا صلهیبه شدت مخالفت کردن و به بحث ف دنید

شدم.. بعد از مدتها پ مانیبود... چون با نامزد نر یروز خوب شنا  رو هم  مانیآ
نه وار دورم مدمید با من مثل  یو خونواده  دیچرخی.. طاهر پروا سددروش هم 

از قبل از انتخابم  شددتریب گذرهی...هر لحظه که مکردنیبرخورد م هاشدداهزاده 
ستمینم چوقتیکه ه دونمیرو خوب م نی.. اشمیمطمئن تر م سروش تون  بدون 

شددبانه ام باز هم  ی... با تمام خاطرات بد گذشددته و کاب*و*س هاارمیدووم ب
 و نشاط هستم دیپر از ام کنمی.. حس مکنمیم یاحساس خوشبخت
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ش سرم ش ی شهیرو به  و  دهینفر بدجور آزارم م هی هیخال ی.. جادمیم هیتک نیما
همه دور و برم رو شلوغ کرده بودن  نکهیبه جز مادرم.. با ا ستین یاون هم کس

 ومدیاما باز هم نبودنش به چشم م
شمم سروش م چ ض.. بشهینگ تر مو که لحظه به لحظه پرر فتهیبه لبخند   یع

که زن سروش شدم.. بدون  شهی.. هنوز باورم نمکنهینگام م یچشم ریوقتا هم ز
ما همه ا زهیبهم بر زیو همه چ فتهیب یاتفاق هی.. مدام منتظر بودم یدردسددر چیه
 یو قانون یسددمگذشددت و تموم شددد واالن من به طور ر یو خوشدد ریبه خ زیچ

 همسر سروش هستم...
صدا رمیگیمو گاز مشدت ذوق لبا از سروش فک ریبلند نزنم ز یتا با  ر خنده و 

 کنه خل شدم
 هیخداحافظ هیبا همه  عیسددروش سددر میاومد رونیاز محضددر ب نکهیاز ا بعد

سر  کنم به زور من رو یخداحافظ هیاجازه بده من با بق نکهیکرد و بدون ا یسر
ماشدد تارا نیسددوار  به رف با خنده  و من  دنکریسددروش نگاه م یکرد... همه 

 نمدارم مطم یخوب یلیکنم... هر چند احسددداس خ کاریچ دیبا دونسددتمینم
 برهینم یبد یسروش من رو جا

 کنه؟یداره فکر م ی: خانوم من به چسروش
... هشدددیم بمیکه در کنار تو داره نصدد یهمه خوشددبخت نی: به اگمیلبخند م با
ه با خواب ک هیباشددن...  یافتنیدسددت ن یایرو هی ایقشددنگ نیا یهمه  ترسددمیم
 برن نیازب هاشییبایز یشدنم همه  داریب

 رهیگیو دستم رو تو دستش م کنهینگام م یمهربون با
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ط .. فقیواقع هی... واقعهیواقع زیهمه چ زمی: عزگهیلحن ممکن م نیمتریمال با
و که من و ت دهیوقت اون رسدد گهیشددک نکن.. د زیچ چی.. به هیباورش کن دیبا

 میرو بچش یخوشبخت هیواقع هیو معن میکن یهم زندگ
 شمیم رهیخ رونیو به ب رمیگیحفظ لبخندم نگام رو ازش م با

 ؟یبریم ی: سروش منو کجا دارپرسمیبار ازش م نیهزارم یبرا
 خانوم خانوما رهی: اگه بگم که مزش مکنهیزمزمه م طنتیش با
 شهیکه باعث خندش م ندازمیبهش م عینگاه سر هیحرص  با
 ... مگه بدون حضورم؟یداشته باش کیکوچ هیمهمون هیبود امشب مگه قرار ن-

 شه؟یمن و تو هم م
 <شهی: چرا نمگهیو م ندازهیباال م ییابرو

 سروش-
 : جونم کوچولوگمیخودم م هیشب
 ؟یبری.. بگو منو کجا مگهینکن د تمیاذ-

 داره دنیپرس نمی.. اگهید دزدمتی: دارم مسروش
 زنمیحرف نمباهاش  گهیو د کنمیم یاخم

 من باهام قهر کرده؟ ی: جوجو وچولوسروش
... 

 شده ها نایجوجو خشمگ نیا هیشب افتی: قسروش
.... 

 یترنم سروش
... 



wWw.Roman4u.iR  1990 

 

 ی: خانومسروش
 زنمیباهات حرف نم میریکجا م یتا نگ-
 : واقعا؟گهیو م رهیگیخندس رو م یزور جلو به

 وم: اوهگمیو م کنمینگاه م رونیبه ب نهیبه س دست
 ی: االن که حرف زدسروس

 : سروشگمیم غیج با
 شهیخنده منفجر م از
 نمیخونمون رو بب میاالن بر خواستی... من دلم میبد یلیخ-

کهیدر مورد ا یول زمیعز ینیبی: اون رو هم مسددروش جا م میاالن دار ن  میریم
 نپرس یچیه
 آخه چرا؟-

 زهی: چون سورپراسروش
 شه؟یم یچ یپس مهمون-

وقته نرم عوض شددده بود  یلیدر کار نبود.. خ یا ی: از اول هم مهمونشسددرو
 بهت نگفتم یچیداشته باشه ه یبرات تازگ زیهمه چ خواستمیچون م یول
 میریامشب خونه نم یعنی-

دنج و با حال ببرم که فقط  یجا هیتو رو  خوامی: نه کوچولو.. امشددب مسددروش
 خودمه یمخت  خانوم خانوما

 کنم کاریچ دونمینم ی... از شدت کنجکاوکنمینگاش م شوق و ذوق با
 !؟یی: آقاگمیو م کنمیسرمو کج م تیمظلوم با
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 ینجوریا ی...اگه بخوایکنیم یجرزن ی... دارمای: نداشددتگهیو م کنهیم یاخم
 مایسالم به مقصد برس دمیقول نم گهید یدلمو آب کن

.. با خنده بنمیرو تو چشددماش م ی... برق خوشددحالگمینم یچیو ه خندمیم
 شهیم رهیو با عشق تو چشمام خ کنهیپخش رو روشن م

 ایدیجلوت رو نگاه کن پسر.. حاال به کشتنمون م-
 شهیم رهیو به رو به رو خ هیگینگاش رو از من م یلیم یب با

 دونمیتو چشماتف قدرشو م دیآرومتف خورش یایمعصومتف دن لبخند
 : ترنم؟!سروش

 دونمیلبهاتف قدرشو م وریشهر تفیمرداد یدستا تفییخرما یموها
 جانم-

 ب*و*سم یدستاتو م فیامیدن فیامیخانوممف من با تو آروممف رو دمفیخورش
 دوستت دارم یلی: خسروش

 زهیریکه قلبم م گهیبا احساس م چنان
 ب*و*سم یدستاتو م فیامیدن فیامیخانوممف من با تو آروممف رو دمفیخورش

 یکن که فکرش رو یاز اون شتریب یلی.. خادیز یلی.. خییمنم دوستت دارم آقا-
 یخوان یبا لبخند م فیبندیچشماتو م فیجذاب فیمغرور فیمحجوب فییبایز
 باستیز ما یایدن مفیخونه پابرجاستف ما با هم خوشبخت نیا فیینجایا یوقت تا
 کنهیآهنگ م یلبخند شروع به زمزمه  با

 ب*و*سم یدستاتو م فیامیدن فیامیف روخانوممف من با تو آرومم دمفیخورش
و نوک  برهیدسددتم رو باال م کنهیکه داره آهنگ رو با خواننده زمزمه م همونجور

 ب*و*سهیانگشتام رو م
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 ب*و*سم یدستاتو م فیامیدن فیامیخانوممف من با تو آروممف رو دمفیخورش
 خواننده رو ی.. انگار صددداشددمیسددروش م یو غرق صدددا بندمیرو م چشددمام

 خونهیمن م یعشقمه که واسه  یصدا شنومیرو که م یی.. تنها صداشنومینم
 دونمیتو چشماتف قدرشو م دیآرومتف خورش یایمعصومتف دن لبخند

 دونمیلبهاتف قدرشو م وریشهر تفیمرداد یدستا تفییخرما یموها
 ب*و*سم یدستاتو م فیامیدن فیامیخانوممف من با تو آروممف رو دمفیخورش

 کنهیزمزمه م یلحن خاص و قشنگ هیرو با  خانومم
 ب*و*سم یدستاتو م فیامیدن فیامیخانوممف من با تو آروممف رو دمفیخورش

 یلی: خاطرت خگهیو م کنهیتموم شدددن آهنگ فشددار آروم به دسددتام وارد م با
 خوامتیچقدر م یترنم... هنوز مونده که بفهم زهیعز

: ممنونم سدروش.. بابت گمیبونش مو غرق در نگاه مهر کنمیرو باز م چشدمام
 یهمه احسددداس خوشددبخت نیوقت بود که ا یلیازت ممنونم... خ زیهمه چ

 نکرده بودم
 تشددکر کنه تو دیکه با یچون اون کسدد سددتیبه تشددکر ن یاجی: احتسددروش

 هیکه بهم زندگ ییتو باشددم.. تو یقدردان محبتها دیمنم که با نی... ایسددتین
وجودم  یرو با همه  یخوشددبخت هیعم واقعط یو باعث شددد یدیدوباره بخشدد

 بچشم
 ایردک رییتغ یلی:خگمیم طنتیبا ش رهیگیسروش خندم م رییهمه تغ نیا از
 بار هیخوب شددم؟... بپا  یلیشدددم؟... خ ی: چه جورگهیاعتماد به نفس م با

 ندزدنم
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 ی.. به قول سددها نمونه یخوب شددد یلی: آره.. خگمیو م شددمیم رهیخ رونیب به
بول مورد ق دیشا یادامه بد تیلیبه زن ذل نجوری...اگه همیواقع لیزن ذل هیبارز 

تو رو بدزده دو  یشدنت هم نگران نباش هر ک دهی.. در مورد دزدیبنده واقع بش
 دهیو برگشتت م شهیم مونیروزه پش
 ل؟یزن ذل یگی: بچه پررو... به من مگهیگرد شده م یبا چشما سروش

ش لبخند یاما با اخم تصددنع رهیگی... خندش مدمیسددرمو تکون م تیمظلوم با
له اون جغ یچه جور نی:ِا... ِا... ببگهیو با غرغر م کنهیم یرو پشت لباش مخف

 داد ادیبد بد  یزایخانوم به زنم چ
 بدبد؟ یزایچ-
ها با سدد یحق ندار گهی: سدداکت... دگهیم هیکه معلومه مصددنوع یتیعصددبان با

 داره ی... برات بدآموزیبگرد
 گردمیبا ماندانا م یی: چشم آقاگمیم ونطیش
با نمک با نده غلط کردم عز ای: گهیم یلحن  با همزمیخدا.. ب ها  نی... تو  سدد

ماندانا خانومف دوستت به خون بنده تشنه هست  نیبه نفعه منه.. ا شتریب یبگرد
 یبنده رو ناکار کن یبده بزن ادتی یزیچ هی هوی ترسمیم
شانس هم که دهیش همونطور با غرغر ادامه مسرو یول کنمیخنده نگاش م با  :

 من هستن هیدشمن خون انتیندارم همه اطراف
باش.. اگه اذ یلیپس خ- قب خودت  ما گزارش م یکن تیمرا  انیتا ب دمیحت

 حسابت رو برسن
 ؟یگردیبه روال گذشته برم یدار نمیبی: نه مسروش

 باشه تیراننده حواست به رانندگ یآقا-
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 راننده؟ یگی: به من مسروش
 اوهوم-

 ه؟یمال ک نیماش نی: بعد اسروش
 کارت کنه یاز کار ب گمیبهش م یباش یبد یمال آقامون .. تازه اگه راننده -

شب که اسروش سه  یراننده لقمه  یاقا نی: ام  ادتی شهیهم یچپت کرد وا
 ؟یریکه آقات رو با راننده اشتباه نگ مونهیم
 اد؟یلت م: دگمیلحن ممکن م نیمظلومتر با

 دهیو محکم دماغم رو فشار م ارهیرو باال م دستش
 یآ-

 کن؟یم یدار کاری: چگمیو م کنمینگاش م خشن
 ..خورمیمظلومت رو م ی افهیگول اون ق ی: فکر کردگهیو م خندهیغش م غش

مظلوم  یچهره  نیپشت ا دونمیندونه من که خوب م ینه خانوم خانوما...هر ک
 دهش میبدجنس قا طونیش هی
خوب  ادیز شددبیخورده بخواب.. د هی زمی: عزگهیجوابشددو بدم که م خوامیم

 کنمیصدات م میدی.. چشمات بدجور سرخ شده.. رسیدینخواب
 که بغض میاما اجازه نم شهیسروش بغض تو گلوم جمع م هیهمه مهربون نیا از

صدا شده تو گلوم تو  سته  ش و  مکنیرو م میسع یبذاره.. همه  یریمن تاث ین
 ؟ی:آخه پس تو چگمیتو صدام م یلرزش چیون هبد

سته نسروش صدات مستمی: من خ شدم  سته  و  یتا تو برون کنمی.. هر وقت خ
 من بخوابم
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 دونمی: من که مقصد رو نمگمیم طنتیش با
 .....ایگی: راست مگهیم زنهیم شیشونیبه پ یضربه ا آروم

 تا......... میریم میخب پس بگو کجا دار-
نگ.. نمگهیو م پرهیحرفم م وسددط خانوم زر زبون من  ریاز ز یتونی: بخواب 

کل  پپس برهی... تازه من که از شدت ذوق و شوق خوابم نمیبکش رونیب یچیه
 کنمیم یر خودم رانندگ ریمس

ش کنمینگاش م زونیآو یلب و لوچه  با ضرب م طونیکه آقا با   زنهیرو فرمون 
 ندازهیو برام ابرو باال م

رصم ح شتریو ب شهیآقا بلند م زیر زیر یکه خنده  خندمیمام رو محرص چش با
فل  ایاز دن یکه ک فهممیخودم هم نم خورمی.. از بس حرص مارهیرو در م غا

 رمیفرو م یو واقعا به خواب آرامش بخش شمیم
****** 

 شمیم داریدست سروش از خواب ب یتکون ها با
 : هوم؟گمیو م کنمیباز م مهیرو ن چشمام

 شو ادهی: پوشسر
 م؟یدی: رسگمیو م کنمیچشمام رو باز م جانیه با
 : هنوز نهگهیو م خندهیم
 ؟یچ-

 میبر ادهیپ دیراه رو با ی هی: بقسروش
 نه؟!-
 : آرهگهیم طنتیش با
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 روقتهیشو کوچولو... د ادهی: پگهیکه م رمیبهش م یغره ا چشم
گاه م شددمیم ادهیپ نیماشدد از به اطراف ن مکنمیو  جا برام غر.. ه و  بهیه 

 شده کیناآشناست... هوا هم که تار
 ساعت چنده؟-

 ازدهی:سروش
 خسته ام یلیخ-

 باهات کار دارم یلی... امشب خخودی: بگهیبا خنده م سروش
 ریز نهزیم یمن پق ی افهیق دنی.. سروش با درنیگیم شیهام از خجالت آت گونه

 کنمیخنده و من با اخم نگاش م
شده.. وقت یلیخ افتی.. ق؟هی: خب چسروش شیخجالت م یبامزه   یلیخ یک

 یشیم یخوردن
 ؟یچ یعنی ی... خوردنتیترب یب-
 من رو با خودش یبعد با خونسرد رهیگیو با خنده دستم رو م ادیسمت من م به

 من باشم و تو و نکهیا یبعن ی: خوردندهیو به حرفش زدنش ادامه م کنهیهمراه م
 بعد من......... رختخواب گرم و نرم... هی

سروش بس کن... خشهیخودم پاره م یکه هنجره  زنمیم یغیج چنان  یب یلی: 
 یشد ایح

 بشم ایح یکنار تو ب خوادی... دلم می: زنمگهیو م خندهیغش م غش
 یهست ایح یب نقدریدر مالعام هم هم دایتو جد-

 ایکنیم یانصاف یب یدار گهید ی:خانمسروش
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 کنم؟یم یانصاف یمن ب-
 دهیسرش رو تکون م تیمظلوم با

شمامو ش شبیبود د یبعد اون ک گمیو م کنمیم زیر چ شت  و  ردکیم یطونیدا
 دیاز راه رس اوشیس

 ه؟یمن چ ریبد موقع اومد تقص اوشی: سگهیو با غرغر م رهیگیرو از من م نگاش
 یکه تو سالن داشت یگیم یمگه آشپرخونه اتاق خوابته... اصال اون روز رو چ-

 دنیمامان و بابا سر رس هوی یکردیو*سم مب*
 تو اتاق یایب ینشد یراض کردمی: آخه هر کار مگهیو م خندهیهر م هر

 یستی: تو آدم بشو نگمیم دمویتکون م یتاسف سر با
سه  گهیداده بود د ایسوت نیچند روز از بس از ا نیا تو شده بود..  یهمه اد یوا
 دیاما اون بدبخت هم کم کم فهم دومیبراش چشددم و ابرو م یپدرش ه لیاوا

 ستیبهش ن یدیام گهیکه پسرش از دست رفته و د
باعث  نینازکه و هم یلی... مانتوم خ فتهیبه تنم م یلرز وزهیکه م یباد سددرد با
 احساس سرما کنم شتریب شهیم

 : سردته ترنم؟سروش
 خورده هیاوهوم.. -

 خورده سردته؟ هیفقط  ی: مطمئنسروش
 خورده هیاز  شتریخورده ب هی: خب گمیخنده م با

دوشددم... با  یرو ذارهی... آروم مارهیو کت اسددپرتش رو در م خندهیهم م اون
ص فتمیصبح م ادیکتش دوباره  دنید سروش خوردیم یکه مادرش چه حر  که 
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شهیلباس م نجوریداره ا سروش با بخند به کت روپو شم نگاه م ی...  .. نهکیدو
 کنهیصبح فکر م یجراانگار اون هم داره به ما

شما با و بعد از چن لحطه مکث هردومون با هم  شهیم رهیخندون بهم خ ییچ
 میخندیم

 میخل شد کنهیفکر م نهیما رو بب یکی: سروش
 گهید میخوش یآره واال... الک-

 یدهم ج یلی.. من که خیخوش یگفته الک ی: کگهیو م کنهیم ییکوچولو اخم
 و خوشحال نباشم یرم باشتو کنا شهیخوشم.. مگه م یجد

 سرخوش یآقا یوقت سرما نخور هیحاال -
 ستمین ینازک نارنج ای: نترس کوچولو.. من مثل بعضسروش

هام برم یرو از رو کتش نه  که دارم تنم م دارمیشددو : گمیم کنمیو همونجور 
 ؟یکه با من نبود انایاح

 زمیعز ی: تو چقدر باهوشگهیو م کنهیگرد م چشماشو
 گمینم یزیو در جواب حرفش چ بلعمیوجودم م یلنش رو با همه ادک عطر

 میکن شتری: بهتره سرعتمون رو بسروش
 کنمیقدمام رو بلندتر م دمویتکون م یسر

 کجاست؟ نجایسروش ا-
 اهویدور از ه ییجا هی: تو فکر کن سروش

 .. شماله؟ندازهیشمال م ادیاطرافش من رو  هیسرسبز-
 : اوهومسروش
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 : واقعا شماله؟گمیم یالخوشح با
 :آرهگهیو م خندهیم

م آروم باز آرو روقتهید گمیم ی... هستین یدی: به تو امگهیو م کشهیرو م دستم
 یایم

 رهیگیکه پاهام درد م رهیتند تند م اونقدر
 شمیم تیکفشا اذ نیآرومتر سروش.. با ا-

 یسانت بپوش 20 یکفشا نیاز ا ی: مگه مجبورسروش
 کنهیومتر مرو آر قدماش

 ستیمن که ن ری.. تازه تقصدیکنیسدانت کجا بود.. چرا دو برابرش م سدتیب-
 خواهرت به زور پام کرد

 کنهیدختره.. آخر منو خل م نی: از دست اسروش
 کنمیو من با ذوق به اطراف نگاه م میریهم راه م یبه شونه  شونه

 ت.. همه جا برام ناآشناسمیشمال هست یکجا قایسروش ما دق-
 کوچولو یفهمی: مسروش

ستا ی.. خونه هاشهیم دهید ییزایچ هیباز  یول کهیهمه جا تار نکهیا با رو  ییرو
 ..شهیم شتریو ذوق شوقم ب نمیبیاز دور م

 م؟ی: قراره تو روستا بمونگمیم یخوشحال با
 ریخورده آروم بگ هیبچه..  ی: تو چه عجولسروش

... کنمیطرف و اون طرف نگاه م نیتوجه به حرف سددروش باز هم به ا بدون
جا  نیهم .. ازشهیروستا ختم م هیکه به  میواستاد ییسرباال یجاده  هیتو  قایدق
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... دور و بر هم تا چشددم کار شددمیو غرق لذت م نمیبیکوچولو رو م یخونه ها
 سرسبزه یکوه ها و تپه ها کنهیم

 کنمیو با ذوق قدمامو تندتر م کنمیسروش رو ول م دست
 ترنم کجا؟ :سروش

 زودتر به روستا برسم خوامیتحمل ندارم م گهی: دگمیم میبرگرد نکهیا بدون
که از من  یدار ی: آخه مگه تو آدرسددگهیو م رسددونهیخنده خودشددو بهم م با

 ؟یکنیجلوتر حرکت م
 ؟یکرد دایرو پ نجایا ی: سروش چه جورگمیو م رمیگیم دهیرو نشن حرفش
 : قشنگه.. نه؟سروش

 هستم ییروستا یعاشق روستا و خونه ها.. یلیخ-
 ؟یدوست دار یلیرو خ نجای: اگهیو م کنهیم یاخم سروش

 اوهوم-
.. میرب یی: الزم نکرده جاگهیو م رهیگی.. دسددتم رو مرهیتو هم م شددتریب اخماش

 میگردیاالن برم یهم
 : آخه چرا؟گمیو م کنمیترس نگاش م با
 یداشتن من رو دارفقط حق دوست  ی: جنابعالگهیم تیجد با

گاز م کنمیلحظه مات و مبهوت نگاس م چند قا هم لبش رو  تا بلند  رهیگیو آ
 رهیمن هم به هوا م غیج ادیلبخند رو لبش م هی نکهیخنده نزنه.. هم ریز
 ی... روانوونهیخل... د-
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صفتا نی: ممنون بانو.. با اسروش سبت داد ییگرانبها یهمه  من  نیکه به من ن
 نیخودتون کرد یرو شرمنده 

 رهیگیکه دست خودم درد م کوبمیبا مشت به بازوش م محکم
 آخ-

 دارما اجی.. بهت احتیخودت رو ناق  نکن ی: نزنگهیبا خنده م سروش
 ده؟ش یکه گفتم چ میبرگرد یجور گفت هی.. وونهید می: ترسگمیاخم م با
 گهینم یچیو ه خندهیم
 میمونیم ییروستا یخونه ها نیسروش تو ا-

 یفهمی: عجله نکن.. مسروش
ه رو جمل نیمدام هم میدیرس نجایکه به ا یتا وقت میشد نیسوار ماش یاز وقت-

 یدیمن م لیتحو
 یعجول یادیز ی: آخه جنابعالسروش

سع یزیچ دمیم حیترج دهیبروز نم یزیسروش چ نمیبیم یوقت  کنمیم ینگم.. 
اسددتفاده رو بکنم...از  تیهان نجایا زیپاک و تم یبا آرامش قدم بزنم و از هوا

واسه  دونستیخوب م نویشمال بودم.. سروش هم ا یعاشق روستاها یبچگ
... هانتخاب کرد مونیشددب عروسدد نیگذروندن اول یکه شددمال رو برا نهیهم

 میرسیکم کم به روستا م میکنیها رو رد م یو بلند یهمونجور که آروم آروم پست
 یربع هی... حدود دهیادامه م رشیسددو به م کنهیاما سددروش باز هم توقف نم

خونه  میریجلوتر م یهر چ کنمیحس م یول میدیطور به راهمون ادامه م نیهم
س شنیها کمتر م شوارتر م ریو م شا پ نیکه با ا اند... بمشهیرفتن هم د اهام کف
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بهش گفتم کفش اسپرت  یسهاست هر چ ریداغونه داغون شدن... همش تقص
 پام کنم قبول نکرد که نکرد

 م؟یدی: سروش نرسگمیم یکالفگ با
 ایزود خسته شد یلی: خسروش

 نیبا ا ی.. تازه می... پس قراره شددب کجا بمونشددهیآخه روسددتا که داره تموم م-
شا م صا که اول یرو ادهیپ تونهیکف صو ش نیکنه؟... مخ ست پو پام  دمیبار هم ه
 رو زده

به سددنگ گ خوادیم سددروش پام  بده که  ر و د خورهیم چیو پ کنهیم ریجوابمو 
 پرت بشم نیزم یرو شهیباعث م تینها

 زنهیو کنارم زانو م رسونهیخودشو بهم م یبا نگران سروش
 ؟ی: ترنم خوبسروش

 دمیخوبم تکون م یو دستمو به نشونه  کشمیم یقیعم نفس
 ؟ی: مطمنسروش

 چیچولو پکو هیکرد و  ریبابا... نگران نباش فقط پام به سددنگ گ سددتین یزیچ-
 نیرد.. محکم نخوردم زمخو

 نشده باسشه یزیچ نمینگاه به پات بندازم.. بب هی: بذار سروش
ستراحت کن ییجا هی می.. فقط زودتر برخوادینم-  یرو دهایجون پ گهیمن د میا

 ندارم
 : نه بذار نگاه کنمگهیتوجه به حرف من م یب

 ستین میزیچ گمیاه.. سروش م-
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 خورده چیوم پات پ: حرف نباشه... فقط بگو کدسروش
 کنمیراستم اشاره م یدست به پا با

: قربون خانوم دست گهیو زمزمه وار م ارهیمهربون کفشم رو از پام در م سروش
 ادیراست هم راه ب نیزم یرو تونهیخودم برم که نم هیو پاچلفت
 ندازهیبه مچ پام م ی... نگاهخورنیتو هم گره م ابروهام

 راسته؟ نیزم نیا یکجا -
 یمشکل دار نشی: فقط با راست بودن زمگهیخنده م با
 سروش یبد یلی.. من با کل جملت مشکل دارم... خرینه خ-

 بده یلیمواقع سروش خ نجوری.. اگهی: آره دسروش
 صورتم جمع بشه شهیو باعث م رهیگیکه دردم م کشهیبه مچ پام م یدست
پام در م یکی اون با  ندازهیپاهام م ریو دسددتش رو ز ارهیکفش رو هم از   هیو 

و دستام ر یاعتراض چی... من هم که از خداخواسته بدون هکنهیحرکت بلندم م
 کنمیدور گردنش حلقه م

مه م سددروش نده ادا ما تو ادهیبا خ مه چ یمواقع نیچن نی: ا به نفع  زیکه ه
 ایشوهر دن نیبهتر شهیآقا شوهرت م شهیم یجنابعال

 چسبونمیهش مب شتریخودم رو ب خندمویم زیر زیر
 ها رهیگیآقامون کمرش درد م یبار نگ هی: گهیم یتصنع یاخم با
به قول خودت من جوجو وزن- عث کمر درد  یگمشددو..  با که بخوام  دارم 

 بشم یجنابعال
 گهیم ینامفهوم یزایچ هیلب  ریو ز خندهیم
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 یسددروش جد هویکه  میگذرونیو خنده و کل کل وقت م یبا شددوخ نطوریهم
حالت خوبه؟... پات که درد  ایشددوخ نیا ی: ترنم خارج از همه هگیو م شددهیم

 کنهینم
من رو تا مقصد  ینجوریاما اگه تو هم کنهیخورده درد م هی: چرا.. گمیم طونیش

 شهیدردم خوب م یبرسون
 من زرنگ شده ها ی: جوجوگهیو م چسبونهیصورتش رو به گونه هام م سروش

سرمو عقب م با سفتهیم به منره مقابلم منگا هویکه  برمیخنده  ام  نهی... نفس تو 
 رسهیفوق العاده به نظر م زیباز هم همه چ یشبه ول نکهی.. با وجود اشهیحبس م

 بهشته؟ نجای: سروش اکنمیزمزمه م ناخواسته
 ینیرو بب نجایا دی: تازه االن سبه.. تو روز باسروش

 کاومیطرف و اون طرف رو م نیبا چشمام ا مدام
بذار زمسددروش من- که  کنمی.. گردنش رو ول مامیراه رو خودم م هی.. بقنیو 

شار م سفم بانو.. تاگهیو م دهیسروش محکم تر از قبل من رو به خودش ف  : متا
 نجاستیشما هم یبه مقصد جا دنیرس

 گهینکن د تمیِا.. سروش.. اذ-
 کنه؟یخورده درد م هیپات  ی: مگه نگفتسروش

 نی.. منو بذار زمگهیخوب شد د-
 : واقعا؟گهیو م زنهیبهم م یچشمک سروش

س بهتره : پگهیم یا ثانهیکه سروش با لحن خب دمیآره تکون م یبه نشونه  سرمو
 رهیتا پات خوبتر بشه و دوباره درد نگ یگرم و نرمت بمون یتو جا
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 سروش-
و  زنهیبه لبام م یآروم یب*و*سددده  یتوجه به وول وول خوردنا یو ب خندهیم
خودت رو خسددته  یخودیکوچولو.. پس ب رسددهیکه زورت به من نم: تو گهیم

 نکن
طرف و  نیهمونجور که تو ب*غ*ل سددروش هسددتم با حسددرت به ا یدیناام با

 کنمیاون طرف نگاه م
 خندهیم زیر زیهم ر سروش

 کوفت-
سروش غرق ز یخنده و من ب ریز زنهیم بلند .. تک شمیاطرافم م ییبایتوجه به 

ستا یاز خونه ها یخبر گهی.. دنمیبیو مر ییالهایو توک و  گهید ..ستین ییرو
شدم که ا بایتقر شماله که جون م هیالقیی هیمنطق هی نجایمتوجه  سه  هدیتو   یوا

 یگوشیبپر بپر و باز
 م؟یدینرس-

 : نه هنوزسروش
 ؟ی: حاال چگمیاز چند لحظه م بعد

 : نهسروش
 : سروشمگمیم تیبا مظلوم گذرهیم گهیخورده د هی

 : نهگهیخنده م با
 بگم یچ خوامیمن م یدونیتو که نم-

 یکن یطونیش یولت کنم تا بر یخوایم گهید دونمی: مسروش
 نکنم یطونیش دمیقول م یینه آقا-
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ستم در بر نی: راه نداره.. اسروش  گهید ستیمعلوم ن یجا جات امن تره.. از د
 یکنیو ناق  م یزنیکجات رو م

 بار افتادما هیحاال -
 یفتیتا ن یمونی: تو ب*غ*ل من مسروش

 زورگو-
سر جاش وارهیگیو خودم هم خندم م خندهیم شم به رو به رو  ستهیمی..  و با چ

 کنهیاشاره م
 میدی: باالخره رسسروش

شده دلم  ینقل یالیو هی دنیو با د گردونمیبرم سرمو ساخته  که تماما با چوب 
 شهیو رو م ریز
 ماله توهه الیو نیش ولم کن.. اسرو ی: واگمیم یخوشحال با

 : نهسروش
 ؟ی: چگمیم یناراحت با

 : مال ماستسروش
رو  الیسروش سکته کردم... آخ جون.. تو رو خدا ولم کن بذار برم داهل  یوا-

 نمیهم بب
نو و لوم زا ذارهیم یتخته سددنگ یتوجه به تکون تکون خوردنام من رو رو بدون

 کنهیام م... با آرامش کفشام رو پزنهیم
 میبمون الیو نیقراره تو ا شهیباورم نم-
 گهینم یچیو ه خندهیذوق و شوق من م به
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 ریت هویکه مچ پام  شددمیاز جام بلند م عیو سددر کنهیکفشددم رو پام م نکهیهم
 هوا رهیو دادم م کشهیم
 آخ-

 شد؟ ی: چگهیم یبا نگران سروش
 یچیه-
 کنهیاخم نگام م با
 : ترنمگهیم
 حظه پام درد گرفتل هیخب -

دوباره ب*غ*لم کنه که مظلومانه نگاش  خوادی... مرهیتو هم م شددتریب اخماش
 کنهیم زی... چشماش رو رکنمیم
 ام؟ی... خودم بییمواظبم آقا-
 زنمیبه گونش م یآروم یب*و*سدده  نمیبیسددکوتش رو م ی... وقتگهینم یزیچ

 متعجب نگام کنه شهیکه باعث م
سمت  عیسر خوامیم سم چنگ م الیوبه  شت لبا و  زنهیخوشگله برم که آقا به پ
 ن؟ی.. فقط همطون؟ی: کجا شگهیم
 ؟یکنیم یدار کاریِا... سروش ولم کن... چ-
 شهیم رهیو تو چشمام خ گردونهیخنده من رو به سمت خودش برم با

 کجاست؟ نجایا یدونی: مسروش
 بدونم دینه.. مگه با-

و  دنج یلیکردم که خ دایپ الیو هیفتم ... گادته؟ی شی: چند سدددال پسددروش
 باحاله
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 بود؟ نی: همگمیم متعجب
 نجایا ارمتیب یچقدر التماس کرد ادتهی: آره... سروش

 یاوردیو من رو ن یتو هم طبق معمول برام ابرو باال انداخت-
 یبود دهیچقدر منتم رو کش ریبخ ادشی: سروش
 دمیو سرم رو تکون م زنمیم یلبخند

.. یاریمن رو ب یکردم قبول نکرد ی... هر کارریبخ ادشی گهیو تازه مبچه پرر-
دم ماه اجازه ب دیشا یباش یاگه دختر خوب یگفتیو م یکردیم تمیهم اذ شهیهم

 یخوش بگذرون الیعسلمون رو تو و
ندهیم که اگهیو م خ درب و داغون بود  یلیخ دمیرو خر الیو نی:تو اون روزا 

 دمویرو خر الیو یرو دوسدددت دار یطیمح نیچن دونسددتمیچون م یول
 رو زشیارزشش رو داشت.. همه چ یزمان بر بود ول یلیکردم... خ شیبازساز

بازسددداز الیتو و قیو عال ارایداده بودم و بر طبق مع رییتغ  مدکرده بو یرو 
 یبش ریغافلگ خواستمیم

گاش م یمهربون با ند غمگکنمین نهیم ینی.. لبخ مه م ز عد از بهم دهیو ادا : ب
قرار شدددد با هم ازدواج  یاما وقت ومدمین نجایا چوقتیه گهید یخوردن نامزد

جور خوشحالت  هی خواستیسر و سامون گرفت دلم م زیو دوباره همه چ میکن
ستمیکنم.. م شمات بب خوا شته رو تو چ  ادیاون موقع بود که  نمیشوق و ق گذ

 نیکنه واسه هم تتیهم ممکنه اذ کیکوچ هیمهمون هی دونستمیافتادم... م نجایا
طاهر به  نکهی... با ایو همه کس دور باش زیمدت از همه چ هیتا  نجایآوردمت ا
سپورتت اک یکارا مانیو پ مانیکمک نر سنامه و پا  هیلم باز د یکردن ول یشنا
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سرسبز که لبخند رو مهمون  هیالقیی یمنطقه  نی... مثل اخواستیخاص م زیچ
 لبات کرده

 رمیگرمش مو آروم تو آغوش  خندمیم
باز  یبردیهم م ایاگه من رو اون سددر دن ی.. حتیخوب یلی... خییممنون آقا-

 ؟یکرد زیرو تم الیو و یاومد ی.. فقط کشدمیاندازه خوشحال نم نیهم تا ا
 : به دوستم گفتم اون هم با همسرش اومد و تمام اوامر بنده رو اجرا کردسروش

 یتو زحمت انداخت یپس دوستت رو حساب-
 فشهی: نه بابا.. وظروشس
 نمک نشناس ی: اگمیو با خنده م امیم رونیب*غ*لش ب از
شحال  یآقا نی: اگهیم یمهربون با سته خانومش رو خو سه پررو تون شنا نمک ن

 کنه؟
 شهیشدم.. مگه م نجایسروش... از اون سواال بودا... من عاشق ا یشد وونهید-

خوشحال کردن  یهمه واسه  نیکه ا شهیخوشحال نباشم... هنوز هم باورم نم
 مینیرو هم بب الیداخل و می... بهتره بریدین زحمت کش

 شه؟ی: نچ.. نمسروش
 ؟یچ-

 شه؟یکه نم ینجوری: همسروش
 : آخه چرا؟گمیتعجب م با

 ب*و*سهیکوتاه لبام رو م یلیو خ شهیخم م عیسر
ا ب*و*سدده ه نی: من از اگهیم طنتیاون با شدد یول کنمیشددده نگاش م مسددخ

 خورهیگونه به درد من نم یرو یدوست دارم... ب*و*سه 
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 سروش-
شونه هام حلقه م با ستش رو دور  سمت و کنهیخنده د  تیهدا الیو من رو به 
 : چشماتو ببند کوچولوگهیم میرسیم الیبه و نکهی.. همکنهیم
شمام رو م ا صدا جانیه یلیلی... خبندمیلبخند چ ستم...  شدن در  یزده ه باز 

 ومشنیرو م
 ای: باز نکنسروش

 طاقت ندارم گهیسروش تندتر... د-
 میخورده جلو رفت هی نکهی... بعد از ابندهیو در ر م برهیمن رو به داخل م سروش

 : حاال چشماتو باز کن کوچولوگهیم
سر نیا با سروش  شمام رو باز کنم... لبخند از لبام پاک م عیحرف  .. .شهیچ

شکم م ستیکه دلم م هیهمون جور زیم همه چباور کن تونمی... نمزنهیخ . ..خوا
خل و خواسددتمیکه من م یزیاز اون چ یحت مه چ الیهم بهتره... دا  زیهم ه

شمم به هیچوب شگل م یسنت ی نهیشوم هی... چ لوش ج که فتهیفوق العاده خو
 کوچولو وجود داره... هیرنگ یچند تا بالشتکها

 یکه با گلبرگها شمیم رهیخ نی.. به زممیپر شده از عطر رز و مر الیو یجا همه
شده  شه و کنار وشمیمواجه م میرز و مر یپرپر شمع ها الی... گو  یفانتز یبا 

 شمع ها روشن شده نیبا هم الیشده و کل و نیتزئ
 ی: سروش ت فوق العاده اگمیتو کالمم و م زمیریعشقم رو م ی همه

ستش شنگتردمیو من ادامه م کنهیرو دور کمرم حلقه م د و  میشب زندگ نی: ق
 یبرام ساخت
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 نیتو ا یها یها و مهربون ی: در برابر خوبگهیو م کنهیپهلوم رو نوازش م آروم
اتاق رو بهت نشددون بدم...  می... حاال هم بهتره برانیاصددال به چشددم نم زایچ

 ه؟ینظرت چ
دوستت و همسرش  نیسروش ا یول می: آره برگمیذوق سرمو تکون مبدمو م با
 تناهس قهیباسل یلیخ

شم  رو درست زایچ نیا امی: درسته من وقت نکردم بگهیو م رهیبهم م یغره ا چ
 آقاته ی قهیسل ینیبیرو که م ییزایچ نیا یهمه  یکنم ول

 شمع؟ ی دهیا ی: حتگمیو م خندمیم
 : آرهسروش

 ادیخوش نم ایمسخره بار نیاز ا یگفتیم شهیتو که هم-
 یدوست دار دونستمی: مسروش

 ازت تشکر کنم یچطور دونمیش... نمممنون سرو-
 یبرام جبران کن یعمل دیتشکر کنب با ستی: شما الزم نگهیم طونیش
 مدونینم ینبودم ول یا ی.. من کال آدم خجالترمیگیخجالت نگام رو ازش م با

شب ا سروش خجالت م نیچرا ام شمیهمه از  سال نامزدش  نکهی... با اک پنج 
 یلباسددا شددهیهم باینکرد.. من هم تقر از خودش ت*ج*ا*و*ز چوقتیبودم ه

من  یقتو یکنم... حت دیبا کاریچ دونمیامشب اصال نم یول دمیپوشیم دهیپوش
که  نهیا لشیدل دیشددا کشددمیباز خجالت م ب*و*سددهیرو مثل گذشددته هم م

 فتهیفراتر ا ب*و*سه ب یاتفاق هیقراره  دونمیم
 شده یکه لپات رنگ یکنیفکر م یبه چ ی: دارسروش

 : سروشگمیبا جبغ م رمویبهش م یغر ا چشم
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 دهیحرصم م یه کشمیامشب خجالت م دونهیم
... تو هم که مثل یوا ی:واگهیم برهیکه من رو به سمت اتاق خواب م همونجور

بودن تو ذات شما  غویج غیج نی.. فکر کنم ایاز آب در اومد غویج غیمامان ج
 کرد شیکار شهیخانوماست نم

 دو تا قلب شیدر چوب یکه رو یاتاق دنیبدم که با د جواب سدروش رو خوامیم
شده حرف زدن رو از  ستم رو باال مبرمیم ادیحک  قلبا رو لمس  ارموی... آروم د

 کنمیم
 چه خوشگله-

 ؟یدر رو باز کن یخوای: نمسروش
 و کشددمیم یقی.. نفس عمبندمیبعد چشددمام رو م ندازمویبه سددروش م ینگاه

االن مظطمنم اتاق خواب هم فوق  نی.. از همبرمیم رهیدستم رو به سمت دستگ
باز م نکهیالعاده شدددده... هم با ترس زهیریرو سددرم م یزیچ هی کنمیدر رو   ..

به همراه  نآماده که خشک شده هست یگال نیاز ا یو کل کنمیچشمام رو باز م
همه  نی.. از اکنمیخودم احسددداس م یکوچولو کوچولو رو رو هیرنگ یکاغذا

... مشیمن شگفت زده م یریغافلگ یسروش برا جانیپر ه یهالطافت و نقشه 
شده از گلها نجایا نیزم ی... روکنمیبه اتاق نگاه م جانیبا ولع و ه ر پ یهم پر 

رار ق یو قرمز و صورت دیسف ی... دو طرف تخت هم بادکنکامیپر شده رز و مر
 گرفته که بدون استثنا همشون به شکل قلب هستن
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 ینوشددته شددده دوسددتت دارم تنها بهونه  ینیتزن یگهاتخت هم با گلبر یرو
 نمیس یقفسه  ی.. دستش رو روچسبونهیبودنم... از پشت من رو به خودش م

 دهیو محکم من رو به خودش فشار م ذارهیم
 ... مگه نه؟یخواستیکه م هیزیهمون چ قای: دقسروش

 ؟یکرد کاری: سروش تو چگمیبغض م با
راهم رو برات ف زیهمه چ یلب تر کن هی.. تو کافزمینبود عز ی: کار خاصسروش

 کنمیم
 زنمیم هیگر ریبلند ز یشدت ذوق و شوق با صدا از

نگام  یو اول با تعجب متعجب و بعد با نگران ستهیمیرو به روم وا ادیم سروش
 کنهیم

 شده؟ ی: ترنم چسروش
به گذشددته ها سددفر مدمیرو نم جوابش  نیکتریکه از کوچ ییبه روزا کنمی.. 

 هیاجازه نشدددم با خونواده ام سددر  یکه حت یینعمتها محروم شددده بودم... روزا
 و غذا بخورم نمیبش زیم

 دهیو آروم تکونم م رهیگیهام رو م شونه
 شده؟ ی.. آخه چیبگو.. تو که منو کشت یزیچ هی: دختر سروش

. .نمکیو بدون مالحظه دستام رو دور گردنش حلقه م زنمیاشکام لبخند م ونیم
 کنهیمتعجب به حرکات من نگاه م

 خوشبختم که تو رو دارم یلیخوشبختم... خ یلیسروش من خ-
س سودگ ینف سر آ شهیم یاز  شم غره اکنهیو من رو از خودش جدا م ک  ی.. چ

 یداماد رو سکته بد یشب اول یتونیم نی: ببگهیم رهیبهم م
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پاک مخندمیم  یخندیم یوقت و مبگه: جانم... کنهی... اشددکام رو آروم آروم 
... چشددمم به عکس مقابل تخت شدددهیم قیبه رگهام تزر یزندگ کنمیحس م

 مونهیعکس دو نفره از دوران نامزد هی... فتهیم
 سروش؟!-

 : جانمسروش
 باشه نیهمه قشنگ و دلنش نیا تونهیمن مطمئنم بهشت هم نم-
سرمون م خندهیم شت  سمت تخت مبندهیو در رو پ  تتخ یو گوشه  رمی... به 
و اون ر قهیتخت دراز بکشددم.. از بس با سددل یرو ادیدلم نم ی... حتنمیشددیم

 بزنم یلبخند شهیتخت باعث م یرو یکردن... نوشته  نیتزئ
 یهست ی: خوشحالم که راسروش

 تو هستم ونیرو مد هایلبخندا و خوش نیا یهمه -
 یکنی: نترس... جبران مگهیو م زنهیم یچشمک

 کنمیم یو با انگشتام باز ندازمیم نییو پا.. فقط سرم رگمینم یزیچ
 من چرا ساکته؟ ی: خانوم کوچولوسروش
 ستین یزی: چگمیو م زنمیم یلبخند
 دمیو بهش م ارمیرو از تنم در م کتش

 ممنون بابت کت-
 : خواهش بانوسروش

و  زنهی... بادکنکا رو کنار مکنهیپرت م یو به گوشدده ا رهیگیرو از دسددتم م کت
 زنهیپام زانو م یجلو
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 که چقدر دوستت دارم؟ یدونیم زمی: نفسمف خانوممف عزکنهیزمزمه م آروم
 اوهوم-

 که عاشقتم.. مگه نه؟ یدونی: مسروش
 سروش؟ هیحرفا چ نیمنظورت از ا یآره ول-

ند نهیم یلبخ هات تونمینم یجور چیه دونمیم زمیعز نی: ببگهیو م ز با  اشددت
اما خب ه قول  کنمیرو م میسددع ید دارم همه گذشددته رو جبران کنم... هر چن

 ستنیقابل جبران ن ییزایچ هیخودت 
 سروش من...........-

بده عزسی: هسددروش خانوم تر از ا دونمی.. خودم مزمی.. فقط گوش   نیتو 
فا به روم ب یزیچ یکه بخوا ییحر که  دونمیرو هم م نیا ی.. حتیاریرو 

شته رو بهم نم چوقتیه شه ترنمف من ه ادتی یول یزنیسرکوفت گذ  وقتچیبا
.. ترکت می... چون همه مون تنهات گذاشددتبخشددمیرو نم انتیخودمو اطراف

... یرو پشت سر گذاشت یسخت ی.. تو تک و تنها سالهامی.. نابودت کردمیکرد
سم م شرا یچیمن ه خورمیترنم ق ستمیتو نم هیزندگ طیدر مورد  ن .. باور کدون

باز هم دارن که خون کردمیفکرش رو هم نم یحت هار سدددال  عد از چ وادت ب
 کنندیمجازاتت م

 دونمیرو م زیسرش فراموشش کن.. من خودم همه چ-
 خوامیخودمو خودت رو راحت کنم... م الی.. بذار امشب خزمی: نه عزسروش

بدون نیا تا روز یرو  باشددم اجازه نم یکه  از اون  چکدومیه دمیکه من زنده 
و رو  ریهم ز ایاگه دن ی.. حتفتهیب یاتفاق بشدده هر یاتفاق تکرار بشددن.. هر چ

 یمونیبشه تو زن من م
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ناقابل رو از  ی هیهد نیا خوامی: اما ازت مگهیو م ذارهیپاهام م یرو رو یپاکت
 ...یمن قبول کن

 ه؟یپاکت چ نی: اگمیزده م بهت
 یفهمی.. باز کن خودت مزمیعز ستین یادیز زی: چسروش

خل سددند رو دا هیو  یدفترچه حسدداب بانک هی. ..کنمیتعجب پاکت رو باز م با
 نمیبیپاکت م

 هستن؟ یچ نای: اگمیم یجیگ با
دارم و ندارم مال  یمن هر چ زمی: عزگهیو م رهیگیرو آروم تو دسددتاش م دسددتام

اعتماد کنم  یبه کس تونمینم گهیچهار سال افتاد د نیکه تو ا ییتوهه اما با اتفاقا
 یهمسرمف پاره  خوامیمن نبودم مراقبت باشه... نم یلیبه هر دل یروز هیکه اگه 

 باشه قهیدر مض وبدون سرپناه  چوقتیوجودم ه یتنمف همه 
 شنیم خی کهیبه دو ت لیگرم سروش هستن تبد یکه تو دستا دستام

 سروش؟ یگیم یدار ی: چگمیم لرزهیکه به شدت م ییصدا با
 : ترنمسروش

 شهیم ریاز چشمام سراز اشک
 ؟یکنیم هیگر یچرا دار زمی: عزگهیم ینگران با
 ؟یی... آره آقایتنهام بذار یخوای: دوباره مگمیهام م هیگر ونیهق هق م با
ستام رو از م یحرف خوادیم ستاش ب ونیبزنه که د شمیم رونید و  مشیو خم م ک

 کنمیدستام رو دور گرنش حلقه م
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م که تو بشدد یهمن کنمیم یسددروش تو رو خدا ترکم نکن.. به خدا من سددع-
 .. فقط نرویخوایم

 ترنم؟ یگیم یدار ی: چگهیو با اخم م کنهیرو به زحمت از خودش جدا م من
 دونمی.. من میترکم کن یخوایتو م-

نه دسددروش به جدا هی یحت تونمی... مگه من موونهی:  از تو فکر  ییلحظه رو 
 شمیمن ازت جدا نم یاگه تو هم بخوا یکنم... حت

شکمو پ با ست ا شت د شکا یول کنمیاک مپ  سیصورتم رو خ دیجد یباز ا
 کنندیم
 شهیهم ی.. واسه شتمی: خانومم آروم باش... من پگهیم متیمال با
 سروش؟ یدی.. چرا آزارم مه؟یحرفا چ نیا هیپس معن-

 : ترنمگهیو م ذارهیپاهام م یو آروم سرش رو ر کشهیم یآه
مثل  روز هیتو هم  دونمیسروش.. م یبد یلی: خگمیگرفته از بغض م یصدا با
 یکنیو ترکم م یشیاز من خسته م هیبق

.. چون من رو تخت نشددسددتم و اون مقابلم زانو زده راحت ارهیرو باال م سددرش
 نیا چوقتی: تنم هگهیو م نهیشددیکامل م نیزم یب*غ*لم کنه.. رو تونهینم

 نکنم... یخودم زندگ یمن زنده باشم و کنار جوجو شهیحرف رو نزن... مگه م
ابت از ب المیخکه من  نهیواسه ا ینیبیرو هم م یحساب بانک نیسند و ا نیاگه ا

حتاج م خوامیبرام افتاد نم یاتفاق هی یروز هیاگه  گمیتو راحت باشدده... فقط م
 اگه اون شخ  برادرت باشه یحت یباش یکس

 : سروش تمومش کنگمیو با داد م رمیگیرو ازش م نگام
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دسددتم فرود  یو رو چکنیاز چونه هام م نجوریهم نجوریاشددک هم یها قطره
 انیم

باال م دسددتش نهی.. مجبورم مرهیگیو چونم رو م ارهیرو  گاش میم*س*تق ک  ن
 زنهیکنم... خودش هم تو چشمام زل م

 که من زنده نباشم وگرنه محاله تنهان بذارم هیواسه وقت نایا ی: همه سروس
 نهکیاز تموم شدن حرفش آروم اشکام رو پاک م بعد

 سروش یزودتر از من بر یتو حق ندار-
 : ترنمنالهیم آروم

 سروش یتو حق ندار-
رو  نایاز ا چکدومی: من هگمیبلند م یبا صدددا ذارمویشددونش م یرو رو سددرم

ا نفسدد نیرو.. نه ا یزندگ نی.. نه اخوامینم یچیمن ه ی... تو که نباشددخوامینم
 سروش امخوینم یچیتو ه یلبخندا رو.. من ب نیرو.. نه ا
 زمی... آروم باش عزسی: هسروش

... 
 : خانوممسروش

 کنمیم سیو شونه هاش رو از اشکام خ کنمیم هیگر فقط
 ی: ترنمسروش

... 
 .. خوبه؟دی: اصال ببخشسروش

... 

http://www.roman4u.ir/


 2019 شقعبه دیار سفر 

 گهینکن د هی: گرسروش
 دارمیشونه هاش برم یاز رو سرمو

 ؟یکرد کاریچ نتیبا صورت نازن نی: ببسروش
ست م هیشب شتریکه ب ییصدا به تن حرف از رف گهید یدی: قول مگمیزمزمه ه

 ؟ینزن
 : آرهسروش

 کاغذا رو جمع کن کهیت نیپس ا-
من هم راحت  الیبذار خ زمی: عزگهیو م کنهیخ ورده از خودش جدا م هیرو  من

 باشه
 : سروشگمیناله م با

 ترنم کنمی: خواهش مگهیم ملتمسانه
 کنمیم و با غصه نگاش کشمیم یآه

 گنی: مگه نمگهیم طنتیبا ش کنهیو لحنش رو عوض م کنهیم زیرو ر چشماش
 آدمه هیزندگ کیهمسر شر

 دمینم جوابشو
 ؟یدیجوابمو نم ی: خانومسروش

 شهیم یجور هیصدا زدنش  نجوریاز ا دلم
 دمیسوالش تکون م یآره برا یبه نشونه  یسر ناخواسته

شر یمن هیزندگ کیشر ی: خب.. وقتگهیذوق م با ش کیچرا  چرا  ..یاموالم نبا
ش کیشر شرکتم نبا شر؟یسهام  خوب و بدم  یتک تک لحظه ها کی.. چرا 
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ش ست دارم هم؟ینبا ش شهی... دو ست دارم زمیعز یو همه جا کنارم با .. دو
 یمن کار کن یپا به پا یچون تونوقت مجبور یمن باش هیکار کیشر
 فیعالمه ک هی.. یخودم هم هسددت : تازه اونوقت ور دلدهیادامه م طونیشدد بعد

 کنمیم
 فهممی.. منظورش رو نمدمیتعجب به حرفاش گوش م با

 : سهام شرکت؟کنمیزمزمه م آروم
 ات هی... مهرگهی: آره دکنهیاون متعجب نگام م حاال

 ه؟یمهر-
 ؟یدونی: ترنم حالت خوبه؟... مگه نمگهیزده م بهت

 رو؟ یچ-
 ات چقدره؟ هیمهر نمی: بگو ببگهیو م کنهیم یاخم

 کنمیو متفکر به امروز فکر م خارونمیرو م میشونیپ
 کنهیمنتظر نگام م سروش

که عاقد داشددت خطبه  ی... زمانارمیرو به خاطر نم یزیچ کنمیفکر م یچ هر
واسدده  کردمیفکر م ندمونیمن مدام داشددتم به سددروش و آ خوندیعقد رو م ی

که  ارمیم ادیبه  کنمیفکر م شتریب نشدم... حاال که یزیچ یاصال متوجه  نیهم
 بله گفتن هم با سقلمه سروش به خودم اومدم یبرا یحت

 شد؟ ی: چگهیم تیبا جد سروش
م از اطراف یچی.. اون لحظه از بس تو فکر بودم هدونمی: نمگمیم یشددرمندگ با

 دمینفهم
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 مدیفهمکه ن کردمیم ری...بگو از بس تو هپروت سوونهی: دگهیو م رهیگیم خندش
 ام چقدره هیمهر

 ام چقدره؟ هیمگه مهر-
 : مهمه؟گهیو م ندازهیباال م ییابرو

 هیلاصدد هیوگرنه مهر دمیپرسدد یکنجکاو ی: فقط محض ارضدداگمیتفاوت م یب
 یزیریبه پام م یکه تو دار هیمهر و محبت نیمن هم

 شو الیخی: پس بگهیم یمهربون با
 اما...-

 ی: خانومسروش
 گمینم یچیو ه زنمیم یلبخند

 ارهدیدسددتمال برم هیو  رهیم زی.. به سددمت مشددهیبلند م نیزم یو از رو خندهیم
به  هقیاز چند دق عدی.. کنمیمتعجب به رفتارش نگاه  شددهیبعد از اتاق خارج م

ستمال خزنهیو دوباره جلوم زانو م گردهیاتاق برم  صورتم یرو آروم رو سی.. د
 کشهیم
 ؟یکنیم یدار کاریسروش چ-

شگلت مگهیو م زنهیم یلبخند تو  ممکنه یبمون ینجوریاگه هم کنمی: دارم خو
 رمیرو با خون آشام اشتباه بگ

 یمن عصددبان ی: جونم... کوچلدهیکه با خنده ادامه م کنمیچپ نگاش م چپ
 شده..

 ه؟یکارا چ نیا هیسروش معن-
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هم ب تشددی... آراگهیرو هم داره د ایبدبخت نی: آبغوره گرفتن اگهیم طنتیشدد با
ستن  یجنابعال شگریکه آرا ییو از اونجا زمیعز ختیر که همون خواهر بنده ه
 کارشون رو انجام بدم دیندارن بنده با فیتشر نجایا

 خب بار پاشم برم صورتمو بشورم-
 کار رو انجام بدم نیکه من ا نهیبه ا فشیک ی.. همه ؟یشد وونهی: دسروش

 دمیتاسف تکون م یبه نشونه  یو سر خندمیم
و به  شهیو بعد بلند م کنهیرو پاک م شمیآرا متیتوجه به من با مال یاون ب یول

 کنهیتخت حرکت م ی گهیسمت د
 ؟ی: خسته اگهیم رهیکه به اون طرف تخت م همونجور

هم  یخواب بودم... اگه قرار باشدده کسدد ری... من که از اول تا آخر مسددادینه ز-
 نه من ییخسته باشه اون طرف تو

 ستمی: من که اصال خسته نگهیمبزنه و م یچشمک
 هکنیتخت پرت م یخودش رو رو رونیتموم شدن حرفش با همون لباس ب با
 یِا... گال رو خراب کرد-

گال  نیبهت بگم... ا ی: آخه دختر خوب من چگهیو م کنهیچپ نگام م چپ
 میبخواب نیکه رو زم دی.. نباشدنیخراب م دیکه باالخره با

 میگرفتیعکس ازشون م هیحداقل  کاشیبودن.. ا ناز یلیآخه خ-
 تو ب*غ*لش پرت بشم شهیکه باعث م کشهیرو م دستم

نده م با بارون مگهیخ گل  جه  کنمی: هر شدددب رختخوابمون رو برات  جو
 حرص خور زایچ ی... تو واسه اییطال
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 جک و جونوره نسبت بده ی: تو هم که م رو به هر چگمیو م خندمیم
 گهینم یزیو چ خندهیم
 یشیم تیکه واسه خواب اذ ینجوریحداقل پاشو لباست رو عوض کن... ا-
و خودش روم  ذارهیتخت م ی... من رو روکنهیحرکت جامون رو عوض م هی با
 زنهیم مهیخ
 بخوابم خوامیگفته من م ی: کگهیو م دازهیباال م ییابرو طونیش
 چه مرگمه دونمیمکنم... احساس معذب بودن دارم.. ن دیبا کاریچ دونمینم

 : پس من برم لباسم رو عوض کنمکنمیزمزمه م آروم
 رهیبهم خ یجور خاصدد هی.. خوابهینگاهش کم کم م طنتی... شددکنهینم ولم

 شهیم
 لباس هست؟ نجای.. ااوردمی: من لباس نگمیاز قبل م آرومتر

 کنهیلبام رو لمس م یو با انگشت اشارش به آروم کنهیلبام نگاه م به
: چرا من برات عوض گهیم ییو با لحن ناآشددنا ارهیگوشددم م کیو نزدر سددرش
 نکنم؟

 رمیبم خوادیشدت خجالت دلم م از
 کنهیو با عشق نگام م زنهیگوشم م یبه الله  یآروم ی ب*و*سه

وس و آروم ر دارهیتخت رو برم یرو یچند تا از لبرگا نهیبیسددکوتم رو م یوقت
 زهیریصورتم م

 : چقدر خوشبو هستنکنمیلب زمزمه م ریو ز بندمیرو م چشمام
 تو هینه به خوشبوه ی: ولسروش
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: تو گهیو م زنهیمن م ینیرو به ب شینی... بکنمیو نگاش م کنمیرو باز م چشددمام
 ییایگل دن نیو خوشبوتر نیخوشگل تر

شدت باال م ضربان  بیهمه با هم ترک جانی... ترس و خجالت و هرهیقلبم به 
ه سروش ک زنهی.. چنان قلبم تند تند مکنندینقلبتر از قبل مو حال من رو م شنیم
 زم؟یعز یترسی... از من که نمزمی.. آروم عزسی: هگهیم

 ناراحتش کنم ادینم دلم
 : نهکنمیزمزمه م رلبیبه زحمت ز یول لرزهیم صدام

ص هی ست ول یترس خا  که بخوام شهیم نینگاه مهربونش مانع از ا یتو دلم ه
 اعتراف کنم

 : پس آروموشسر
خودش  یایکه من رو هم غرق دن کنهیو چنان عاشددقونه نگام م زنهیم یلبخند

 کنهیم
 نیچقدر منتظر ا یدونی: مکنهیزمزمه م رلبیو ز کنهیصورتم رو نوازش م آروم

ش شیلحظه بودم؟... که مال من با من  یایدن ی... که همه ی... که کنار من با
 یباش

 زنمیم یلبخند
.. که بعد از زمیخوشددحالم عز یلی: خگهیو م زنهیچشددمام م به یا ب*و*سدده
شه به جز من... ممنون  ییتو ادعا یرو تونهینم چکسیه یسالها دور شته با دا

 مردمیمن م یگشتیترنم.. اگه برنم یکه برگشت
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روش س یبشه.. چشما یجور هیته دلم  شهیباعث م خورهیبه صورتم م نفساش
شه. نیب شمام و لبام در حال گرد ستم م هی.. چ شتش م لرزهیخورده د  نمکیاما م

 شهیتا سروش متوجه نشه اما انگار متوجه م
 ینترس.. باشه خانوم زیچ چی.. از هزمی: بهم اعتماد کن عزکنهیزمزمه م آروم

 دمیو سرمو تکون م زنمیم یلرزون لبخند
 خانومم نی: آفرسروش

. از .کنهیبچه صددحبت م هیکه انگار داره با  زنهیباهام حرف م متیبا مال چنان
بهم  یندی.. حس خوشددداامیسددروش به وجد م متیو مال یهمه مهربون نیا

لبام احسدداس  ینگاه سددروش رو رو کنمی... با عشددق نگاش مدهیدسددت م
باش رو روکنمیم به چونم  یکوتاه ی.. ب*و*سددده ذارهیچونم م ی... آروم ل
شهیصورتم م ی... بعد لباش رو روزنهیم سویو به لبام م ک  ی... چند لحظه انهر

کارش رو  تیچشددمام آروم بسددته بشددن و در نها شددهیکه باعث م کنهیمکث م
که ناخواسددته من هم  رهیگیم یلبام رو به باز فی.. چنان نرم و لطکنهیشددروع 

 شمیباهاش همراه م
 : ممنونم عشقمگهیو با لبخند م کنهیچند لحظه لباش رو از لبام جدا م یبرا
 یاون اجازه  یول کنهیچرا داره ازم تشددکر م دونمی. نم.کنمیتعجب نگاش م با

ک تک ... تو تذارهیلبام م یو دوباره لباش رو رو دهیرو بهم نم شتریفکر کردن ب
سه هاش م شقانه اش رو درک کنم... همونطور که داره  تونمیب*و* ساس عا اح

سهیمن رو م شم م هیبا  ب*و* ستش آروم نواز ست  ی... حس خوبکنهید بهم د
ستم رو دور گردنش حلقه م.دهیم شق باهاش همراه م کنمی.. د  ... بهشمیو با ع

 دونمی.. نمکنمیناآروم قلبش رو احسدداس م یتپش ها یوضددوح من هم صدددا
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... همونجور که ب*و*سه بارون ستیسروش دست بردار ن یچقدر گذشته ول
به سددمت دکمه   جانمی.. تمام هرهیم شیمانتوم پ یکردنه منه آروم دسددتش 

 کنهیناخواسته تو قلبم لونه م یو دوباره ترس کنهیم فروکش
باز م نیاول که  مه رو  نهیدک ه ک نی... همادیقلبم داره تو دهنم م کنمیحس م ک

و  رمیگیخورده ازش فاصله م هیبا ترس  رهیم شیدکمه پ نیدستش به سمت دوم
گاه م  : سروشگمیناخودآ

 کنمیو نگاش م زنمیبخوام به مچش چنگ م نکهیا بدون
شددده  ی: جانم خانومم... چگهیو م کنهیخمار نگام م ییبا چشددما سددروش

 زم؟یعز
... به دستم که دور مچ دستش حلقه شده نگاه دهیتو گلوم بدجور آزارم م بغض

.. با خجالت به خاطر زنهیو ب*و*سدده به دسددتم م ارهی.. دسددتشددو باال مکنهیم
خودم  ... دستدی: ببخشگمیو با بغض م کشمیعقب م عیرفتارم دستم رو سر

 ستین
شدن حرفم  با شک هم از گوشه  هیتموم  سراز یقطره ا شمم  .. آروم شهیم ریچ

 ب*و*سهیو اشکم رو م ارهیم نییسرشو پا
.. خودت رو به زمی: نترس عزکنهیحال مهربون زمزمه م نیدر ع یول خشددددار

 می.. بذار باهم به اوج برسیبش تیاذ ذارمیمن بسپر.. نم
: سددروش تو فقط مال کنمیزمزمه م رلبیز یول لرزنیم از شددددت بغض لبام

 .. مگه نه؟یمن
 زمی: معلومه عزسروش
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به ا همنجور گاهشددده  به ن گاهم  مه...  نیکه ا کنمیفکر م نیکه ن مرد عشددق
مه... ن مه دن یمیهمسددر مه... ه مه وجود نهف ه مرد  نیا یایمن تو دن یایکه 

که شددده تمام  یبر کسددمقاومت کنم در برا تونمی.. من چطور مشددهیخالصدده م
 نمتوینم دونمی... خودم هم خوب متونم؟ی.. اصال مدنمینفس کش یبرا لیدل
 تونمینم یجور چی: هکنمیزمزمه م رلبیز

 : ترنمسروش
کنترلش کنم دسددتام رو دور گردن  تونمیکه نم یو با همه ترسدد زنهیم یلبخند

ستا تا خودم رو کنمیو لباش رو با لبام قفل م کنمیسروش حلقه م  یمرد یبه د
مال  هشیهم یاالن اومده که برا یتنهام گذاشت ول یروز هی نکهیبسپارم که با ا

 خودم بمونه
******** 

 && سروش&&
 و کنهیچشددماش رو باز م خورهیکه به گردنش م یآروم ومنظم ینفسددها باحس

ودن ... قلبش پر از حس بنهیبیم شویزندگ یصحنه ها نیاز لذت بخش تر یکی
صومانه ا هیترنم که با  دنی. با د..شهیم شونه اش  یسرش رو رو یحالت مع

 مسلصورت معصوم ترنم رو با سرانگشتاش  نهیشیرو لبش م یگذاشته لبخند
نهیم هاک نار م شیشددونیپ یرو از رو شددونشیپر ی....مو نهیک تاش  ز وانگشدد

شمیرونوازشوارروبازوها شهی برهن سش رو ت خورهیم ی... ترنم تکون آرومک و نف
شقش رو از خواب ب کنهیحبس م شنیس ست  داریتا ع نکنه... با فرود اومدن د

 شددبید یاداوری... با دهیبهش دسددت م یندیحس خوشددا نشیسدد یترنم رو
ه و ب کنهیترنم فرو م ی...سددرش رو تو خرمن موهاشددهیلبخندش پر رنگ تر م
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دلش  تهفیترنم م شددبید یها یقراریب ادی ی... وقتکنهیشدددنشددون فکر م یکی
تمام  دیق خواستیترنم به مچ دستش چنگ زده بود دلش م ی.. وقترهیگیم شیآت

رت به کا یاصال کار زمیخودش رو بزنه و به ترنم بگه عز یازهایخواسته ها و ن
ه ک یکه دکتر بهش هشدددار داده بود هر وقت ییندارم راحت بخواب اما از اونجا

شه رابطه  شکل بگ یقرار با  یعس شهیم ینجوریحال و روز ترنم هم رهیاولتون 
به... ترنم رو ا زیکرد با آرامش به ترنم بفهمونه که همه چ ا آورده بود ت نجایخو

 مدت نیهم مثل تمام ا یشددید تونسددتی.. مهبرگردون یزودتر اون رو به زندگ
ما دلش نم رهیخودش رو بگ یجلو  رشددتیبا تعلل ترس ترنم رو ب خواسدددتیا

اده بود و افت هیرابطشددون به گر نیحکه  یبود جور قراریترنمش ب شددبیکنه... د
 چند سال نیکه تو ا ییتمام فشارها و کمبودها خواستیانگار م کردیهق هق م

ه رو کنند وونهید یعشددق باز نیانگار تحمل ا زهیرون بریتحمل کرده بود رو ب
گوش ترنم  ریهمه جوره مال هم شدددن چقدر ز شدددینداشددت انگار باورش نم

... اونقدر فشددردیو اون رو محکم به خودش م دکریعاشددقونه زمزمه م یحرفا
رفتار کر تا  متی.. اون با مالدیقربون صددددقش رفت.. اونقدر نازش رو کشدد

وقتا اشددک تو  یرابطه هم بعضدد نیدر ع یتونسددت ترنمش رو آروم کنه... حت
شما شقش جمع م یچ ش یلی.. خشیع شه... تا  دیطول ک تا ترنم همراهش ب

.. تا زهیخورده خجالتش بر هیو بده... تا پرحرارتش ر یجواب ب*و*سددده ها
 ترسش کمتر بشه کمی

 زنهیصورت عشقش زل م به
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سه اما م شبید شت ترنمش ازش بتر ست ندا سیدو ستی... خوب مدیتر  دون
سم نکهیاز ا شتریترس ترنم ب شه روح یج سالها پ یبا ستش.. ترنمش   شیه

و  ذاشددته بودتنهاش گ یانصدداف یقلب و روحش رو بهش باخته بود و اون با ب
که ترنم از  دونستیرو خوب م نی... ادادیاالن داشت تاوان اشتباهش رو پس 

 یلیکردن جسددمش باز هم عشددقش تنهاش بذاره.. خ میکه با تقد ترسددهیم نیا
 نستدویعاشقانه سر بده... م یگوشش نوا ریتالش کرد تا موفق شد ترنم هم ز

 یهوا از قبل شتریب دیبا.. دونستیم ستین یهمه چ انیشون به هم پا دنیرس
شه... م شته با شو دا ستیترنم شن  همدوباره از  نکهیچقدر ترنم از ا دون جدا 

خودش  نکهی.. عذاب از ادیکشیو عذاب م دونستیرو م نایا ی... همه ترسهیم
 روز انداخته بود نیترنمش روف عشقش روف همسرش رو به ا یدست یدست

 خورهیم یپلک ترنم تکون نهکیکه مشغول نوازشه ترنمه حس م همبنجور
 زمی: ترنم... عزکنهیو نوازشگونه صداش م زنهیم یلبخند

 ینیخودش روبه ب ینیاروم ب نیهم یواسه  دارهیب دونهی..مدهیترنم جواب نم اما
 ؟یش داریب یخوای:خانمم؟نمگهیوم مالهیترنم م

... 
 ده؟یباز هم جوابش رو نم ترنم

 وش؟خانم؟نفس سر ن؟ترنمیخانم راست-
... 

کنم  تتیاذ خوامیروز هم نم هیکوچولو  نی: بگهیو تو دلش م ندازهیباال م ییابرو
 یذاریخودت نم
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نتیشدد با که نمگهیم ط کاچ یوقت یخوای: تو  ها برات  مان و سدد  ارنیم یما
 ششون؟یپ یبر یهپل ینجوریا
 ؟ی: چدددگهیو م کنهیترنم چشماشو بازم هوی

 ها... مامان.. سی: کاچگهیم طونیش
 سروش یوا-

 هزنیخشکش م هویکه  نییپا ادیبه سرعت پاشه و ازتخت ب خوادیم ترنم
هت گاه ب گاه یزده ن با ج ندازهیبه سددروش م یبه اطراف و ن عد  : گهیم غیب

 سروش
ر گول زدن به فک دینبا گهید یداریب دونستمیخودته کوچولو.. من که م ریتقص-

 یفتادیمن م
رفته  ادمی... سکته کردم.. اصال یبد یلی: خگهیمو  زنهیم نشیبه س یمشت ترنم

 میبود اومد
 : ماه عسلکنهیو با خجالت زمزمه م کنهیم یمکث

با عشق ترنم رو محکم ب*غ*ل  شهیو رو م ریحرف زدن ترنم ز نجوریاز ا دلش
 از کف دادما ارمویاخت یدید هویحرف نزن کوچولو...  ینجوری: اگهیو م کنهیم

.. دهایز ایوسددعت دن گهیم ی: ککنهیو آروم زمزمه م کنهیمبا عشددق نگاش  ترنم
 یمن یایدن یکه همه  ییدر آغوش تو شهیمن خالصه م یایوسعت دن

 شهیاز شدت بغض داره خفه م کنهیم حس
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 نمدوی.. میی: شددرمنده آقاگهیو با لبخند م ادیم رونیآروم از ب*غ*لش ب ترنم
تا  و یکه تحملم کرد یکرد ییآقا یلی.. خیخواسددتینبودم که م یاون شددبید

 یلحظه همراهم بود نیآخر
سرش رو بکوبه  خوادی... دلش مشهیترنم مات و مبهوت م هیهمه مهربون نیا از

 دیهمه سال عشق ترنم رو ند نیا نکهیاز ا واریبه د
 : ترنمگهیزحمت م به

که  یونا ستمیترنم سابق ن دونمی... مادیز یلی: دوستت دارم سروشم... خترنم
 یخواستیم شهیمه
ن که م یهسددت ی: ترنم تو همونگهی... روم مرهیگیترنم دلش م یحرفا نیا با

رو دوست دارم.. رفتارت رو.. منش رو..  تتی... من شخصخواستمیم شهیهم
... اون هم هیکیوجود نداره.. ترنم  دیو جد میمن ترنم قد یخودت رو.. واسدده 

 خوامتیم یکه باش ی... با هر رفتارییتو
 مادر نشم چوقتیاگه ه ی: حتنمتر

 ار؟کیچ خوامیهنوز... بچه م ی: تو خودت بچه اگهیو با لبخند م نهیشیم آروم
 ؟یدیم ی: جواب خونوادت رو چترنم

اونا فقط  یهر چند برا دمیدخالت نم یاجازه  یمن.. ماله منه.. به کس هیزندگ-
 ما مهمه هیخوشبخت

سمی: مترنم صال نکهیسروش... از ا تر شم..  ا ر بتونم طعم ماد رید ایبچه دار ن
 شدن رو بچشم

تو  خودیب یزایچ نیبخاطر ا خوامینم گهی: ترنم دگهیم تیو با جد کنهیم یاخم
حت بب نارا چه برانمیرو  بت و سدددتیمن اصددال مهم ن ی.. اوال ب جا .. مهم ن
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تر و خانوم تر سددراغ ندارم... دوما اگه  بیکه خدا رو شددکر از تو نج تهیخانوم
چه هم من االن ب باز یهم نداشته باش یو تو مشکل میار هم باشه بچه دار بشقر
 خوامینم

 : واقعا؟گهیمتعجب م ترنم
 ممکنه ترنم رو داغون کنه یلغزش نیکتریکه االن با کوچ دونهیم خوب
 :آرهگهیمحکم و بدون مکث م چنان

 نهیبیدرخشش نگاه ترنم رو به وضوح م که
 : آخه چرا؟ترنم

شحا شحال تشیاز انجام مامور لخو سال آدهیادامه م یبا خو  ندهی: من تا چند 
سر نازن خوادیدلم م شم و هم سر خر... نمیفقط خودم با  هی یچ یعنی... بدون 

بچه تو  هی.. اگه خدا خواست خودش ضمی.. مگه مرارمیخودم ب یواسه  بیرق
 اگه هم نخواست که چه بهتر ذارهیدامنمون م

 م؟یبچه دار بش میونبت یکنی: فکر مترنم
شمال ترنم زل م به ست که  یترنم بچه ا یاز دغدغه ها یکی دونهی.. مزنهیچ ه

 نباشه چوقتیممکنه ه
 ستی.. واسم مهم هم ندونمینم-

 یزود بچه دار بش یدوست دار یگفتی.. میعاشق بچه بود شهی: تو که همترنم
تو  یچند سددال بذارم کسدد: فعال کمبود ترنم دارم.. عمرا تا گهیو م خندهیم آروم

 بشه کیرو باهام شر
 شهیم میبهش حسود ی: اگه عاشقش بشدهیادامه م یبا اخم آروم بعد
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س یخنده  با سودگ یترنم نف سر آ شهیم یاز  س یحرفا ادی... ک شنا ه بهزادف روان
 نیبهزاد ا هی.. واقعا خوشددحاله که بهش مراجعه کرده... حرف اصددلفتهیترنم م

 که برات مهمه اونه یزیت کن تنها چبود که به ترنم ثاب
 به خدا یا وونهی: تو دکنهیبا خنده زمزمه م ترنم

شمک س هیتوام... فقط  ی وونهی: آره دگهیو م زنهیم یچ ه من تا ک ینگ یبار به ک
 خودم و خودت نیرازه ب هی نیحد حسودما.. ا نیا

 یی: باشه آقاگهیم یبا لحن بچه گونه ا ترنم
 م برمقربون خانوم خود-
 من هم برم ریدوش بگ هی: برو حموم دهیو ادامه م کنهیدست به حموم اشاره م با

 صبحونه رو آماده کنم
 غیو بعد ج ندازهینگاه به خودش م هی... زنهیچند لحظه خشددکش م یبرا ترنم
... بعد هزنیو به لباسدداش چنگ م نییپا پرهیاز تخت م ی... زودکشددهیم یفیخف

 برهیجوم مبه سمت حموم ه عیهم سر
هم باهات  یو همه کار دمیهمه جات رو د شدددبیبابا.. دخترف من که د یا-

 ه؟یچ یخجالتت برا نیا گهیکردم د
 : سروشگهیاز داخل حموم م غیبا ج ترنم

.. .؟یعجله کجا رفت نی.. آخه با ازمی: جانم عزگهیو م کنهیرو بلند م صددداش
 دمیکشیرو م من نازت ویکردیآخ و اوخ م یکل دیمثال االن با

 پوشهی.. لباساش رو مدهیتکون م یو با خنده سر شنوهیباز شدن آب رو م یصدا
کشددو در  یاز تو یزیتم ی... حوله و لباسدداکنهیرو جمع م یخون یو ملحفه 

 ذارهیتخت م یترنم رو یو برا ارهیم
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 حوله و لباس رو تخته زمی: عزگهیبلند م یصدا با
 : باشهترنم

س با شار از ز یح صبحونه رو آماده کنه  خوادیم یندگسر شه تا  از اتاق خارج ب
و به سددمت آشددپزخونه  شددهیاز اتاق خارج م عی... سددرفتهیم یزیچ ادی هویکه 

 دوهیم
***** 

 && ترنم&&
خورده احساس  هی... کنمیبه خودم نگاه م نهیآ یمن جلو یبازه ول نجوریهم آب

و ر لیدل یلبخند ب هی... زنندیاما چشددمام بعد از مدتها برق م کنمیضددعف م
ضاهیو زندگ دیلبهام جا خوش کرده و قلبم پر از ام و صورتم ر ی... تک تک اع

.. شدددهیم انینما تماز شددرم تو صددور یبدنم هاله ا دنیبا د گرونمویاز نظر م
سه... نم شبیخاطرات د شدت برام زنده و قابل لم شق  دونمیبه  سط ع چرا و

بد  ادی میبود ازیتو اوج ن یوقت مونیباز حالم  باره  تادمو دو باغ اف ته  خاطرات 
لب از لب باز نکردم  یکردم ول هیچقدر تو آغوش سددروش گر دونمیشددد.. نم

ناخواسته  دونمیرو براش زهر کنم هر چند م یشب به اون مهم خواستیدلم نم
ست خودم نبود... ترس و نگران یبراش زهر کردم ول بود دو تا ن یکی هامیواقعا د

که تو عمرم  یحسدد نیبهتر شدددبیبکنم.. حس د یاعتراف هی خوامیم یول بود 
 یکیکه سدددالها منتظرش بودم و  یتجربه کردم.. آروم شددددن تو آغوش کسدد

 برام لذت بخش بود یلیخ رو انتظا یشدنمون بعد از مدتها دور
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و  شدددهیدر حموم باز م هویدوش که  ریبرم ز خوامیو م کشددمیم قینفس عم هی
 هشیداخل م زنهیشربت تو دستشه و اون رو هم م نوایل هیسروش همونجور که 

شرم دلم م از شم و برم تو خوادیشدت  سرد نیزم یآب ب سروش با خون  یاما 
 ترسددمی.. مشددبیدوش... اون هم بعد از اتفاق د ریناشددتا نرو ز زمی: عزگهیم

 حالت بد بشه
از ب شبیچرا با وجود اتفاقه د دونمی... نمشمیمن دارم از شدت شرم آب م یوا

 کشمیهم ازش خجالت م
 کنهیو منتظر نگام م رهیگیرو به طرفم م وانیل

 ندارم لی: فعال مکنمیزمزمه م آروم
 کیرو به لبم نزد وانیکه ل نجوریو هم کشهیسروش من رو سمت خودش م هوی
: نهکیگوشددم زمزمه م ریبخورم ز وانیل اتیکه از محتو کنهیو مجبورم م کنهیم

 ایدار ازیبعد از حموم هم ن شربت وانیل هیفکر کنم 
ه ک کنمیگرد شددده نگاش م یو من با چشددما کنهیرو از لبام جدا م یخال وانیل
 هم از من خجالت نکش خانوم کوچولو.. من شوهرتم نقدری: اگهیم

بل کهیاز ا ق جازه  ن نده از حموم  یاعتراضدد ایحرف  چیه یا با خ بده  رو بهم 
از دست رفتمو  هیخورده از انرژ هی با خوردن شربت کنمی... حس مشهیخارج م

 یداشتم.. زود ازین ظیکه چقدر به اون شربت غل فهممیبه دست آوردم... تازه م
 کنمی... احساس مکنمیبدنم حس م یبا لذت فشار آب رو رو رمویدوش م ریز

ستم فقط نم یکه پر از انرژ تو  شبیکه د نهیا یحس خوبم برا نیکه ا دونمیه
سددروش از خواب  یکه امروز با صدددا نهیا یبرا ایه ب*غ*ل سددروش خوابم بر
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که هسدددت به  یحس هر چ نیکه ا نهیا دونمیکه م یزیشددددم... تنها چ داریب
 خاطر سروشه

شمزه ا ادی سروش به زور به خوردم داد... آروم م فتمیم یشربت خو  خندمیکه 
.. ییآقا یرو دار ی: تو تمام خاطراته قشنگم نقش اصلکنمیخودم زمزمه م یبرا
 ینفکرش رو بک یبخوا یکه حت یاز اون شتریب یلیدوستت دارم.. خ یلیخ

 تاپ و دامن کوتاه هی دنی.. با دشمیاز حموم خارج م رمویگیدوش م عیو سر تند
 رهیگیخندم م

 آقا فکر همه جاش رو هم کرده-
شک م با سام رو تنم م کنمیحوله خودم رو خ شک کردن کنمیو لبا .. بعد از خ

سرم م یلیموهام خ شت  شمم به مبندمیساده اونا رو پ . .فتهیم شیآرا زی... چ
رژ  هی رمی... با لبخند جلو منمیبیمارکا م نیرو با بهتر یشیانواع و اقسام لوازم آرا

سرش رو باز م دارمیرو بر م صورتندازمیبه رنگش م ی.. نگاهکنمیو  اته.. م هی.. 
..با لبخند به  زنمیم خورده هم رژ گونه هیو  کشددمیلبم م یکمرنگ رو یلیخ

تاق خارج م زنمیچشددمک م نهیآ یدختر تو  یخوب یلی.. حس خشددمیو از ا
شم به چ خوادیکنم... دلم م شیخوشگل بپوشم و آرا یلباسا خوادیدارم.. دلم م

 بشم دهیسروش خوشگل د
سته منتظر من نش زیکه پشت م نمیبیسروش رو م شمیوارد آشپزخونه م نکهیهم

 قبل آماده کرده و صبحونه رو هم از
من هم  ی: به به... خانوم خانوماگهیو م شددهیم زبلندیمن از پشددت م دنید با

 باالخره اومد...
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 روشآقا س ایپا کدبانو شد هیخودت  ی: واسه گمیم ندازمویبراش باال م ییابرو
شماش شکنهیم زیرو ر چ سه ا طنتی... با  ستمیبراش م یب*و* ش و مقابل فر

 نمیشیم
هاش به طرف من مخورنیهم گره متو  ابرو باال ادی.. آروم آروم  سددرم  یو 

تهیمیوا گاش مسدد جب ن نان م شدددهیکه خم م کنمی... متع : گهیو نچ نچ ک
 یکن نیتمر یحساب دیبا ستاین یفیتعر تیشوهردار

باره ادامه  ذارهیرو گونم م یکوتاه یتموم شددددن حرفش ب*و*سددده  با و دو
 ایساز راه دور منو بب*و* نمینب گهی:ددهیم

 بلند شم کنهیو مجبورم م رهیگیهم بازوم رو م بعد
 ؟یکنیم کاریسروش چ-

و من رو هم دنبال خودش  رهیجوابم رو بده به سددمت صددندلبش م نکهیا بدون
شهیم صندل نکهی... همک شاره م نهیشیم شیسر  زودف  :گهیو م کنهیبه پاهاش ا

 عمل کن تیصبحگاه ی فهیبه وظ عیتندف سر
رو پاش  کنهیو مجبورم م کشهیدستم رو م نهیبیخندم رو م یوقت ...رهیگیم خندم

 نمیبش
س دیخانوم خانوما... االن با یخندی: مسروش ... ی... نوازش کنیمنو بب*و*

 چه وضعشه نی... ایکن فیازم تعر یبا مهربون
 کنمیو دستمو دور گردنش حلقه م خندمیاز قبل م بلندتر

خوشحالم  یلیسروش... خ دیرسیه نظر مو آرزوها محال ب اهایرو نیچقدر ا-
 قتیاالن شدددده حق مونندیم ایدر حد همون رو کردمیکه فکر م ییاهایکه رو

 من هیزندگ
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و همونجور که رو پاهاش نشستم دستاش رو دور کمرم  کنهینگام م یمهربون با
... رهیو نگاهم به سددمت لباش م شدددهی... کم کم لبخندم جمع مکنهیحلقه م

شمام رو م سع شیو با پ مبندیچ شدنم  شون ب میبه مرد زندگ کنمیم یقدم  دم ن
لباش  یکنه لبام رو رو یسددروش کار نکهیوار عاشددقشددم.. قبل از ا وونهید
 یض.. بعترسمیوقتا هم م ی.. بعضکشمیوقتا ازش خجالت م ی.. بعضذارمیم

با سددروش که باشددم کم کم  کنمیاما حس م شددمیم نیوقتا هم ناخواسددته غمگ
 شهیحل م زیهمه چ

... کنهیم میو سددروش هم همراه ب*و*سددمیرو م میتموم وجودم مرد زندگ با
سروش م سبونمیخودم رو کامال به  ستش رو ز چ رم و آروم کم برهیتاپم م ری...د

... با احسدداس دسددت سددروش کنمی... لبام رو از لباش جدا مکنهیرو نوازش م
ست بدنم حس خوب یرو ست م یپو سادهیبهم د  مبه گردنآرومش که  ی... نف

شهیم امیبه روح زخم خوردم الت خورهیم شمام رو باز مبخ  نمیبیم یول کنمی.. چ
و با لبخند نگاش  کنمیسروش هنوز هم چشماش رو باز نکرده.. سرم رو کج م

 شهیم رهیو به من خ کنهی.. بعد از چند لحظه چشماش رو باز مکنمیم
 یخوشددم اومد.. دار : نهگهیم تیاما اون با جد کنمیرو پررنگ تر م لبخندم

 یکن نیتمر دیاما هنوز با یکنیم شرفتیپ
سروش اجازه نم خوامیم  قیو عم شهیقدم م شیدفعه اون پ نیو ا دهیبخندم که 

 کنهیم دنمیشروع به ب*و*س شهیتر از هم
سه  هیاز  بعد سبیم میشونیرو به پ شیشونیپ یو طوالن قیعم یب*و* و  ونهچ

 ؟ییایترنم دن نیرت نیریش یدونستی: مکنهیزمزمه م
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 ؟ی: مگه چند تا ترنم رو تست کردگمیو م خندمیم
 ترنم داشتم و االن هم هی: من فقط گهیم تیو با جد برهیسرش رو عقب م عیسر

 عمرم هم همون رو خواهم داشت یلحظه  نیدارم و تا آخر
 : باشه باباکنمیو زمزمه م زنمیم یلبخند

 رمیگیرفش مو به ط کنمیکوچولو درست م یلقمه  هی
 ؟یشیم یحاال چرا عصبان -
 کنهیو دهنش رو باز م خندهیم
ش ذارمیخنده لقمه رو تو دهنش م با سروش با  سه ا طنتیاما  به  یاول ب*و*

 خورهیو بعد لقمش رو م زنهیانگشتم م
 رمیگیواسش م گهید یلقمه  هیو  کنمیعشق نگاش م با

 زمی: خودت هم بخور عزسروش
 کنمیم کیله دهنش نزد و لقمه رو خندمیم
ا مزه : لقمه بگهیو م رهیگیگاز کوچولو از انگشددت من م هیدفعه قبل از لقمه  نیا

 ترنم خوشمزه تره ی
قمه اون ل یفقط واسددده  نهیبیم یوقت رمیگیبراش م گهید یلقمه  هیو  خندمیم
 رمیگیم

 کنهیهم شروع به لقمه گرفتن م اون
 . کره و مربا... کره و عسل..رینون و پن ی لقمه

 همه رو بخورم کنهیمجبورم م و
 سروش چه خبره؟-

 ترنم یفیضع یلی... تو خیبخور دیبا نایاز ا شتری: بسروش
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 همه غذا نداره نیمن عادت به ا یآخه معده -
 زمیعز کنهی: عادت مگهیو م کنهیرو به زور تو دهنم م گهید یلقمه  هی

 تونمینم گهیو خدا سروش.. د: تو رگمیم دمویرو به زور قورت م لقمه
 مظلوم ینجوری: اگهیو م کنهیم یآروم ی... چون خنده سوزهیدلش برام م انگار

 نگام نکن
 سروش؟ ی: راستگمیو م خندمیم

 : هوم؟گهیم رهیگیدگه م یلقمه  هیکه داره  همونجور
 کنمیتو دستش نگام م یلقمه  به

 واسه خودمه گهید نکهی: بابا.. اسروش
س الیخ با سودگ یراحت نف سر آ شمیم یاز  س یخوای: نمگمیو م ک بر رو خ یک
 میدیکه رس یکن

 نیریاز ما نگ یسراغ چیمدت ه نی.. به همه گفتم تو استین یاجی: احتسروش
 میباش اهویدور از ه میخوایکه من و عشقم م

 اما.....-
مون  هیخورده روح هیتا  نجایا مینگو ترنم.. ما اومد یچی.. هسی: هسددروش

 یبش تیاذ خوادیعوض بشه... دلم نم
 : ممنون سروشگمیو م کشمیم یآه

مه مال لق نیکه ا کنمی.. خدا رو شکر مرهیگیبزرگ م یلقمه  هیو  زنهیم یلبخند
 و خودش قراره بخوره ستیمن ن
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 یآخر گهید یکی نیا دمیلقمه رو هم بخور قول م هی نی: جون سروش اسروش
 باشه

 ؟یدیا قسم م: سروشف چرنالمیم
 : االن که قسم دادم بخورگهیم طنتیش با
 بدجنس-
ستش م خندهیم شروع به خوردن  رمویگیو من هم به ناچار لقمه رو از د به زور 
 کنمیم

 تعارف نکنه ی: اگه باز خواستگهیم طونیش خورمیلقمه رو م یوقت
 بلند بخنده یبا صدا شهیکه باعث م رمیبهش م یغره ا چشم

 کن تمیاذ یه تو هم که-
 ضیو مر ماری.. دوسددت ندارم بزمی: نگرانتم عزگهیم شددهیخندش تموم م یوقت

 یفیضع یلی.. خنمتیبب
 گمینم یچیو ه ذارمیشونش م یرو رو سرم
 گهینم یچیو ه کنهیآروم نوازشم م نهیبیسکوتم رو م یهم وقت اون

که  نمکیر ممشددترکمون فک هیروز زندگ نیو با لبخند به اول بندمیرو م چشددمام
 چقدر قشنگ شروع شد

**** 
مدت  نیا .. از بس توکنمیچند وقت فکر م نیلبخند کنار آبشار نشستم و به ا با

چند روز و  دونمیبردم... اصال نم ادیبهم خوش گذشته که گذر زمان رو هم از 
 جانیکه ا هیمدت طوالن هی دونمی...فقط ممیاومد نجایچند هفته هسددت که به ا

سخر  ی.. به دور از دغدغه... به دور از نگاه هااهویبه دور از ه... میهسدت پرتم
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شق اگرانیپر از ترحم د ای سروش  یکایشدم هر روز نزد نجای... عا غروب با 
 نی... تو امیبر نجایاز ا خوادی.. اصددال دلم نممیزنیقدم م الیو اطراف و میایم

سه چهار بار نجایبه ا یلیمدت خ س یعادت کردم...  یلیو خ میتا رفتهم به رو
آبشددار  نیا یمنطقه رو به اندازه  نیا یکجا چیه یبهمون خوش گذشددت ول

 دوست ندارم
شمام  نی... تو اکنمیشمال م زیپاک و تم یهام رو پر از هوا هیو ر بندمیرو م چ

باعث شددده  طنتاشیبهتر شددده... سددروش هم با شدد یلیام خ هیمدت روح
شن.. ک یادیخاطرات بده ز  ریس هگید یایدن هیتو  کنمیال حس مبرام کمرنگ ب

 میابستگن روزا ویتو ا یدر گذشته هم به سروش وابسته بودم ول نکهی.. با اکنمیم
شده... خودش هم ا سروش هزار برابر  هوام رو داره...  یلیو خ دونهیرو م نیبه 

ته باغ هم  ی... با ماجراختهیخجالتم ر یادیز یسروش تا حد یها ییبا پررو
ضک کنمیحس م شق باز نیوقتا ع ینار اومدم... هر چند بع  اون ادیباز هم  یع

گذشددته آزارم  یبه اندازه  گهید یول فتمیسددخت و طاقت فرسددا م یلحظه ها
از  که تو دلم دارم... ترس هیکه االن باعث آزارمهف ترس یزیچ نیشتری... بدهینم

 چیکه سددروش بدون ه ییترس با تمام محبتها نیدسدددت دادن سددروش... ا
 نیهنوز هم از ب دهیکه بهم م یینانهایو تمام اطم کنهیم میتقد یشددمداشددتچ

 غشیدر یب یو با محبتا کنهیصبورانه تحمل م روشس نایا یبا همه  ینرفته ول
 شهیبه نظرم قشنگتر از هم ای... کاب*و*سام کم شدن و دنکنهیمن رو شرمنده م

با همه  یخوشددبخت هیچند هفته طعم واقع نیا ی... تورسدددهیبه نظر م  یرو 
 وجودم تونستم بچشم
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 طونیش ی افهیو با ق کنمیچشمام رو باز م عیشدن صورتم سر سیاحساس خ با
 شمیسروش رو به رو م

 ینبر ادیمن رو از  ی: تا تو باشگهیو م خندهیم
 چیمن لو خ ادی: دلت مگمیم یبچه گونه ا یو با صدددا کنمیم زیرو ر چشددمام

 ؟یکن
 : اوهومگهیو م کنهیرو مظلوم م افشیق

 برمیو به سمتش هجوم م شمیجام بلند م از
 یخندتا لب کنهیم یبخاطر من بچگ بنمیم ی... وقتشددهیبا خنده از من دور م که

سعشمیغرق لت م ارهیرو لبام ب شم تا اذ کنمیم ی...  ش تیباهاش همراه با ه.. ن
 تا عذاب نکشه.. تا عذاب وجدان نداشته باشه

به سددمت هم آب  قایو دق مییدویار مآبشددد یکایدومون نزد هر مثل بچه ها 
 میکنیم سیخ گرویو همد میزیریم

 شمینم نم بارون م یمتوجه  یو خنده و آب باز یشوخ یاز کل بعد
 میرو کم داشت نی: فقط همسروش

 هم خوبه یلی.. خهیمگه چ-
 یممکنه سرما بخور سیخ یلباسا نی.. با االیو می: بهتره برسروش

 اما......-
 : اما و آخه ندارهسروش

 دهیو من رو به خودش فشار م رهیگیرو م دستم
 فتی: راه بسروش

 شهیم شتری.. بارون لحظه به لحظه بکنمیخورده احساس سرما م هی
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 میبش سیبارون خ ریبا لذت ز میتونستیاالن م یکردینم یطونیاگه ش-
شقت  یشدن وقت سی: خگهیو م خندهیم ست ع شه که به د ب آ سیخلذت بخ

 یبش
سرما خودم رو بخندمیم زیر زیهم ر من شدت  شار  شتری... از  تو ب*غ*لش ف

 : سروش؟گمیو م دمیم
 : جانمسروش

 میبمون نجایا شهیهم شدیم کاشیا-
 ارمتیزود به زود ب دمی: قول مسروش

 شهیتنگ م یلیخ نجایدلم واسه ا میبر یوقت-
 یزود یدل تنگ شددد نکهی.. همیدلتنگ بشدد ذارمی: نگران نباش نمسددروش

 ارمتیم
 االن دلم تنگ شده نیمن که از هم-

 میرفتن ندار می: ما که هنوز تصمسروش
 شمکیو دماغم رو باال م زنمیم ی.. عطسه اشهیم دتریلحظه به لحظه شد بارون

 میوقته اومد یلی: خدمیهمونجور ادامه م یول لرزهیخورده از سددرما م هی صدددام
 یدار ی... باالخره تو هم کار و زندگمیبرگرد دیروزا با نیا گهید

 گهید ییمن تو هی: کار و زندگسروش
 ؟ی... پس شرکت چوونهی: دگمیم خندمیم

 ؟ی: پس ترنمه من چگهیو م خندهیهم م اون
 خورنیاز شدت سرما بهم م دندونام
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 زم؟ی: سردته عزسروش
 خورده سردمه هیآره.. -

سی: االن مسروش سامیر ستن.. چ سیهم خمن  ی.. لبا ندارم که بهت  یزیه
 بدم

 شهیزده م یو رعد و برق بد شهیغرش آسمون بلند م یلحظه صدا نیهم تو
 شمیم یتو آغوشش مخف غیج با

 ... فقط رعد و برقهزمیعز ستین یزی.. چسی:هسروش
 کنمیو قدمام رو تندتر م زنمیلباس سروش چنگ م به
 ترسمیسروش.. من م میزودتر بر-

 یبارون قدم بزن ریز یخواستیتو که م :سروش
 ِا... سروش-

.. یگیم یه شددهیم ی... هر چی: انگار عاشددق اسددم منگهیم طونیشدد سددروش
 سروش.. سروش.. سروش.. سروش

 : سددددروشگمیخنده م با
 من یترسو یخانوم کوچولو می: برگهیو م خندهیم
س تا سیم الیبه و نکهی... هممیزنینم یحرف چکدومیه الیبه و دنیر روش س میر

شومزمی: ترنمف عزکنهیزمزمه م ست رو عوض کن من هم االن   رو نهی... برو لبا
 کنمیروشن م

 سردمه یلی... خنهیاول شوم-
 شهیم نهیو مشغول روشن کردن شوم رهیم نهیکنار شوم یزمایبه سمت ه سروش
 ترنم یشیم ضیمر ینجوری: اسروش
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 سروش-
شهیحرص م یاز رو یقیعم نفس شغول م و ک ... محو تک تک شهیبه ناچار م

گر خوردش..  ی... محو ابروهاشیشونیپ یرو ی... محو اخماشمیحرکاتش م
شما شنگش... محو موها یمحو چ ستیکه بهم ر سشیخ یق از  یمیو ن خت

 کلیو ه هدیکه به تنش چسب راهنشیست...محو پ دهیچسب شیشونیپ یاون رو
 گذاشته... شیبه نما ور شیعضالن

 نهی... هنوز هم مشغول کلنجار رفتن با شومرمیبه سمتش م ارمویاقت نمط گهید
شت بهش نزد شده... از پ شن کردنش ن ست اما تا االن موفق به رو  مشیم کیه

ما رو از  قه مبرمیم ادیو سددر و محکم  کنمی... دسددتم رو دور گردنش حل
 ب*و*سمشیم

 ........زدلمی: عزگهیو م چرخونهیخورده به عقب م هیسرش رو  سروش
 خندمیم زیر زیو ر زنمیرو لباش م یکوتاه ی ب*و*سه
 ینکیم فیک ی... تنها تنها دارستای: قبول نگهیو م کنهیم زیرو ر چشماش

شق ادامه م شهیم شتریب خندم و ر نهیشوم نیبذار ا ی: خانومدهیو اون هم با ع
 کنم...... فیرد
 مذاریشونه هاش م یفقط سرم رو از پشت رو شنومیسروش رو نم یصدا گهید

ن م هیو سددرماخوردگ یمارینگران ب چکسیکه ه کنمیفکر م ییو به اون روزا
ن بارو رینگران ز چکسیمن نبود.. ه سیخ یدلسددوز لباسددها چکسینبود.. ه

 راچشماش دوباره سرش هیعشق سروش و نگران دنیموندن من نبود و االن با د
 شمیاز احساس م
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 زنمیگردن سروش مبه  یا گهید یب*و*سه  ناخواسته
رو  زمیه کهیت هیشده بود و داشت  نهیکه تازه موفق به روشن کردن شوم سروش

شوم شتیم نهیداخل  سط راه متوقف م ذا ستش و  یحرف چیو من بدون ه شهید
... ب*و*سدده کنمیو صددورتش رو غرقه ب*و*سدده م کشددمیخودم رو جلوتر م

شق ییها شکر... به پاس ع ست خور یدلدو طرفه.. به پاس  یبه پاس ت ده شک
 زده شده وندیپ بارهدو یول

 : نفسم بذار کارم تموم شهکنهیلرزون زمزمه م ییبا صدا سروش
گاش م با چرا دلم  دونمی... نمتونمیچرا نم دونمی: نمگمیو م کنمیبغض ن
 قرارتم سروشم یتاب و ب یب شهیاز هم شتری... بخوادینم

ت دوست یلی: خگمیتو گوشش مو من آروم  زنیریخورده تو صورتش م هی موهام
 ییدارم آقا

از نفت که کنار دسددتش  یمی.. نشددهیم نهیشددوم الیخ یو ب ارهیطاقت نم گهید
کث م ی... بدون لحظه اگردهیبه طرفم برم عیو سر زهیریم شیآت یهست رو رو

و خودش هم روم  دهیهل م نهیشددوم کینزد هیرنگ یشددتکهایبال یمن رو رو
 زنهیم مهیخ

 یکنیم وونمی: آخرش دسروش
ندمویم قه م خ با ب کنمیدسددتم رو دور گردنش حل به  یقرار یو  شددروع 

 کنمیلباش م دنیب*و*س
و با سددرعت مشددغول در  شددهیمن بلند م یاز رو یتاب یاز چند لحظه با ب بعد

 ینیریه شک نمیبیرو م یزن ریتابش تصو یب یو من تو چشما شهیآوردن لباسام م
 کرده داینگاه پ نیرو تو تب ا شیزندگ
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***** 
 کیمهربونش رو نزد ی... چشماشمیم داریصورتم ب یسروش رو یحس لبا با

بهم زل زده و صورتش رو آروم به صورتم  یبا لبخند آرامش بخش نمیبیصورتم م
 مالهیم

سروش رو که کامال خشک شده  راهنیو پ کنمیخورده خودم رو جمع م هی آروم
 کشهیرو باالتر م هنرای... سروش مهربون پکشمیخودم م یرو

شمم شارم حلقش رو نوازش فتهیسروش م یبه حلقه  چ شت ا ... آروم با انگ
 یرو ی.. اون هم با لبخند ب*و*سه ازنمیبه انگشتش م یو ب*و*سه ا کنمیم

 زنهیموهام م
 گمینم یچیو ه کنمینگاه م نهیشوم ی مهیآتش نصف و ن به

 شهیباز داره خاموش م شمونی: آتسروش
سدداعت داغ و  هی: درسددت مثل تو که تا گهیو زمزمه وار م دهیارم مفشدد محکم

له بود  یچیو ه یحاال آروم و مظلوم تو ب*غ*ل من یول یسددوزان و پرشددع
 یگینم
 کنمیعشقم فرو م ی نهیتو س شتریو سرم رو ب خندمیم یسست با

 خوشگلم؟ ی: خوبگهیزمزمه وار م سروش
 ؟ییاآق ینگرانم باش یخوایم یک : تاکنمیزمزمه م رلبیز یلبخند کمرنگ با

 باشم؟ تونمیم نی:به نظرت بهتر از ادمیبلندتر از قبل ادامه م بعد
 یچشددما نیا یواسدده  رمیمی: مگهیو م کنهیحالت خاص نگام م هیبا  سددروش

 م*س*ت و خمار از عشقت
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 رهیگیاز گونه ام م یو سروش گاز خندومیم
 آخ-

باره گازم کنمیتو گردنش فرو مو من سددرم رو  کنهینگام م طونیشدد  تا نتونه دو
 رهیبگ
 آدم خوار-
 دهی... فقط محکم من رو به خودش فشار مگهینم یچیو ه خندهیم
 : نهیهم یزندگ»

 …منت  یآغوش ب هی انتظار
 …عادت  یب*و*سه ب هی
 …علت  یدوستت دارم ب هی

 «…ساده س  یدوست داشتنها نیهم یکن زندگ باور
گشتنمون از بر ی... چند روزکنمینگاه م ابونیستم و با لبخند به خنش نیماش تو
ت مد نی.. تو امیداد تا به شددرکت بر تیو امروز باالخره سددروش رضددا گذرهیم

س شکان و  س یبه کارا اوشیا شکان کردنیم یدگیر سروش در مورد ا ار ب هی... 
سع زیهمه چ گهید شته رو کالب یرو بهم گفت و من  م.. ننک یشکاف دکردم گذ

االنم رو تلخ  هیزندگ خوامیخب نم یسددخت بود و هسدددت ول یلیهر چند خ
ر خورده بزرگت هیخوشددگله البته  یلی... خدمیرو هم د مونینقل یکنم... خونه 

ستش دارم... تو ا یول هیاز نقل شت نیمن دو سل برگ  یکل میچند روز که از ماه ع
ده هم اسددتراحت خور هیم... یو خوش گذروند میبا هم به گشددت و گذار رفت

 یلیخ ...میتا مشغول کار بش میریبعد از مدتها به شرکت م میو االن دار میکرد
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سروش با عنوان همسر سروش وارد شرکت  یخوشحالم که قراره شونه به شونه 
 در کنار سروش باشم یتیمحدود چیلذت بخشه که بدون ه یلیبشم... برام خ

 : خانوممسروش
 : جانمگمیلبخند م با

 میدیکه رس نیی: بپر پاشسرو
که من  میدیرسدد ی: کگمیگرد شددده م یو با چشددما ندازمیبه اطراف م ینگاه
 دم؟ینفهم

 یدکریبه آقاتون فکر م یکه داشددت یی: از اونجاکنهیزمزمه م طونیشدد سددروش
 میدیرس یچه جور یدیاصال نفهم

 ها رو بردار ینیری: شگمیو م خندمیم
 دیفقط امر کن.. شما نی: چشم خانوم راستسروش

... مونهیحرف تو دهنم م میزنگ گوشدد یجوابش رو بدم که با صددددا خوامیم
 نهیشیرو لبام م یماندانا لبخند یشماره  دنیو با د ندازمیبه شماره م ینگاه

 ؟ی: کجا خانومسروش
:مانداناسددت... تو برو من هم گمیم شددمیم ادهیپ نیکه دارم از ماشدد همونجور

 امیم گهید ی قهیچند دق
 رمی: باشدده گلم.. پس من مکنهیآروم زمزمه م یول رهیخورده اخماش تو هم م هی

 ایروبدم به آقا رحمان تا پخش کنه تو هم زود ب ینیریش
شونه  سرمو شه تکون م یبه ن سر دمیبا ش عیو  خند .. با لبشمیم ادهیپ نیاز ما

 کنمیتماس رو برقرار م
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 یسالم مان-
نفر پشدددت  هی یگی.. نمیباالخره جواب داد: چه عجب گهیبا خنده م ماندانا

 کنهی.. به خدا ترنم اون سروش نکبت فرار نمشهیتلفن داره خفه م
من درست صحبت  ی: در مورد شوشوگمیم یبا اخم تصنع یول رهیگیم خندم

 استیدن یشوشو نیمن بهتر یکن.. شوشو
.. گمشددو برو تو ب*غ*ل همون شددوشددوت ی.. حالمو بهم زدشی: اماندانا

 یمثل من حرف بزن یبا آدم مهم یندار اقتی.. تو لنیبش
... دهیحد شددوهر ند نی: اه.. اه.. دختر هم تا ادهیلب با غرغر ادامه م ریز بعد
 یدختر رو تو برد یهر چ یآبرو

و  حال هیچرت و پرتا بذار  نیا ی: بابا به جاگمیم خندمویبلند م یصددددا با
 کاریچ رارسدددالنیو ام ریام ازت کنم... مهران چطوره؟... یاحوال پرسددد

 ن؟یبریبه سر م یدر چه حال تین ی.. خودت و نکنند؟یم
.. طبق معمول تو رسونندیو مهران هم سالم م ری... اممی: همه خوبه خوبماندانا

 یمدت بدجور جا نی... تو اگذرونندیاون شددرکت خراب شددده دارن خوش م
.. مهران هم میودبه وجودت عادت کرده ب ی... همگمیکردیرو حس م تیخال

 خودش یخونه  ی گردهیما و شب برم یخونه  ادیاکثرا م
با  دوارمی.. فقط امسددوزهیمهران م ی.. دلم واسدده گمینم یچیو ه کشددمیم یآه

 خودش کنار اومده باشه
 ؟ی: الو.. ترنم هستماندانا

واست  یلی.. دلم خشتیپ ارهیتا من رو ب کنمیآره گلم... با سروش صحبت م-
 تنگ شده
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 کار رو کن نی: حتما همماندانا
 ینبود یبار با سروش اومده بودم ول هی-

 میرفته بودم اونجا.. گوشدد یگفت.. به اصددرار مامان چند روز ری: آره امماندانا
 خونه جا مونده بود

 برم دیبا گهی.. من دزنمیپس بهت سر م-
 یادی هیا .. بابیدیو خواب یاز بس خورد یحاال... خسددته نشددد ی: بدماندانا

 طرفا؟ نیا یایمعرفت.. چرا نم یهم از ما کن.. دلم واست تنگ شده ب
ماه  یدونی... خودت که مینداشدت فیمن که اومدم خانوم خوشدگله تو تشدر-

 میعسل بود
ستم پس زودتر بماندانا شما رفتای:حاال که ه سم اون رو هم که   رنذاینم نی...ا

 ماه عسل
 ؟یپس چ-

.. ن؟یکردیم کاریروز اونجا چ 20ل عسددل... من موندم گفت سددا دی: باماندنا
 رفتیحوصلتون سر نم

خبر  یزیسددروش بود.. خودم هم ازچ یشددده  یزیاز قبل برنامه ر ینقشدده -
 نداشتم
.. بعد از رفتن شددماها سددها به همه مون دونمیو مگه: م خندهی زیر زیر ماندانا

 نیستیگفت که تا آخر ماه عسل شما دو نفر در دسترس ن
 میبرگرد خواستیخوش گذشت ماندانا... اصال دلم نم یلیخ یول-
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 یکن یزیمن آبرور شی: خجالت بکش بچه پررو... حاال من از خودتم پماندانا
با ذوق و شددوق از ماه عسددلت نگو..  ینجوریا گهینفر د هی شینداره اما پ یبیع
 ایح یب ی.. زشته.. خجالت داره.. دختره بهیع

 زنهیجور حرف م نیو اون هم خندمیغش غش م من
 بعد از ازدواجه میروز کار نیبرم.. امروز اول دیمن با یمان-

 ؟ی: شرکتماندانا
 آره-

 دهینم ریبهت گ چکسیو ه یزنیهمه با من حرف م نیا ی: پس چطورماندانا
 شرکت شوهرمه ها سی: مثال رئگمیخنده م با

 ی هیبق تو و نیتو شددرکت ب یایب یوقت گهیم ری.. پس چرا ام؟یچ یعنی: ماندانا
 کنهیم ی.. تازه مهران هم ازش طرفدارستین یکارکنان فرق

 مراقب کارات باشن دیبا یکه تو شر ییاز اونجا-
 ......گهیم طونهی: شماندانا

... 
 نمکیخدم کچلت م نجایا یاومد ی.. برو به کارات برس وقتالیخی: بماندانا

 نمییوقته پا یلیبرم.. خ گهیاز دست تو.. من د-
 : باشه گلمماندانا

شدت خوشحال یاز خداحافظ بعد سانسور راهف پله ها  یبه جا یاز ماندانا از  آ
شت رو پ یمنش رسمیاتاق سروش م یکایبه نزد نکهی... همرمیگیم شیرو در پ

صال دلم نمنمیبیم زشیم ش نیامروزم رو با جر و بحث کردن با ا خوادی.. ا  یمن
 خراب کنم
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بد خوامیو م کنمیم یسدددالم یرلبیز با لحن  که  گذرم  نارش ب  یاز ک
 خانوم خانوما... آقا سروشت رو بردن یاومد ری:کجا؟... دگهیم

 ...سددروش؟ی: چگمیو م گردمیبه سددمتش برم عی.. سددرنییپا زهیریم یهر دلم
 کجا رفته؟

ش با شاره م زیم یرو هینیریابرو به  شگهیو م کنهیا س هینیری: بردار بخور..   هیعرو
 بخت ی... تو فکر کن رفته خونه نهیراست یآقا

نگ گاش م گ با لحن ب کنمین ها یو اون  هر و با ق ی:فکر کردگهیم یتلخ تین
نه خانوم.. از ایخودت رو بهش بنداز یتونیم یالک ینازه و عشددوه ها  نی... 

س یامثال تو برا ی... من که از اول بهت گفته بودم دختراستیخبرا ن  خیرا تارپ
ضا سه از اتاقش که ه انق ت هم شرک نیاز ا یچیدارن... گفته بودم وقتش که بر

 .......رونیب کنهیپرتت م
 کنمیبه اطراف نگاه م یو من با نگران زنهیداره حرف م نجوریهم یمنش

 : سروشم کجاست؟کنمیزمزمه م رلبیز
به سددمت اتاق سددروش م با به اطراف نرمیترس   هی.. معنسدددتی.. حواسددم 
کدومیه از  یدرک شددنومیفقط حرفاش رو م فهممیرو نم یمنشدد یحرفااز  چ

رو ه تونستم درک کنم رفتن سروشه.... اون بهم قول  یزیحرفاش ندارم.. تنها چ
شم چرا باهاش همر یداده بود که ترکم نکنه.. پس ک سر شم رو برده؟..   هاسرو

ستام مشمیم وونهیدارم د نمیشده؟... حس م ستگلرزنی.. د ستم رو به د  هری.. د
 یلی: خگهیو م شهیجلوم ظاهر م یدر رو باز کنم که منش خوامیم رمویگیدر م ی

قا گمی.. مگمیم یمن دارم چ یفهمیم چی... هییپررو ازدواج  نیراسددت یآ

http://www.roman4u.ir/


 2055 شقعبه دیار سفر 

مه تو شددرکت ؟یبردار سیدسدددت از سددر رئ یخوایکرده... هنوز هم م .. ه
وم نخا یول یسددتیو ول کن ماجرا ن یدیچسددب سیکه مثل َکنه به رئ دونندیم

ست خیتار یخانوما بهتره بدون شوه خوا شده.. با قهر و ناز و ع صرفت تموم   یم
بلکه  ومدیکه نه تنها دنبالت ن یدیدنبالت اما د ادیتا ب یرو تشددنه نگه دار سیرئ

 رفت و محل سگ هم بهت نداد شهیواسه هم
شمام داره تار م یجلو کنمیم حس حرف بزنم..  تونمیچرا نم دونمی.. نمشهیچ
 کنمیبودن م فیهمه احساس ضع نیچرا ا ایخدا

 ؟یذاریتنهام نم گهید ی.. تو گفت؟ییکجا یی: اقاکنمیبغض زمزمه م با
که رفتم تو  ی.. وقتارنیخاطرات بد اون چهار سدددال به ذهنم هجوم م ی همه

شد من رو بب ضر ن سروش اما اون حا ش ی.. وقتنهیشرکت  من رو از اتاق  یمن
 گهید یاز اون شرکت رفت.. وقت شهیهم یوش براسر یکرد.. وقت رونیسروش ب

ارم از د کنمیگاه شدددم.. حس م هیتک یب یتنها شدددم. وقت ینشددد... وقت داشیپ
 سوزمیدرون م

.. نکنه واقعا رفته.. نکنه االن که در رو باز کنمیترس به در اتاق سروش نگاه م با
 نباشه کنمیم

 نهکیو از اتاق سروش دور م کشهیدست من رو م یمنش
که  یوجدان یب یلی... خرونیب یبر ی: به نفعته خودت گورت رو گم کنیمنشدد

مد ندگیکن شییتا هوا یباز او بذار ز .. اون خودش زن داره.. یرو کن شی.. 
اها رو از م یو زندگ دیامثال تو ام یرو کنه... دخترا شیداره.. بذار زندگ یزندگ

ون چ کنمیخوب درکش م یلی... خسوزهیزن بدبختش م ی... دلم واسه رنیگیم
ست ه*ر*زه ها ش ییخودم هم کم از د شماهادمیمثل تو عذاب نک که به  یی... 
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شرکت م سم کار وارد  شوقه  نیشیا به  یولپ هیتا  نیشیم ستونیرئ یو بعد مع
 دیبزن بیج
 دمیو به عقب هلش م کشمیم رونیشدت دستم رو از دستش ب به
.. ی.. خسددتم کردیخوایم از جون من ی.. چیدسدددت از سددرم بردار لعنت-

 منه هیزندگ یسروش همه 
 ارهیبه چشمام هجوم م اشک

 : سروشم کجاست؟دمیادامه م هیگر با
ن ک هی: گرگهیو م دهیم هیبه چهار چوب در اتاق سددروش تک یرحمیکمال ب در

 ییهای.. به خاطر تموم زندگیزیو اشک بر یزار بزن دیبا نایاز ا شتریبدبخت... ب
سه یکنیو م یکه نابود کرد شد نینداره.. ا یتو و امثال تو که فرق ی.. وا  یکی ن

و سروش جونت  یکشیم هنقش تیبعد یواسه طعمه ها ی.. نترس به زودگهید
 که هیمثل شددماها فقط به مقدار پول یی.. عمر عشددق ه*ر*زه هایبریم ادیرو از 

 نیریگیم
 زشیاره به سمت مو همونجور که د رهیگیپوزخند از در اتاق سروش فاصله م با
 تو بودم اصال دور و............. ی: من اگه به جادهیادامه م رهیم

شدت باز م نیهم تو سروش به  شما شهیموقع در اتاق  سروش با چ  که از ییو 
 ادیم رونیشدت خشم قرمز شده از اتاق ب

سونمی... با دو خودم رو بهش مرمیگیم یسروش جون دوباره ا دنید از  یو ب ر
 کنمیه اطراف خودم رو تو ب*غ*لش پرت متوجه ب
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: فکر کردم باز گمیو با بغض م شددنیسددروش آروم دور کمرم حلقه م یدسددتا
 سروش یرفت

 ای... تا دنزمی: آروم باش عزگهیو م کنهینگاه م یبه منشدد نیخشددمگ سددروش
 من کنارتم استیدن

نهیرو نوازش م کمرم تاقش م ک مت ا به سدد کهی.. همبرهیو من رو  تاق وارد ا ن
 نمیبیرو م اوشیاشکان و س میشیم

 دفعه چش شد؟ هی: سروش گهیکه م شنومیاشکان رو م یصدا
 دادیاشکان گوش م یسروش نشسته بود و داشت به حرفا زیکه پشت م اوشیس

 شده؟ ی: ترنم چگهیو م شهیبا ترس از جاش بلند م
 ی افهیق دنیو با د گردهیهم که پشددتش به ما بود با تعجب به عقب برم اشددکان

 شهیمن شوکه م
 چه خبره؟ نجای: سروش ااشکان

س یب سروش شکان و  رو مبل دو نفره لم بدم و  کنهیمجبورم م اوشیتوجه به ا
 زنهیخودش کنارم زانو م

 حالت خوبه؟ زمی: عزسروش
 کنمیو دستام رو دور گردنش حلقه م زنمیم یلبخند

شددم خوبه خوبم... تو که خودم داشددته با شی: تا تو رو پنمیضددعف زمزمه م با
 ؟یکنیترکم نم
 : هرگز خانوممگهیم مهربون

 ؟یبر ییجا ستیتو که قرار ن-
 رمی: بدون تو تا خوده بهشت هم نمسروش
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 ادیه .. تازکنندیکه با لبخند نگامون م نمیبیو اشددکان رو باال سددرم م اوشیسدد
با  وشکه سددر نمیبشدد خوامیو م کنمیسددروش رو رها م عی.. سددرفتمیم تمیموقع
 ذارهیم نمیس یو دستش رو رو زنهیبه گونم م یب*و*سه ا متیمال

خورده دراز بکش من هم برم به آقا رحمان بگم چند  هی.. دهی: رنگت پرسروش
 یریجون بگ کمیتا  ارهیآب قند برات ب وانیل هیو  ینیریتا ش
 : نرو سروشگمیم نیغگ

 یرو به راه بش ارمیب زیچ هیبرات  رمی.. فقط مزمیعز رمینم یی: جاسروش
 اما.......-

 ی.. باشه خانومامی: زود مسروش
 : باشهگمیلب م ریناچار ز به

: نذار رو پا واسته.. من زود گهیم اوشیو خطاب به س شهیاز جاش بلند م عیسر
 امیم

 یچ یبگ یخوایراحت... فقط نم التی: خگهیو م دهیتکون م یسددر اوشیسدد
 شده؟

 کنمیم فی: بعد برات تعرسروش
 حالم بهتر شده کنمیم حس

 : سالم ترنمگهیو م کنهینگام م یبا شرمندگ اشکان
: سددالم آقا اشددکان... گمی... با لبخند مارمیخودم نم یاز گذشددته به رو یزیچ

 نفس چطوره؟
 رسونهی: خوبه.. سالم مگهیخجالت م با
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 ه: خوب زن و شددوهر بگهیو م نهیشددیمقابلم م یمبل تک نفره  یرو اوشیسدد
 نایداد یخودتون مرخص

 گمینم یزیو چ خندمیم
 : ترنم.. من..گهیمن من م یو با کل نهیشیاز مبال م یکی یهم رو اشکان

: من دهیلرزون ادامه م ییو بعد با صدددا بندهیچند لحظه م یرو برا چشددماش
 بگم حاللم کن تونمیشرمندتم... فقط م یلیخ

**** 
 && سروش&&

 کنهینگاش م میم*س*تق
 گهینم یچیو ه ندازهیم نییبا ترس سرش رو پا ینشم
 .. اصددالرسددهیزورش فقط به ترنم من م گهی: بله دگهیتو دلش م یزهرخند با

اومدن زور و بازوشددون رو به رخ زن مظلوم من بکشددن و آزارش  ایدن یهمه 
آخرش رو  یبار زنم کرده... من که فقط جمله  ایچ گهید سددتیبدن... معلوم ن

له آت که از دمیشددن با ترنم  شیهمون جم ما قبال هم  طور  نیهمگرفتم... حت
... فقط شددانس آوردم که نگران ترنم شدددم و به سددمت در اومدم.. زدیحرف م

 بهم بگه یزیوگرنه محال بود ترنم چ
 نی... تو همکنهیو به سددمتش حرکت م زهیریخشددمش رو تو نگاهش م ی همه

: گهیاشددکان م دنیو با د گردهیبرمبه عقب  یبا نگران شددهیموقع در اتاقش باز م
 حال ترنم بد شده؟

.. اومدم دهیراحت خواب الی: نه بابا.. عروس خانوم با خگهیمتعجب م اشددکان
 آب بخورم وانیل هی
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 : باشه بروگهیو م کشهیم یاز سر آسودگ ینفس
 ؟یینجای: تو چرا ااشکان

 و آب قند هم بگو ینیریبرو به آقا رحمان در مورد ش-
ده زل ش رهیبهشون خ یکه با ناباور یو به منش رهیگینگاهش رو از اشکان م بعد

 زنهیم
م خانو نی: من با ادهیشده ادامه م دیکل یدندونا نیاز چند لحظه مکث از ب بعد

 دارم ییخرده حسابا هی
 شده؟ یزی: سروش چاشکان

 ؟یبه زنم گفت ی: چگهیم یتوجه به حرف اشکان با خشونت به منش یب
 کنهینگاه م یهاج و واج به منش ناشکا

.... 
به زن من  یچ گمی: مدهیادامه م یشددتریو با خشددونت ب شددهیخم م زیم یرو

 ؟ی... مگه کر؟یگفت
 : آقا.. منگهیمن من کنان م یمنش
ش یمن کردنا من صب یمن صدا کنهیم شیع ن : تا قبل از اومدگهیم یبلند یبا 

 یالن به من من افتادا یکردیم یزنم بلبل زبون یمن که خوب برا
 : آقایمنش

 ؟یکشیکه زن من ه*ر*زه ست؟.. واسه زن من شاخ و شونه م-
 خبر نداشتم زیچ چی: آقا من از هیمنش
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شکان ش ییزایچ هی یکه انگار تازه متوجه  ا سمت من شه به  و با  ادیم یشده با
 کنهیاخم نگاش م

ن خبر داشددته م هیخصددوصدد هیاز زندگ یکه بخوا نمیبیهم نم یلی: دلسددروش
ش  یا کو ب زنمیحرف م یرابطه دارم و با ک یازدواج کردم و با ک ی.. من با کیبا

 یکه کاسدده  یهسددت یندارم فقط به خودم و زنم مربوطه.. تو ک یخوب یرابطه 
 ؟یداغ تر از آش شد

 شهیجمع م یمنش یتو چشما اشک
صدا زنهیم یپوزخند  یگیتن من م ی : به زن من.. پارهدهیادامه م یبلند یو با 

زن من خوشددحال  ختنیکه از اشدددک ر یکرد دایبدبخت... اونقدر جرات پ
خودم رو  ارمی.. من اگه خودم اشددک همسددرم رو در بیدیو آزارش م یشددیم

 هقصددد همسددرم رو آزار داد یاز رو یا گهیچه برسدده که کس د کنمیمجازات م
 باشه

 شده؟.. چته تو؟ ی: سروش آروم باش.. آخه چاشکان
 نیطرف ا یخوای: من چمه؟... نکنه تو هم مگهیو م گردهیخشم به عقب برم با

 یوار عاشقشم ب وونهیکه د یکه به کس یریع*و*ض*ی و نفهم رو بگ یدختره 
 وجود یکه با همه  یکرد... بعد از نه سددال باالخره تونسددتم به کسدد یاحترام

 و شکونهیم حرمت همسرم رو یبه راحت ادیخانوم م نیبرسم... بعد ا خوامشیم
 کنهیم یکی یابونیدختر خ هیدور از چشم من اون رو با 

 زنهیخشکش م اشکان
نا قاشددون ب یکارک تا مه از ا به داد و فر رونیشددرکت ه جب  مدن و متع  ادیاو

 کنندیگوش م سشونیرئ
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و حرص  گردهیبرم یگردنش متورم شدددده به طرف منشدد یکه رگها همونجور
 مجازاتت کنم؟ ی: چه جورگهیم

 زهیریشده و فقط اشک م رهیخ زیبه م یمنش
.. ؟: با توام ع*و*ض*یزنهیبلندتر از قبل داد م کوبهیم زیبه م یمحکم مشددت

بشدده که امروز به همسددرم  ییچطور مجازاتت کنم که جبران تک تک اشددکها
چه بالیکرد هیهد اال ب یبه زنم بگ یجرات نکن گهیکه د ارمیسددرت ب یی.. 

 چشمت ابروهه
به ممک یا گهید یزاینکبت چه چ یدختره  نیکه ا کنهیکر مف نیبه ا یوقت نه 

شه د صبشهیم وونهیترنمش گفته با سا ی...ع رو  زیم یرو یالیتر از قبل تمام و
 بکشه یفیخف غیج یمنش شهیکه باعث م کنهیم نیپخش زم

 نیراسددت ی: آقاگهیبه زحمت م یبه هق هق افتاده ول هیاز شدددت گر یمنشدد
 خانوم مهرپرور همسرتون هستن دونستمیم.. به خدا من ندیببخش

به  که ندونسددته یخوری: تو گه مگهیم ادیو با فر ولهیم زیم یرو یا گهید مشددت
ست آوردن ا ی... من برایدیاظهار نظر م یخودت اجازه  رو  ایدن هیزن  نیبه د

و تو ر اتیگندکار نی... تمام ایقسددر در بر یتونیو رو کردم.. فکر نکن م ریز
 کنمیج مپروندت در

 : سروشاشکان
 یو نگاه شهیبا اخم از اتاق خارج م اوشیس شهیموقع در اتاقش باز م نیهم تو

 ... با سددر بهرهیتو هم م شددتریکارکنان اخماش ب دنی... با دندازهیبه اطراف م
 کنه تیکه کارکنان رو به اتاقاشون هدا کنهیاشکان اشاره م
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 برته سروش؟: چه خگهیو م ادیآروم به سمت سروش م بعد
 زنهینفس نفس م تیشدت عصبان از
 بس کن گهی: ترنم رو نترسون... دکنهیآروم زمزمه م اوشیس

 دهیترس کهیزن نیا یاالنش هم با حرفا نی: ترنم همگهیلب م ریز نیغمگ
 رهیو به سمت اتاقش م زنهیرو کنار م اوشیبا خشم س بعد
 کنمیم یر عذرخواه... من خودم از خانوم مهرپرودی: آقا ببخشیمنش

بدن ا زنهیم یپوزخند با تحکم م نکهیو  نه و گهیبرگرده  : اوال خانوم مهرپرور 
ست  یمینداره.. ن یاجیتو و امثال تو احت هیزن من به عذرخواه ای.. ثاننیخانوم را

سهام ا ق ح گهید یکه به زنم کرد یینهایشرکت مال زنمه... به خاطر توه نیاز 
 یکت بذارشر نیپات رو تو ا یندار

 خودت به کارا سر و سامون بده اوشی: سدهیادامه م اوشیبه س خطاب
 شهیباشه وارد اتاق م اوشیاز جانب س یمنتظر حرف نکهیهم بدون ا بعد

**** 
**** 

 && ترنم&&
.. هر چقدر اصددرار گمینم یچیو ه کنمیبه سددروش نگاه م یاشددک یچشددما با

 شم...اجازه نداد از اتاق خارج ب اوشیکردم س
 بندهیو در رو پشت سرش م زنهیلبخند م مهربون
 زم؟ی: ترسوندمت عزسروش

 شمیمبل بلند م یو از رو دمینه تکون م یبه نشونه  یسر
 ستهیمیو رو به روم وا رسونهیبا چند قدم بلند خودش رو به من م سروش
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 خانوم خانوما؟ یکرد هی: پس چرا گرکنهیزمزمه م نیغمگ
 : ممنون سروشگمیو م کنمیلش پرت مرو تو ب*غ* خودم
 کنهیو دستاش رو دور کمرم حلقه م زنهیم یلبخند

 بذارم؟ یچ یتشکر رو پا نی: اونوقت اسروش
 یکرد تیکه باز هم ازم حما-

ه من که ب مونهیم نیکنه مثله ا نیبه تو توه ی...اگه کسددی: تو عشددق منسددروش
 مت من شکسته شدهکرده.. اگه حرمت تو شکسته بشه انگار حر نیتوه

 ادیز یلیخ ییدوستت دارم آقا-
 زمیعز نطوری: من هم همگهیو م زنهیم یلبخند

 شنیو اشکان وارد اتاق م اوشیو س شهیاتاق باز م در
دوباره به روال  سددتمیاز دسددتش ناراحت و دلخور ن دهیفهم یکه از وقت اشددکان

 مایمزاحمشون شدبد موقع  نکهیمثله ا اوشی: سگهیسابق برگشته با خنده م
 یمن عاد یدو نفر رو گرفتم برا نیمچ ا گهی: از بس دگهیو م خندهیم اوشیسدد

 شده
 : نه بابااشکان

 : باور کناوشیس
 یراه افتاد نمیبی: سروش ماشکان
 ودخوب ب یبادی: استادم زگهیم کنهیهمونجور که داره اشکام رو پاک م سروش
 میریبگ ادی یهم کم کن ما یاستادت رو معرف نی: خب ااشکان
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شونهیمبل م یمن رو رو سروش ستش رو دور نهیشیو خودش هم کنارم م ن .. د
 گهید ی: خودت استاده من بودگهیو م ندازهیشونه هام م

 ی: تو که از منم جلو زدگهیگرد شده م یبا چشما اشکان
 ادیم یهمگ یرو لبا یلبخند

 دهیه همه درس ممارمولک خودش ب نیاشددکان.. ا رینگ ی: ت جداوشیسدد
 و......

 شهیساکت م اوشیسروشف س هیزنگ گوش یصدا با
 مانهی: نرگهیو با لبخند م ندازهیم شیبه گوش ینگاه سروش

 دهیجواب م عیهم سر بعد
 ؟یاز ما کرد یادیشد  ی: به.. سالم پسر.. چسروش

...... 
 : آره بابا.. کنارم نشستهسروش

.... 
 فرستمیجا نم چیه ییم رو تنها: حرفشم نزن که من زنسروش

... 
 مان؟یآقا نر می: داشتگهیو م خندهیبلند م یصدا با

... 
 برسون مانی: سالم من رو هم به نرگمیلبخند م با

 رسونهی: ترنم سالم مسروش
... 

 آقا خوادیم اقتی دنیزن من رو شن ی: صداسروش
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 نندیشیبا لبخند جلومون م اوشیو س اشکان
 ؟یفکر کرد ی: پس چسروش

... 
 شهیلبخند رو لباس سروش خشک م هوی

... 
 ادیصدات خوب نم مانی: الو... نرسروش

... 
 : بذار جام رو عوض کنمسروش

حرف  مانیبا نر رونیب رمیمن م زمی: عزگهیو م ندازهیبه من م ینگاه سددروش
 شهیبزنم.. صداش قطع و وصل م

 شهیز اتاق خارج م.. سروش هم اگمینم یچیو ه دمیتکون م یسر
 چطوره؟ یزندگ نمی: ترنم بگو بباشکان

 خوبه زی: همه چگمیلبخند م با
لحظه هم  هیسددروش  نیاز دسددت ا دونمی: تعارف نکن ترنم.. من ماوشیسدد

صال  ری... اخالق زیآرامش ندار صال نداره.. آدمم که ا صاب که ا صفر... اع
 ستین

 داره ست که افهیو ق پینداره مهم ت یبی: عاشکان
شمک سروش داره م یا افهیو ق پیت نی: با ادهیو ادامه م زنهیبهم م یچ  یونتیکه 

 یپزش رو بد یکل
 یآدم ش یخوایم ی: تو کگهیو م زنهیبه اشکان م یپس گردن هی اوشیس
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 گهیبهم م نویهم شهیشده ها... خب نفس هم نی: چه دستت سنگاشکان
 خودت یلنگه  یزن هم گرفت هی: اوشیس
و به  بندهی... با پا در رو مشددهیو سددروش داخل م شددهیموقع در باز م نیمه تو

 وانهیل هیو  ینیریظرف ش هی...تو دستش ادیسمت من م
 هستن؟ یچ نای: ااوشیس
 ازش گرفتم اوردیآقا رحمان داشت م-

 میبخور اری: خب باشکان
 نیمن و ترنمه.. شماها سهمتون رو خورد یواسه  نای: اسروش
شکان س هی: ا شنیکه به ما نداد یشام عرو س هینیری...  سهم تونیعرو  هیرو هم 

 ن؟یکرد یبند
 میپس انداز کن دی.. باهی.. اول زندگمای: تازه عروس و دوماد هستسروش
 سیخس ی: ااشکان

ت بابا سر به شرک هی: سروش بهتره من برم گهیو م شهیاز رو مبل بلند م اوشیس
 هگید یهست نجایبزنم.. تو هم که ا

 خونه ادینره امشب زودتر ب ادشی: آره برو.. فقط به بابا بگو سروش
 : چرا؟اوشیس

ه قدم رنج خوانی:باالخره دختر و پسددرش مگهیو م ندازهیباال م ییابرو سددروش
 کنند..........

 شده ی: گم شو.. گفتم چاوشیس
 ادشیکن که بابا  یادآوری هی: خودم به مامان و بابا اطالع دادم فقط سددروش

 نره...
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سروش نگاه م متعجب صبح مکنمیبه  ستوران میریشام م گفتی... امروز  .. ر
 گمینم زسیو چ ندازمیباال م یشونه 

 : باشه.. پس من رفتماوشیس
 برسون ییجا هیصبر کن من رو هم تا  اوشی: ساشکان

 منتظرتم نیی: باشه پس من پااوشیس
 شهیم از اتاق خارج اوشیو س دهیتکون م یسر اشکان
 کجا؟ گهی: تو دسروش
 آقا شجاع ی: خونه اشکان
 ؟یبر یخوای: اشکان واقعا مسروش
 ختهیکار سرم ر ی: آره... امروز نفس کلاشکان
 ن؟یاز تو. چرا جفتتون باهم قصد رفتن کرد نیا ایبابا.. اون از س ی: اسروش
 هشتیپ ی: به جاش اصل کارگهیو م کنهیبا ابرو به من اشاره م اشکان
 : از دست تو..گهیو م خندهیم سروش

 شهیاتاق سوت و کور م رهیشوخ و خنده باالخره اشکان هم م یکل با
 کنم؟ دیبا کاریسروش من االن چ-

 ی: سرورسروش
 یزیچ هی.. یترجمه ا هی.. یمتن هی: سروش... گمیو م خندمیم

 تو سبک بشه یاستخدام شده تا کارا گهیمترجم د هی: سروش
 کنم؟ کاریچ نجایا پس من-

 گهیبده د هی: به من روحسروش
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 سروش؟ ی: راستگمیو م خندمیم
 ندازهیم زشیم یرو یبه پرونده ها و کاغذا یو نگاه نهیشیم زشیم پشت

 ؟ی: جانم خانومسروش
 رون؟یب میمگه قرار نبود شام بر-
 ؟یشیناراحت م می:اگه فردا شب برگهیلبخند م با
 فتگیم یچ مانیبگو نر الیخی... خب بدمیپرس یکاوکنج ینه.. فقط از رو-
 کردیم یحال و احوال پرس شتریب یچی: هگهیو م پرهیخورده رنگش م هی

 دهیهم خودش رو مشغول پرونده ها نشون م بعد
 حوصله هست یکالفه و ب نمی... حس مکنمینگاش م متعجب

 شده؟ یزیسروش چ-
 زنهیم یو لبخند ندازهیبه م ینگاه

 زمینه عز :سروش
: مگیم رمویسروش م زی.. آروم به سمت مشمیو از رو مبل بلند م کنمیم یاخم

 م؟ینکن یرو از هم مخف یزیسروش مگه قرار نشد چ
 نشونهیپاش م یبلند شه من رو رو نکهیو بدون ا چرخونهیرو م شیصندل

 کوچولو؟ یکرد ی: تو که مخفکنهیگوشم زمزمه م کنار
 رو؟ ی: چگمیتعجب م با

 ؟یتا االن بهم نگفت یزیدختره چ نی: چرا در مورد رفتار اسروش
 نبود یمهم یآخه مسئله -
شونت م هیحال  نیو در ع تیجد با نبودنش رو من  ای: مهم بودن گهیخورده خ
 کنمیم نییتع
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 دی... خب ببخشیشیم یزود عصبان نقدریحاال چرا ا-
 خورده اعصابم خورده هی ...زمیعز دی: ببخشگهیو م کنهیم متریرو مال لحنش

 ؟ییچرا آقا-
 آخرش یدنبالت که حرفا ومدمیاون دختره.. داشتم م ی: به خاطر حرفاسروش

 دمیرو شن
 ؟یاخراجش کرد-

 شرکت بمونه نیتو ا ذارمیم ی.. فکر کرد؟ی: پس چسروش
 چطور محتاج کار و حقوقش بودم یدوران هیکه  فتمیخودم م ادی

 سروش؟-
 زن: حرفشم نسروش

 رو؟ ی: حرف چگمیتعجب م با
 گهیاخراج شدده تا د دیدختره با نیحرفا... ا نی: حرف از بخشددش و اسددروش

 جرات نکنه حرف مفت در مورد زن من بزنه یکس
مدت بهش  هیبگم  خواسددتمیبگم اخراجش نکن.. فقط م خواسددتمیمن نم-

 ه باشهشتدا اجیکار احت نیبه پول ا دیکنه... شا دایپ یکار هیفرصت بده تا 
ند نهیم یپوزخ مه آرا نی: تو نگران اگهیو م ز با اون ه باش..  و  شیدختره ن

سها شهیکه م یرنگاوارنگ یلبا سه چ دیفهم شهیراحت م پو  یکه اون پوال رو وا
 کنهیخرج م

 ایهست یعصب یلیسروش خ-
 : ترنم؟کنهیو آروم زمزمه م ذارهیشونم م یرو رو سرش

http://www.roman4u.ir/


 2071 شقعبه دیار سفر 

 جونم سروشم-
 در برات مهمه؟: مادرت چقسروش

 ... چطور؟یلیخب خ-
 : هومسروش

... اون هم دوباره دسددت رد زدن به زهیچ هی یسددروش نشددون دهندده  سددکوت
 نهیشیرو لبم م یمن... لبخند تلخ ی نهیس
 در مورد مادرم بهت گفت؟ مانینر-

..... 
 شهیتو چشمام جمع م اشک

 .. آره؟خوادیمن رو نم-
رو  یو مهربون یخوشددگل نیبه ا یدختر یکسدد شددهی... مگه مسی: هسددروش

 نخواد
پدر و  یخونه  میکه گفت امشددب بر فتمیحرف سددروش م ادیو  کشددمیم یآه

 کنم ییکمتر احساس تنها خوادیمادرش.. حتما م
 ستین یکنیاون طور که تو فکر م ی: خانومسروش

 ستیبرام مهم ن گهی.. دالیخیب-
همه سدال نبود از االن  نیبرام بسده.. ا که تو رو دارم نی: همدمیبغض ادامه م با

شه.. هر چند حق داره هر ک ستیمادره من بود نم یهم جا یبه بعد هم نبا  تون
 رو ببخشه.. من هم دختر هم پدرم هاشیبدبخت هیباعث و بان

من چند بار بهت  زی: عزگهیو م کنهیخورده من رو از خودش دور م هی سددروش
 در مورد مادر تو صحت نداره یکنیم بهش فکر یکه تو دار یزیبگم اون چ



wWw.Roman4u.iR  2072 

 

نده.. از وقت یواه دیسددروش ام- با نر یبهم   یجور هی یحرف زد مانیکه 
... من خوشحالم که مادرم با ییناراحت نباش اقا یول ی.. معلومه ناراحتیشد

 عشقش ازدواج کرد و خوشبخته.. من هم که تو رو دارم
... دلم داره زمینگو عز یورنجی: اگهیو م دهیمن رو به خودش فشدددار م محکم

 وار عاشقت بود وونهی.... مادرت درهیگیم شیآت
 کنمینگاش م متعجب
 زمیدوستت داشت عز یلی: اون خسروش

 داشت؟-
 ینیرو بب تیمادر ی: امشب قراره خونواده گهیتوجه به حرف من م یب

 کنمیزده نگاش م بهت
 نتظر تو هستنصبرانه م یاونا ب ی: همه کنهیگوشم زمزمه م کنار

 : سروش؟گمیو م کنمیزحمت دهنم رو باز م به
 ؟ی: جانم خانمسروش

 ؟یکنیم یشوخ یدار-
آدرس خونه  مانی... به نرزمی: نه عزگهیو م زنهیبه گردنم م یآروم ی ب*و*سدده

 ینیاونا رو بب یرو دادم قراره امشب همه  میپدر ی
م کنه.. ک لیو تحل هیسددروش رو تجز یکه مغزم حرفا کشددهیطول م قهیدق چند

 یعنی.. شددهیسددروش... باورم نم ی: واگمیو با ذوق م ادیرو لبم م یکم لبخند
 ؟یندارن... شوهر مادرم چ یبا وجود من مشکل میمادر یخونواده 
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: کجا گهیو م دهیسددروش بلند شددم که سددرش اجازه نم یپا یاز رو خوامیم
 نجاستیتو هم یکوچولو.. جا

... شوهر مادرت هم زمیعز ی: چه مشکلدهید ادامه مو سروش با لبخن خندمیم
 نتتیدوست داره بب یلیخ
 : خواهر و برادر هم دارم؟کنمیزمزمه م یخوشحال با
 : سه تا برادرگهیو م کشهیخورده اخماش رو تو هم م هی

 هم گهید ی: اون دو تا نره غول کم بودن سدده تادهیادامه م یبا لحن بانمک بعد
 اضافه شدن

 ایکنیطاقتم م یب ی: کم کم دارگهیکه م خندمیمغش  غش
قه م محکم حالم دلم گمیو م کنمیدسددتم رو دور گردنش حل : از بس خوشدد

 و داد راه بندازم غیعالمه ج هی خوادیم
 ستیسروش خوشحال ن کنمیچرا حس م دونمینم کنهیمرم رو نوازش م آروم

له م هی فاصدد مه م رمیگیخورده ازش   یزیتو از چ: سددروش کنمیو آروم زمز
 ؟یناراحت

 ... فقط......زمی: نه عزگهیم مهربون
 ؟ی: فقط چگمیو م زنمیتو چشماش زل م منظر

 هست که......... یزیچ هی: فقط سروش
 شهیسروش ساکت م میزنگ گوش یصدا ای

 ؟یهست که چ یزیچ هی.. ؟ییبگو آقا-
با زمی: عزگهیو م زنهیم یلرزون لبخند طرف خودش رو جواب بده..  لویاول مو
 کشت
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 : حرف آقامون مهمترهگمیم ذارمویگونش م یرو یا ب*و*سه
 هستن یاما انگار خنده هاش هم مصنوع خندهیم

 : جواب بده خانوم خوشگلهسروش
 آقامون بگه یهرچ-

 کنهیبدنم رو لمس م نوازشگونه
ستم گوش همونجور ش سر پاش ن  یشماره  دنیو با د ارمیدر م بمیرو از ج یکه 

 و زنهیهر روز برام زنگ م میاز ماه عسل اومد یاز وقت ندازمیباال م ییهر ابروطا
 بار هم بهم سر زده هیهوام رو داره... از وجودش خوشحالم.. تازه 

 ؟یخانوم هی: کسروش
 طاهر-

 شهی: جواب بده... نگران مسروش
 زنمیتماس رو م یبرقرار یدکمه  دمویتکون م یسر

 سالم داداش-
 گل خودم... حالت چطوره فرشته کوچولو؟ هیه به.. سالم به آبج: بطاهر

ندمیم لدگمیو م خ طاهر... فقط ب .. خوبم.. تو یلوسددم کن ی: از دسدددت تو 
 خوبن؟ هی.. بق؟یچطور
 ؟یهم خوبن... خونه ا هی: خوبم.. بقطاهر

 نه.. چطور؟-
 بهت سر بزنم امیب خواستمیم یچی: هطاهر

 نه.. شرکت هستم...-
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 : طاهرکنمیدودل زمزمه م فتمیامشب م ادی
 : جانمطاهر

 کرده دایسروش زنگ زد و گفت مادرمو پ یامروز برا مانینر-
 : مادرت؟گهیبعد از چند لحظه مکث م طاهر

 نمیرو قراره امشب بب میمادر یآره.. خونواده -
 هم بهت گفت؟ گهید زی... سروش چی: به سالمتطاهر

 طاهر؟ هیمنظورت چ-
 امیمن هم امشب ب هی.. نظرت چزمیعز یچیهوم.. ه :طاهر

 بگم نویهم خواستمی: مگمی.. با ذوق منهیشیرو لبم م یلبخند
 خودتون؟ ی: خونه طاهر

 سروش هیپدر ینه.. خونه -
 : ساعت چند اونجا باشم؟طاهر

.. بار از سددروش بپرسددم.. سددروش سدداعته چند با مامان و دونمیهوم... نم-
 ؟یاشتخونوادش قرار گذ

 شهیسوالم نم یفکره که اصال متوجه  یاونقدر تو سروش
 سروش.. با توام-
 : هان؟گهیو م کنهینگام م جیگ
 نم؟یساعت چند قراره مامان و خونوادش رو بب گمیم-

 : مامانت؟سروش
 .......ی... امشب چه ساعت؟یکنیم ینجوریسروش... چرا ا یوا-

 : آهان.. ساعت هشتهپریو وسط حرفم م ادیبه خودش م تازه
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 ؟یدی: شنگمیو به طاهر م دمیتکون م یسر
 امی: آره گلم.. حتما مطاهر

خوشددحالم که بعد از اون همه اتفاقات هنوز هم تو رو  یلیممنون طاهر.. خ-
 دارم

 مونمیمن کنارت م یکه تو بخوا ی: تا روزطاهر
 مثه زیچ چیه دونمی: ترنم جان مگهیجوابش رو بدم که من من کنان م خوامیم

 یفرصت به مامان و بابا بد هی ستیبهتر ن یول شهیسابق نم
 رهیگیو دلم م رهیتو هم م اخمام

 دمشونی: من که از حق خودم گذشتم و بخشکنمیزمزمه م نیغمگ
 ..........یگلم ول دونمی: مطاهر

سع- سخته... من دارم  شته  کنمیم یطاهر باور کن برام  شته ها گذ که بگم گذ
سخته... واقعا د دونمینماما  شا تونمینم گهیچرا  شم  سابق با مان مرور ز دیمثه 

 االن....... یرو کمرنگ کنه ول زیهمه چ
 کشمیم یقیو فقط آه عم شمیم ساکت
 شده؟ ی: ترنم چسروش

 یچی: هکنمیزمزمه م نیغمگ
ما رو نگه  یهنوز هم حرمت همه  نکهی... غصه نخور... همزمی: باشه عزطاهر

 بود یینا به جا ی.. خواسته هیلیخودش خ یداریم
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 هیخب  یول نیهسددت زینگو طاهر... هنوز هم تک تکتون برام عز ینجوریا-
اقل از دور که حد نهیبا تو راحت ترم به خاطر ا ینیبیکرده... اگه م رییتغ ییزایچ

 کمه یلی.. خاطرات تلخم از تو خیدادیآزارم نم ادیو ز یهوام رو داشت
 از همه ام زتریلم که هنوز هم برات عز: خوشحاطاهر
 رهیگیم خندم

 حسود-
 بودم حسود نبودم یتو هستا وگرنه من هر چ ری:همش تقصطاهر

 حوصله بود یچرا تو محضر طاها اون همه ناراحت و ب یراست-
 پسره از اول هم خل بود نیبابا... ا الیخی: بطاهر

 چطور؟-
بود مهرنوش..  ی. اسددمش چ.. موضددوع همون دختره سدددت.یچی: هطاهر

 فرنوش.. خرگوش
 طاهر-
 قالش گذاشت و رفت گهید یچی: هگهیو م خندهیم
 طور نیکه ا-

 یاما عشق و عاشق خوادیدختره تو رو نم نی: من از اول هم گفته بودم که اطاهر
 گهیچشم آقا رو کور کرده بود د

 طاها چارهیب-
نهیتو نگران اون د خوادی: نمطاهر عد از .یباشدد وو ... رهیم ادشیمدت  هی. ب

 کردیولش م گهیمدت د هی رفتیهمون بهتر که دختره رفت اگه االن نم
 خورده هواش رو داشته باش هیگ*ن*ا*ه داره.. -
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 : دارم نگران نباشطاهر
 یریسر و سامون بگ یخوایخودت نم-

 کنهیقبول م یما رو به غالم ادیم ی: نه بابا.. کطاهر
جا بر یچیکه ه یغالم فینیسددروش آموزش بب شیپ یایدو روز ب- به  یهر 

 کنندیقبولت م یسرور
 کوچولو ماینداشت بتی: غسروش

 بتهی... کجاش غگمیخودت م ی: دارم جلوگمیو من م خندهیم طاهر
... مواظب کنندیبرم.. دارن صددددام م دیبا گهی: ترنم من دگهیبا خنده م طاهر

 امیخودت باش امشب حتما م
 اش... خداحافظباشه داد-

پاش بلند  یحرکت من رو از رو هیسددروش با  کنمیتماس رو قطع م نکهیهم
شونهیم زیو رو لبه م کنهیم سهی... آروم لبام رو من بون : قرگهیو مهربون م ب*و*

 خانوم خودم برم
 ؟خوبه رمی: جونم... باشه قربونت نمگهیکه با خنده م کنمیاخم نگاش م با
ست دارم زودتر مادرم رو  کنهیم یتاب یدلم ب یلی... خمیبر شهیسروش نم- دو
 نمیبب

 رنیگیو دوباره چشماش رنگ غم م شهیاز لباش پاک م خنده
 ؟ییشد آقا یچ-

 نییپا امیب زیم یاز رو کنهیو کمکم م رهیگیرو م بازوم
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ش الیخیگلم.. بهتره امروز رو هم ب ستین یزی: چسروش رده خو هیو  میکار ب
 میکن حیتفر واسه خودمون میبر
 ؟یکار در بر ریاز ز یخوایتنبل باز م یا-

 گهیبودنه د سیرئ یایهم از مزا نی: اگهیو م ندازهیباال م ییابرو
 یول برهیو من رو با خودش به سمت در م کنهیرو دور شونه هام حلقه م دستش
 ادیتلفن اتاقش به صدا در م میاز اتاق خارج ش میخوایلحظه ه م نیدر آخر

 امی: تو برو سوار شو من هم االن مگهیو م رهیگیرو به سمتم م نیماش موتیر
 مونمیمنتظرت م-

شیکن ی: الزم نکرده کوچول.. امروز نوبت توهه که رانندگسروش  نی.. برو ما
 امیمن هم زود م اریدر ب نگیرو از پار

 چشم قربان-
 .. کوچولوگهی: د برو دگهیو م خندهیم
 ایهم زود ب .. رفتم.. توییچشم آقا-

 : باشه خانوم خانوماگهیو م زنهیبرام م یچشمک
شوق از اتاق خارج م با که قراره مادرم رو  شهی.. هنوز هم باورم نمشمیذوق و 
 خوادیکه هنوز هم من رو م ی.. مادرنمیبب

 شکرت ای: خداکنمیزمزمه م رلبیو ز زنمیم یلبخند
****** 

 &&سروش&&
 رهیبه سمت تلفن م یناراحت با
 بله؟-
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 ؟یکنیم یچه غلط یمعلومه دار چی: سروش هاوشیس
 ؟یگیم یچ اوشی: سگهیم یحوصلگ یب با
 : ترنم کنارته؟اوشیس
 نه-
 مادر ترنم فوت شده؟ ی... مگه نگفتگه؟یم ی: خوبه... بابا چاوشیس
 خونوادش که زنده هستن0-
 حال ترنم دوباره بد بشه ترسمی: ماوشیس
با ترنم هسددتن..  دریا اون بدبختا هم چند روزه که منتظر دمن هم نگرانم ام-

مه  فام یه ند.. ترنم  کشددونینزد لیفک و  تل بمون اونوره آبن.. مجبورن تو ه
 ...شهیبهش نگفتم ناراحت م یهستن ول نجایبفهمه اونا ا

 : پس الاقل از االن آمادش کنماوشیس
 خورده باهاش حرف زدم هی-
 دهمادرش فوت ش ی: گفتاوشیس
 نهیرو بب شیمادر ینه... فقط گفتم قراره امشب خونواده -
 ؟ی: پس مادرش چاوشیس
 نتونستم بگم-
 ... بهش بگوشهی: اگه خودش بفهمه شوکه ماوشیس
ه... چند برام سددخت یلیبهش بگم اما خ تونمیم نمیبب رونیب برمشیاالن دارم م-
 که نتونسددتم دیفهم طاهر براش زنگ زده بود فکر کنم اون هم شیپ ی قهیدق

 بهش بگم
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 : چطور؟اوشیس
 رسونهیبه ترنم گفت خودش رو امشب م-
 شهیم تیبهتره.. دور و برش شلوغ باشه کمتر اذ ینجوری: آره.. ااوشیس
 هدوباره حالش بد بش ترسمیم ارمیخورده ترنم رو سرحال ب هیتازه تونستم -
 نترس.. کنهینم دشیتهد یخطر یتو کنارش ی: تا وقتاوشیس
ع*و*ض*ی هم امروز اعصددابم رو خورد  هیمنشدد نی.. اسددتیدسددت خودم ن-

 برام نمونده یاعصاب گهیدر مورد آالگل هم بهم گفت د مانیکرد.. نر
 نیباش دی: سروش شماها هم بااوشیس
 رو ندارم یاون لعنت دنیحرفشم نزن... من چشم د-
 : امااوشیس
 منتظرمه نییبرم.. ترنم پا دیبا اوشیس-

.. میزنی: باشدده.. بعد در موردش حرف مگهیو م کشددهیم یقینفس عم اوشیسدد
 فعال خداحافظ

 دهیتلفن قرار م یرو رو یوگوش گهیم یوار خداحافظ زمزمه
 کوبهیم زیبه م یو مشت نهیشیم شیصندل یرو یکالفگ با
دلش رو بشکنم و  تونمیاه.. چرا همه از من انتظار دارن به ترنم بگم.. چطور م-

 یطور چشم انتظارش باش نیکه ا ستیدر کار ن یم مادربگ
 تا خودش رو به ترنمش برسونه شهیزار از جاش بلند م یو با حال کشهیم یآه

****** 
 && ترنم&&
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 یل... بعد از کنمیمادرم رو بب گهیساعت د کیکه قراره تا  شهیهم باورم نم هنوز
به خون دمیازش نفهم یچیگشدددت و گذار که ه سددروش  هیپدر یه باالخره 

به دمیدیرسدد از گشدددت و گذار  یچیامشدددب بود ه داری... از بس حواسددم 
 سرسام گرفت چارهی... از بس به سروش در مورد مادرم گفتم بدمینفهم

 ؟یش ادهیپ یخواینم زمی: ترنم جانف عزسروش
 ی... به نظرت مامانم چکنمیم کاریدارم چ دونمیاز بس ذوق و شددوق دارم نم-

 خوشگل تره ایثه منه ... مهیشکل
 ستیخانوم من ن هیبه خوشگل چکسی: هگهیو م زنهیم ینیغمگ لبخند

 تادهاف ی.. اتفاقیستیقبل ن ی... مثل روزاینیغمگ کنمیسروش چرا حس م-
 داخل خونه میشو... بر ادهی.. پزمی: نه عزسروش

 نشده؟ یزیمطمئن باشم چ-
 میزنیتو خونه بعد با هم حرف م می: برسروش

ا اخم و ب زنهیم یچون لبخند شهیمن م هینگران ی... متوجه کنمینگاش م نگران
 ها شهیم یزیباز آبرر ینگام کن یاونجور ی: اگه بخواگهیم
 ؟یسروش میداشت-
 یونه خ میو بر میبش زیهمه چ الیخیامشب ب هی: ترنم نظرت چگهیو م خندهیم

 طاقت شدم یب یکه نگام کرد ینجوریخودمون.. اصال ا
 نمیشو بب ادهی... پخودی: بگمیو با اخم م کنمیرو باز م در
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ش خندهیم شحال نیچرا با تموم ا دونمی.. نمشهیم ادهیپ نیو از ما شب هایخو  ام
به نظر  نیغمگ یادیبه خاطر رفتاره سددروشدده که ز دیدارم.. شددا یحس بد هی
 رسهیم

.. .کنمیو همراه سددروش به سددمت خونشددون حرکت م شددمیم ادهیپ نیماشدد از
 شهیو منتظر م زنهیسروش زنگ خونه رو م

 ست؟یهمراهت ن دیمگه کل-
 : نه جا گذاشتمسروش

 ن؟ییسروش: سروش مادر شما مادر
 : آره مامان.. باز کنسروش

 ی.. هنوز چند قدممیشددیو من و سددروش وارد م شددهیباز م یکیت یبا صدددا در
به  یانبا نگر اوشیو سکه طاهر و پدر و مادر سروش به همراه سها  مینرفت شتریب

 ارنیسمت ما هجوم م
 شده؟ یزی: چگمیو م کنمینگاه م یبه همگ متعجب

 ایدی: داداش از ما هم زودتر رسدمیو ادامه م ندازمیم یطاهر نگاه به
 شنیم رهیزده به سروش خ رتیح همه

 گمیداخل بهش م می: خب نشد بگم... برگهیم هیخطاب به بق سروش
 سروش؟ یگیم یچ-
ستش عزگهیو من من کنان م زنهیم یبخندل ست که با یموضوع هی زمی: را  دیه

 بهت بگم
 ؟یچه موضوع-

 میزنیداخل خونه اونجا حرف م میبر زمی: عزگهیو م ادیسروش به سمتم م مادر
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 آخه.....-
 داخل می: آره ترنم... برسها

 کنندیم تمیو به سمت مبل هدا برنیزور من رو به داخل م به
 رهیگینگران بشم خندم م نکهیاز ا شتریب

 د؟یکنیم نی: به خدا من خوبم... آخه چرا همچگمیو م نمیشیخنده رو مبل م با
 کنهیو سروش هم خودش رو کنار من جا م نندیشیمبل م یرو همه

 کنمینگاشون م منتظر
 خب... من منتظرما-

 .. هوم.. من..زمی: عزگهیآروم م سروش
.. 

 گفتمیبهت م نایزودتر از ا دیبا دونمی: مسروش
 رو سروش؟ ی: چگمیو م کنمینگاش م مشتاق

 : در مورد ماد........سروش
 مونهیزنگ حرف تو دهنش م یصدا با

 شهیم جانیو دوباره وجودم پر از ه برمیم ادیحرف سروش رو از  کال
 ؟یاومد یعنی-

 : هنوز که زوده؟سها
 رهیم فونی... به سمت آشهید مو بلن ندازهیبه جمع م یسروش نگاه مادر

 خورده استرس دارم هی: سروش گمیوار م زمزمه
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شار م سروش رو  ییزایچ هی دی: ترنم تو باگهیو م دهیمن رو محکم به خودش ف
 یبدون
 سروش: خودشون بودن مادر

 شنیهم بلند م هی... بقشمیذوق از جام بلد م با
 : ترنمسروش

 میحرف بزن مامانم دنیبعد از د شهیسروش م-
شون رو نم هی.. معنکنندیجور خاص نگام م هی همه سروش فهممینگاها .. پدر 
 رنیم یبه سمت در ورود اوشیو س

 هیبه همراه سده تا پسدر و  انسدالیمرد م هیو  شدهیموقع در سدالن باز م نیهم تو
 شنیدختر وارد م

ارد تازه و... متعجب به افراد رمیخورده جلوتر م هیو  رمیگیسددروش فاصددله م از
 بندهیو در رو پشت سرش م شهیوارد م مانینفر نر نی... آخرکنمینگاه م

دختر که از من هم  نی.. پس مادرم کجاست؟... استمیمیزده سر جام وا رتیح
سهیجوون تر به نظر م سر سالم و احوالپر شغول  ستن...  ی... همه م از  یکیه

 دهیمن رو نشون م و زنهیم یلبخند اوشی.. سپرسهیم اوشیاز س یزیپسرا چ
سره سمتم ب خوادیبا لبخند م پ س ادیبه  ستش رو م اوشیکه   یزیو چ هریگیمچ د

 دهیتکون م یو سر رهیپسره تو هم م ی...اخماگهیدر گوشش م
س دلم سرکه م ریمثه  شهیو  ست دارم از جو سم پس مامان ال یکی... دو  کایبپر

 کجاست؟
سالیم مرد سروش بو ان صحبت با پدر  .. .شهیمن م ید تازه متوجه که در حال 

 ادیلرزون به سمت من م یو با قدمها شهیاشک تو چشماش جمع م هوی
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: هگیبا بغض م رسددهیبه من م انسددالیمرده م نکهی.. همگهینم یچیه چکسیه
 یمن هست یکای.. مگه نه... تو دختر الزم؟یعز یخودت

 دمیتکون م یو سر کنمینگاش م متعجب
 مانم کجاست؟: پس ماکنمیزمزمه م آروم
من  یکای... الزمی: اون رفته عزگهیحرکت تو ب*غ*لش مبکشه و م هیرو با  من

 کرده و همه مون رو تنها گذاشته یمعرفت یب
 ششیبرم پ خوامیمامانم کجا رفته؟.. من م-
سالینفر من رو از ب*غ*ل مرد م هیموقع  نیهم تو شهیم رونیب ان  و تو آغوش ک

 دهیخودش جا م یآشنا
 : پسرم آروم باشگهیسروش زمزمه وار م مادر

 خودمه شیتو پ ی...جایبر ییجا ی: تو حق ندارگهیوحشت زده م سروش
ه با ک فتهی... چشددمم به سدده تا پسددر جوون مکنمیو منگ به اطراف نگاه م جیگ

 به سروش زل زدن رتیح
سالیم مرد سوند نجوری: اگهیم یبا لبخند تلخ ان شوهرت رو تر  ...ایکه معلومه 

 رو نداره تیطاقت دور نکهیمثه ا
با لحن غمگ کنهیمکث م یلحظه ا چند : مثه من که از دهیادامه م ینیو بعد 
 یلی... خییکایال هیشددب یلیخ یدونسددتی... مشددمیدارم داغون م کایال هیدور

 هم چشم انتظارت بود شیزندگ یلحظه  نیدوستت داشت.. تا آخر
 یول شددنومیحرفا رو م نکهیا ا... بشددهیسددروش محکمتر دورم حلقه م دسددت

 از حرفا ندارم یچرا درک درست دونمینم
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 ؟یچ یعنی -
 : دخترم همسر من فوت شدهانسالیم مرد

 همسر شما؟-
من چند  یمن.. مادر بچه ها یکای.. همسددر من... الزمی: آره عزگهیبغض م با

 ساله که رفته و تنهام گذاشته
 کشنیبد و خوب بدنم ته م ییحسها یلحظه همه  هی یبرا کنمیم حس

 ... ترنمزمی: عزسروش
 فهمم؟یآقا نم نیا یاز حرفا یچیسروش من چرا ه-

... کم کم مغزم ارمیب ادیمرد رو به  یحرفا کنمیم یو سددع بندمیرو م چشددمام
ال ح نیدر ع یول نیکه غمگ دوزمی.. نگاهم رو به مرد مکنهیم تیشروع به فعال

 کنهیبا محبت بهم نگاه م
 ...کاشیزنش مرده... ال گهی... مچهیپیتو گوشم م حرفاش

س نفس شن م زی... کم کم همه چشهیام حبس م نهیتو  ه و لحظه ب شهیبرام رو
 شهیم ادتریلحظه بغض تو گلوم ز

سروش آروم کنندینگام م یکه همه با نگران هیحال و روزم چه جور دونمینم  ...
 ...زمیبزن... عز یحرف هی.. بگو. یزیچ هی ی: خانومگهیو م دهیتکونم م

 بگم تونمینم یچیچرا ه دونمینم شنومیم نکهیمن با ا یول
 یادد هیبکش  یغیج هی: ترنم با توام.. گهیبه شدددت تکونم مبده و م سددروش

 بگو یزیچ هیبزن.. 
 شهیازش خارج نم یکلمه ا چیه یول کنمیباز م دهنمو
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 رو به طرف سروش یآب وانیلشدن.. سها  نیدارم و نفسهام برام سنگ یبد حس
 خورده بهش آب بده هی: سروش گهیو م رهیگیم

ش یکه رو کنهیمجبورم م سروش  و آب نهیشی... خودش هم کنارم منمیمبل ب
 دهیرو جرعه جرعه به خوردم م

 نیبه ا ی: خوشگهیو م کنهیچشمش پاک م یرو از گوشه  یسروش اشک مادر
 ومدهیطفل معصوم ن

 ریچشمم سراز یقطره اشک از گوشه  هیسرم واستادن...  یباال یبا نگران همه
 هیگر ریز زنمیبلند م یو بعد از چند لحظه با صدا شهیم

 رهیگیو من رو تو آغوشش م بندهیچشماش رو م سروش
 : دروغه مگه نه سروش؟گمیم ادیکه به زحمت در م ییا صدا باالخره

تا  کن هی... گرزمیعزکن  هی: گرگهیو م چسددبونهیم نشیسددرم رو به سدد سددروش
 یآروم بش

شنستیمعرفت ن بیب هیمحاله مامانم تنهام بذاره.. اون مثه بق- همه  مدی.. من 
.. محاله مامانه من ذارنیم هیبچه هاشددون ما یاز جونشددون برا ایدن یمامانا ی

 ترکم کنه دنمیبدون د
شه.. مادره.. چه کنارت باشه چه کنارت نبا هی شهیمادر هم هی... سی: هسروش

 که دوستت داره نهیمهم ا
شه..  یلیسالها نبود.. خ نی... تمام اخوامیمن مامانمو م- ظله اگه االن هم نبا

 مادر باشم یکه ب ستین نیسروش حق من ا
 گهینم یچیو ه چسبونهیصورتش رو به صورتم م آروم

http://www.roman4u.ir/


 2089 شقعبه دیار سفر 

 گهینم یچیو ه چسبونهیصورتش رو به صورتم م آروم
ساس شدتکنمیضعف م اح ه ب تونمیکلمات رو هم نم گهید یحت هیگر ... از 

 کنم انیب یخوب
شم زمزمه م سروش حالت دوباره داره  نی... ببی: آروم باش خانومکنهیکنار گو

 نکن یتاب یهمه ب نی... اشهیبد م
بود.. ککه را  نی.. که چرا غمگفهممیسددروش رو م یتک ت رفتارا هیمعن حاال

حظه ل نیتا آخر یبگه.. که حت یچیه نتونسددت یهزار بار دهنش رو باز کرد ول
 من رو ببره خونه خواستیهم دلش م

دوش مادرم رو - د  دم آغ د  دن دل ددره؟... م د  دمل من چق د  ده... تح د  مگ
هوام رو داشتد  ید طدیو اون هم در هر شرا ششی... دوسد دت دارم برم پخوادیم

 ده باشه
ستم رو  یحال یو من رو که با ب شهیمبل بلند م یاز رو سروش شش ه تو آغو

رنم رو ببرم بهتره من ت دی: ببخشگهیم هی... خطاب به بقکنهیمجبور به واستادن م
 خورده آروم بشه هیباال تا 

باشدده من رو به سددمت پله  انیاز جانب اطراف یمنتظر جواب نکهیهم بدون ا بعد
 برهیها م

. با ..کنهیراهمون رو سدددد م یجوون جلو یاز اون پسددرا یکیوسددط راه  اما
 چند لحظه اجازه هست؟ هی: گهیم یمهربون

 کنمینگاش م یاشک یمن فقط با چشما یول دهیتکون م یبه ناچار سر سروش
 گمینم یچیو ه
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ما  یچه عروسددک ی: واگهیو با لبخند م زنهیبا محبت تو چشددمام زل م پسددر
 میو خبر نداشت میداشت

اشددک  ینجوری:اهدیاون با همون لبخندش ادامه م یول کنمینگاش م متعجب
 ؟یاریهمه اشک رو از کجا م نیخانوم خوشکله...آخه ا زینر
 کنندیحرفا آرومم نم نیاز ا چکدومیچرا ه دونمینم
 دونسددتمی... نمکنهیم هیگر یچه جور نی: تو رو خدا ببکنهیزمزمه م رلبیز

 دارنا فیلوس و ننر تشر ینجوریخواهر بزرگا هم ا
 ب*غ*لت کنم؟ یذاریم: گهیخورده بلندتر از قبل م هی

 کنمینگاش م فقط
.. سددروش خوادیبرادرمه با نگاهش از سددروش اجازه م دمیکه حاال فهم پسددر

 کنمیکه حس م ی... برادرذارهیآروم دستم رو تو دستش م زنهیم ینیلبخند غمگ
 و نا آشناست... بهیبرام غر یلیخ

 چیکه ه یآغوش ..رهیگیمن رو تو آغوشش م یباارزش به نرم یش هیمثه  برادرم
الن ا تونستمیکه م یخوب یشدم از تمام حسها یبهش ندارم... انگار ته یحس

شکام ب شدت م شتریتجربه کنم... ا وق و ذ یهمه  ییجورا هی... رنیگیاز قبل 
 کنمیم یبیتازه وارد احساس غر یبا تمام آدما دیشوقم ته کش

گاه  رمیگیصله مخورده ازش فا هیو  ذارمیم نشیس یدستم رو رو ناخودآ
همه مون  یباور کن تو برا زمیعز یول سددتی: درسددته مامان نگهیوار م زمزمه

ست ادگاری... تو یزیعز سالها ی... مادریمادرمون ه سال مرگ دختراش  یکه 
 رو باور نکرده بود
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 شیکه منتظرش بودم سددالها پ یدارم.. مادر یفرار کنم.. حس بد خوادیم دلم
... که هنوز هسددت... دادمیم یواه دیه خودم امب یخودیفوت شددده بود و من ب

 رمب دی: من باگمیو م امیم رونیکه نگرانمه.. که دوستم داره... از ب*غ*لش ب
 کنهینگام م نیغمگ

 ستی... من حالم خوب ندیببخش-
از قبل به باور نبوده مادرم برسم...  شتریهر لحظه ب شهیآدما باعث م نیا وجود

 دتریهام شد هیهوز هم آروم نشدم... تازه گر یرفته ولکردم صدام گ هیاز بس گر
 از قبل شدن

 کنهیو ب*غ*لم م ادیبه سمتم م یسروش با مهربون مادر
به  یآب هیباال  میبر ایمادر... ب ایچشددمات بشددم... ب نیسددروش: قربون ا مادر

 نکن گلم یتاب یب نقدریدست و صورتت بزن... ا
ه بچ نی.. ااریب یزیچ یآب قند هی : سددروش بروگهیخطاب به سددروش م بعد

 کنهیداره ضعف م
 رهیو به سمت آشپزخونه م دهیتکون م یسر سروش

و پر از محبت... مثه آغوش  ایر یآغوش ب هیآغوش آشنا رو دوست دارم...  نیا
شق مادرانه ب*غ*لم م شته ها با ع  یلیخ نایا یبا همه  یول کردیمونا که تو گذ

 ر خودم رو بچشم..طعم آغوش ماد خواستیدلم م
 مادر میسروش: بر مادر
شونه  یسر شه تکون م یبه ن صورتم رو مدمیبا سروش  سهی.. مادر  ا ب ب*و*

 کنهیدست اشکام رو پاک م
 یکنیم هیگر ینجوریسروش: مگه من مردم ا مادر
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گاه بقرهیگی.. دلم مزنمیاشددکام لبخند م ونیم ندوه عم هی.. تو ن رو  یقیغم و ا
 کنمیاحساس م

 کنمینگاه نم یبه کس گهیو د شمیمادر سروش همراه م با
شورم... بعد هم من  کنهیکمک م بهم صورتم رو ب ست و  از پله ها باال برم و د

 دراز بشم کنهیو مجبورم م برهیرو به سمت اتاق سروش م
 یهم راضدد امرزیکار رو نکن.. اون خدا ب نیبا خودت ا زمیسددروش: عز مادر

 یزیهمه اشک بر نیکه ا ستین
شده برم  هی یبرا خوادی... من دلم م؟ی: پس مامانم چگمیبغض م با بار هم که 

من باشدده... شددبا موهام رو  یرایتو ب*غ*لش... اون هم با آغوش گرمش پذ
 بخونه ییکه نبود برام الال یینوازش کنه و به جبران تمام سالها

 شهیتو چشماش جمع م اشک
تو دلت بمونه.. خودم  زایچ نیا یعقده  ذارمینم زمی: عزکنهیزمزمه م نیغمگ

مه  مادرت مکنمیکارا رو برات م نیا یه هت شددمی... خودم  .. خودم همرا
 کنمی.. خودم تمام کمبودات رو برطرف مشمیم

سر ی گره سر کنهیرو آروم باز م میرو سرم در م یو رو ... موهام رو با ارهیرو از 
 شهیم ریرازقطره اشک از چشمام س هی... کنهینوازش م متیمال
 ذارهیرو گونه ام م یمادرانه ا یو ب*و*سه  شهیم خم

 نکن... یبی... با من و فرزاد غریستیتو تنها ن زمیسروش: عز مادر
 شهیبه دست وارد م وانیو سروش ل شهیلحظه در اتاق باز م نیهم تو

 مهمونا.. من هستم... شیپ ی: مامان بهتره برسروش
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 : مراقبش باشگهیو آروم م زنهیرو کنار م مینشویپ یرو یسروش موها مامان
 : حواسم هست...سروش

 زنمی: باز بهت سددر مگهیو خطاب به من م شدددهیسددروش آروم بلند م مامان
 ..زمیعز
 شهیو ازم دور م زنهیم ی.. لبخندکنمینگاش م یقدردان با

سددروش؟...  یدی: دگمیخطاب به سددروش م نیغمگ شددهیدر بسددته م نکهیهم
سروش واقعا چرا من اشد یچ یدید سم؟... چرا حاال که  نی؟...  شان همه بد 

 شد؟ ینجوریدلم رو به وجودش خوش کرده بودم ا
ادامه  نجوریمن هم یول کشهیو کنارم دراز م ذارهیم یشربت رو گوشه ا سروش

 ییجا هی دونسددتمیکه م نی... همشدددیازش نم یخبر چوقتیه کاشی: ادمیم
ودم خوشحال ب کنهیم یکه دوستش داره زندگ یهست.. خوشبخته.. داره با کس

ضور نداره... ه یخاک یایدن نیمرده... تو ا نمیبیاما االن که م  یادیز زیچ مهح
صه هام برسهیتحمل به نظر م رقابلیغ  هی دیما یحت گهی.. االن دشترهی.. االن غ

 رو هم ندارم دنشیبار د
 ی.. خونواده ایدکر دای... عوضددش خونوادت رو پزمینکن عز ی: ناشددکرگهیم

 نیهم یدونیوجودشددون دوسددتت دارن... م یکه خواهانت هسددتن... با همه 
 ینجوریباهات حرف بزنند؟... پس ا انیکه ب کردنیاالن همه شددون التماس م

ه ی.. یکه چهار سددال آرزش ر داشددت یرو دار یینگو قشددنگم... االن تو کسددا
 خونواده که دوستت داره
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... تو یتو غصدده بخور ذارمی: مگه من مگهیو م ب*و*سددهیبا محبت لبام رو م
ش یکاف یسالها به اندازه  نیتمام ا صه رو چ  فقط و دیاالن با یدیطعم غم و غ

 یرو بچش یو طعم خوشبخت یفقط بخند
 میکنیمتعجب بهم نگاه م خورهیکه به در م یچند ضربه ا یصدا با

 : سروشگهیکه م میشنویطاهر رو م یصدا
ند  یو از رو ارهیم رونین رو از ب*غ*لش بم متیبا مال سددروش خت بل ت

 کنهیطاهر باز م یو در رو برا رهی.. به سمت در مشهیم
 شده طاهر؟ ی: چسروش

 : ترنم حالش چطوره؟... نگرانش بودمطاهر
 خورده آرومتر شده هیداخل..  ای: بگهیو م رهیدر کنار م یاز جلو سروش

دارم... طاهر وارد اتاق  جهیر گخورده سدد هی.. نمیشددیتخت م یزحمت رو به
 بندهیو سروش هم در رو پشت سرش م شهیم

 که؟یکوچ یآبج ی: خوبطاهر
 هیمثله گذشددته ها که به  قای... دقکنهیآغوشددش رو م یاز مدتها دلم هوا بعد

 بردمیبه آغوشش پناه م خوردمیبرم یمشکل
 یون با نگاهچ خونهی... انگار تمام حرفام رو از نگام مکنمیبغض نگاش م با

 رهیگیو دستم رو م نهیشیدلتنگ کنارم م
 بودیم دیکه با ییروزا ادی... به کنمی... فقط نگاش مدمینشون نم یالعمل عکس

 نبود... یول
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و من  بندهیچون چشماش رو م خونهیخاموشم رو از چشمام م یاعتراضا انگار
 شهیرو تو ب*غ*لش م

 ی: داداشکنمیزمزمه م ینی... با لحن غمگنهیشیرو لبم م یلبخند
سبونهیاز قبل من رو به خودش م محکمتر شگهیو م چ ... دلم لک ی: جونه دادا

 گفتنات یداداش نیا یزده بود واسه 
ضا تو شته ها فرو م یف ستم رو دورش حلقه مرمیگذ ه آغوش مث نی... اکنمی.. د

 یشدددم ول بیچهار سددال براش غر نکهی.. با اسددتین بهیآغوشدده اون پسددره غر
 کینزد گهیدلم نخواست د دیدور شدم.. شا دینشد.. شا بیبرام غر چوقتیه

 ستموننت چوقتیه یحس غربت بهم دست داد ول ییآشنا نیدر ع دیبشم... شا
 ببرم ادیحس خوب با طاهر بودن رو از 

 یمن تو هست هی: داداشگمیوار م زمزمه
 میدیرو ند گهیانگار سالهاست که همد میشیتو آغوش هم حل م چنان
 زمی: عزطاهر

 یفقط تو داداش من-
 یمن یکوچولو یآبج شهیهم ی شهی: تو هم همطاهر

و باهاش حرف  مونمیتو آغوش طاهر م یمدت طوالن هیاز مدتها واسددده  بعد
 گهینم یچیو ه کنهی... سروش هم با لبخند نگامون مزنمیم
 کنمیاحساس آرامش م قایوجود طاهر و سروش عم با

که کم کم من هم دلم  گنیش و طاهر از داداشددام و زن داداشددم مسددرو اونقدر
 کنهیرو م دنشونید یهوا
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ترنم؟... اونا  یکنیم کاری: چگهیو م کنهیباالخره من رو از خودش جدا م طاهر
 تو اومدن دنیهمه راه رو فقط به خاطر د نیا

 کنمیم یبیباهاشون احساس غر-
به سددمتم م وانیل سددروش ند رو  عادت گهیو مهربون م رهیگیآب ق : کم کم 

 رسنی... خونگرم و مهربون به نظر میکنیم
 کنمیخورده آب قند رو مزه مزه م هیو  رمیگیرو از دست سروش م وانیل

سه اشهیتخت بلند م یاز لبه  طاهر سرم م ی... ب*و*  : پس منگهیو م زنهیبه 
 صداشون کنم رمیم

 اشه: بگمیو م بندمیم دیتائ یرو به نشونه  پلکام
 : حال خانوم من چطوره؟گهیو سروش با لبخند م شهیاز اتاق خارج م طاهر

 ییبهترم آقا-
 ؟ی: خوشحالم... راستسروش

 هوم؟-
 یباالخره با طاهر مثه سابق رفتار کرد دمیخوشحال شدم د یلی: خسروش

 مثه سابق بشه زیهمه چ ستمیمطمئن ن-
 زمیعز شهیم درست زی: با گذر زمان همه چگهیوار م زمزمه

 گمینم یچیه
 : تا تهش بخورسروش

 رمیگیرو به سمتش م وانیو ل خورمیم گهیخورده د هی
 خورمینم گهید-
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 بخور بچه گمی: مسروش
 تونمیحالم بد شه... واقعا نم ترسمیسروش م-

ضاع رو ا یوقت ستم م وانیل نهیبیطور م نیاو ع چند موق نی... تو همرهیگیرو از د
من رو تو آغوشش گرفت  نیی... همون داداشم که پاخورهیز اتاق مضربه به در با

 : اجازه هست؟گهیبا خنده م
 یسددروش و طاهر عمل کنم و غم نبود مادرم رو رو یبه گفته  کنمیم یسددع

 ندارن یریها که تقص چارهینکنم... اون ب یداداشم تالف
 دیی: بفرماگهیو سروش م زنمیم یلبخند

شون با لبخند  هر شون بهم خ شنیوارد مسه تا شتاق ... دو شنیم رهیو با نگاه م
. بهشدون نداره. یشدباهت چیه یکیاون  یبه هم هسدتن ول هیشدب یلیتاشدون خ

 منه هیشب شتریچشماش بب
شون م دیبا یچ دونمینم ساکت فقط نگا شباهتکنمیبگم...   ... اون دو تا که 
ده باهام آشددناتر خور هیکه  یکیو اون  نندیشددیطرف تخت م هیبهم دارن  یادیز

 طونیو شدد نهیشددیتخت م ی گهیحرف زده طرف د یشددده و باهام چند کلمه ا
 صادر شد دارید ی: پس باالخره اجازه گهیم

 خورده شوکه شده بودم هی: شرمنده... گمیو م زنمیم یشرمنده ا لبخند
 نکن تشیاذ لیاز داداشام اخم کنه و بگه: سه گهید یکی

 نگفتم یزی: من که هنوز چگهیو م کنهیاه ممظلومانه به جمع نگ لیسه
من  زمی: عزدهیخطاب به من ادامه م لیتوجه به حرف سدده یاون داداشددم ب اما

 فرهاد هستم
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سر به اون داداش د بعد شاره م گشیبا  . هم فرهوده. نی: اگهیو م کنهیو م کنهیا
 قل خودمه

 ادیرو لبم م یحرفش لبخند نیا دنیشن از
و ت میدونسددتی.. اصددال معذب نباش ما نممیکنیا درکت م: ترنم جان مفرهود

 میشدیوگرنه محتاطانه تر وارد عمل م یدونینم
 یشد تیاذ یلی: امشب خگهیو م کشهیبه سرم م یبا محبت دست فرهاد

 کردم تیشماها رو اذ شتریب-
 ... راحت باشمی: خانوم خانوما با ما تعارف نکن... ما داداشات هستلیسه

 یزیعز یلیما خ یهمه  ینکن.. تو واسه  یبیدختر... با ما غر : آرهفرهود
سروش نظرتون چفرهاد صال آقا  ا با ت میمدت ترنم رو با خودمون ببر هی.. ه؟ی: ا

 کنه یما زندگ
: نه آقا فرهاد راه نداره.. من تحمل گهیو خونسردانه م نهیشیم لیکنار سه سروش

 خانومم رو ندارم هیدور
که آبجگهیو م ندازهیم باال ییابرو لیسدده ما  گه میبریرو م مونی:  حاال ا  ..

 ایخودت هم ب یخواست
 خندمیم زیر زیر کنمیسروش نگاه م به

 ییخانومم بدون من جا ذارمی: من که نمگهیو م ندازهیبه من م ینگاه سددروش
 ارمشیبره اما اگه دوست داشت خودم م

نهیبه سددروش م یچشددمک فرهود مد.گهیو م ز نه خوشددم او .. از اون : 
 یبا ابهت یشوهرخواهرا
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 باشه الیاز اون زن ذل خورهیم افشیپسر... به ق ی: تو چه ساده الیسه
شم زمزمه م فرهاد ستت داره ها... تو  یلیکه معلومه خ نجوری: اکنهیکنار گو دو

 یهم دوستش دار
 براش رمیمی: مگمیم رلبیخجالت ز با

 رهیگیو دستم رو تو دستش م زنهیم یلبخند
و فرهود در حال بحث و کشمکش هستن و سروش هم به  لیکه سه همونجور

 فیرو برامون تعر زی: پدر شدوهرت همه چگهیفرهاد آروم م خندهیحرفاشدون م
 میناراحت شد یلیخ مونیکرد... همگ

 هنکیباهاش کنار اومدم.. هم گهی: دگمیو زمزمه وار م کنمیم یانگشددتام باز با
 ارزه یم ایدن هیسروش رو دارم برام 

 ؟یگیمن م هیبه آبج یدار یفرهاد... چ ی: هولیسه
 منم هستا هیخل.. آبج ی: پسره فرهاد

: اصددال به ترنم شددباهت گهیو م کنهیبا سددر به فرهاد و فرهود اشدداره م سددروش
 که چشماش فتو برابر اصله ترنمه لیبرعس سه نیندار

به مامان داره اما من  یادیبه مامان رفته.. ترنم هم شباهت ز لی: آره... سهفرهاد
 میهست مونیپدر یخونواده  هیشب شتریو فرهود ب

شباهت من بگهیبا افتخار م لیسه سهم ب شترهی: حاال که  ز ترنم ا یشتریمن 
 برمیم

 هیا هی: گمشو... مگه سهمفرهود
: ترنم فقط سدهم منه... گهیو م کنهیدسدتش رو دور شدونه هام حلقه م سدروش

 دینگاش کن نیدار شما داداشا فقط حق
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 مایهم برنگردون گهید مویکار نکن خواهرمونو بدزد هی: بچه پررو.. لیسه
 ذارمی: مگه من مسروش

: باز صددد مرحمت به طاهر و طاها.. من با کنهیآروم کنار گوشددم زمزمه م بعد
 امایکنار ب تونمیسه تا نم نیا

 : سروشگمیخنده آروم م با
 یکنیم ینیما توطئه چ هیبر عل ی: آقا سروش دارفرهاد

 ؟ینی: نه بابا.. من و توطئه چسروش
 هم آره بابا یلی: خلیسه

 وامخی... منمی: برو عقب ببگهیو م زنهیسددروش رو کنار م ییبا پررو لیسدده
 خواهرمو ب*غ*ل کنم

 هیآدم  دهیم یفی.. چه کشی: آخدهیو ادامه م کنهیب*غ*لم م عیهم سددر بعد
 دم ب*غ*لش کنه خواهر داشته باشه و دم به

 گمشو اونور حاال نوبته منه لی: سهفرهود
ها مدام  دهیخواهر ند نیمثه ا یجد یجد یول کنمیتعجب بهشددون نگاه م با

 کنندیو ب*غ*لم م کشنینازمو م
 ..کنهیهم با خنده بهمون نگاه م سروش

**** 
 && سروش&&

ما ا کنهیاه م... متعجب به اطراف نگپرهیبسددته شدددن در از خواب م یصدددا با
س ستاش خارج منهیبیرو به جز ترنم نم یک صار د ... نهکی... آروم ترنم رو از ح
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 یبه سدداعت رو ی... نگاهکنهیترنم مرتب م یو پتو رو رو نهیشددیتخت م یرو
 ندازهیم وارید

به میدی... چقدر خوابازدهی: گهیو زمزمه وار م رهیتو هم م اخماش باز خو  ...
 امروز جمعه هست

 کشهیبه موهاش م یو آروم دست کنهیترنمش نگاه مبه  باز
 یشد تیاذ یلیخ شبید زکمی: عزکنهیزمزمه م رلبیز

اون رو  کردنیم یکه مدام سددع کنهیترنم فکر م یو به داداشدددا کشدددهیم یآه
کنه... معلوم  یکه اونا رو همراه کردیتالشش رو م یبخندونند و ترنم هم همه 
تا دناراح یلیبود که از مرگ مادرش خ ما  .. اوردیخودش ن یبه رو روقتیته ا

به همراه زن فرهاد مدام ترنم رو به حرف  نایمخصوصا که شوهر مادرشف آقا س
 یلیترم خ هیمادر یفکر کنه.. از خونواده  یزیبه چ دادنیو اجازه نم گرفتنیم

 نیا یخوشددش اومد و شددب اجازه نداد اونا به هتل برگردن اما با وجود همه 
سته با مرگ مادرش  یوقت هایخوش شد ترنمش هنوز نتون شد متوجه  با ترنم تنها 
نار ب تا نزد ادیک و ترنم رو مجبور کرد براش حرف  موند داریصددبح ب یکایو 

باره از دلتنگ زهیبزنه... دوسدددت نداشدددت ترنم تو خودش بر  هاشیترنم هم دو
 یکنه سددع یتاب یب نقدریکه بخواد ا دادی... بهش حق مختیگفت و اشددک ر

شکر موفق  ید با دلدارکر شدن با اون آرومش کنه که خدا رو  دادن و همکالم 
 هم شد
 ... دلشندازهیبه همسددرش م یا گهیو نگاه د شددهیتخت بلند م یاز رو متفکر

سمت در م یلیکنه... خ داریترنم رو ب ادینم سر  نیکتریو بدون کوچ رهیآروم به 
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صدا از اتاق خارج م سالن م نکهی... همشهیو  س لیسه شهیوارد  رو  اوشیو 
 نهیبیم

 خانوم کجاست؟ یآبج نی: چه عجب آقا سروش... الیسه
 خان... هنوز خوابه لی: سالم سهگهیو م زنهیم یلبخند

 گهینم یزیو چ ندازهیباال م ییابرو طنتیبا ش لیسه
 میبخوره.. ما صبحونه خورد یزیچ هیکن...  دارشی: باوشیس
 بود داریصبح ب یتا دم دما شبی.. دبخوابه گهیخورده د هینه بار -
 شهیباز م شتریب لیسه شین

 بخوابه تونستیو نم کردیم یتاب یب یلی: آخه خگهیم عیسر
 ی: طفلکگهیزمزمه وار م شدددهیپر از غم م لیحرف نگاه سدده نیا دنیشددن با

 خواهرم
 به مشکل بر بخوره زدمیتو خودشه... حدس م یادی: معلوم بود زاوشیس

 و طاهر رفتن؟ مانی: نرگهیو م دهیتکون م یسر
نگران ترنم بود..  یلیخ مانینموندن.. نر می: آره... هر چقدر اصرار کرداوشیس

 ستین لیدل یهمه ساکت بودن ترنم ب نیا دونستیانگار اون هم م
 : االن بهتره؟لیسه

 بهتر بود دیخوابیکه داشت م شبید-
 ستن؟کجا ه هی: بقگهیو م ندازهیبه اطراف م ینگاه

ساوشیس سرا رفتن ب نای: بابا و آقا  س نکهی... مثه ارونیبه همراه پ چند  هی نایظآقا 
 کار داشت ییجا
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 طور نیکه ا-
 میزنیحرف م نیبش ایبخور بعد ب زیچ هی: پسر برو لیسه

 ترنم رو آماده کنه و باال ببرم یبرم به مامان بگم صبحونه  دینه... با-
بل از مقا یحرف چیو بدون ه کنهیم اوشیبه س یخم.. اخندهیم زیر زیر اوشیس

 گذرهیم لیسه یگرد شده  یچشما
 ن؟هست یک گهیدو تا د نی: بابا اگهیکه م شنوهیرو از پشت م لیسه یصدا

 یدو تا رو بشناس نیمونده ا یلی: هنوز خگهیبا خنده م اوشیس
ستمی: من رو بگو باز ملیسه صرار کنم ترنم رو با خودمون برا خوا  یدتم هی یا
 میببر

 رهیحرف تو هم م نیا دنیبا شن اخماش
سر... اگهیو م خندهیبلند از قبل م اوشیس شه ها پ سروش اجازه  نی: دلت خو
 ازش دور باشه........ قهیچند دق یترنم برا دهینم
با  شهیآشپزخونه م کینزد نکهی... همشنوهینم یزیچ گهیدور شدن از سالن د با

 زنهیش مسها سر جاش خشک یصدا
 خوامی: مامان من هم مسها
 : سها خجالت بکشمادر
 خوامیشوهر مثه سروش م هیشد... منم  می: خو حسودسها
 ندازهیباال م ییابرو
 سرم شلوغه ینیبینم رونیبرو ب دهیورپر ی: دختره مادر
 رو ب*غ*ل کرده بودن گهیهمد یچه جور یدونیمامان نم ی: واسها
 کرد داریخانوم خانوما من رو از خواب ب نی: پس اگهیلب با غرغر م ریز آروم
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صال دلم نمسها ستی: ا سرونیب امیاز اتاق ب خوا  داریسروش ب دمی... فقط تر
 بشه و حسابم رو برسه

 بچه ها نی: چند بار بگم سرخود نرو تو اتاق امادر
 رو برات بگم شی: اه.. مامان بذار بقسها
 زشت و خجالت آوره یلی.. رفتارت خرونی: گمشو بمادر

 دهیو به حرف سها گوش م دهیم هیتک واریخنده به د با
باحال بود مامان.. هر دو  یلی: خدهیتوجه به حرف مادرش ادامه م یب سددها

شون  شون م کنهیندونه فکر م یکیبودن که  دهیجور خواب هینفر سنیهر جفت  تر
 بهم وابسته شدن یلیفرار کنه... خ یکیاون 

ندارگهیزمه وار مو زم کشدددهیم یآه خواهر کوچولو... من واقعا  ی: پس خبر 
 تسیدر کار ن یترنم نمیروز صبح چشمام رو باز کنم و بب هیکه  ترسمیم

نهار  ی.. تو رو آوردم کمکم کنیبه کار شددون دار کاری: ول کن سددها... چمادر
 یحرفا رو برام بزن نیا نکهیدرست کنم نه ا

 هگید کنمی: خب دارم کمک هم مسها
 کنهیاز دستات کار م شتریزبونت ب ی: ولمادر
 کنندیاندازه کار م کیانصاف نشو مامان.. هر دو به  ی: بسها

 ندازهیکالم مادرش اون رو به خنده م حرص
 رونی: اصال کمک نخواستم گمشو برو بمادر

 هیبه عاشددق یتو عمرم مرد مافیخودمون یول گهید اری: اه.. مامان.. جوش نسددها
 دمیدسروش ن
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 یچ یسددها... خبر ندار یخبر ندار گهی.. تو دلش منهیشددیتو گلوش م بغض
 دیکه با یفهمیاون موقع م هاتییسنگ بشه مونس تنها کهیت هی ی... وقتدمیکش

شک  و یکنیم نیسدنگ قبر عشدقت رو با گل تزئ ی.. وقتیحرف دلت رو بزن ا
 ا.. سددههکنیو فقط عشددق تو نگاهت جا خشددک م رهیم ادتیغرور از  یزیریم

به حرفام برسدد یلیهنوز خ من رو  یدردا چوقتیه خوامی.. از خدا میمونده 
 چوقتی... هیتجربه نکن

 گهید مونندینم نجایکه شبا ا یکنیکارا رو م نی: هممادر
 ییمطمئن شدم صدا ی: نترس مامان... اول گوشم رو به در چسبوندم وقتسها

 در رو باز کردم ادیاز اونور نم
 ؟یکرد کاری.. تو چ؟ی: چددددگهیم یبلند بایتقر یابا صد مادرش

شوخگهیو م خندهیم سها شگله...  کردم..  ی: حرص و جوش نخور خانوم خو
س دمیدر زدم د ستمیدر رو باز کردم.. م دهیجواب نم یک ما کنم ا دارشونیب خوا

 ومدیدلم ن
 دنیعذاب کش یلیخ ایکی: طفلمادر
 ادیه زجفتشون وجود دار نیکه ب یدیشد هیوابستگ نینگرانشونم.. ا یلی:خسها

 وونهیبه ضررشونه.. مخصوصا ترنم که د یوابستگ نی... ارسهیجالب به نظر نم
متعادلش  یزی... هر چشهیم وونهیلحظه بدون سروش د هیسروشه... اصال  ی

 خوبه
 سها رو قبول داره یحرفا
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سها دمادر ش نی.. مگه بده تا ایکرد وونمی:  شق و  ستن  گهیدهم یدایحد عا ه
همه پسددرم رو  نیعروسددم ا برمیلذت م ی.. من که کل خوانیرو م گهیو همد

 دوست داره
 ؟یشیمن م یحرفا ی: مامان تو اصال متوجه گهیم تیبا عصبان سها

 داخل آشپزخونه بشه رهیگیم میو تصم رهیگیم خندش
.. نباش: آره سها.. حق با توهه... نگران گهیم شهیکه وارد آشپزخونه م همونجور

 رفتمیروانشددناس.. هر چند من از قبل م شیپ میبر میگرفت میمن و ترنم تصددم
 به ترنم هم گفتم که باهام همراه بشه یول

 کنهیبا دهن باز بهش نگاه م سها
 ی: ممنون که نگرانمون هستگهیمهربونتر از قبل م و

 رهیگیو خندش شدت م شهیمادرش به سها م یچشم غره  ی متوجه
 ؟یدیرو شن زی: تو همه چگهیحمت مبه ز سها

در اتاق رو  مونهیم ادمیدفعه  نی: اوهوم...اگهیو م زنهیبه خواهرش م یچشددمک
 داخل انیفوضول نتونند ب یاز پشت قفل کنم تا خانوما

 کنهیو مادرش با خشم نگاش م خارونهیرو م شیشونیپ سها
و  کنهیلش مو از پشددت ب*غ* رسددونهیبلند خودش رو به مادرش م یقدمها با
مامانه خوشددگله من رو حرص  شددهینم لیاما دل کنمی: درسددته دعوات نمگهیم

 خودم شیپ برمشیوگرنه م یبد
 نیرو دار گهیهمد یمادر و پسر خوب هوا ادی: خوشم مگهیم ییبا پررو سها
 دیچشم سف ی: دختره مادر
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 هشددی: قربون مامان خانوم خودم برم که همگهیم ب*و*سددهیمادرشددو م ی گونه
.. بچه که زدن یپسددرش رو داره... اصددال بهش توجه نکن مامان خانوم یهوا

 نداره
 ادیم رونیو آروم از ب*غ*لش ب نهیشیمادرش م یرو لبا لبخند

 داداشت رو آماده کن ی: سها صبحونه مادر
 ببرم باال با ترنم بخورم خوامی.. مخورمینم نجاینه مامان... ا-

 که یدی: سها شنمادر
 یبنده رو با کلفت خونتون اشتباه نگرفت انایامان اح: مسها

 خنده ریز زنندیو هر دو م کنهی... مادرش هم نگاش مرهیگیم خندش
 نی: قربون اگهیو مادرش م شددهیبا غرغر مشددغول آماده کردن صددبحونه م سددها

 زنهیبرق م شهیهم ایچشمات بشم که تازگ
رو  محبت مادرش ی... وقتهکنیو فقط با محبت به مامانش نگاه م گهینم یزیچ
ادرانه رو م یطعم محبتها تونهیکه نم سددوزهیم شددتریترنم ب یدلش واسدده  نهیبیم

 بچشه
 داشته باش شتریترنم رو ب یمامان هوا-

 راحت التی... خزمی: حواسم هست عزمادر
شسها ست... برو ور دل زنت ب صبحونه آماده ه بخور و به جون خواهرت  نی: 

 دعا کن
 پرحرفه ها یادیخدمتکاره ز نیا ی: مامانگهیبه مادرش مو  خندهیم

.. مادرش با لذت به ندازهیاز قبل اون رو به خنده م شددتریو ب ادیسددها در م غیج
 یکنی.. برو صبحونتو بخور ضعف مزمی: برو عزگهیو م کنهیسر تا پاش نگاه م
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 رو تو ی.. کسددشددهیاز آشددپزخونه خارج م یو با حس خوب دارهیرو برم ینیسدد
 یسع سهریبه در اتاق م نکهی... همرهیتفاوت از پله ها باال م یو ب نهیبیسالن نم

 سر و صدا وارد بشه که ترنم رو نترسونه نیباز هم با کمتر کنهیم
 شنوهیترنم رو م یبا باز کردن در صدا یول

 ؟ی: اومدترنم
 طون؟یش یداریتو ب-

ه : تازگهیم کنهیشددونه م نشددسددته و موهاش رو نهیآ یهمونجور که روبه رو ترنم
 شدم داریب

سمت ترنم م ذارهیتخت م یرو رو ینیس- ستش مرهیو به  شونه رو از د  رهیگی.. 
 کنهیعشقش رو شونه م یموها یو به نرم

 ؟یی: آقاترنم
 جانم-

 فکر کردم یلی: من خترنم
 زم؟یعز یراجع به چ-

 : راجع به خونوادمترنم
 ؟یدیهم رس یا جهیخب... به نت-

خوش  یلیکنم که بهشددون خ یکار هیمدت  نی: اوهوم.. دوسدددت دارم اترنم
 بگذره

 خوبه یلیخ نکهیا-
 با کمک تو ی: ولترنم
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 زمیعز یرو کمک من حساب کن یتونیم شهیهم-
 کنم ییرایخودمون ازشون پذ یهستن تو خونه  رانیکه ا یمدت نیا شهی: مترنم

 شمیالبته.. چرا که نه.. من هم خوشحال م-
 بندهیترنم رو ساده م یو موها ذارهیم شیآرا زیم یرو رو شونه
 دوستت دارم یلی: ممنون سروشم... خترنم

 زنندیهم لبخند م یو به رو کنندیبهم نگاه م نهیتو آ از
 کنهیم یتاب یب یلیخالت خ گفتیم نایآقا س-

 ..گفتیم نویزن داداشم هم هم شبیباهاش حرف بزنم... د خوادی: دلم مترنم
شدت  یاز دخترا یکیکه  دیفهم یمامان وقت گفتیم ست از  خواهرش زنده ه

خوب نبود  ادیحالش ز نهیبه خاطر ا یول ختیریفقط اشدددک م یخوشددحال
 اصددرار داشددت یلیداشددته باشدده... خ مایبا هواپ یسددفر طوالن هی تونسددتینم

 برم اشونباه
 دمیکه اجازه نم یدونی: مگهیو م کنهیم یزیر اخم
 هوم: اوترنم

 ؟یشیناراحت نم-
 یبریخودت من رو م دونمی.. میی: نه آقاترنم

 نهیشیرو لباش م یلبخند
 یبر ییبدون من جا ادیخوشم نم یول زمیآره عز-

 ییآقا یتو بگ ی: هر چترنم
ض شت شتریترنمش رو ب نیا کنهیوقتا حس م یبع ست داره... بر خالف گذ ه دو

نهینممعقول اصددرار  ریغ یزایچ یها ترنم برا نهی... حرفاش رو قبول مک .. .ک
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زن  هیهم کمتر شده... کال  طنتاشیو ش دهینشون م شتریعشق و احساسش رو ب
دلش  وقتا یآرزوش رو داره... هر چند بعضدد یکه هر پسددر ینمونه شددده همون

 هیآروم به همراه عشددق رو به  هیزندگ نیا یول شددهیترنم تنگ م یهایپرحرف یبرا
س ترنمه که ح هیافسددردگ شی... تنها نگراندهیم حیرجپر سددر و صدددا ت هیزندگ

 روزا بهتر شده نیا کنهیم
نه نهیگردن ترنم رو لمس م نوازشددگو ند شددو عزگهیو م ک ... بهتره زمی: بل

 خوردن هیبق میصبحونمون رو بخور
وقت روز  نیزشددت شددد که تا ا یلی: پس خگهیو م شددهیاز جاش بلند م ترنم
 دمیخواب

سددرا هم کار داشددت پ رونیب نایآقا سدد نکهیرفتن.. مثله ا رونیب .. اکثرازمینه عز-
تو  من و یرفتارا نیبه ا گهیهم که د هیمونده... بق لیباهاش رفتن.. فقط سدده

 عادت دارن
 گهینم یزیو چ خندهیم ترنم

 گرسنه ام یلیکه خ میبر-
 رنیبه سمت تخت م گهیو با همد دهیتکون م یهم سر ترنم

****** 
 &&ترنم&&

و پسرا رو به همراه دخترخاله  نایبهم خوش گذشت... بابا س یلیمدت خ نیا تو
رو  یدنید یاز مکانها یلیجاها بردم و خ یلیام که همون زن داداشددمه به خ

س شون دادم... هر چند بابا  شون ن ستیرو م زایچ یلیخودش خ نایبه اما  دون
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 یلیدلم خ یول تنففقط چند روزه ر نکهینداشددتن... با ا یقیاطالعات دق هیبق
نده بهم .. فرهاد با خکردیم هیگر یکه موقع رفتن کل سایبراشون تنگ شده... پر

که  دمیمدت فهم نی... تو ایگفت زن من رو هم مثل خودت لوس و ننر کرد
تازگ یکیفرهود هم  به   یتلفن یباهم نامزد شددددن... وقت یرو دوسدددت داره و 

لند ب یبا صدا شدیکه باعث م ردکیاونقدر بامزه صحبت م زدمیباهاش حرف م
شویبرم پ دیبخندم.. تازه اون هم از من دعوت کرده و گفته حتما با ر رو رو د ش

شم... از خاله ام که هر چ شنا ب بگم کم گفتم.. اونقدر ماهه اونقدر  یباهاش آ
 یو کل زنهی... هر روز برام زنگ منمشیهر چه زودتر بب خوادیخانومه که دلم م

 زیعز نقدریا کردمیاز محبتش بگم کمه.. فکر نم ی.. هر چنهزیباهام حرف م
رو داغون کرد... عاشددق  شددونیکه پدرم زندگ یخونواده ا نیباشددم... اون هم ب

شددددن... اونقدر بهم  زیبرام عز یلیمدت کم خ نیهسددتم.. تو ا شددونیهمگ
 نی... طاهر و سروش هم تو اکنمینم یکس یمحبت کردن که اصال احساس ب

نامزدش رو  یول ادیب تونستیخودش نم مانی... نرشدنیهمراه م نومدت باهام
 و تا شدددب با رونیب میرفتی... از صددبح ممیو کال همه دور هم بود فرسددتادیم

بار مانیو پ مانیخونه.. نر میومدیم یخوشددحال بهم سددر زدن..  یهم چند 
 یمحبت رو در حق من تموم کردن و چند بار گهیسددروش هم که د یخونواده 

به  یلیرو به خونشددون دعوت کردن... کال رابطه ها خ میمادر ی دهاخونو خو
صرار ا اوشیو س مانیمشکل دادگاه بود که نر میروزا داشت نیکه ا یتنها مشکل

 یول میداشتن من و سروش هم در دادگاه هنگام صدور حکم حضور داشته باش
 سروش مخالف صد در صد بود.. من هم که طبق معمول طرف سروش بودمو

دلم  تمفیم اوشیس یحرفا ادی یطرف وقت هیاما از  کردمینم یحرفش مخالفت با
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شغول رهیگیم شیآت شرکت م سروش تو  ستن و من و  ... االن همه تو دادگاه ه
ست و دلم به کار نم ی... هر چند چه جور کارمیکار صال د  ی... برارهیمن که ا

 یاسددترسدد چین هتفاوت و بدو ی... بکنمیبار هزارم مردد به سددروش نگاه م
مشددغول به کاره.. انگار نه انگار که امروز روز دادگاهه و قراره حکم صدددادر 

شه... انگار واقعا براش مهم ن سترس رو به موتم...  یول ستیب شدت ا من از 
ش حجم ... سروکنمیکه قراره ترجمه کنم نگاه م یینشستم و به متنا زمیپشت م

ست ندارم  گهی.. مدیه به مترجم جدمن رو کم کرده و اکثر کارا رو داد یکارا دو
ته کن تا از  نی... همیخودت رو خسدد به اصددرار خودم داده  نا رو هم فقط  مت

 امیدر ب یکاریب
 خارونمیرو م میشونیو با خودکار پ دمینه تکون م یبه نشونه  یسر

 نه خوبم-
فاصددله  شدددهیبلند م زشیپشدددت م از  یمن رو ط زیخودش و م زیم نیب یو 
 شنومی: بگو... مگهیو م ستهیمیمقابلم وا قایق... دکنهیم

 رو؟ ی: چگمیم متعجب
 کنهیم ینیکه رو دلت سنگ یزی: همون چسروش

 خورده استرس دارم هی... فقط کنهینم ینیرو دلم سنگ یزیچ-
 احکم اون ع*و*ض*ی ی... برا؟یچ ی: براگهیاخم م با
ل نگران عکس العم شتریب... ادیسر اونا م ییکه چه بال ستینه... برام مهم ن-
 نتونه خودش رو کنترل کنه ترسی.. ماوشمیس

 : حق دارهسروش
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تنهاست... مامان هم که گفت تحمل  یلی.. امروز خسوزهیبراش م یلیدلم خ-
 نرفت نیندارم و به خاطر هم

 : بابا هست.. هواش رو دارهسروش
 : سروش؟کنمیآروم زمزمه م شمویبلند م زیپشت م از

.. میریجا نم چی: حرفشم نزن.. ما امروز هگهیو با حرص م کنهیم زیر چشماشو
 خورده حالت روف رو به راه کنم هیتازه تونستم 

اصرار کرد..  یلیچند روز خ نیا اوشی: سروش من حالم خوبه... سگمیم آروم
شه... من و تو که همد بیحد غر نیکه امروز تا ا ستیحقش ن و ر گهیو تنها با

 یدینه ام یداره نه عشق ینه ترانه ا یبحران یلحظه ها نیتو ا شاویاما س میدار
 هدار اجیاون به کمک ماها احت میبر ای... بندهیبه آ

 کنهیمتفکر نگام م سروش
 رمیمیدارم م ی... از صبح دارم از نگرانکنمیسروش خواهش م-
 خودی: بگهیاخم م با
برام  گهید یعنی.. ستمین زایچ نی: نگران حکم و ادمیتوجه به حرفش ادامه م یب

ها چسدددتیمهم ن ... تنها یکه تو هم کنارم ییکه االن برام مهمه تو یزی.. تن
 اون رو درک کنه تونهیمن و تو نم یبه اندازه  چکسی... هاوشهیمن س هینگران

 ؟ی: آخه... پس.. تو چگهیو م ندازهیبه اطراف م ینگاه م*س*تاصل
 من خوبه خوبم یتو کنارم ی.. تا وقتییمن خوبم آقا-

 موتی.. به ررهیم زشیو بعد به سددمت م کنهینگام م میچند لحظه مسددبق یبرا
 فتی: راه بگهیو زمزمه وار م زنهیچنگ م زهیم یکه رو نیماش

 یی: ممنون آقاگمیو م نهیشیرو لبم م یلبخند
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 میتر بر عی: قربون دل مهربونت بشم... بهتره سرگهیم یمهربون با
 شمیباهاش همراه م دمویتکون م عیسر

***** 
ه اون طرف ب نیاز ا یکنار در بسته نشسته و من با نگران فیصندل یرو سروش
 ی... وقتمیبه موقع برس مینتونست میحرکت کرد ریکه د یی... از اونجارمیطرف م

 در بسته بود و دادگاه شروع شده بود میدیرس
 نیبش نجایا ای: ترنم بسروش

 مونا و بابا هم حضور دارن دمیهر شننگرانم سروش... از طا-
 سوزهیمونا م یبرا تینها یدلم ب یاز بابام ندارم ول یدل خوش نکهیا با

رو  نایمورده.. همه به جز مامان اومدن تا محکوم شدددن ا یب تی: نگرانسددروش
 نندیبب

 یم باشتو چش ادیز ادی... خوشم نمنیبش نجایا ای: گفتم بدهیبا اخم ادامه م بعد
 ؟یستی: تو نگران نگمیو م نمیشیم رشکنا

... میشددرکت باشدد گفتمیم نی: واسدده همگهیو م دهیحرص پاش رو تکون م با
من بابت آالگل و بنفشددده سدددت..  هی... نگرانگذشدددتیحداقل زمان زودتر م

 تبرئه بشن ترسمیم
 بد نشه یسروش... تو دعا کن حال کس الیخیب-

ماها رو تباه کردن.. من..  هیزندگ نایسروش... ا الیخ یرو ب یچ ی: چسروش
بازاوشیتو.. سدد مه  مه و ه هامون.. ه نه.. خونواده   نیدسدددت ا ی چهی.. ترا

 میک*ث*ا*ف*تا شد
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عد مه م ضیبا اخم و غ ب گه کسدددهیادا و حرف از  دیدور و برت چرخ ی: ا
 و تو دونمیوگرنه من م ایکنیعنوان قبول نم چیزد به ه تیرضا

 نزدم تیاز رضا ی... من که حرفیهست یسروش.. تو چقدر عصب یوا-
سم اسروش صال ا صابم بهم م شنومیرو که م اع*و*ض*ی نی: ا .. چه زهیریاع

 برسه که بخوام حضور نحسشون رو هم تحمل کنم
ساس م یسرباز رو رو هی ی رهیخ نگاه  که ندازمیبهش م ینگاه کنمیخودم اح

بازه به سر یوحشتناکسروش دستش رو دور شونه هام بندازه و اخم  شهیباعث م
 کنه

دست  باز ایهمراه من هست نهیبی: نگاش نکن... بچه پررو مکنهیزمزمه م یعصب
 ........ستیبردار ن

 شهیو سروش ساکت م شهیموقع در اتاق باز م نیهم تو
و  ... آدما تکرهیگیو دستم رو تو دستش م دارهیرو از دور شونه هام برم دستش

سروش همونجور که دستم تو دستشه از جاش بلند ...شنیتوک از اتاق خارج م
 سر پا واستم کنهیو من رو هم مجبور م شهیم
... نهیشددیرو لبم م یلبخند مانینر دنیو با د کنمینگاه م بهیغر یدقت به آدما با
 ن؟یاوردی: طاقت نگهیو با ذوق م ادیما به سمتمون م دنیبا د مانینر

 کنهیمن اشاره م و با سر به ندازهیباال م ییابرو سروش
 خانوم قلنبه شد و کار دست ما داد هی: باز مهربونسروش

 گهیگله خودمه د هی: آبجگهیو م دهیدماغمو فشار م مانینر
ست نر سروش : دماغ زن من رو نکش دردش گهیم زنهیرو پس م مانیبا اخم د

 رهیگیم
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 خندهیغش غش م مانینر
 شد؟ یدادگاه چ ی جهی: کوفت.. بگو نتسروش

شدددن...  یمیو صددم یبا سددروش خودمون یلیخ مانیو پ مانیمدت نر نیا تو
 یبار هم با سددردار تلفن هیو نامزدش به خونه مون اومدن...  مانینر یچند بار

 یکی یکه من تو پارک نجات داده بودم بچه  یاون بچه ا دمیحرف زدم و فهم
ستش م یاز همکارا صور و دار و د ستنیسردار بود که من تن گرف روگانبا گ خوا

 یلیبا سردار خ ییبرسن.. در کل از آشنا دشونیاون طفل معصوم به اهداف پل
ه باهاشون داشت یمالقات هیفرصت  نیخوشحال شده بودم و قرار شده که در اول

 باشم
 شهینم مانینر

 مانی: نرسروش
 ی: راه نداره داداش... اول مژده گونمانینر

به من م انمیو که نر کنهیچپ چپ نگاش م سددروش : ترنم چه گهیخطاب 
 خورد شهیمن عسل هم نم هیکه با  نوی.. ایکنیتحملش م یجور
نوم نش گهی.. دهیهم خوردن لیمن بدون ع ی: شوشوگمیو م ندازمیباال م ییابرو

 ایمن بد حرف بزن هیدر مورد موش موش
 رو هم دارن گهیهمد ی: اوه.. اوه.. چه هوامانینر

 شد؟ یچ جهینت مانی: نرگهیو م ادیسروش م یرو لبا یلبخند
 که وضعش معلومه.. اعدام ای: لعمانینر

 : آالگل و بنفشهسروش
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 : سه سال حبسمانینر
 نهیشیسروش م یرو لبا یپوزخند

 شد؟ یچ ی: مژده گونگهیم یبا سرخوش مانینر
 : سه سالگهیبا حرص م سروش

 .. باالخره قانونهیدونستی: سروش از اول هم ممانینر
انصدددافه.. بعد از اون همه عذاب فقط سددده سدددال برن تو  نی: آخه اسددروش

 یهلفدون
 گهینم یزیو چ کشهیم یآه مانینر

 زانو زده نیزم یخراب رو یکه با حال فتهیم اوشیبه س چشمم
 : سروش اونجا روگمیو م کنمیاشاره م اوشیبه س یناراحت با

س مانیو نر سروش شون رو تغ ریم شاره کردم یسمت و به دنیم ریینگا  که من ا
 کنندینگاه م

دسددت من رو ول کنه به  نکهیتو اون وضددع بدون ا اوشیسدد دنیبا د سددروش
.. طاهر هم که تازه از کشهیو دست من رو هم م رهیم اوشیسرعت به سمت س

 اوشیو چون نسبت به ما به س کنهیهول م اوشیس دنیاتاق خارج شده بود با د
ه.. تو بلندش کن خوادیو م گهیبهش م ییزایچ هی.. .زنهیکنارش زانو م کترهینزد
س نیهم سیم اوشیموقع ما هم به  سروش بازومیر ا و ب رهیگیرو م اوشیس ی.. 

 کنهیکمک طاهر به زور لندش م
 .. من حالم خوبه؟دی:اه.. ولم کناوشیس

 نمیبی: آره.. دارم مسروش
 ینیخورده بش هیبهتره  ای: سطاهر
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 ستین میزی: خوبم چنالهیم اوشیس
کار رو  نیبا خودت ا اوشی: سگمیبا بغض م رهیگیدلم م اوشیزار س ی افهیق از

 نکن
. .دهیم هیتک واریو به د کنهیخودش رو از دست سروش طاهر خالص م اوشیس

ماش رو م ندهیچشدد مه م نیو غمگ ب نهیزمز  یمن چ یبفهم یتونی: ترنم نمک
 بفهمه تونهینم چکسی.. هکشم؟یم

 یو چکه ت فهمهی تونهیمن نم یبه اندازه  چکسی: هگمیو م مزنیم یتلخ لبخند
شیم شا یلحظه ها نی.. من تک تک ایک لخ ت یلیخ دیتلخ رو تجربه کردم... 

 یکشیم یکه تو االن دار ینیتر از ا
 کنهینگام م میو م*س*تق کنهیچشماش رو باز م اوشیس

شرگهیم یو به تلخ دهیتکون م یسر  یاتک تک درد کی: آره حق با توهه.. تو 
من هم  یمن نباشدده کمتر از دردا یاز دردا شددتری... درد تو و سددروش اگه بیمن

ست که دل یزیچ هیترنم؟...  یدونیم یول ستین ش لیه ن رو از م دنینفس ک
 و اون هم نبود ترانه هست رهیگیم

 شهیتو چشمام جمع م اشک
 هیروز زندگ نیچقدر خوشددحالم... امروز بهتر ی: آخ ترنم... اگه بدوناوشیسدد

ست... باالخره اون قاتل ب س یمن بعد از مرگ تران  .. حکمدیوجدان به جاش ر
 مرگش صادر شده

 اوشی: سسروش
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سروش نگاه م اوشیس شن بگ خوامی: مگهیو م کنهیبه  شقم ج  رمیامروز رو با ع
من حرف بزنم و اون  دیسالها باز هم با نیکه مثه تمام ا سوزهیم نیفقط دلم از ا

 گوش بده
 شنیسروش دور کمرم حلقه م ی... دستهاکنندیم سیصورتم رو خ اشکام

 زمی... آروم عزسی:هکنهیکنار گوشم زمزمه م سروش
اما  نجاسددتی.. نگاهش انجاشی.. خودش اسددتین ایدن نیانگار تو ا اوشیسدد

 کنهیم ریخوند در گذشته ها س شهیکه از چشماش م نجوریا
... شهیاز ما دور م عیسر یو با قدمها رهیگیچشماش م یدستاش رو جلو طاهر

 زهیماها اشک نر یمعلومه به زحمت خودش رو کنترل کرده تا جلو
رو که از حصددار  یآزاد شدددن اشددک یاجازه  یخجالت چیبدون ه اوشیسدد اما

 کشهیم یو آه دهیرو م ادیفرود ب خوادیچشماش م
ما حس م یرو دلدار اوشیسدد اومدم  هیدلدار یابر یکلمه ا چیه کنمیبدم ا

 شیحرفا آت نیتک تک ا یآرومش کنم وقت تونمیوجود نداره... چطور م اوشیس
 زنهیبه قلبم م

 یب نقدریچرا ا دونمی... نمبرمیم ادی: کم کم دارم رنگ نگاهش رو از اوشیسدد
 ...رمیازش دلگ یلی... خدهیمن رو نم یانصاف شده و جواب التماسا

... سروش کمرم زمیریروم آروم اشک مو آ ذارمیسروش م ی نهیس یرو رو سرم
شم م نیو غمگ کنهیرو نوازش م  ی... انگار زبون اون هم برادوزهیبه برادرش چ

 چرخهینم یدلدار
 و یتنها بذار نجوریرسددمش نبود.. من رو ا نیمن ا یوفا یب ی: بانواوشیسدد

 یبر شهیهم یخودت برا
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 فتمیبه هق هق م هیشدت گر از
 شهیساکت م هوی اوشیس

زل  اوشیبه سد یاشدک یو با چشدما دارمیسدروش برم ی نهیرو از رو سد رمسد
 زنمیم

 ریکه از چشماش سراز یانگار تازه به خودش اومده... چند قطره اشک اوشیس
 : شرمندتم ترنم... باز باعث آزارت شدمگهیو م کنهیشده رو پاک م

 زیعز یسدداز هر ک شددتری... ترانه خواهرم بوده.. برام باوشینگو سدد ینجوریا-
 یتاب عشقت باش یطور ب نیا دمیبود.. بهت حق م

شم.. نم شهیمقاومتر از هم دی: امروز بااوشیس شکنم نم خوامیبا له گ خوامیب
که اون  خوامیاعتراض کنم فقط م خوامیکنم نم نه و بهش بگم  گاه ترا برم آرام

 چیه گی.. ددهی.. به ته راه رسشهیکه تمومت کرد خودش هم داره تموم م یکس
 مخبر رو به عشقم بد نیخودم ا خوامینداره.. م یراه فرار

 فتهیبه بدنم م یلرز
و  کنهیشددونه هام وارد م یرو یبا دسددتاش فشددار آروم شددهیمتوجه م سددروش

 میای: من و ترنم هم باهات مگهیم اوشیخطاب به س
نه.. مگهیم رلبیو ز رهیگیم واریاش رو از د هیتک اوشیسدد نه  خوامی:   یبا ترا
 تنها باشم میگزند

 اما......-
 چهار سال نی: حال من خوبه ترنم... حداقل بهتر از تمام ااوشیس
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که چقدر دوسددتت  یدونی: مواظبه ترنمت باش.. مگهیبا بغض سددروش م بعد
 داره

و  زنهیم یلبخند اوشی.. سددکنهی.. اون هم به من نگاه مکنمیسددروش نگاه م به
 شهی. بعد هم آروم آروم از ما دور م.کنهیشلوارش فرو م بیدستاش رو تو ج

 میتنهاش بذار دینبا-
 شهینم یزیخورده تنها باشه.. نترس چ هی: بهتره سروش

 ؟یمطمئن-
 راحت التی: آره گلم... خگهیو م کنهیدستش رو دور کمرم حلقه م هی

به سددر  یآروم یو ب*و*سدده  ارهیتموم شدددن جملش دسددتم رو آروم باال م با
 زنهیانگشتام م

.. ذارمیم نشیس یرو ارمویم رونی.. دستم رو از دستش نهیشیرو لبام م یلبخند
 : دوستت دارم خانوممگهیو زمزمه وار م کنهیمهربون نگام م

به آالگل م رمیگینگام رو ازش م آروم در ماتش  یکه جلو فتهیو که چشددمم 
 رهیبرده... ناخواسته اخمام تو هم م

 نیفتی: خانوم راه بمامور
سهیلحظه م نیآالگل تو هم مادر  خانوم.. فقط گهید یلحظه  هی: فقط گهیو م ر

 گهیلحظه د هی
سئول یبرا زیخانوم عز نیستی: چرا متوجه نمامور االن  نیداره.. تا هم تیبنده م
 ....یلیهم خ

 قهی... فقط چند دقینیبب تیاز جوون ریدخترم... خ کنمیآالگل: خواهش م مادر
 گهید ی
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 تر عی: فقط سرگهیو م دهیکون مت یزن سر مامور
مادرش و اون مامور نگاهش به دسته منه که رو قفسه  یتوجه به حرفا یب آالگل

 سروشه ی نهیس ی
 نمکیرو م میسع یهمه  یول ادیز یلیخونسرد باشم.. سخته.. خ کنمیم یسع

 : نگاش نکنسروش
 ؟یچ-

 نشو رهیبه اون ع*و*ض*ی خ گمی: مسروش
 زنمیسروش زل م یو تو چشما رمیگیم رو از آالگل نگام

 ؟یدیاز کجا فهم -
 جال بهم زن مادرش ی: از صداسروش

 گمینم یزیو چ کشمیم یآه
 ؟یکرد کاریبا ما چ نیآالگل: مادر بب مادر

 شهیاز آالگل بلند نم ییصدا چیه
.. میصددحبت کرد لتیتو رو مراقب خودت باش... ما با وک زمیآالگل: عز مادر

 رمیگیم تیکه شده رضا یمتی.. به هر قمیریگیم تیرضا مطمئن باش
 : آره من هم دادمگهیو م نهیشیسروش م یرو لبا یپوزخند

 دمیو محکم فشار م رمیگی... فقط دست سروش رو تو دستم مگمینم یزیچ
 .........گهی: خانوم دمامور

 سفارش نکنما گهیآالگل: آالف مادر د مادر
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ز در که ا شنومیقدماش رو م یو کم کم صدا هیگر ریز زنهیبلند م یبا صدا بعد
سرد یول شهیاتاق دور م سرش رو به عقب  یحت نکهیبدون ا یسروش با خون
 می: برگهیبرگردونه م

 کنهیو من و هم با خودش همراه م کنهیحرف خودش حرکت م نیا با
 شهیآالگل بلند م یکه صدا مینرفت یچند قدم هنوز

 : سروشآالگل
 د؟یکنیم دیدار کاریمعلومه چ چیبابا... خانوم ه ی: امامور

 ستهیمیوا هویو  زنهیم یزیپوزخند تمسخر آم سروش
 م؟یریدختره رو بگ نیخورده حال ا هی هی: نظرت چکنهیگوشم زمزمه م کنار
 یرا... ما فقط بمی: نه سروش.. برگمیم دموینه تکون م یسرمو به نشونه  عیسر

 می.. تو رو خدا برمیاومده بود اوشیکمک به س
: نترس گهیو م دهیتوجه به حرف من دسددتم رو محکم فشدددار م یب سددروش

 نترس یچیاز ه شتمیمن پ ی.. تا وقتزمیعز
 .. رو در رو شدن با آالگل برام سخته...کنمیسروش فکر نم مثه

 : سروشنالمیم
 آالگل یتو چشددما مایو م*س*تق گردهیبه عقب برم یسددروش با خونسددرد اما

 چسبونمیبه سروش م شتری... خودم رو بزنهیزل م
به زور ببره ول خوادیم مامور گل رو  گل م یآال ظه.. تو رو  هی: فقط گهیآال لح

 لحظه هیخدا... فقط 
 خانوم شهی: نمگهیهمه کش مکش م نیخسته از ا مامور
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حرص  یاز رو یمامور نفسد تیو در نها کنهیملتمسدانه به مامور نگاه م آالگل
 دهیتکون م یو سر دهیم رونیب

 تر عی: سرمامور
 : باشه.. حتماآالگل

 کنهینگاش رو معطوف من و سروش م بعد
 ؟یکرد کاری: سروش تو چکنهیزمزمه م آروم

... کشددهیو من رو هم با خودش م رهیبه سددمت آالگل م یبا خونسددرد سددروش
 ؟یدونینم یبگ یخوای: مگهیو با تمسخر م کنهیتوقف م شیدر چند قدم قایدق

 کنهیو ترس به سروش نگاه م یبا نگران آالگل
و دسددت چپم رو با دسددت چپ  کشددهیتو ب*غ*لش م شددتریمن رو ب سددروش

 کنهیبه حلقه هامون نگاه م رتی.. آالگل با حارهیخودش باال م
 یگیدروغ م ی: دروغه.. دارگهیو م رهیقدم به عقب م هی آالگل

. باالخره ..نهیهم میزندگ قتهیحق نی: اتفاقا بزرگترگهیم یبا خونسددرد سددروش
عال یتونسددتم گند رو جمع و جور  یمن و ترنم زده بود هیبه زندگ یکه جناب

ش ستم به اون آرام شقم رو مال خودم کردم.. باالخره تون ه ک یکنم... باالخره ع
 دنبالش بودم برسم

 شهیآالگل جمع م یتو چشما اشک
.. داد بزنم خوادینه دلم م... دمیتاسف تکون م یبه نشونه  یسر کشمویم یآه

 نیه اب خوادیدلم نم ی... حتارمیپوزخند رو لبام ب هی یبکشددم.. نه حت غینه ج
ش یدختر ستاده و هنوز هم تو نگاش رنگ پ گاه ن ستین یمونیکه رو به روم وا
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 یگلعاشق آال کردمیکه فکر م ییبه سروش نگفتم که اون روزا چوقتیکنم.. ه
ضابا خودم کلنجار رف یچند بار سخته رو در  تیته بودم که ر بدم... حاال برام 

ستم و بگم ه نیا یرو ست و با ا یچیدختر وا شده.. روحم زخم خورده ه  نین
... مگه با پوزخند و تمسخر سازمیرو م میدارم زندگ یقلب ترک خورده به سخت

سروشه که اون  نیهم میدل خوش نها.. تشه؟یجبران م یزیو سه سال حبس چ
 شهیمن عذاب م یهایمن از سخت یهم پا به پا
... امروز زمیعز می: برگهیخطاب به من م دهیکه انگار به هدفش رسدد سددروش

 یخسته شد یلیخ
 می: برگمیوار م زمزمه

سروش چنگ م میتا بر میگردیبرم نکهیهم سگهیو م زنهیآالگل به کت  روش : 
رو  زینرو.. سددروش تو رو خدا صددبر کن... بذار باهات حرف بزنم... همه چ

 یکنیم تمیاذ یدار دونمی... مدمیم حیواست توض
 دهیبا حرص آالگل رو به عقب هول م سروش

 نیگذشددتم... ا زمی: سددروش من به خاطر تو از همه چگهیم هیآالگل با گر یول
باهات زندگ هیمثه  تونهینم گهید چوقتیع*و*ض*ی ه یدختره   یزن کامل 

 کنه
شم به عقب برم سروش سعهمونطو گردهیبا خ ش کنهیم یر که  ه صداش بلند ن

 ؟یزد ی: تو االن چه زرگهیشده م دیکل یدندونا نیاز ب
 میبر ایشو.. ب الیخی: سروش بگمیو م کشمیسروش رو م یبازو

صبان ترسمیم سر ب یسروش ع شه و به درد م رفتن ه نایا مانی... طاهر و نرفتهیب
 کنهینگرانم م شتریب نی.. همرونیب
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 گفت یک*ث*ا*ف*ت االن چ نیا نمیار بب: نه ترنم.. بذسروش
 حرفتو تکرار کن گهید یدفعه  هی ی: جرات دارگهیخطاب به آالگل م بعد

کارا رو بخاطر تو کردم سروش.. به خدا  نیا ی: من همه گهیبا هق هق م آالگل
 دوستت دارم

ن خوب تو گوشت فرو ک گمیم زیچ هیع*و*ض*ی  نی: ببگهیبا نفرت م سروش
... بهتره با زن من خورهیدت و ابراز عالقتو و عشددق مزخرفت بهم محالم از خو

به خانومم  قیرو که فقط و فقط ال یو صددفت یدرسدددت صددحبت کن خودته 
 ......کنمیم یکار هیو گرنه  ینچسبون

 : سروشگمیم پرمویوسط حرف سروش م عیسر
 آروم باش کنمی: خواهش مکنمیو آروم زمزمه م کنهینگام م سروش

 دهیو نفسش رو با حرص تکون م بندهیم چشماشو
 منه زی: سروش همه چگهیخطاب به من م آالگل

و خجالت داره چرت و  هیشرمندگ ی: خوبه واال.. به جاگهیبا حرص م سروش
 ترنم می.. برگهیپرت م

 لحظه سروش هی-
 : ترنمسروش
 بلفکر کنم بهتره ق یمن خوبم ول ییآقا سددتین یزی: چگمیو م زنمیم یلبخند

 خانوم روشن بشه نیا یواسه  ییزایچ هیاز رفتنمون 
 : اما......سروش

 سروشم من خوبم-

http://www.roman4u.ir/


 2127 شقعبه دیار سفر 

 کنمی... به آالگل نگاه مشهیبه ناچار ساکت م سروش
 .. سروش سهم من بود؟ی: چطور تونستکنهیزمزمه م نیغمگ

 ؟ی: مطمئنگمیم یو با لحن سرد زنمیم یزهرخند
سوال  یبرا یجواب چیانگار ه یبزنه ول یرفح خوادی.. مکنهیدهنشو باز م آالگل

 من نداره
.. چون حرف خوادیباهات حرف بزنم... هنوز هم دلم نم خواسدددتیدلم نم-

اشتباه  نکهیرو بگم و برم... ا زیچ هیبهتره  ی... ولستیمون نبود و ن نیب یمشترک
نکن... هر دومون  یباف الیخودت خ یبار دوم اشددتباه برا ینکن.. حداقل برا

سروش هم میدونیوب مخ شق من بود.. همه  شهیکه   یایدن یمال من بود... ع
اگه  ی.. حتمونهیمال من م شهیسروش هم یچقدر بجنگ ستیمن بود.. مهم ن

 نباشم باز هم..... یخاک یایدن نیتو ا
 یو نفس بش یباش دی. تو بازمینگو عز ینجوری: ترنم اسروش
 کنمیو مهربون نگاش م زنمیم یلبخند

 هق هقش بلندتر نشه یتا صدا رهیگیدهنش م یدستش رو جلو گلآال
سپر یادیز ی: روزادمیادامه م یسرد به شقم   مکنی.. اعتراف میکرد یرو با ع

 .. اونقدر تویتو چزوندنم موفق بود شییبدجور تو اون روزا شددکسددتم... خدا
شق شده بود یع ست  ییرفت خدا ادتیکه  یکه ماله خودت نبود غرق  هم ه

 نیا هیخوب یشددده بودم ول دیناام دهیواد حق رو به حق دار برسددونه.. ناامکه بخ
قات غ یزندگ فا و که انتظارش ر یتو زمان قایکه دق یدی.. درمنتظرشدددهیبه ات

من رو  یتمام آرزوهات دود شددد و رفت هوا... همونجور که آرزوها ینداشددت
 یپاهات له رده بود ریز



wWw.Roman4u.iR  2128 

 

 دوزهیچشم م نیبه زمو آالگل  چسبونهیمنو به خودش م سروش
 .. فکرمیحساب د یب مونیحداقل تو شکست عشق کنمیو اما االن.. حس م-

صاف یب یلیخ یکنینم شه که بخوا یان شق دنیبه دزد یمن رو متهم کن یبا  یع
 که مال خودم بوده؟

 : من عاشق بودمگهیبا بغض م آالگل
دسددت رفتن از  متی... به ق؟یمتیعشددق به چه ق یمن هم عاشددق بودم... ول-

 ؟یچند تا زندگ
که بگم برات  یاونقدر ارزش ندار ی:حتگمیو م دمیبا تاسددف تکون م یسددر

 متاسفم
 م؟ی: برگمیو م کنمیسروش نگاه م به

 زمیعز می: برگهیو م ندازهیبه آالگل م یبا تمسخر نگاه سروش
شونه  شونه بار خدا  نیهزارم یو تو دلم برا میشیسروش از آالگل دور م یبه 

 کنمیداشتن سروش شکر م یو برار
**** 
 سال بعد شش

فکر  بمیپرفراز و نشدد هیو به زندگ کنمینگاه م رونیاتاق به ب یپشدددت پنجره  از
شت... نم نی... به اکنمیم سروش چگونه گذ  زیهمه چ گمیسالها که در کنار 

 هایبا تموم اون سخت یول میخودمون رو داشت یهایبود باالخره ما هم سخت یعال
ش هی یبرا یتح شدم... نم مونیلحظه هم از انتخابم پ  یا هگیاگه کس د دونمین

 یروز ب هیکه  ییرو از آدما شیزندگ ریمسدد دی.. شدداکردیم کاریمن بود چ یجا
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 شددهیهم یو برا کردیخودشددون رفته بودن جدا م هیتوجه به اون به دنبال زندگ
فتیم به  یخب من ترنم بودم... ترنم یول ر ته بود  به که وابسدد عشددقش.. 

 وادشبه خون یسروشش... به برادرشف طاهر و حت
سته آره سته رابطه ام با خونوادهموندمیم دیبودم و با انمیاطراف ی... من واب  ... در
تو دلم موند که  یزیچ هیموند..  یکدورت هیخوب نشددد...  چوقتیه میپدر ی

 یوز هم ماههننتونستم به کل ازشون دل بکنم...  یول امینتونستم باهاش کنار ب
تا  رفتمیمطمئنم اگه م زیچ هی از... میزنیبار به همراه سددروش بهشددون سددر م هی

 چوقتی.. هر چند هموندیها به دلم م ینیریشدد نیا یآخر عمر حسددرت همه 
سال پ ستم برگردم به چهار  شم... اطراف شینتون سابق ب م کم کم با ه انمیو ترنم 

... با داشددتن شددهیاز هم شددتریب ..میموضددوع کنار اومدن... من هم راضدد نیا
 یسروش.. با داشتن برادرام.. با داشتن خونواده  یسروش... با داشتن خونواده 

 روز از دستشون داده بودم هیکه  ییزایچ نی... با داشتن تمام امیو پدر یمادر
 دونستمیبدون سروش رو تجربه کرده بودم.. اون هم چهار سال... م هیزندگ من
اگه با  دیرفتم شددا شیم و برم... االن هم خوشددحالم که با دلم پدل بکن تونمینم

شبخت م ردمیمنطقم هم انتخاب م حد به آرامش  نیمطمئنم تا ا یول شدمیخو
سددالها با دلم  نیدنبال عشددقم بود... تمام ا شددهی.. چون چشددمم همدمیرسددینم

وقتا به خاطر انتخابام شددکسددتم.. به زانو در اومدمف  یانتخاب کردم و بعضدد
شدم و ت ض کهیت کهیداغون  شد که خودم  یهمون زیوقتا هم همه چ یشدم بع

ستمیم ضم شهینم نهیهم ی... زندگخوا صم هیکرد که با  نیت حتما  یمنطق میت
.. شنیانتخابا منجر به شکست م نیوقتا معقول تر ی... بعضیشیخوشبخت م

سه هم سوس شیبا دلم پ دمیم حیترج نیوا ست بخورم اف شک  برم حداقل اگه 
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شا یکه چرا به ندا خورمینم شه ول دیقلبم گوش ندادم..  شتباه با من  یحرفام ا
 نی.. همسددکهایر نیهم یعنیمن  هیکنم... زندگ یطور زندگ نیدوسددت دارم ا

دلم خالصددده  یمن تو حرفا هیدگ... زنگاهیگا و ب یخنده ها نیعشددقا.. هم
شقم... توشهیم ش ی... تو ع سرو شم  گاه  هیتک نیاالن هم بهتر یکه حت یسرو

 من و....... یبرا
 : بچه هامهکنمیو با لبخند زمزمه م شمیشکمم م یرو یدست
شبخت یبچه هام.. ثمره ها آره شون خو شقم که با وجود سروش رو  هیع من و 

سددخت گذشددت فوق العاده  یلیخ نکهیمن با ا هیکامل کردن... دوران باردار
لحظه هم  هی یوش براسر یخونواده  یاز اعضا چکدومیبود... چون ه نیریش

چه ب دناوم ایبعد از به دن یآخرش بود حت گهیاز من غافل نشدن.. سروش که د
و  شدمیم داریبچه ب هیشبا با گر ی... وقتکردیو به من کمک م زدیهم از کارش م

ستمیم ش خوا  کردیبعد مجبورم م کردیسروش بود که کمکم م نیبدم ا ریبهش 
مادرم  نکهیبا وجود ا ی... حتخوابوندیکه اسددتراحت کنم و خودش بچه رو م

کنه باز هم احسدداس  مکمبده و ک ادیرو  ینبود که بهم رسددم و رسددوم بچه دار
شتم که اگه ب یکمبود نکردم... چون مادر بود نگرانم ن یمادر واقع هیاز  شتریدا

مامان سدددارا بهتر هیکمتر از  شینگران مام  ایمامان دن نیمادر هم نبود.. آره  ت
 ی..وقتاوردیو خم به ابرو ن دیکه به دوش مادرم بود رو به دوش کشددر  یفیوظا

 ییدکتر رفتن و دوا و درمون باردار شدددم به شدددت احسدداس تنها یبعد از کل
 موندیو کنارم م زدیم حشیسروش از کارش از شرکتش از تفر نکهی.. با اکردمیم

نا مو نکهیا آغوش مادرانه... با هی.. خواسددتیآغوش پر محبت م هیباز دلم  یول
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ستیم ستمیمن نم یجبران کنه ول خوا شته ها قبولش کنم... کنارش تون  مثه گذ
شادابشمبا ساس  ستمیکنم... نم ی.. لبخند بزنم.. اح د حرفاش رو در مور تون
سدددالها از من متنفر  نیببرم.. که تمام ا ادیمن دختر هووش بودم رو از  نکهیا

و  رهی.. درسته رابطه ها تدونمینم حرف بود.. هیحرفاش فقط در حد  دیبود.. شا
شده ول ست ول یتار  شتن ه ست دا ش یحس دو تو اون روزا  مخب با همه تال

 دنیرو فهم نیزود ا یلیسرش هم خ ینتونستم با مونا راحت باشم... خونواده 
ماه ها یبحران یکه تو اون روزا برمینم ادیاز  چوقتیه باردار یکه  رو  یآخر 
سارا ق ادیز و حال و روزم گروندمیم رو زد  زیهمه چ دیخوب نبود چطور مامان 

واگذار کرد و  هیهمه رو به بق یبود ول کیسددها نزد هیعقد و عروسدد نکهیبا ا
ست اومد و تو خونه  شد و  یخودش چمدون به د ساکن   ایبعد از به دن تازهما 
ون رمکنا ادیخورده از آب و گل در ب هیاومدن ترانه هم تنهامون نذاشت و تا ترانه 

سددها هم که تازه عروس  یبود که حت ادیخونواده اونقدر ز نیموند... محبت ا
سارا حتگذروندیمن م شیبود مدام روزاش رو پ ست اونجور که  ی.. مامان  نتون

ستیدلش م س خوا شه.. چون من  ترشدخ هیتو عرو شته با ضور دا  یساعت هیح
غم ر ین سدارا علبگم اما حالم بد شدد.. ماما کیرفتم تو جشدن تا به سدها تبر

صرارا شت.. اون روز به  ومدیسروش دلش ن یا که تنهام بذاره و دوباره با ما برگ
حرفم مهربون  دنیکه با شن ییسها شدم.. سها یشرمنده  ایدن یهمه  یاندازه 

سهم م زمیگفت: عز وب*غ*لم کرد   دیتو هم با برمیهمونقدر که من از مامانم 
 ...یازش سهم ببر

 ییروزا هی... شدددهیم ریبه قلبم سددراز یندیطرات حس خوشددداخا هیادآوری با
از مامانه سروشف  شتریکه مامان ساراف مامان سروشه... اون رو ب کنمیفراموش م
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مان خودم م بت ددونمیما قدر ازش مح مادردمی... اون قدر در حقم   ی.. اون
 چهار سالش رو ناو یهایمحبت یمادر نگرانم شد که ب هی یکرد... اونقدر به جا

.. خوادیآغوش م هیدلم  ی.. وقتارمیکم م یبردم... هنوز هم وقت ادیکامال از 
بارها بهم گفته اول برمیبه مامان سدددارا پناه م شددمیدلتنگ م یوقت ... خودش 

ته ام... از سها به تو وابس شتریاالن ب یگذشته رو برات جبران کنم ول خواستمیم
مادر رو پر کنه...  یجا تونهیمادرشددوهر نم تهگف ی... کنطورهیواسدده من هم هم

محبته..  یایمادر در گنی.. مگه نمشدده؟یخالصدده م یچ یمادر تو یمگه واژه 
 یرو از دسددتا تیمح نیکردم... ا دایتو وجود مامان سددارا پ ایدر نیخب من ا

 یدارم که نه تنها برام مادر شدددد بلکه حت یاون حس کردم... من مادرشددوهر
 رو دلم بمونه... آغوش مادرانه تاجازه نداد حسر

 داشته هام یشکرت به خاطر همه داده هات... به خاطر همه  ایخدا-
که  یردا یخونواده ا ینیبیم ی.. وقتیخوشددبخت ینیبیم ی.. وقتهیخوب حس

ت خب دوس یبود ول سکیر هیانتخابم  دی... شایزیو براشون عز زنیبرات عز
شتم ا ض سکیر نیدا سمیوقتا م یرو کنم... هنوز بع از  حرف ی. هنوز وقت.تر

وقتا  یبعض مکه به سروش دار ی.. با تمام اعتمادشهیو رو م ریدلم ز شهیرفتن م
از  گهیبهزاد هم که د چارهی... ببرهیو من رو تا مرز جنون م فتهیتو دلم م یترسدد

سر کچلش بر نم ست از  شده... آخه د سروش کالفه  ست من و  ... میدارید
 شیو اون با آرامش وجود میریم شدشیوره پمشدا یدفعه رو برا هی یحداقل ماه

آرومه آرومه..  یو زندگ مانه... خالصدده هم جا امن و ادهیبه حرفامون گوش م
از زندان آزاد  دونمی... فقط مدونمیازش نم یادیز زیدر مورد بنفشددده هم چ
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 چینتونسددتن ه دنایپر نییآالگل هم با وجود تمام باال و پا یشددده... خونواده 
سکنند و  یکار شد هم آالگل  ای.. هم لعدیسروش باالخره به هدفش ر اعدام 

فقط خبر دارم بعد از  دونمیازشددون نم یزیچ گهیسدده سددال تو حبس موند... د
از پدر سروش  یواشکیرو هم  نیرفتن... ا رانیاز ا شهیهم یآالگل واسه  هیآزاد
دم اگوش واست کردیم فیکه داشت ماجرا رو واسه مامان سارا تعر یوقت دمیشن

 که سروش مچمو گرفت.. تازه دعوام هم کرد..
 یمن حرف یآدما جلو نیدر مورد ا چکسیه دهیاجازه نم چوقتیه سددروش

 یبهتر شدددده اما با طاها و بابا و مونا همونجور یلیبزنه.. رابطه ام با طاهر خ
مک خواسددتن کمکشددون م گه ک که  یراثینه ارث و م یول کنمیهسددتم... ا

ستنیم شون قبول کردم نه بگو و بخند آنچنان به زور بهم خوا شوناب یبدن از  ها
 یهم در آسددتانه  لیدارم.. طاها هنوز مجرده... اما طاهر ازدواج کرده و سدده

 ازدواجه
 خورمیم یدور شکمم تکون یاحساس حلقه شدن دست با

 ؟ی: باالخره اومدگمیو آروم م نهیشیرو لبام م یلبخند
سها دست بردار نبود...  نی.. ایآره خانوم :گهیو م چسبونهیرو به خودش م من
ستیتازه م زدیحرف  نجوریهم ش خوا شم نزن  یگو رو به تو بدم که گفتم حرف

 یسر زنم رو بخور یخوایاالن م
 گفت؟یم ی.. گ*ن*ا*ه داره طفلک.. حاال چ؟یکنیم تشیچرا اذ-

 از تن بدبخت یاومد.. خستگ تیاز مامور مانیپ شبیبابا.. د یچی: هسروش
 خانوم دوباره همه رو دعوت کرده ومدهیر ند
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هم  مانیو نر مانیشددغل پ گمیگفتم باز هم م شدددهیخب حق داره.. من هم-
 تونندینم چوقتی.. هسددوزهیو سددها م ایپرن یخطرناکه هم سددخت.. دلم واسدده 

 نندیبینم یشوهراشون رو درست و حساب
ه ادش گذاشت:باالخره انتخاب خودشون بود.. مخصوصا سها که بابا آزسروش

 ...کنهیسها رو تحمل م یچه طور مانیسواله پ یمن جا یبرا نیبود... فقط ا
 یکردیفکر م یبه چ یبگو داشت خبالیرو ب نایحاال ا

 .. به گذشته هامونی: به خودم.. به تو.. به زندگگمیلبخند م با
 زم؟ی: جونم... حالت که خوبه عزگهیو م زنهیبه گردنم م یآروم ب*و*سه

 خوبم یلی... خییم آقاخوب-
... دلم براش تنگ شددده.. دو شددبه با اوردیهم که ترانه رو ن اوشی: سددسددروش

 قصه یی: باباگهیو م زنهیزنگ م ایمامان و بابا... فقط ش یرفته خونه  اوشیس
به واسددده قصددده و اگمیو م خندمیم  یزنگ هیحرفا هم که شدددده  نی: حاال خو

 زنهیواسمون م
س یزیبچه که چ نی: از اگهیو م کنهیم یزیاخم ر سروش از  ...دیبه من و تو نر

 کسرهی ادیکه م اوشیس شی... از پشییدا شیپ ایعموشه  شهیپ ایصبح تا غروب 
 برهیم ادیو مامان و باباش رو از  یگذرونیخوش م رهیم الیبا طاهر و ناز

با غرغر ادامه م خندمیم و  گهیم یسددالم هی ادی: خانوم فقط مدهیو سددروش 
 چه وضعشه آخه؟ نی... ارهیبعد دوباره م کنهیساش رو عوض ملبا

ه ب گهیبچمو د یکی نی: اگهیو م کشددهیشددکم نوازشددگونه م یرو رو دسددتش
 .. فقط و فقط مال خودمونهدمینم یشکیه

http://www.roman4u.ir/


 2135 شقعبه دیار سفر 

 حسود یا-
با  رونی: هفته هفت روزه خانوم خانوما هشددت روزش رو بگهیو آروم م خندهیم

 گذرونهیم شییعمو و دا
 وابسته هست اوشیاز طاهر به س شتریب-

هم جونش به جونه ترانه بسددته  اوشی: آره... سددگهیو م کشددهیم یآه سددروش
طور سدرشدار از  نیرو ا اوشیبتونم دوباره سد کردمیفکر نم چوقتیهسدت.. ه

 هی میبا نظر تو رو بچمون اسددم خواهرت رو گذاشددت یوقت ادمهی... نمیبب یزندگ
 کردیبه بچه نگاه م یجور خاص

ه دوبار اوشیمرحومش سدد یبه خاله  بشیبا بزرگ شدددن ترانه و شددباهت عج-
 زنده شد...

 هیبچگ هیترانه با سرتق هی: آره.. کپگهیو م کشهیم یقینفس عم سروش
 خنده ریز میزنیحرف سروش هر دومون م نیا از
سرتقه... فقط گمیهمون خنده م با ش هی: بچم کجا  شیو باز طونیخورده  .. هگو

 شنیهمه عاشقش م نیمواسه ه
 کنند؟یهم که اصال سواستفاده نم شونی... اگهی: آره دسروش

 خورده هیهوم... فقط -
ه از خنده توش ییکه هنوز رگه ها ییبا صدا گردمیخنده به سمت سروش برم با
لطف  اوشیطاهر و سدد میکنیبچه رشددته م نیا تیما واسدده ترب ی: هر چگهیم
 لوس یلی... خکنندیو رشددته ها رو پنبه م دکننیزحمات ما رو خدر م کنندیم

 شده
 یکنیکه خودت لوسش نم ستین-
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 مونهی: من که از صددبح تا غروب باهاش سددر زنم کل کل دارم.. فقط مسددروش
صه بگو...  گهیتو ب*غ*لم م ادیو م شهیشب که خانوم خانوما مظلوم م برام ق

 نکنمکه اون لحظه لوسش  شهیدخترمه نم گهی.. دزهیریدلم واسش م
 ینکیلوسش م ی: مثه مامانش که حسابگمیتو دلم م کنمیعشق نگاش م با

 ؟یکنیفکر م یبه چ یدار طونی: شگهیو م زنهیچشمک م سروش
 میاخوی.. شب تولدشه میمان یبرم خونه  خوامی: سروش فردا مگمیو م خندمیم

 نیرو تزئکمک کنم و خونه  ریکنم.. قرار شده به مهران و ام زیماندانا رو سورپرا
 میکن

سه و نم ی.. هنوز رورهیسروش تو هم م یاخما سا  نیراحت با ا تونهیمهران ح
 که دور و ور مهران باشم ادیموضوع کنار ب

بعد  یراحت راه بر یتونیتو شکمت نم هین ین نی: الزم نکرده.. شما با اسروش
 یکن نیخونه تزئ یبر یخوایم
ش- شد من ب ستور بدم.. نمینه... قرار  سامون  ری. مهران و امو د سر و  کارا رو 

 بدن
 کنهیم یزیاخم ر سروش

 برم؟ ییآقا-
 کنهینگام م یلیم یبا ب سروش
 یننز دیو سف اهیدست به س نکهی: به شرطه اگهیکه م کنمینگاش م مظلوم

 ییچشم آقا-
 به قربونت بره یی: آقاگهیو م زنهیم یلبخند
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 : سروشگمیو م ذارمیلبش م یرو رو دستم
 زمیعز دی: ببخشگهیو آروم م بندهیرو م چشماش

 جمله رو نگو نیچند بار بگم ا-
 گهید دی: ببخشگهیو م ب*و*سهیم مویشونیپ آروم

 ؟یبری: ترانه رو با خودت مگهیکه م کنمینگاش م یدلخور با
.. رمایم یمان یفردا صددبح خونه  یبار بهش نگ هینه...  ی: واگمیم عیسددر

و شددوهرم شددوهرم  زهیریواسدده مهران عشددوه م کسددرهی ادیز م... باکنهیم چارمیب
با افتخار یگرفت ادی یرو از ک زایچ نیا پرسدددهیهم م ی... هر ککنهیم .. خانوم 
 از مامانم... آبرو برام نذاشته گهیم

 نیهم کنندیهمه بچه رو لوس م ی.. وقتگهید نهی: همگهیبا حرص م سددروش
بچه هسددت گ*ن*ا*ه داره..  گنیم میحرف بزن میخوای... تا هم مگهید شددهیم

ست م شهیبزرگ م شته... من موندم اشهیدر تر دخ نی... بفرما آبرو برامون نذا
 شه؟یم یبزرگ بشه چ

حرص  خوادی: تو نمگمیو م فتمیهمه حرص خوردن سددروش به خنده م نیا از
 یوروجک کوچولو رو بخور

که داره با حاال هم  سددتیبچه که درسددت بشددو ن نی: اگهیو م خندهیم سددروش
 خورده با مامانش خوش بگذرونم هیبذار حداقل منم  گذرونهیعموش خوش م

 : سروشگمیو م کوبمیم نشیبه س یآروم مشت
سروش گفتنم به لبام خ یب سرش رو مشهیم رهیتوجه به   خوادیجلو و م ارهی... 

اد و د غیو ترانه با ج شددهیدفعه در اتاق به شدددت باز م هیمن رو بب*و*سدده که 
 شهیهم با خنده داخل اتاق م اوشی.. سشهیرد اتاق موا
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 یدی: دگهیکه ترانه با خنده م میکنیو سروش مات و مبهوت به در باز نگاه م من
 مچشون رو گرفتم یچه جور یدی... دیاجونیس

ساب اگهیم رلبیو ز رهیسروش تو هم م یاخما سم  نی: اگه من ح زلزله رو نر
 ستمیسروش ن

 یمامان هی.. موش موشدددونمی: آره مگهیم یانه با خونسددردتر یول رهیگیم خندم
 یهست

صدا اوشیس شگل من اگهیو م خندهیبلند م یبا   تیدو تا رو اذ نیا نقدری: خو
 نکن.. گ*ن*ا*ه دارن

 کنهینگاه م اوشیبا حرص به س سروش
 : باشه عموجونمترانه

 خندمیسروش م یاخمالو ی افهیبه ق زیر زیر
سرد اوشیس شگل من پگهیم یبا خون شه تا باز  شی: دخمل خو شما امانت با

 ببرمش امیب
 ما بمونه شیبابا... بذار دو روز هم پ ی: اسروش

 ندازهیباال م ییو ابرو خندهیم اوشیس
 : اصرار نکن.. راه ندارهاوشیس

 ب*غ*ل یی: عموگهیم تیو با مظلوم کنهیدستاشو باز م ترانه
نکن خوشگله  ی: چشمات رو اونجورگهیو م زنهیجلوش زانو م یزود اوشیس

 عمو
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سددوار کرده و  یباز چه کلک سددتی: معلوم نکنهیکنار گوشددم زمزمه م سددروش
 بزنه غیرو ت اوشیس خوادیم
 موقوف یحسود-

 یفهمی: صبر کن حاال خودت مگهیو م ندازهیباال م ییابرو سروش
شهیترانه رو تو ب*غ*لش م متیبا مال اوشیس شب*غ* نمی: اگهیو م ک ق ل ع

 من
 نرفته؟ ادتیرو که  یکه قرار بود برام بخر زهیاون چ یی: عموترانه

 خرمی: نه عموجون.. واست ماوشیس
 یجون اوشی: دوستت دارم سترانه

دسددتش رو دور شددونه هام حلقه  ی... تندنهیشددیسددروش م یرو لبا یپوزخند
 گفتم یدی: دگهیو م کنهیم

 هبچ نی: از دست اگمیو م دمیتکون م یسر
 دختر ماله خودت نیجان.. ا اوشی: نظرم عوض شد سسروش

بهتر از اون رو دارم که  یکی: من خودم گهیو م کنهیبا ابرو به من اشددداره م بعد
 ادیهم تو ب*غ*لم م هیبدون کادو و هد

 فتهیسروش به خنده ب شهیکه باعث م کنهیچپ چپ به سروش نگاه م اوشیس
خانوم خانوما ابروهه بهت  نیا یچشددما یگفت باال یکی.. باز هی: چسددروش
 برخورد؟

: از گهیو خطاب به سددروش م ارهیم رونیآروم ترانه رو از ب*غ*لش ب اوشیسدد
 و تو دونمیمن م یبگ زدلمیبرگ گل نازک تر به عز
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: گهیو بعد م ذارهیم اوشیسدد یگونه  یرو ییب*و*سدده پر سددر و صدددا ترانه
 .. حاال هستشو تف کنییبابا یخورد

 کنهینگاه م اوشیبا حرص به ترانه و س سروش
شتاش م نیترانه ب ینیب اوشیس همه  نی: خانوم کوچولو تو هم اگهیو م رهیگیانگ

 نکن تیمامان و بابات رو اذ
 گهینم یچیو ه خندهیم ترانه

 نمتیبیعمه سها م یبرم.. امشب خونه  گهیمن د طونکی: شاوشیس
 .. خداحافظیی: باشه عموترانه

 وش.. ترنم.. من رفتم: سراوشیس
 : برو به سالمتگمیو م زنمیم یلبخند

 : خداحافظگهیو زمزمه وار م دهیتکون م یهم سر سروش
 دیهم کل نی: اگهیو م کنهیخونه رو به سددمت سددروش پرت م دیکل اوشیسدد

 خونت
 گهینم یچیو ه رهیگیروف رو هوا م دیکل سروش

 : خبگهیخطاب به ترانه مو  ندازهیباال م ییسددروش ابرو اوشفیرفتن سدد با
 یزدیحرفا م نیحرف از هسته و تف و ا دمیخانوم کوچولو شن

 ادینم ادمی.. من که ؟ییبابا ی: ِک گهیم یبا خونسرد ترانه
سمتش م سروش سوخته.. که  ی: اگهیو با خنده م رهیبه  ه؟.. آر ادینم ادتیپدر 

 ندازمیم ادتیحاال خودم 
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.. سددروش هم با ادیندون به سددمت من مخ ییو با لبها کشدددهیم یغیج ترانه
ه دست سروش به ترانه برسه... تران نکهی... قبل از اکنهیدنبالش م یمسخره باز

 نجاتم بده ی: مامانگهیو م شهیم میپشت من قا
 شمیخم م یو به اروم خندمیم

 جلو ارمشیو م رمیگیرو م دستش
 کارت نداره یینترس کوچولو.. بابا-
مثه تو معلومه که  ی: با داشددتن مامان شددجاعگهیو م شددهیم زونیگردنم او از
 کارم داشته باشه... تونهینم

 زنهیبرام م یدور از چشم ترانه چشمک کنهیبا خنده به ما نگاه م سروش
 ب*و*سمیترانه رو م فینرم و لط یو آروم گونه  خندمیم
ترنم خوشددگله...  ی: ج*ی*گ*ر منگهیو م چسددبونهیخودش رو هم م شددتریب

 ار ب*و*ستو بدمبذ
 ذارهیماچ گنده رو لپم م هیهم  بعد

سم زنه منو آوردسروش خانوم خوشگله فقط و  نیوروجک؟... ا ی: تو که باز ا
 فقط ج*ی*گ*ر منه...

ر ها... من دخت شددهیبانمک م یلیخ افتیق یشددیحسددود م یوقت یی: باباترانه
 بگم زایچ نیمامانم هستم حق دارم از ا

 ام؟ کارهی: فقط دختر مامانت؟... پس من چگهیو م ندازهیمباال  ییابرو سروش
ابا : بگهیو م ذارهیشکمم م یو دستش رو رو ادیم رونیاز ب*غ*لم ب یزود ترانه

 رو بپرسم میحال داداش ذارهینم کنهیم یاز بس حسود
 هیو لگدپرون طنتی: مثه خودت در حال شگمیم مهربون
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 تیمنو اذ یحق نداره مامان یشددکیه ..؟یچ یعنی: گهیو م رهیتو هم م اخماش
 کنه
نکن مامان  یطونیشدد ادیاون تو ز ی: داداشددگهیو م کنهیبه شددکمم نگاه م بعد

 کن تیبابا رو اذ یهرچقدر خواست یاومد رونیگ*ن*ا*ه داره... ب
 کنهی... سروش با دهن باز به ترانه نگاه مشمیخنده منفجر م از
 یدوستت دارم مامان :گهیو م کشهیبه گونم م یترانه دست و

سروش م یمنتظر جواب نکهیبدون ا بعد ست  شه به  : گهیو م رهیاز جانب من با
 ... تو رو هم دوست دارمیینکن بابا یاونجور افتویحاال ق

 ینداره... امشددب هم از قصدده خبر دهیفا گهی: نه دگهیبا حالت قهر م سددروش
 ستین

 ی: باباجونترانه
 : راه ندارهسروش

 دوستت دارم یلیمن خ یی: باباگهیومانه ممظل ترانه
 کنمی: هوم.... حاال فکر مسروش

تام عالمه پزتو به دوس هی یکنیم نتیدم مهد منو سوار ماش یایم ی: تازه وقتترانه
 و باحاله پیچقدر خوشت دینیبیمنه ها... م ییبابا گمی.. مدمیم
 شهیسروش باز م شین

نه با میخودمون ی: ولگهیم طنتیبا شدد ترا با میخودمون ی.. ولییبا عمو  فییبا
 ست گهید زیچ هی اوشیس

 شهیبسته م ششین هویحرف  نیا دنیبا شن سروش
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 نمیشیتخت م یرو رمیبه زحمت م خندمیکه م همونجور
ل ترانه که از قب یول رهیقدم به سددمت ترانه م هیو  ندازهیباال م ییابرو سددروش

 شددواویخورده عمو سدد هی.. فقط  یی: نترس باباگهیم غیفرار بود با ج یآماده 
 دوست دارم شتریب

سروش هم با دو از اتاق خارج  شهیاز اتاق خارج م یحرف تند نیگفتن ا با و 
 کنهیکل خونه رو پر م طنتشونیخنده و ش یو صدا شهیم

 نه.. قلقلک نه ییبابا ی: واترانه
 یبش هیتنب دی.. باگهی: نه دسروش

 ولم کن ییبابامردم از خنده...  ی: واترانه
 ذارمیشکمم م یو دستم رو رو کنمیلذت به حرفاشون گوش م با

 یاز اون چهار سال جبران کرد شتریب یلی... خیی: ممنون آقاگمیوار م زمزمه
 ؟یکنیزمزمه م یدار یچ ی: خانومسروش

گا ته و  نمیبیکه سددروش رو م چرخونمیرو م ن نه رو تو ب*غ*لش گرف که ترا
 در واستاده یجلو
 از تو دوست داره شتریمنو ب گهیداره م ی: مامانترانه

 یدوباره قلقلک الزم شد نکهی: مثه اگهیو م شهیم یشیدوباره آت سروش
 :باباترانه

 یو بعد با صدا میندازیبهم م ی... همه نگاهشنیلحظه دو نفرشون ساکت م هی
 خنده ریز میزنیبلند م

 رفت میبه خدا خل شد-
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 بسدده.. ترانه برو گهی: واسدده امروز دگهیو م ذارهیم نییپا با خنده ترانه سددروش
ست رو عوض کن تا مامان ترنم رو ببر ستوران و از اون طرف هم زودتر  میلبا ر

 عمه سها یخونه  میبر
 یی: آخ جون... باشه باباترانه

سمتم م با سروش آروم به  ش ... من رو تو ب*غ*لنهیشیو کنارم م ادیرفتن ترانه 
 ب*و*سهیم سرم رو مو آرو کشهیم

 زمی: ممنونم عزسروش
 چرا سروشم-
 ؟

 : بخاطر ترانه و....سروش
 امی: تگهیو م ذارهیشکمم م یدستش رو رو بعد

 چوقتیکه ه یی: من هم ممونم آقانمیو زمزمه م ذارمیشددونش م یرو رو سددرم
 بشم مونیلحظه هم از انتخابم پش هی یبرا یحت یاجازه نداد
 گهینم یچیو ه زنهیه گردنم مب یا ب*و*سه

شق» شد ناممکن تر ع شق با شدفیها را امکان م نیاگر ع ت س یتنها برکه ا بخ
 «یاما نفس بکش یدر آن غرق شو یتوان یکه م

**** 
یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  arameeshgh20از  با تشکر  ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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