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اول فصل

از شدت ... کردیامد سرم درد م یبود خون م دهیکش نیکه شاه ییزخم چاقو يهنوز از جا سوختیم يگلوم بدجور ریز

م اب دهنم رو قورت بدم اما دهنم خشک خشک بود و گلوم خشک تر از استرس و وحشت حالت تهوع داشتم خواست

رو انقدر محکم به ستون پشت سرم بسته  دستامتکون بخورم  تونستمیاما نم کردیعضالت دستم گرفته بود و درد م.اون

منکه نه  نجامیا اچر دمیفهمینم...معلوم نبود  يزیچ یکیدور اتاقو نگاه کردم اما تواون تار...جم بخورم شدیبودن که نم

!که بخوان بدزدنم يداشتم ونه کس و کار کله گنده ا يپولدار يبابا

 یم حیص يکنم اما همش صحنه ها دایپ يزیچ هی دیکردم به افکارم نظم بدم شا یدادم و سع هیستون پشت سرم تک به

چند ساعت فبل بود که با حال  نیمه...امد انگار چند هفته گذشته نه چند ساعت  یچقدر به نظر دور م...امد جلو چشمم 

دختر جوون امدم  1با  نیشده بودم که شاه نیتازه سوار ماش رونیب مامد ویکردم و از استد یخداحافظ ایبا ار ینسبتا خوب

و گفت شهیکنار ش

دیالبته بفرمائ:زدهم و گفتم  ي؟لبخند دیمن و نامزدمو رو تا سر چارراه برسون شهیخانوم م لدای-

گرفتم همونطور که  لیلبخند احمقانه تحو کیبهشون نگاه کردم و  نهیرفتن عقب نشستن و من هم از ا هردوشون

گهید:به دختر همراهش نگاه کرد و گفت  نیشاه! نینامزد دار نیزدو گفتم نگفته بود یاستارت م

گلوم حس کردم به طور  ریشئ رو ز يزیرو رد نکرده بودم که ت ابونیرو جا انداختم راه افتادم هنوز چند تا خ دنده

رو گذاشته  ییچاقو نیشاه دمیپشت سرمو نگاه مردم و د نهیاز ا عیشد سر داریتو وجودم ب يوحشت ناشناخته ا يزیغر

گلوم ریز

برمیجا گلوت رو م نیواال هم.  ادیصدات در ن-

!!یکرم يگرفنه اقا تونیشوخ:و گفتم  دمیخند احمقانه

گه دار و از جاتم جم نخورگوشه ن کیسر و صدا  یخفه شو ب-
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شد و  ادهیپ عیسر نیشدم شاه رهیخ نیبه نامزد شاه نهینگه داشتم و مستاصل و درمانده سر جام نشستم و از ا نویماش

شو ادهیباش پ یدختر خوب:امد در سمت منو باز کرد و اروم گفت 

 نیبود که شاه نیتو ماش گمید ينور پاگذاشتم ه رونیفکر کردن نداشتم انگار مغزم فلج شده بود پامو اروم ب فدرت

.ادم کیاز  غیگشت زد اما در ابونویوچاقوشو گذاشن کنار پهلوم چشمام تموم خ رونیب دمیبازومو گرفت و محکم کش

.مزاحم ضبط نشه یاحتمال يزد تا سرو صداها یبود و معموال پرنده هم اون اطراف پر نم یتو محله پرت ویاستد

رفت پشت فرمون  عیوخودشم سر نویهلم داد تو ماش...مت در عقب و نامزدشم در رو باز کرد منو کشوند س منیشاه

...خوابوندمو ودستامو دهنموبست و پاشم گذاشت رو کمرم تا تکون نخورم نینشست نامزدش به زور کف ماش

 نقدیدوردهنمو ا راحت نفس بکشم پارچه ذاشتیکه نم کردمیدماغم حس م ریز یبیعج ياتاق گرفته بود و بو يهوا

باز شدو  يبد يبرعلت همون موقع دراتاق با صدا دیمحکم بسته بودن که پوست دورلبمو جمع کرده بود شده بود مز

 شتریلحظه ب دچندیبه مشمامم رس يکاریتند س ياتاق رو پر کرد و بعدش بو نیبا کف زم یبرخورد کفش يبالفاصله صدا

ان حس کردم  کی....که من بودم برسه چند قدم جلوتر و بعد  ییبود به جا که وارد اتاق شده يا هیتا سا دیطول نکش

 يانداخت تو چشمام و نکه داشت چشمامو بسته بودم اما حرکت نورو رو میکور شدم نور چراغ قوه همراهش مستق

داشت که  يزیاون مرد چ يدرشت نبود اما چشما یلیخ کلشیاروم اروم پلکهامو از هم باز کردم ه کردمیصورتم حس م

نکردن؟با اون  تتیخوب خانوم خانوما بهت که بد نکذشته ؟بچه ها که اذ:کفت یاروم وبم يبا صدا کردیم شتریترسمو ب

بزنم ینه جراتشو داشتم که حرف تونستمیپارچه نه م

نداره يبهت کار یکس نجایوجود نداره ا دنیترس يبرا یلیدل یاما الزمه بدون يدیدونم ترس یم-

ازش گرفت یقیدوباره گوشه لبش گذاشت و کام عمرو  سبکارش

ینکن تیو مارو اذ یباش یکه دختر خوب یالبته به شرط-

زل زد تو چشمام قیو دق قیعم یلیخ نباریو ا ستادیدور اتاق زد و رو به روم ا یچرخ
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؟یینجایچرا ا یبدون يخوایم-

هنوز وقتش ...االن نه یول گمیر داد و گفت بهت مس يکردم و سرم رو چند بار تکون دادم مرد قهقه بلند دایب یجرات

من پسرمو از  شهیکه باعث م يمهره ا. يبرام دار متویگرون ق یلیمهره خ کیبدون که تو االن حکم  نقدریهم دهینرس

دست ندم

شدیباعث وحشتم م شتریهر لحظه ب زدیکه م یربط یب يبا حرفها شدمیمنظورش نم متوجه

اما من .... شهیفراموش م هیبق يزود محبتها یلیخ...وفا شدن  یادمها ب...شده  يبد يایدن خانوم کوچولو هیچ یدونیم-

...با کمک تو یعنی ذارمینم

زدیپامون ضربه م ریز نیبه من بود و با پاش به زم پشتش

 ينجام بدا گمیکه م يهرکار دیبا یزنده بمون يخوا یکمکم کن اگه م دیتو با:سراسر حرص و خشم ادامه داد یلحن با

؟ یفهمیم

باشه یعنیبه سمتم برگشت و منم چند بار سرم رو تکون دادم که  یعیحرکت سر با

میفهمیحرف هم رو خوب م دونستمیم...خوبه : دیخند

مطمئنم يا یتو از پسش برم:اهسته زمزمه کرد  یلیداد و خ رونیروم خم شد و نفسش رو تو صورتم ب بعد

از  يچند لحظه ا...کنم از نگاهم خوند چون لبخندش پهن تر شد و ازم فاصله گرفت  فکر استادیداشت از ترس م قلبم

رفت رونیدور تماشام کرد و اهسته ب

افتاده بود رو  ریام گ نهیکه تو س یقبل ارومتر شد و تونستم نفس قهیو ترسناك چند دق نیسنگ يرو که بست فضا در

خوردمیمن به چه دردش م...خواستیازم م یچ یعنی...چنگ انداخت ته دلم  يحرفاش حس بد ياداوریبدم اما با  رونیب

محکم بسته شده بودن با حرص  یلیبود خ دهیفا یکردم دستامو تکون بدم اما ب یدادم و سع هیستون پشت سرم تک به

ش جز اصوات کوتاه و نامفهوم از دهنم خارج نشد به جا ییصدا چیبزنم اما ه غیکردم ج یو سع دمیخودمو جلو کش
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جر تحمل کردنش  یداشت اما راه يدن سوزش بدیدور مچ دستام حس کردم حدس زدم که طنابها دستامو بر يدردبد

نداشتم

 دیافتاده بودم و فقط با ریگ نجایمن ا...بود  دهیفا یلجظه ب نیتو ا يدادم و چشمامو بستم هر کار رونیرومحکم ب نفسم

ارمدر انتظ یچه سرنوشت نمیموندم تا بب یمنتظر م

****

از  کردیدستم هم درد م يها چهیچون تمام تنم خشک شده بود و ماه یلیدونم چند ساعت گذشته بود فکر کردم خ ینم

چونه ام و  ریرفت ز یو از کنار گونه ام م خوردنیافتادم اشکام فطره فطره از گوشه چشمام سر م هیبه گر یچارگیشدت ب

شدیاونجا خشک م

امروز  يزود صحنه ها یلیکه داشتم خ یکجام اما با حات ومدین ادمیاولش ...چشمامو باز کردم امد  یکه م ییسر و صدا با

ظهر صبر  دن؟کاشیممکنه فکر کنه که منو دزد یعنیکه من گم و گور شدم  دهیفهم ایتا حاال حتما آر...چشمم امد يجلو

!!!که در موردم کردن ییکرهاتا حاال چه ف...گشتم  یو با خودش برم کردمیم

جلو  یوارد شد اولش نشناختمش اما وقت گهیافکار خودم بودم که در اتاق باز شد و دوباره همون مرد همراه شخص د تو

تفاوت  یمجسمه ب هینفرت و انزجارم نگاهش کردم اما اون مثل  تیبدم با نها صیرو تشخ نیشاه يتر امدتونستم چهره 

شده بود رهیخرد بود و به اون م ستادهیا نهیگوشه اتاق دست به س

/يپسندیم شتریرها صدات کنم؟کدومشون رو ب دیبا ای...خانوم  لدای یخب خب حاال وقت مهمون-

به  شدیرها مربوط م دونهیبرام گذاشته بود رو م ایرو که پو یبفهمم اون از کجا اسم تونستمینم کردمیزده نگاش م تعجب

فراموشش کنم کردمیم یسع دیشا ایکه مدتها بود فراموشش کرده بودم  يگذشته ا

ایبهتر بگم همون پو ای...درباره تو پرهام... دونمیراجع به تو م زهایچ یلینکن من خ تیخودتو اذ ادیز-

کرد و اونم به  ياشاره ا نیمرد به شاه دادمیشده بودم و به حرفاش گوش م رهیوحشت به مرد خ ياز رو يکنجکاو با

نشستیمن گذاشت مرد همونطور که م يبه رو از گوشه اتاق برداشت و رو یسرعت صندل
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خواد بچه  یپدر مهربون که نم هی گمیم یکه چ یفهمیم..پدرم  هیمن ...اسم من شاهپور  کنمیاول از خودم شروع م: گفت

دهنشو باز کن...بهمن:انداخت و بلند گفت نیبه شاه ینگاه میهاشو از دست بده ن

تقاوت به نگاخ سراسر نفرت من سرجاش  یخم شد و دهنمو باز کرد و دوباره ببا چند گام بلند امد کنارم و روم  نیشاه

برگشت

...اد تا من یحساب کردم به هر حال کامران با تو راحتتر کنار م یلیتو خ يکمکها يمن رو...لدای یدونیم-

آوردم یاز حرفاش سر در نم یچیه-

خوام به گذشته ات  یاما به وقتش فعال م یفهمیم زویمه چه ییاریبه خودت و اون کله قشنگت فشار ب یلیخواد خ ینم--

ياریب ادشونیفرصتو بهت بدم که به  نیا خوامیم يکه فراموش کرد یقشنگ يبه روزها یفکر کن

اد؟ یم ادتیعشقت رو که :آهسته گفت یلیقالب کرد وخ نهیس يدستاشو رو-

تو ذهنم تکرار کردم عشقم ؟؟؟عشقم؟؟؟-

شهیکه باورم نم یددونستینگو نم... ادتهیاونم هنوز به  ينکرد که فراموشش دونمیم--

ن؟یزنیحرف م یاز چ--

به خودم جرات دادم تا ائون جمله رو به زبون آوردم یلیخ-

آد؟نه؟ یم ادتی ییزایچ هیاحتماال  ينجوریاگه رها صدات کنم بهتر باشه ا دیشا... لدای اریدر ن يباز--

آد ینم ادمی يزیمن چ:با بفض جواب دادم -

!ارشیبهمن ب...آرم  یم ادتینگران نباش --

شده ام  رهیامد خ یم یهمون بهمن که داشت به طرفم م ای نیاتاق رفت و من به شاه يبلند شد و به سمت انتها خودش

 يآوروحشت زده ام انداخت و لبخند تهوع  يبه چشما ینگاه ستادیو رو به روم ا دیکش رونیشلوارش ب بیاز ج ییچاقو

رفت پشت سرمو و دستامو باال...به لب آورد 
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دستم پاره  يطنابها...کردم صدام رو خفه کنم  یکه با گاز گرفتن لبم سع دیچیتو عضالت گرفته بازوم پ يآورد درد بد-

ستامو بد هلم داد اگه د یلیخ...بلند شدم دستام رو محکم از پشت گرفت و به جلو هلم داد  نکهیهم...گرد و بلندم کرد 

نیزم خوردمینگرفته بود حتما با صورت م

به انتها اتاق که  میدیتا رس میچند قدم جلوتر رفت دمینفسم رو حبس کرده بودم تا از نفس نفس زدنهام نفهمه چقد ترس-

بود ستادهیا واریبلند بود و شاهپور رو به اون د يا شهیش وارید کی

:دستشو دراز کرد و گفت...د برگشت و به من زل ز دیما رو که شن يپا يصدا-

جلوتر ارشیب... ادیب ادتی ییزهایچ هی کنهیبهت کمک م نیا-

شم يا شهیش واریکه مماس با د يوادارم کرد چند قدم جلوتر برم طور نیشاه

ش؟ینیبیم-

 نهیقفسه س...د در قلبم تکون خور يزیچ...اون مرد جوون ...به اودن مرد  دنیرد نگاه شاهپور رو دنبال کرد و رس چشمام

دمید یم دینبا... نمیبب يزیخواستم چ یهم فشار دادم نم يپلکامو رو.. دیکش ریام ت

 اهیبشم به اون مردسرتاپا س رهیشاهپور باعث شد چشمامو باز کنم و دوباره به اون مرد خ ادیفر يصداد! نگاش کن-

دیرقص یخودش داشت م با دختر جونتر از یبود و با حرکات آروم ستادهیپوش که وسط جمع ا

شینیبیم....اون کامران منه -

شد اما من مقاومت کردم و  شتریبازوم ب يهمون بهمن رو ای نیشاه يفشار دستا... کردیدور گلوم داشت خفه ام م بغض

.بشم الشیخ یتونستم ب یبودمش نم دهیحاال که د...تکون نخوردم 

کنمناراحتت  شتریب نیخوام از ا ینم...بسه  گهید-

فاصله گرفت و بهمخ هم مجبورم کرد که برگردم واریاز د شاهپور

که داشتم  يریبود و نگاهم رو تصو يا شهیش واریاما روم هنوز سمت اون د میگشتیبه اون سر اتاق برم میداشت نکهیا با
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!دندیچرخیحاال اون مرد دستشو دور کمر دختره انداخته بود و با هم م... دمیدیم

فقط واسه من ... لدای:گفته بود يروز هیگوشم  ریکه ز یگرم يجلو چشمم امدو صدا ییآشنا ریتصو سو خت و چشمام

...رها باش

دوباره بست و خواست دهنمم ببنده که شاهپور مانعش شد دستامو

نه؟ ایبهت کرد  یکمک-

دراورد و با  بشیاز ج يگاریشاهپور س.بود  زیهمه چ ایگو ختیر یصورتم م يمهابا رو یکه ب یینگفتم اما اشکها يزیچ

ازش گرفت یروشنش کرد و کام طوالن نهیتمان

 یم...بره  خوادیاما اون م... یفهمیدوست داشتنو که خوب م یدوست دارم معن...کنم  یمن واقعا بهش افتخار م...يدید-

هبمون دیبه خاطر تو هم که شده با... مید یاجازه رو بهش نم نیمن وتو ا یول.خواد ترکم کنه

شد و با سر به بهمن اشاره کرد بلند

 ياریادبیاونو به  دیبا یکه قلب پپبل از هرچ دونمیم.. یبه حرفام فکر کن یتا بتون ذارمیجان تنهات م لدایخب -

!رو میقد يرفته و احسااس ها يروزها...

 يهم از در قفل شده رونگا...خاموشش کنه رفت  نکهیانداخت و بدون ا نیزم يرو رو گاریپک اش رو زد و س نیآخر

رفت مثل  یم نیسوخت و پائ یم نطوریسرخ رنگ هم لتریف...شد  شتریافتاد و شدت اشکام ب گاریدر حال سوختن س لتریف

داد یدوست داشتنو م نیریبرام طعم ش يروزگار هک یرفتم درباتالق یو فرو م سوختمیمن که دوباره داشتم م

باورکنم اون خودش بوده باشه تونستمیاما نم ارمشیب ادیر کنم و دوباره به بودم فک دهیکه د يکردم به صحنه ا یسع

و بکرش رو  بایاون چهره ز تونستمیبستم هنوز م يپشت پلکا...بشن  ریرو هم گذاشتم و اجازه ددم اشکان سراز پلکامو

 ختنشونیکارم بهم ر شهیتو صورتشو و هم ختیر یم طونیبچه ش هیاش که مثل  ینرم و حالت دار مشک يموهها... نمیبب

بود
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چرا...چرا حاال ....بود  يچه باز نیا

دوم فصل

ودوست پسرش سهراب بود نایش یتو مهمون دمشیبار که د نیاول

بود که با  نایخود ش دمیرو که د ينفر نیاول...شروع شده بود و همه جا شلوغ پلوغ بود  یوارد خونه شدم مهمون یوقت

ت دور گردنمذوق امد طرفن و دست انداخ

؟يامد ریچقدر د الدای يوا-

چوندمیپیعموم رو م يجور هی دیشرمنده اما با:که براش گرفته بودم و دادم دستشو گفتم  يا هیهد

که ؟ شیآورد... زمیعز یمرس:تو صداش بود گفت  شهیکه هم يو با عشوه ا دیرو گرفت و گونه ام بوس کادو

!؟ینیببیرو نم یبزرگ نیبه ا لونیو:پشت سرم اشاره کردم و گفتم  فیک به

یعوض کن یتون یم ياتاق کنار نیلباسات رو م تو هم..که بچه ها منتظرن  ایقربونت بشم ب یاله _

باشه-

خواستم فشارش بدم که  یدر رفت و هنوز م رهیدستگ يدستم رو...که نشونم داده بود  یرفت و منم به سمت اتاق نایش

اون قرار گرفتم يدر خودش باز شد و رو در رو

اش و اروم اروم رفت باال تارو چشماش رسد و به  نهیاول نگاهم افتاد وسط س نیهم يبرا...بلند تر از خودم بود  قدش

دیاون بود که اول به خودش امد و کنار کش....موند  رهیپررمز و راز خ یاهیاون س

خوامیعذر م-

کنم یخواهش م-

 کیکش نیخوائیم:گفت  يرو گرفت و با لحن طنز الود رهیستم در رو ببندم که دستگرفت و من وارد اتاق شدم خوا کنار

بکشم ؟
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!داره؟ یبه خصوص لیدل: دمیپرس يجد

کنه دایپ دیگفتم شا-

راحت باشه خم  المیخ ذاشتینم يزیچ هی...دادم  هیبه در تک يچند لحظه ا..حواله اش کردم و محکم در رو بستم  یاخم

داغ کرده بودم ...شده بودم  يجور کی. ستادهیدر ا يهنوز جلو دمیرو نگاه کردم که د رونیب دیشدم و از سوراخ کل

جاخورده بود و معلوم بود که دست و  یحساب...تو چشماش  مدر رو باز کردم و زل زد عیحرکت سر کیبا ... يانگار

پاشو گم کرده

دیجلوتر امد و بهم خند کقدمیو  دیکش ینفس راحتکنم  ینگاهش م تیگم و فقط دارم با عصبان ینم يزیچ دید یوقت

که دوستام  ییاز رو بره از اون نگاهها دیکردم تا شا یو عصبان مینگاه هم رو خشمگ...گرفته بود که از رو نرفته  حرصم

باعث  شتریب یاثر بود و حت یدر مورد اون ب نکهیشه ادم خودشو خراب کنه اما مثل ا یباعث م گفتنیم شهیهم

مواقع  نجوریا:چونه اشو و گفت  ریدستشو رو گذاشت ز تهاهس...لبش امد  يرویزیلبخند تمسخرآم... شدیم شیسرخوش

ن؟یداشت يپرسن امر یم

فرض کن گفتم حاال امرتون؟؟؟:از ادب  یشده بودم و لححنم خال یعصبان

؟ یشه اسمتو بهم بگ یحاال م....شما هم فرض کن که من جواب دادم:ددیخند

موندم رهیبهش خ يرو هم فشار دادم و همونجور دندونامو

؟!فقط به من ای یکن ینگاه م ينجوریبه همه ا:خنده گفت  با

ير یاز رو م یک نمیبب خوامیم-

امیخوب من پو یتو بگ یهر چ...باشه قبول :گفت  دیخندیکه م يبرد باال و همونطور میبه حالت تسل دستاشو

دونمیم:گفتم  يعاد یلیبه خودم گرفتم و خ یتفاوت یب افهیبشه ق طیخ نکهیا يبرا

!!!یدونیم:محو شد و به جاش تعجب صورتشو پوشوند مردد گفت  لبخندش
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آره یعنیرو تکون دادم که  سرم

شد و گفت  رهیبه چشمام خ زدیتو صورتش موج م یطنیاز ش ییکه رگه ها ینگام کرد و بعد در حال ينطوریلحظه هم چند

؟یدونیم یچ گهید:

...آدیکه به نظر م یهست يزیو رو تر از اون چپر-

شما زنها :گفت  يشلوارشو سرش رو چند بار تکون داد بعد با لحن معصومانه ا بیدستاشو کرد تو ج... دیبلند خند بلند

؟ نینیبیبعدکه ما مردا رو م ای نیهست یعصب نقدیا نیآئیم ایاز اول که به دن

...بابا دیببخش میتسپل... تسلسپم: و خودشو و بلند گفتجوابشو بدم که دستاشو گرفت جل خواستم

شد دیو ناپد تیجمع متی دیاز جلو اتاق دوئ عیسر یلیخ و

رو تکون دادم و  رمیبا تاسف  تیدرنها...موندم  رهیکه اونجا بود خ يو به نقطه ا ستادمیا یلحظه همونطور عصبان چند

مانتوم باز کردم يهابرگشتم و در رو پشت سرم بستم و آروم آروم دکمه 

ام رو شونه  ییبلند خرما يموها...بودم نگاه کردم  دهیکه پوش یساده و اندام يزنگار یآب راهنیو به پ ستادمیا نهیا جلو

فه  ایو از ق دمیلبامو چند بار رو هم مال... زهیشونه هام بر يتل مهارشون کردم و همونطور ازاد گذاشتم رو  کیکردم و با 

رونیاز اتاق رفتم ب لونمیجمع کردم و با و لمویشدم وساام که مطمئن 

داده بودن  لیحلقه رئتشک کیبچه ها همه گوشه سالن جمع شده بودن و ...  امدمیم  یمهمون نیبارم بود که همچ نیاول

و  تادمسیا يکنار..بودن  ستادهیا ایچهار زانو زده بودن  نیزم يرو ایمبل ها بودن و پسر ها هم  يدخترها رو شتریب

ار کنار چند تا پسر رو به روم رد شدم و وارد حلقه شون  لطیاحت باداد  یداشت برام دست تکون م...گشتم  نایدنبال ش

دیطول کش یلیببخش خ:موهام رو زدم پشت گردنم و گفتم ...نشستم  نایشدم و رفتم کنار ش

میما منتظر هیچه حرف نیا زمینه عز-

 دهید نایهمراه ش يچند بار هیشناختم  یتو سالن نگاه کردم سهراب رو م يدختر و پسرهارو پام گذاشتم و به  لونیو-
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نکردم داشینگاه کردم پ یبودمش اما هر چ

- پس سهراب کوش؟ نایش-

- اد االن یم-

دوخته همه نگاها رو اونا ... نیبودمش از طبقه دوم ساختمون امدن پائ دهیکه دراتاق د يهمون لحظه سهراب و ان پسر-

مسابقه با سهراب  نیسر ا لدایجان من ...سهراب  یمیدوست صم استیپو نیا: دمیشنیرو کنار گوشم م نایشیصدا...شد 

رمایگ يشرط بستم بدجور

وا رفته بودم تمام ذوق ... دیرسیبا فاصله بهم م نایش يصدا..کرده باشن  یروم خال خیپارچ اب  هیشدم انگار  یحال هی-

امشب داشتم دود شد رفت هوا يهفته برا که در طول یوشوق

بود  یحالت دار کوتاه و چشم وابرو مشک یمشک يسهراب موها يبهش نگاه کردم قدش بلند بود اما نه به بلند قیدق-

کرد یرو به ادم منتقل م یبیبود تو نگاه اول حس غر يجور هیچشماش ...

سرخ رنگ هم تو دستاش بود تاریگ هیبود و  دهیپوش نیساده و شلوار ج يقهوه ا راهنیپ-

چه خبره؟ دونهیم:تا نفهمه که چقد جا خوردن و اروم گفتم  امیکردم به خودم ب یسع-

- بخونه یکیبا  دیدختره سهراب فقط بهش گفته با هی بشیدونه که رق ینم یعنینه -

- ؟ هیدر چه حد-

- شن یخود م یع کنه از خود بشرو نینب ينجوریدخترا رو ا نیصداشن ا ونهیهمه د..محشره -

شدم رهیبه ظاهر ساده و معصوم خ يدراوردم و دوباره به چهره  يجواب شکلکمسخره ا يبه جا -

همه ساکت بودن و به اون دو تا زل زده بودن...ما نشستن  يرو کاناپه رو به رو  ایسهراب و پو-

ن؟یدیتا حاال ادم ند هیچ:گفت شهداشتیکه هم یطنتیکرد و با ش یسهراب سرفه کوتاه-

تفاوت روش رو  یرو پاش گذاشت و همون لحظه متوجه نگاه من شد سرش رو اروم برام تکون داد و ب تارشیگ ایپو-
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اش مشغول حرف زدن شد یبرگردوند و با بغل دست

- گهیبابا بزن د نیدیچقدر لفتش م-

امشب ...اول مجلس رو گرم کنم تا بعد نیبزار:فتازرو مبل بلند شد و رفت وسط حلقه و بلند گ زیخ هیسهراب با -

...لدای میدار دیمهمون جد هیاما بچه ها نه امشب ما  انهیدر جر ایپو...متفاوته  یکمیمحفلمون 

انداختم و با ناخن  نیمعذب از اون همه چشم سرم رو پائ.. دیهمه نگاها سمت من چرخ..با دست به من اشاره کرد -

مدیرو تراش لونمیچوب و

- رقابت کنه ایو امشب دعوت ما رو قبول کرده تا با پو ناستیجون دوست ش لدای-

رنگ سوال و تعجب به خودش گرفت اینگاه پو-

- میکنیبرنده رو معلوم م تیو اخرش با نظر اکثر میکن یم يدن و ماهم داور یجون مسابقه م لدای ایپو-

- هیشون چ زهیحاال جا-

چطوره؟ یپس گردن هی:سالن و گفت  يانتهاسهراب برگشت سمت پسر -

ام رو گرفتم زهیمن جا شیپ قهیچند دق یشما خال يجا:سرشو تکون دادو گفت ایپو-

- اش هم تو راهه هیکن که بق دمیپس رو سف-

يحاضر:بهم انداخت و اروم گفت  يبرد و نگاه سرد  نیرو باال و پائ تارشویگ دیخند ایپو-

شدم رهیمثل خودش بهش خ یا نگاهسرم رو تکون دادم وب-

زدن يبلند يهمه برامون کف زدن و چند تا از پسر ها هم سوت ها-

اول کدومتون شروع م ...کنم  یخب خب سکوت خواهش م:و گفت  دیکف دستاش رو به هم کوب اقیسهراب با اشت-

؟ نیکنی

خانوما مقدمن:به من اشاره کرد و گفت  ایپو-
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نیکنم شما حق اب و گل دار یخواهش م: فتم مثل خودش به طعنه گ-

یهرجور راحت:دیخند-

!!ایپو يبا ادب شد:پسر بغل دستش گفت -

- ازم گرفتن که جرات جسارت ندارم یزهر چشم کیجان  دینو-

 گهید یکیاول شروع کنه اون  یهرک..هنوز مونده  يباز نیقوان نیگوش کن:سهرب دوباره مجلس رو به دست گرفت -

شعر خاص  هیکه ببره اخرش  یکه اون خونده بخونه هر ک يشعر در جواب شعر هیبالفاصله بعد از طرف مقابلش  دیبا

قبئله... کنهیمهمونمون م

؟ يا یسخته از پسش بر م:گوشه لبش اروم گفت يبود و لبخند مرموز منینگاه کردم اونم نگاهش رو  ایمن به پو-

میشروع کن میتون یمن اماده ام م:بهش بکنم روم رو سمت سهذاب برگردوندم  یتوجه نکهیزدم وو بدون ا يپوز خند-

نمیبرو تو کارش بب:و گفت  ایپشت پو دیکاناپه رها کرد وو محکم کوب يزد و خودش رو رو  یسهراب بشکن-

نگام کرد زیام دیبار تهد نیاخر يزد و برا دیو صاف نشست با نگاهش کل سالن رو د دیخند ایپو-

- یخوب لدای-

- نه-

- یتونیبه خودت مسلط باش تو م-

بود مانع  دهیچیکه اون لحظه تو فضا پ یرسا و گرم يبدم اما صدا نانیکردم به خودم اطم ینفسم رو حبس کردم و سع-

واقعا تو کارش استاد بود بمیشد رق یام م

- دنبال  هیسا نهویگناهمون ع یچشم ب کردمیکر مف...تا ابد مال منه  شهیتا هم..که تو دستمه  یکردم دست یفکر م-

شد بغض تو  یدلم تنگ م شدیکاش م..من يبرا سوزوندیمثل من دل م...من  يجا ذاشتیخودش رو م شدیکاش م...منه

شد یگلوم سنگ م
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ود و لحظه مکث کردم ضربان قلبم تند شده ب هیانداختم و  نیسرم رو پائ..شد  رهیهوا سکوت کرد و به من خ یب ایپو-

لرزه یکه صدام داره م دونستمیعرق به تنم نشسته بود شروع کردم اما خوب م

زنمیقدم م ایچتر شونه اش تا اخر دن ریکه سهله ز هیگر...زنم یباشه منو بفهمه براش غرورم رو بهم م یکیاگه -

شروع کرد عیسر یلیو خ دیبرداشتم و نگاهشو جواب دادم خند لونیو يدستم رو از رو-

 یتو فرق يبودنم و نبودنم برا... کیتبر ياوردیو رو شدم و به روتم ن ریز... کیتبر يرئ برد يباز ییبه تو باختم و تو-

کیتبر ينداشت واسه مرگ عاشقت غصه نخورد

تونم ینم دمید یخودخواه دمید مونمیخواستم بهت بگم چقدر پش یم:دوباره ساکت شد و نوبت من شد -

بروو که  یکردن کس دایپ یدر پ... يچشم به در بدوز ینیبش يخوا یم یتا ک... يبه پاش بسوز ینیبش يخوا یم یتا ک-

فقط به خاطر خودت بخواد تورو

تموم  شدیبه دست داده بود رقابت کردن باهش لذت بخش بود و باعث م یحس خوب کیسر شوق امده بودم  گهید-

شدانجامش داد یروزها به زحمت م نیکه ا يخوام رو فراموش کنم کار یرو که م ییزهایچ

من اگه دوست :شدم و خوندم  رهیخ دیخندیانگار داشت م یپر فروغش که از خوش يصدام رو صاف کردم و به چشمها-

خوندم یترانه از ته دل نم نهمهیواسه ات ا...موندم  یقلبم نم ينداشتم پا

 یب یعاشق... عاشقم من:خوند عیخم شد و سر تارشیامده بود من که تموم کردم رو گ فیسر ک یاونم حساب-

کس ندارد خبر از دل زارم..قرارم

کنم نه  یترسم که بگم اره عاشق تو ام دارم اقرار م ینم:و به من نگاه مرد براش سر تکون دادم و ادامه اش رو خوندم -

...فقط به تو به خودم

- دمیبس عشقت رو به دوش کشاز دهیقامتم خم دمیکشییبس که تنها... رمیبعد رفتنت عز-

سمت  دیکش یبا ساکت شدن هرکدوم نگاها پر م يباز هیاون که ساکت شد همه به من چشم دوختن شده بود مثل -
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گهیطرف د

- که  ادتیحاال من موندمو ... يهجران و صبور یعنیتنها غصه خوردن  یعنی... يدور یعنیما  يبرا ییگفته بودم که جدا-

شه یگذشته واسمون زنده نم يروزها گهید...شهیبرام مونده هم

بهم کرد و شروع کرد به نواختن ادامه اهنگ من و بهم م اشاره کرد که بخونم  یقینگاه عم ایپو...سکوت کردم -

تو :صداش خوندم  ریاون شروع کرد منم ز یرفت خوشم امده بود وقت یکه داشت جلو م يتعجب کردم اما از باز...

که  يگفته بود...طاقت دارم  گهیسخته من د یلیخ تیغم دور..عادت ندارم  تیکه به دور یدونست یخودت خوب م

يهجران و صبور یعنی..تنها جون سپردن  یعنی يدور یعنیما  يبرا ییجدا

 امیممتد بچه ها باعث شد به خودم ب يکف زدن و سوتها يصدا.. میموند رهیو بهم خ میبا هم ساکت شد ییدوتا-

خودشو انداخت تو  نایش..ام رو پاك کردم  یشونیپ يرو يو عرق ها دمیکش یتم کنار مبل و نفس راحتگذاش لونمیو..

بودیعال... لدای نیبغلم و با ذوق گقت محشر بود

کردن خودشون خودشون رو برنده کردن یدو تا با هم تبان ندیا ستیقبول ن:بلند سهراب سالن رو پر کرد  يخنده ها-

بود یعال..گم  یم کیتبر: و رو به من گفت  دیگردنش کش يو رو روودستش دیخند ایپو-

اون حس سرکش و  گهیشده بود چون د جادیکه ا یمیجو صم ایبود  میکه باهم کرده بوود یرقابت ریدونم تاث ینم-

شما تطوریهم:رو براش تکون دادم و گفتم  رمیگر رو نسبت بهش نداشتم  انیطغ

مخصوصا شما دو تا...سهشنبه خونه ما  گهیجمع هفته د نیهم: ند بلند گفتبل ایپسر پشت سر سهراب پو-

- یمارو قر بزن يخواننده ها يخوایم الیدان يدار یالیچه خ.. يآ يآ-

یبرنامه هام هماهنگ کن ریبا مد دیکه چقدر سرم شلوغ با یدونیم:گفت  یو به شوخ الیبرگشت سمت دان ایپو-

تر  ییگوشه سالن تا گلو ریتشنه ام کرده بود بلند شدم و رفتم کنار م شتریسالن هم ب يگلوم خشک شده بود و گرما-

دمیگرمش رو از پشت سرم شن يکه صدا ختمیر یخودم آب پرتقال م يداشتم برا..کنم
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- اعتراف کنم از ترس باختن تمومش کردم دیبا... يزد یخوب م یلیخ-

دیزدیشما واقعا استادانه م نیاغراق نکن کنمیخواهش م:ستانه باشه لبم دو يکردم لبخند رو یسع. برگشتم سمتشو -

؟یگرفت ادی یاز ک:داد هیتک زیبه م ستادویکنارم ا-

- شما چطور..اش رو رفتم کالس  هیاولش از عموم بق-

- دم یم ادی ییزهایچ هیاز دوستام  یکیعالقه داشتم االنم تو اموزشگاه  یلیخ..رفتم  یکالس م ینه من از بچگ-

- خوبه یلیخ... هیعال-

- یزنیهم م يا گهید زیچ لونیجز و...ممنونم -

شمیباهش اروم م... لونینه فقط و:از شربتم رو مزه مزه کردکو موهام رو به عقب فرستادمو جواب دادم  یکم-

- دم یم ادتیهر دوشو  يبخوا رو تازه شروع کردم اگه یکی نیا... یاول یاما نه به خوب زنمیسنتور هم م تاریمن جز گ-

- ممنون-

خانوم لدای:خواستم برگردم سرجام که صدام زد-

- /بله-

خدام یمعذرت م.. ناراحتت کردم ... اگه:انداخت و با من من گفت  نیسرشو پائ-

نیفراموشش کن:زدم  يلبخند دوستانه ا-

- ؟ نیا یم الیدان یشما مهمون-

مجبور شدم نایسهراب و ش يهم فقط ر شرط بند نباریا.. ستمیبرنامه ها ن نجوریاهل ا یلیمتاسفم من خ-

؟يشرط ببند کیبا من هم  يحاضر-

یچه شرط: میمتعجب پرس-

میشیهم م يبرا یخوب يدوستا:بار نگام کرد  طنتیقدم جلو امد و ش کی-
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شرط  نیکن یاشتباه م:جواب دادم  مکث کردم و یانداختم و کم نیسرم روائ...تودستم داغ شد  خی وانیحس کردم ل-

نیاالن باخت نیرو هم

بچه ها نشستم یو در جهت مخالفش رفتم قاط-

****

بسته ام غرق در گذشته نه چندان دورم بودم  يامد و من پشت پلک ها ینم ییصدا چیه...سکوت محض ...سکوت بود -

 نمیتکون بخورم و راحتتر بش یکمیتونستم  یبود و مدستام رو شل تر بسته  نباریتکان خوردم ا یسردم شده بود کم...

شدم رهیدادم و به سقف خ هیسرم رو به ستون پشت سرم تک..سوخت  یاما هنوز مچ دستام م

خوان  یاز م م یبفهم چ تونستمینم...نجایا.... و حاال میرو پشت سر گذاشته بود ییچه اتفاقها...گذشته بود  ییچه روزها-

کار کنم یو قراره چ

همه ... ینبود تا بهشون دل خوش باش ياز رها و پرهام هم خبر یحت گهید..نابود شده بودن  شیمدتها پ ایو پو لدای-

محو شده بود انگار اصال از اول وجود نداشته زیچ

ا صد...همه حواسم رو دادم تو گوشام ..تنم رو مورمور شد ... دمیرو شن ییاشنا يخودم بودم که صدا يحال و هوا تو

 یمن جا داشت ول ياهایحاال فقط تو رو گهیبود که د يهمون موجود يصدا... شناختمش  یبود اما خوب م فیضع یلیخ

يخوند اون هم با چه سوز یم تیعیاالن داشت در واق

کردم قیبستم و با تمام وجود اون صدا رو به رو ح خسته و دلتنگم تزر چشمامو

گناه تو  یاز تو و قلب ب...دورم  گهیاما د امیخواستم ب...هم من از بغض نگاه تو س..سهمم از درد  نیا.. ستین هیگر نیا

خطا کردم  یلیحقمه خ نیا.. رهیواسه جبرانشون د یلیخ...تا کردم  يبا عشق تو بد جور..حاللم کنن  مونمیپش یلیخ..

رو تنها سر کنم هامسزام که تک تک لحظه  ییتنها نیا..سزام ...

خونه یتو م ياداره بر ینیبیم-

 نهیصاف نشستم و روم رو برگردوندم تا اشکهام رو نب يفور.. دمیسرم د يباز کردم و شاهپور رو باال عیرو سر چشمامم
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جلوم زانو زد و چو نه ام رو تو دستاش گرفت و برگردوند سمت خودش.

شناسنش یاهنگ م نیابا  گهیهمه د.. خونه  یشعر رو م نیها اخرش هم یتو همه مهمون..اش  شهیکار هم-

 یاز جونم م یچ:شاهپور دوختم و با درد گفتم  یخیسرد و  ينگاهم تو چشما.. ختیر یخودم م اریاخت یاشکهام ب-

ستیهم ن ییلدای گهیخودم د ینه رها حت...نه پرهام  اینه پو.. وجود نداره  ییایپو گهیمن د يبرا... يخوا

من به تو و  ییایکنم که دوباره به وجود ب یوادارت م انهی يوجود دار ستینمهم : چونه ام رو محکم فشار داد و گفت-

ییایکنارب یشیو اگرنه با درد مجبور م ییایبهتره زودتر با خودت و احساست کنار ب...دارم  اجیاون احت

گرانناالن خانواده ام ن...من نامزد دارم ... نیتو و خدا ولم کن:دمینال..شد  لیام به هق هق تبد هیگر-

 یراست..همون اهنگ سازه  دمشید... یمیرح ایار گمیدرست م..ایار:نسشت و گفت  یصندل يبلند شد و رو.. دیخند-

یبا اون نامزد کن يشد که حاضر شد یچ لدای

رسه  یهم به فکرش نم يلحظه ا يقطعا برا...داره  یاالن چه حال نکهیفکر کردم و به ا ایروم رو برگردوندم و به ار-

بال ها رو به سرم اورده نیا نیهشا

- چقدر برام  یدندونیشا..دارم  اجیمهار کردن کامران به تواحنپت يمن برا... يبهر حال به نفعته که به حرفام گوش بد-

کنه یکه هنوزم بهت فکر م یفهم یم یباهاش رو به رو بش یاما وقت يارزش دار

چشم دوختمو بهش  ختمیبرگشتم و تمام عجزم رو در نگاهم ر-

- بود واگه  رینظ یشانس ب هیکه داشتم  یطیکردنش تو شرا دایپ...تو کارهام بوده  یکامران کمک بزرگ لدای یدونیم-

؟ گمیم یکه چ یفهمیکردن رو ترك کنه م یزندگ شهیهم يبرا دیحاالبخواد ما رو ترك کنه با

حرفاش فکر کردم یو در سکوت به معن دمیلبم رو گز-

- نیشیو اال هردوتون افسانه م ایزنده بمونه و نفس بکشه با من کنارب تیمیعشق قد يخوا یاگه م-

شد یم دهیصداش هنوز از دور شن... میهردو ساکت بود...زانوش گذاشت و بلند شد  يدستش رو رو-
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- ((که تک تک لحظه هام رو تنها سرکنم..سزلمه  ییتنها نیا))

شاهپور مانعم  يرفت رو مجسم کنم که صدا یتو حس م تارشیبا گ یاش رو وقتچهره  خواستمیچشمام رو بستم و م-

ش د

- حداقل تو عشقش همونجور ثابت قدمه..فرق نکرده  یلیاون خ...خودت رو اماده من -

وادارش کنه  يتونه به کار ینم چکسیه... یهنوز اونو نشناخت:گفتم  یمرتعش يبره که با صددا رونیخواست از اتاق ب-

اون عشق احمقانه یحت

 کیتو هنوز از احساس .. زمیعز یکن یاشتباه م:گوشه لبش بود  يزیلبخند استهزا ام..بهم کرد  يزیبرگشت ونکاه ت-

از احساسات  یبعض بای دیوقت نبا چیه لددای یدونیم...تو خطر باشه  باشیز یمیمخصوصا اگه عشق قد... يمرد خبر ندار

مرد هم از اون  کیو تعصب  رتیغ...طرف مقابل يهم برا ودشونخ يهم برا.. مونهیمکرد چون مثل قمار  يمردها باز

دسته حس هاست

شد حس کنم  یباعث م يا گهیاز هر وقت د شتریکه ب دمیشن یرو م زشیقهقه نفرت انگ يدر رو بست و رفت صدا-

و ناتوانم فیچقدر ضع

برد یخاطرات گذشته ام فرو م يسکوت محض اتاق منو تو هزار تو-

شناختم یرو نم يا گهیحس د چیکه جز حس قشنگ دوست داشتن ه ییبه روزها-

زد  ییبایکردم اونم لبخند ز یسرم رو تکون دادم و باهش سالم و احوال پرس...شده بود  رهیروم نشسته بود وبهم خ روبه

پس سالحت کو؟:و اهسته زمزمه کرد

 یشرط خواستیهم گرم حرف زدن با سهراب بود که هنوز م ایو پو نشسته بودم نایمن کنار ش.نگفتم  يزیچ.  دمیخند

 لونتویو یول يامد يخوشحالمون کرد یلیجون خ لدای:شربت رو جلوم گرفت  ینیس الیدان...بسته اجرا بشه  نایکه باش

نمیب ینم
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شتگفتن ندا يبرا یحرف گهید شونیدر حضور ا:جواب دادم ایشربتو برداشتم و با اشاره به پو وانیل

میبه دلمون صابون زده بود یواسه امشب کل...چرا اخه :دلخور گفت الیشدو دان یسوال ایپو نگاه

رنگ ورو گرفت یکمیگناه  نهمهیبعد ا فتیاون دل کث ينجوریا الیدان يضرر نکرد-

؟یبیرقیکه امشب ب يدیفهم ایپو...چرا  یسهراب زدم تو گوشت نگ-

چطور؟-

دهیکنار کش لدای-

چرا؟: دیپرس يجد یلیکرد و خخم  سرشو

خودم کنار بکشم به نفع ام دمید-

که جا زده ایپو يکارش کرد یچ: گذاشت و گفت  زیم يرو رو ینیس الیدان-

گرفتن همخوان  میتصم...جا نزدن  لداخانومی:و گفت  دیکرد خند یم يباز تارشیکه با گ يکرد وهمونطور یمکث ایپو-

من باشن

مهمونا سمت ما جلب شد و من شوکه شده به لبخند رو  هیبق نجورتوجهیهم دست زد ا الید و دانسهراب بلند سوت ز-

شده بودم رهیخ ایلب پو

نجاسیشما ا يجا:به کنارش اشاره کرد و گفت  ایپو-

دمیدیهام و م يخندون دور وبر يتا نجاتم بده اما فقط چهرها گشتمیم یبیامداد غ هیبه دنبال -

برام کنار خودش جاباز کرد و  ایهلم دادو من به ناچار بلند شدم و و رفتم سمت پو نایش...یکنید ناز مچق گهیپاشو د-

؟يدلخور شد دینشستم اروم پرس یکامل برگشت سمت من وقت

نه فقط انظارشو نداشتم-

!یمنم انتظار نداشتم کنار بکش-
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که ادامه بدم دمید ینم یلزوم گهیفقط د دمیمن کنار نکش-

؟ياماده ا...شهیحاال معلوم م:لبخند زد وسرشو چندبار تکون داد -

ومدیتازه خوشم ن يباز نیکه اصال از ا دیبدون یول...هم دارم  يا گهیمگه چاره د-

ادیناراحت نباش خوشت م-

هیبه افتخار تو یکی نیا:تو چشمام انداخت  یقیو نگاه عم دیکش تارشیگ يتارها يرو یدست-

وشروع کرد چشماشو بست-

- دهیسپ دیمثل الماس مثل خورش درخشهیم... بهیقشنگت برام اشنا غر يبرق چشما)

(دهیبهار نورس هیبهاره  یمثل معن...دل سردم نیا ياون نگاه مهربونت برا-

فرو رفتم شدیوقت محقق نم چیکه ه ییاهایو زمان کنده شده بودم و تو رو نیغرق اهنگ صداش از زم-

- غرق  شتریخوند ومن ب یاون م)بهونه یب یرفت ینم يموندیم شمیتو پ یکاشک...سوزونهیگذشته قلبمو چه م يادروزهای)

...خودم نبودم گهیاونقد که د شدمیم

؟يگفت حاضر اقیتازه کرد و با اشت ینفس میکرد قشیشعرش که تموم شد همه تشو-

بخونم یچ-

شاد زیچ هی-

شد و خودشم بالفاصله خوندو باسر بهم  يزد و شروع به زدن اهنگ شاد یمکباشه چش یعنیسرمو تکون دادم که -

 یم قمونیو بچه ها هم تشو میخوندیما م...بلدبودم منم باهش خوندم  خوندیکه م يکنم شعر شیفهموند که همراه

 یکیاون  ياهرکدوم تو مردمک چشم مینبود اونجاانگار مادوتا  یول!!!...دادن یاز خودشون نشون م یجانیکردن و ه

که نه عشق بود ونه دوست داشتن اما قشنگ بود  یحس کردیکه اون لحظه داشت فکر م یجا گرفته بود وبه حس گهید

...جور خواستن هیفقط  دیشا

****
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بعد و  يگفت باشه برا ایکه پو میبازم ادامه بد خواستیم الیکردن دان قمونیتشو یشعر که تموم شد بچها حساب-

دوروبرمون کم کم پخش و پال شد تیجمع ينجوریا

یبه حرفت عمل کن دیبا يایب نییپا يباال بر:گفت  نایکه خلوت شد سهراب دوباره شروع کردوبه ش یکمی-

یکنیمن عمل کنم تو هم عمل م-

(دیزد وبلند بلند خند نایبه ش یچشمک(باشه  يعمل اونجور...باشه یعمل جراح...باشه  ییبایباشه عمل ز یتا چه عمل-

!!!سهراب-

همه از خودن نایا زمیناراحتت کردم اشکال نداره عز دیاخ ببخش-

حتما :وسط بحث و گفت  دیپر الیجواب سهراب رو بده که دان خواستیم شدیمنفجر م تیداشت از عصبان گهید نایش-

نیبد رییجاشو تغ یکمی شهیباشه؟نم نایبابا ش الیو دیبا

چطور مگه؟-

اونو بدم بیترت يخوا یکالردشت داره م ییالیچه و مین هیپسر خاله ام -

خوبه؟ یگ یم یچ:نگاه کرد  نایسهراب به ش-

رش رو برگردوند وجواب نداد يبادلخور نایش-

یگیم یچ گهیخانوم خودمد نایبه خاطر ش نمیا...همونو جورش کن  الیباشه دان-

یپس با اجازه همگ... فعال اتش بس نکهیمثل ا:بلند شد و به ست دستگاه پخش رفت و گفت  الیدان-

کرد ادیداخل دستگاه گذاشت وصداشو تا ته ز يد یس-

دوختم که  ایبه پو کردنیکرده بودن وحاال داشتن باهم پچ پچ م یباهم اشت گهیوسهراب که حاال د ناینگاهم رو از ش-

 یلیصدات خ:اروم گفت.لبم نشاندم  يرو یو لبخند مصنوع میخودم رو کنار کش یکمی... کنهیاونم داره نگام م دمید

قشنگه
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...نطوریممنونم شماهم هم-

؟یبخون يخوایم-

!دیببخش-

 خونمیم ییزایچ کیتست دادم االن دارم  ششیدادن اهنگ خودمم پ رونیدارم که تو کار ضبط و ب یدوست کی:دیخند-

ششیپ برمتیم ياگه بخوا ادیاز اب در م یچ مینیتابعد بب

بتونم کنمیفکرنم...دونمینم...راستش-

بمونه ينطوریهم فیصدات واقعا خوبه ح... فکرهاتو بکن-

هم رفتن وما  ناوسهرابیراه انداخته بودن ش ییایگوشه سالن بروب کیخودشون  يو برا شدنیکم کم بچه ها بلند م-

میتنها موند

و حواسم رو به  دمیشدم وخودمو گوشه مبل کشجابه جا  یتنهام بذاره کم کمیو  شدیکنارش معذب بودم واونم پانم-

کندمیباهم م ارویو پوست و گوشت خ دیلرزیچون همش دستم م شدیام دادم اما نم یدست شیتو پ اریپوست کردن خ

؟يبه خودت بد یتکون هی يخواینم ایپو-

دادیبود که برامون دست تکون م الیدان-

يدیافتخار م:برگشت سمت من وباخنده گفت ... ئمیایماهم االن م نیمشغول باش...چرا چرا-

به ذهنم برسه  يزیچ دیدور و برم رو نگاه کردم شا...بهش بگم  یچ دونستمیلرزه نم یلبام م يحس کردم لبخند رو-

ستمیسرحال ن یلیامشب خ:گلوم رو صاف کردم و گفتم ...اما انگار مغزم از کار افتاده بود 

...يایحال مسر...پاشو:اما اون باسماجت گفت-

خوامیاگه بشه نم-

میدور هم جمع ش یماها ک سیمعلوم ن گهید...شهینم-
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من...زهیچ...یعنینکه نتونم  تونمینم...اخه...اخه:وباخجالت گفتم دمیلبم رو گز-

!یستیفرارکردن هم که بلد ن-

...تونم یفقط نم ستیاهل فرار ن-

شهیکه باورم نم يندار ادیکه  یبگ يخواینم-

زل  يجور هیامد  یم بهیسرم روباال اوردم نگاهش به نظر غر یوقت...دادم رونیانداختم و نفسم رو محکم ب نیسرمو پائ-

نتمیب یزده بود بهم که انگار دفعه اول که م

!!بهیعج یلیخ-

ستم؟یاهل فرار ن نکهی؟ایچ-

تاوقته که شام بخوان بدن میبزن یگشت هی میباهم بر يخوایخب م...ستیمهم ن یلیولش کن خ...نکهینه ا-

شهیخونه باشم و اال عموم نگران م گهیساعت د کیتا  دیمن با:به ساعتم نگاه کردم ومردد موندم -

!!!عموت-

گهید:باال انداختم و گردنم رو کج کردم  يشانه ا يسرسر-

میگردیو زود هم برم میگردیطرفا م نیپاشو هم:دسته مبل برداشت و گفت  يبلند شد و کاپشنش رو از رو-

بلند شدم...حواسش به ما نبود  چکسیهمه سرگرم بودن و ه-

- دختر خوب کی يحاال شد-

- حده؟ نیبه نظر شما در هم یخوب-

-  ییحداقل ها کیاما ...یمعموال نسب يو بد یخوب: نگام کرد و گفت يبا چهره متفکر میبه در اشاره کرد و راه افتاد-

يال اون حداقل رو کسب کردتو هم فع...هست 

انداختم و پشت سرش راه افتادم ییدر هم نگاه گذرا تیبار به جمع نیاخر ياز سالن خارج شد من هم برا-



ساره -تب تلخ  شتیاکتابخانه نوده

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦

- شدن میخواننده هاشون ج...  ستیجا تره و بچه ن ننیب یم نیایبه خودشون م یحاال وقت-

سمت پارك سر کوچه میو رفت میاز در پشت ساختمون خارج شد...در جواب فقط لبخند زدم -

- بپرسم چند سالته؟ شهیم-

دیدم حدس بزن یاجازه م: نگاهش کنم گفتم  نکهیبودن ا-

...بذار خوب نگات کنم..خب :دیبلند خند-

...قابل مقاومت ریغ سیجور مغناط کی...بود  يجور هینگاهش ..شد تو چشمام  رهیو خ ستادیرو به روم ا-

پام رو جا به جا کردم ریز يها زهیختم و سنگ راندا نیسرم پائ-

- ؟ییدانشجو-

- یگفت ادیز.. نه هنوز -

- یکردم باش یارزو م..جدا -

- چرا ؟-

- ؟؟یخون یدرس م...سراغت امیشد ب یکالس و در س و دانشگاه م يبه هوا ينجوریا-

سرم رو تکون دادم-

- ؟ يچه رشته ا-

- یاضیر-

- ؟یخانوم مهندس بش يخوا یم... کالیبار-

مجبور شدم...نداشتم  يعالقه ا چیخودم ه... نه -

- چرا-

- مسائل يسر کیبه خاطر -
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...مثل من: اروم گفت-

؟یشما چ-

؟یمن چ-

؟ییدانشجو-

گهیمعلوم بود د دمیکه پرس یاز سوال-

- درسته-

- یمیش یمهندس...سال اخرم ...اره -

- هیرشته خوب-

مامانم مجبورم ....خوندم  یم یقیرفتم هنرستان و موس یبود م نیارزوم ا...نداره  یتیمن خوب و بد بودنش اهم يبرا-

کرد

اما به خاطر از دست دادن عالقه ات متا سفم يدار یخوب ندهیا نکهیبا ا-

کرد جلو کفشم رو جلوتر پرت يها زهیانداخت و سنگ ر نیاز من سرش رو پائ دیاونم به تقل-

میدار یمشترک يمن و تو دردها نکهیمثل ا...ممنونم-

هم هیشب ایدن نیهمه مشکالت ا-

همه ينه برا-

امدیاونم پشت سرم اروم اروم م...شانه ام را باال انداختم و دوباره راه افتادم  یتفاوت یبا ب-

- خواهر دارم اسمش پونه است هیمن -

نگفتم يزیچ-

- ؟یدوست نایوقته با ش یلیخ-
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- با هش اشنا شدم قیاز اون طر...دوست دختر عمومه  نایش...شه  یسال هم نم کینه -

داد ادتیزدن رو  لونیکه و ییهمون عمو-

کردم دیتکون دادن سر حرفشو تائ ای-

- ؟يخواهر و برادر ندار-

...هم نه...هم اره -

هیورج هی؟ همه جوابات  ينطوریدختر تو چرا ا: و گفت دیخند-

هینطوریهم ممیزندگ نکهیا يبرا دیشا: زدم  یلبخند تلخ-

؟ یش یبگم ناراحت نم يزیچ کی:خودشو تو کاپشنش جمع کرد و گفت  ایو پو مینشست مکتین يبا هم رو-

شد یمعلوم نم یچیاز چهره اش بفهمم اما ه يزیبهش انداختم تا چ ینگاه کوتاه-

- کنم یخودم رو م یدم اما سع یقول نم-

خودت رو بکن یپس سع: داد و اهسته گفت رونینفسش رو با اه ب-

خواد بگه اما اون تو فکر بود یم یچ نمیمنظر بودم تا بب...شد  رهیکرد و به نوك کفشاش خ یمکث-

...من ازت خوشم امده:باال خره سرش رو باال اورد و اروم گفت -

نداشتم که بهش  یجواب..شدم  رهیروبه روم خ يفضا يشتم و به انتهابه زحمت نگاهم رو از چشماش بردا...شوکه شدم -

بگم دیبا یدونستم چ ینم یعنیبدم 

- یبگ يزیچ يخوا ینم-

- ؟ نیدینرس جهینت نیزود به ا یلیبه نظرتون خ-

- نه-

نمیبود که برگشتم سمتش تا حالت صورتش رو بب يلحن محکمش طور-
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- یمنو راحت بشناس یتون یم يبخوا اگه تو! به نظرم زود نبود -

نیکنیساده فکر م یلیشما خ-

 تیزندگ يریرو سخت بگ یهمه چ ياگه بخوا لدای نیبب...ساده است  نکهیا يبرا: لم داد  مکتین يو راحت رو دیخند-

...مرز و قانون و مانع یهرچ يگور بابا...و ادماش ایدن يگور بابا... شه جهنم  یم

کن یودت زندگخ يخودت باش برا-

- ...شما یول-

راحت باش ...یزنیحرف م یرسم نقدریام که ا یمگه من ک...از اوناست  یکیشما گفتنات  نیهم نیبب:وسط حرفم  دیپر-

کن یزندگ..

..اما-

شد ؟ یم یتو فرهنگ لغت ما ادما نبود چ "یول"و "اما" نیاگه ا يتا حاال فکر کرد-

 يبرا یهیتو ج چیه میتونست ینم گهیشد چون د یخوب م یلیبه نظر م خ: گفتندادم خودش  یجواب دید یوقت-

میکن دایکارامون پ

فکر کنم دیبا...بگم دیبا یدونم چ ینم-

هیکمک بزرگ شهیفکر کردن هم...خوبه  نیا:قالب کرد  نهیس يدستاشو رو-

- یمیکه رشته ات ش یمطمئن-

چطور؟-

نیدار تونیزندگ يبرا یفلسفه خاص-

رشته رو  نیا امیکه مجبور شدم به اجبار مامانم ب یراه رو درست از وقت نیا..کنم  یم یمن متفاوت زندگ..درسته -

نگاه کنم و معادالتشو به روش خودم حل کنم ایبه دن يا گهیگرفتم جور د میاز اون روز تصم...کردم دایانتخاب کنم پ
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لبم امد يرو  ياز حرفاش لبخند محو-

- تراشن یمانع م یخودشون کل يکه برا ییاون جور دخترا تو از-

بهش فکر نکرده بودم ينجوریدونم تا حاال ا ینم-

همه فرصتا از دست رفته ینیب یم ییایبه خودت ب يچون تا بخوا.. یبهتر فکر کن-

نداشتم و ندارمتو نحوه انتخابش  ياریکه چندان اخت هیمن جور یزندگ... دونم  ینم: غرق در فکر جواب دادم -

- ؟ يچرا چون دختر-

با بغض سرم رو تکون دادم و راه افتادم اونم بلند شد و خودش رو بهم ...  دمیکش یقیا زجام بلند شدم و نفس عم-

فکر کن شنهادمیدر مورد پ: رسون 

قبال جوابتون رو دادن-

میشرط ببند ایمن هم که گفتم ب-

؟؟د؟یسمجد نقدریتو همه کارهاتون ا-

؟؟؟يبند ینفر رو جمع م کی شهیتو هم هم-

راهم رو به سمت خونه ...دادم ادامه ندم  حیتر ج نیهم ياوردم برا یتو کل کل کردن با هش کم م..ردم  يلبخند-

کج کردم الیدان

 ایب به پومتعج...فرو رفته بود  یبیخونه تو سکوت غر میرفت یم میکه داشت یاما برعکس وقت... میوارد شد یدر پشت از

!!!چه سا کت شده ان: نگاه کردم و گفتم 

بهیعج: تعجب کرده بود  اونم

 رهیهنوز کامل وارد نشده بودم که شوکه شده به صحنه رو به روم خ...در رو برام باز کرد  ایپو.. میرو رد کرد اطیهم ح با

....شدم
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که  یانتظام رویسبز ن يود و بعدش لباس هاگوشه سالن ب ياشک دختر ها  سیسرخ و خ يچشمها دمیکه د يزیچ نیاول

خونه پخش شده بودن يهمه جا

بود نگاه کردم  ستادهیا ایدرمانده برگشتم و به پشت سرم که پو...داد  يخودش رو به وحشت ناشناخته ا يجا تعجبم

...اونم تو بهت بود افهیق..

نجانیهم ا گشونیجناب سروان دو نفر د-

د؟یداشتت فیکجا تشر:سمت ما و نگاهمون کردبرگشت  يجا افتاده ا مرد

؟ میکرد ینم يچه خبر شده ما که کار:گفت تیخودشو جلو انداخت و با عصبان ایپو

کردن یهاتون چه گنا ه هیرو سرتون همسا نیمحله رو گذاشت ینصفه شب...پسر  ن؟اقایکار کن یچ نیخواست یم گهید-

جلو امد و من و  يسرباز...نبود  انیبه پا شدکه قابل ب یتو دلم اشوب... الیاند دهیو ترس دهیافتاد رو صورت رنگ پر نگاهم

رو برد سمت پسرها و من هم سمت دخترها ایپو...رو از هم جدا کرد ایپو

...مسخره یلیخ یشوخ هی...بود  یشوخ هی هیشب شتریتو شوك اتفاق افتاده بودم ب هنوز

شنشده با میبازم قا دیشا نیهمه جا رو بگرد-

بود بابا م  یکاف... رو پرکنم  بامیقلم رو کم داشتم تا دفتر چه خاطرات ز کی نیهم...دادم و چشمامو بستم هیتک وارید به

بفهمن يزیعمو چ ای

به  یعصب یکه خودشو پشت چند تا دختر پنهان کرده بود و حساب نایچشمامو باز کردم و رفتم کنار ش...برداشت  وحشتم

؟ نیدیرو جلو در ند سهایپل نیمگه ماش.. نیشما دوتا چرا برگشت:داد زد  بایتقر دیدامد منو که  ینظر م

نبود يخبر چیه میامد یاز در پشت...نه -

گهید یاسکول-

شه حاال؟؟؟؟ یم یچ نایش-
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کنن یولمون م رنیگ یچهارتا تعهد م برنمونیم..زنن  ینترس دارمون نم یچیه-

مونم یزنده نم...اگه عموم بفهمه بکن  يکار کی نایتو رو خدا ش-

دنبالت ادیب یکی دیبا... خوانیشماره م میکه بر يکالنتر لدای ستین یراه-

شدم چارهیب يوا: دمیدستام گرفتم و محکم فشار دادم و نال نیب سرم

شه ینم يزیچ..نترس -

شهینم يزیرو چ یچ یچ-

نیفتیراه ب-

دور يبغض بد..شدم  رهیخ میبر یکدوم طرف گفت از یکه داشت بهمون م یمامور زن به

داشت با مامور کنار دستش ...گشتم  ایو دنبال پو دمیکنم سرم رو باال کش هیتونستم گر یاما نم...رو گرفته بود  گلوم

نبود با حرکت دست اون مامور زن راه افتادم يا گهید زیزد و حواسش به چ یحرف م

کنم یگفتم امشب سکته مزد که با خودم  یانقدر نامرتب م قلبم

کردنیم گهید نیماش کیپسرها رو هم داشتن سوار ..رو نگاه کردم  رونیو از پنجره اش ب میون شد کی سوار

بگردم یراه حل کیکردم دنبال  یتوهم قفل کردم و سع دستهام

معلوم  فونیتا تکل میترف یهمه مون رو به صف کرده بودند و به نوبت جلو م يتو راهرو کالنتر...سحر بود يها کینزد

بشه

ها هم  یدادن و بعض یبردن و تعهد م یتفاوت بچه هاشون رو م یب یلیهاشون خ یبعض...امدن  یو مادرها م پدر

...دایکردن که اون سرش نا پ یبه پا م یقشقرق

 دیبا یچه غلط نکهیبه ا...کردم  یخودم فکر م یچارگیگوشه کز کرده بودم و به ب کی...شماره داده بودند اال من  همه

...بکنم
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میبود گهیدوتا دختر و پسر د ایگروه من و پو نیاخر

مامور داشت با اون دوتا دختر کلنجار ...و به حرفاشون گوش کردم  ستادمیا يگوشه دور از اونا تو دفتر مامور کالنتر کی

بشن الشونیخ یرو ب ندفعهیست که اکردن و التماس و در خوا یم هیدخترهاهم گر...رفت که شماره هاشون رو بدن  یم

لدای یخوب:شد و اروم گفت کینزد کمی ایپو

 یحرف... شدم  رهیخ دیکش یتونل ادم رو به درون خودش م کیاش که مثل  یمشک يرو باال گرفتم و به چشما سرم

نداشتم که بزنم سوالش جدا احمقانه بود

..شه ینم يزینترس چ-

محکم گاز گرفتم و روم ور برگردوندم لبم رو کردیداشت خفه ام م بغض

با همون ندارن يچون دفعه اولمونه کار-

چارهیب...شدم  چارهیب:گفتم  یگرفته و مرتعش يدستام رو مشت کردم و با صدا-

حتما نگرانت شدن. يد یبه خونواده ات خبر نم:گفت  یکرد و با لحن مهربون لیرو به جلو عقب متما خودش

کنم یکار رو نم نیهم ا رمیبم..نه :شت باال بردم و تکون دادم سرم رو با وح عیسر

يدارن بر ینم کهیتا زنگ نزن یکار کن یچ يخوا یپس م-

...تو چشمام جمع شد اشک

من...من .. ایشه کرد پو ینم يکار چیه

نمیبب نطرفیا ایتو ب.. نیدار یهم دست بر م نجایا..شما دو تا  ياها-

اتاق گهیداشت ورفت سمت دنگاهش رو ازم بر ایپو

انیزنگ بزن پدر و مادرت ب ایشما هم ب:نگهبان رو به من گفت  افسر

من ..همکاراتون شاهدن ..نکردم  ياقا به خدا من کار: دمیشدم به زحمت نال یانگار داشتم خفه م..رفت دور گلوم  دستم
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من برم نیاربذ زانتونیتو رو جون عز..تو رو خدا ..امدن  یاصال اونجا نبودم وقت

بازداشتگاه ير یم ای یزن یزنگ م ای ریرو بگ متیتصم..زود باش من تا فردا وقت ندارم -

امد یبه نظر م یداده بود و کالفه و عصب هیتک واریکه به د ایپر التماسم رفت سمت پو نگاه

نه جرات زنگ زدن خونه بابا  کردم یم دیبا یدونستم اون موقع شب چه غلط ینم..نبود  یراه چیه..شد  ریسراز اشکهام

ساعت که  يعقربه ها يچشمام رو..به ناچار با دست لرزون شماره خونه مامان رو گرفتم ..رو داشتم نه خبردادن به عمو 

داد دوخته شد یرو نشون م میسه و ن

شوهر مامان تو . خواب الود خسرو يتا باالخره صدا شدیم عتریتپش قلبم بلندترو سر دمیشنیم یکه تو گوش یهر بوق ای

دیچیپ یگوش

؟ بله

سالم... لدامی...خسرو خان .. الو

شده ی؟؟؟چ لدای-

داره؟یمامانم ب..مامانم)و گفتم دمیکش قیچند تا نفس عم... دیلرزیصدام م...(خسرو

..شده نصف جون شدم یدختر چ-

باهش دارم یکار مهم کی.. یکن دارشیب يشه بر یم-

افتاده ؟ یعموت اتفاق يبرا...شده  يزیچ...انهی یزن یحرف م-

ذاشت یکردم به خودم مسلط بشم اما اشکام نم یپلکام رو هم فشار دادم و سع-

يکالنتر ادیب دیکن با داریخسرو فقط مامان رو ب-

****

 يبرا دیکه با ییزایمن گوشه سالن نشسته بودم و داشتم به چ..شد  دایساعت بعد مامان و خسرو سر و کله شون پ کی

امده بود و االن با اون تو دفتر افسر نگهبان بودن شیساعت پ میهم ن ایمامان پو...کردم یدادم فکر م یم حیمامان توض
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و رفتم طرفشون دمیمثل فشنگ از جام پر دمیمامان و خسرو رو انتها سالن د یوقت

؟؟؟يکار کرد ی؟چ لدایشده  یچ-

هیگر ریرو تو بغلش انداختم و زدم ز خودم

؟؟ یکن یکار م یچ نجایبزن تو ا رفح

تو خونه من اونجا نبودم ختنیاصال اون موقع که اونا ر..نکردم  يخدا من کار به

يبچه رو ندار نیا اقتیتو ل گهیم يگم مرد تو عرضه ندار یم یبفرما وقت: رو از خودش جدا کرد و گفت من

..بود زهایجور چ نیبچه من اهل ا:ادامه داد يا هیسمت خسرو برگردوند و با لحن پر گال سرشو

؟ یکنیم ییپدر نمونه ات خبر داره چه غلطا:کرد یسمت اتاق و همونجور غر غر م دیدستم رو گرفت و کش مچ

میکرد ینم يسوگل کار ناویمامان به جون س: گفتم  هیگر با

یلنگه بابات یکیشناسم  یمن تو رو م...منو قسم نخور يجون بچه ها يخود یب-

 نیرد و سرش رو پائ يشخندیاونم به من نگاه کرد و ن ایچشمم افتاد به چهره گرفته و درهم پو..میم وارد اتاق شده با

انداخت

باال خره بزرگترت امد:نگهبان رو به من گفت افسر

رونیب میبود که امد 7ساعت يکایو مادرش رفتند و منم تعهد دادم و باالخره نزد ایپو

 یمامانم که ول نم.. دیکشیم ریسردرد گرفته بودم و معده ام ت یو فشار عصب یتم از خستگخسرو نشس نیتو ماش یوقت

انداختیم کهیبند بهم ت کیکرد و 

که ولت کردن به امون خدا  یچ یعنی... دمینرس رتتیغ یب ياگه من امروز به حساب تو اون بابا..رو  دیچشم سف ینیبیم-

؟؟؟یبکن يبخوا یکه هر غلط

...يمامان ما کار..چند بار بگم-



ساره -تب تلخ  شتیاکتابخانه نوده

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦

خوام یدختر نم نیمن همچ..به من نگو مامان ...خفه شو -

رفت  کراستیخسر مامان رو اروم کرد و ...شدم  رهیخ ابونیروم رو برگردوندم و به خ...شد  لیبه هق هق تبد هامیگر

...خونه خودشون

 يشدند که برن مدرسه من رو که با چشما یو سوگل هم داشتند حاضر م نایس. بود 8ساعت  بایتقر میدیکه رس خونه

جون لدایشده  یچ:بلند شدن و امدن جلوم و گفتن زیاز سر م دنیقرمز و پف کرده د

دیبهشون توپ یعصبان مامان

مدرسه نیبر دیبا نیصبحانتون رو بخور نیبر..حرف نباشه -

به حال خودم زار  ریدل س کیشستم و حرف رفتم تو اتاق بچه ها و در روپشت سرم بستم و همون پشت در ن یهم ب من

زدم

و به شماره نا اشناش نگاه کردم دمیکش رونیب فمیام رو از ک یگوش...چشمام رو باز کردم  لمیزنگ موبا يصدا با

دیبفرمائ-

امیپو.. لدایسالم -

ن؟یشماره من رو از کجا اورد...:افتاده  یکردم بفهمم چه اتفاق ینشستم و سع صاف

حالت خوبه...فتم گر نایاز ش-

خوبم:ام رو با دست ازادم فشار دادموبا ناله گفتم قهیشق-

؟ ومدین شیکه برات پ یمشکل....بود  دهیپر یلیرنگت خ شبید..راستش نگرانت بودم -

مشکالت هنوز تو راهه:اروم زمزمه کردم -

؟ یگفت يزیچ-

يممنون که زنگ زد..نه -
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ت خوبه؟که حال یمطمئن... کنمیخواهش م-

اره-

نکن یسیرو دروا یداشت يشماره منه هر وقت کار نیا-

حتما:سرم رو چند بار تکون دادم-

برو استراحت کن يفکر کنم خسته ا...خب -

بازم ممنونم-

پس فعال خداحافظ... هیچه حرف نیا-

وقع در اتاق باز شد و مامان امد همون م..صورتم  يرو قطع کردم و دستام رو گذاشتم رو  یبگم گوش يزیچ نکهیا بدون

دستش رو زد به کمرش و با اخم نگام کرد..داخل 

پرورش اندام  يبه لطف کالسها کلشیکرده ه رییاش تغ افهیاز بابا جدا شده ق یفکر کردم چقدر از وقت نیلحظه به ا کی

تاتو شده داده بود و  يو به ابروهاکم پشتش حاال جاشون ر يابرو ها...که کرده بود مثل مانکنها شده بود  ییو عمل ها

اش هم که تازه عمل کرده بود ینیب

..باتوام-

د؟یگفت یم یچ: شدم و گفتم زیخ مین

خونه بابات میبر دیگفتم پاشو با-

یقسم بخورم که حرفامو باور کن دیبا یاخه من به چ:و با التماس گفتم  ستادمیپاشدم و مقابلش ا عیسر

 تیترب یبفهمه چه دسته گل دیخوش گذرونتم با الیخ یب یاون بااب...کنم  یرو باور م دمیام درو که با چشم يزیمن چ-

!کرده

خسته شدم گهیبه خدا د!...گهید يخسته ام کرد-
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که  يزیچ نیا:صدام رو بردم باال ...کنترل رفتارم دست خودم نبود ... يداغ کرده بودم انگار...دفعه زد به سرم  کی

 شینه پ..شما دو تا مونده بود  نیب رونیوو رونیکه بعد طالق شما دوتا ح یتون شده همون موجود بدبختننگ هیما نقدریا

کردن دکنر جراح  دایچون اون موقع تو فکر پ یفهم یگم ؟نه نم یم یچ یفهم یم..تو جا داشت و نه خونه باباش 

 يشهره جونشون دنبال سفرها شاتیرده فرماخ یباباهم که پ... يکوفت و زهرمارت بود يو ثبت نا م کالسها کیپالست

بود؟؟ اصال بود ؟؟ یچ لدایوسط  نیا..بود  گهیو هزار تا قبرستون د ایو استرال ایتالیا

تونستم  یافته سر درد ودلم باز شده بود و نم یم یچه اتفاق ایکار کنه  یاخر برام مهم نبود ممکنه چ میبودم به س زده

خوبه و چقدر خوشبختم زیابله لبخند بزنم و وانمود کنم همه چ يثل ادماو م رمیخفه خون بگ شهیمثل هم

دادش رو از پشت  يدر خونه رو باز کردم که صدا...رو برداشتم و از کنارش با خشونت رد شدم  فمیرو که زدم ک حرفام

!!!یرفت شهیهم يبرا يبراگه االن ...که لگد بپرونه  ینه االغ...که بودم مثل ادم بارت اوردم  یمن هر چ: دمیسرم شن

!يدیتو ند..وقته که رفتم  یلیمن خ:بهش زدم و اروم و با بغض گفتم  يو پوزخند برگشتم

 يها ییو تنها یو به حال بد بخت دمیدو یتو کوچه م... ابونیو زدم تو خ دمیامدم و در رو محکم بهم کوب رونیخونه ب از

 کی یامد حت ینم ادمی یچیاما ه... نجایبه ا میدیکه بفهمم چرا رس گشتم یم یلیوتو ذهنم دنبال دل زدمیخودم زار م

!!!میبا هم خورده باش يکه سه نفر ییخاطره از غذا

...که خوبه نیحاال اگه هم خوب نباشه شماها تصور کن...ه؟یاد نظر شماها چ یم یبه نظر روز خوب... یسالم به همگ

دیداشته باش یروز خوب یگهم...قسمت امروز  نهمیا...زنم  یحرف نم یلیخ

ساره...دارم  دوستتون

****

خوب مب ...شده بود  المیخ یواقعا ب نکهیاز مامان نشد مثل ا يخبر گهیبرگشته بودم خونه عمو د..هفته گذشت بود  کی

کرده بود دایرو پ لیگرده و حاال اون دل یم لیدل کیدنبال  نمونیرشته اتصال ب نیاخر دنیبر يدونستم برا

!ساخته بود مثل بابا يدیجد یخودش زندگ يبود و برا گهیکه بود اون حاال مادر دوتا بچه د یچ هر
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کردم و صحبت کردن با اون  یم ییاحساس تنها بیاون روزها عج...زد  یبهم زنگ م ونیدر م یکی ایهفته پو کی نیا تو

کرد یمسکن ارومم م يمثل دارو ییکجورای

...ام یام و چ یک رفتیم ادمی زدمیهش حرف مکه با يا قهیچند دق يبرا حداقل

وتودلم عزا  کردنیکه قرار بود اون ماه دورشون کنم نگاه م ییگوشه اتاقم نشسته بودم و به کتابها کیروز هم  اون

گرفته بودم

جواب دادم جانیو با ه دمیکش قیچند نفس عم..ذوق کردم  یکل...بود ایشماره پو...ام زنگ زد  یگوش که

بله ؟-

؟يد یام سوخت از بس بوق زد چرا جواب نم یدختر ؟گوش ییکجا..بله و بال -

شدم رهیخلوت خ ابونیو به خ ستادمیو رفتم پشت پنجره اتاقم ا دمیخند اروم

یکن یسالم و احوال پرس يچقدر قشنگ بلد... دهیبه تو بخش يقربون خدا برم چه زبون دراز-

جوابشو بدمکه بخوام  دمینشن یسالم:و گفتم دمیخند

سالم :بفرما زهیواسه ما عز یلیحاال چون خاطر شما خ یول... کنهیسالم م کترینداده که اول کوچ ادتیمگه مامانت ... ااا

و رحمه اله وبرکاتووووو کمیعل

د؟یشما خوب...سالم :دمیبلند خند نباریا

.هم خبر ندارم هیمن که خوبم از بق-

ع کنهبستم و منتظر موندم اون شرو چشمامو

؟یکن یکارها م یچه خبرا ؟چ-

خونم یکنکور م يمثال دارم برا-

 هیبا هم  میکن بر لیتعط يخسته شد نقدریحاال که ا يخوا یم گمیم...مثال اش از همه بهتره  نیهم..خوبه  یلیخ...خوبه -
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چطوره؟ یو مثال درس بخون يایبعد دوباره ب میدور بزن

؟یینجوریتو چرا ا-

ام؟ يخب حاال مگه چه جور..ینیب یم یکیمشکل چشمات برطرف شده و بنده رو  منیب یم.. نیافر-

يجور هی-

؟ينجوریتو چرا ا:قهقه اش از اون طرف امد يصدا

؟يچه جور-

يهمون جور-

خنک بود-

ام يمن عاشق کارتون تام و جر لدای هیچ یدونیم-

خرم برات یم-

خواستم بهت نخ بدم یم ستیالزم ن-

سرشو گم کردم-

ام يعاشق موش و گربه باز نکهیمنظورم ا-

باشم قبوله ياگه من جر-

دونم فلسفه خلقت شما  یواقعا نم... میاریبد ب دیبدبخت هم که مثل تام همش با يما مردا نیشما زنا همتون اون موشه ا-

بوده یخانوما چ

وارهدش یکمیشما ها  يهضمش برا زایچ نیا نیاریبه خودتون فشار ب یلیخواد خ ینم-

یشناس یرو نم ونیپس معلومه که هنوز اقا-

رو  کی يا یتا م نیدار- هیتا ال 7شناسه  یشما پسرها رو خدا هم نم نایبه قول ش..مورد باهت موافقم  کی نیدر ا-
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نیکن یرو رو م گهید یکی یبشناس

....که یشناسه شما ها چ یحاال خوبه که مارو فقط خدا نم نیفرمائ یبله بله شما درست م-

 یسالم عمو جون ک:و گفتم  ستادمیا خیهول کرده بودم س یمنم که حساب..موقع در اتاق باز شد و عمو امد تو اتاق  همون

د؟یبرگشت

و ساکت شد دیهم فهم ایپو

جان؟ لدای هیک.. زمیاالن عز:کتش رو در اورد و گفت  عمو

میبا هم درس بخون ششیزنگ زده برم پ...دوستمه ..ستاره است -

ستیگردم ن یم یهر چ..کن  دایمن رو پ يدارو ها نیهم ایب يکار شد یب..خوبه -

االن نیچشم هم-

!بودها کیلب گفتم نزد ریو ز دمیکش ینفس راحت...که رفت  عمو

خوشبختم...ستاره هستم:و گفت دیغش غش خند ایپو

ارمیستاره از کجا ب...بگم  یچه دروغ يمجبورم کرد نیبب:زدم  یتلخ لبخند

کنمت نفر اول کنکور یسه سوته م اریدفتر و کتابت رو برار ب..کار خود ماه دربست در خدمتته  یچ يخوایستاره م ماش

!؟ یاز خودت مطمئن یلیخ-

شده بود یکه نه دروغه اما جون تو سه رقم ی؟رتبه ام اون سال دورقم یپس چ-

رشته نیا یرفت يگم خوبه تو زور یم-

حاضرم کمکت کنم یحاال اگه مارو قابل بدون...خودم رو بدبخت کنم که یدست یستشد د ینم.. اسیدن! گهید-

بشم؟ یها جلو مامانت افتاب يزود نیکه به ا يانتظار ندار-

یترس یسره که ازش م 6 ویمگه مامانم د-
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حاال-

یگیبگم نه نم يزیچ هی لدای-

باشه یداره چ یبستگ-

 ییجا کیو  میبا هم پول گذاشت.. ایو ار دیخونه مشترك منو سهراب و نو یعنی...امشب بچه ها همه خونه ما جمعن  نیبب-

هنرمندتم دعوت کنم لونیخواستم شخصا از شما و و.. میرو اجاره کرد

ذارم ینم رایچ نیو ا یتا عمر دارم پا تو پارت گهیمن د اینه تو روخدا پو يوا-

جون  نیهم...رونه ساده است قراره من هم براشون بخونم عص کی؟ ياریکجا بوده دختر چرا برامون حرف در م یپارت-

میکن یم یحال اساس کیو  یسنت یقیتو فاز موس میر یم ییایاگه ب...تو

!!تاریبا گ یسنت یقیموس-

خونم یبرات بنان م تارمیگ نیبا هم يچه جور ینیتا بب ایب-

دست بردار توروخدا-

گه؟؟ید يا یم-

؟ لمیوک:گفت  ایکردم که پو یساکت بودم و داشتم فکر م...داشتم  اما دلشوره... ام برم  ینم بدم

نمیبذار برم گل بچ-

ادرس رو سیپس بنو.. یشما خودت گل-

برم؟؟؟ یعنی: دمیانداختم و از خودم پرس نهیبه خودم تو ا ینگاه

سوم فصل

و خودم رو  دمیکش غیو ج دمیترس سرم يبهمن باال  دنیبا د...گونه ام با عث شد چشمام رو باز کنم  يرو یدست حرکت

جمع کردم
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داد و زل زد تو چشمام هیتک واریو ازم فاصله گرفت و رفت چند قدم اونطرف تر و دست به سنه به د دیخند

خودم ..شد  یکردم اروم باشم که نم یچند بار اب دهنم رو قورت دادم و سع...داد یاز ترس گروپ گروپ صدا م قلبم

دمیاش دزد رهیخ يم رو از چشماو نگاه دمیرو باال کش

برات غذا اوردم-

رو گذاشته بود جلو پام البد انتظار داشت با پاهام غذا بخورم ینیس

یندادن تشکر کن ادیبهت -

يبخور يزیچ دیبا زادیمثل ادم يندادن چه جور ادتی؟ یبه تو چ-

به ستون چسبوندم دمیقدم جلو امد که من از ترس خودم عقب کش کی

یکن یم یبلبل زبون نقدریا یچ يپس برا یترسیم نقدریتو که ا:دیدخن بلند

ترسوندم یکه کم کم داشت م یسکوت طوالن هی... میدومون سکوت کرد هر

نوازنده؟؟؟ ایدزد  ن؟؟بهمن؟؟ادمیشاه: یهست یتو ک-

چه  یاالن اتاق بغل یدون یم:کرد و گوشه لبش رو خواروند و به طعنه گفت  یمکث...صدام کن  يدوست دار یتو هر چ-

خبره؟

...شنوم یکردم که صداش رو نم وانمود

و عشقت  ياریشه و اگه شانس ن یبه نفع ات تموم م ياریمعامله که اگه شانس ب کی... کننیاالن اونجا دارن معامله م-

یبار نره که واسه من عروس ریز

ترسوندم شتریرو لبش نشست که ب يتهوع اور لبخند

نیبکن نیخوائ یکار م یچ-

تا حال چند نفر :صورتم نگاهش رو دوخت تو چشمام و گفت  يسمتم و رو زانوهاش نشست و سرش رو اورد جلو امد
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؟ یخوشگل یلیبهت گفتن خ

ارمیحرفت بال در ب نیا دنیکه از ذوق شن يتوقع ندار:زدم و جواب دادم يحرص پوز خند با

یستیاتفاقا تو اصال خوشگل ن..بهت بگم  نویخواستم ا یمن نم یول:و سرش رو تکون داد دیخند

نیهمتون کثافت:لب با نفرت گفتم  ریو ز دمیرو در هم کش صورتم

اخ ام در امد يکه صدا دشونیدستش رو انداخت پشت سرم و موهام چنگ زد و کش یدفعه با حرکت خشن کی

 یوحشت زده بهش نگاه م...ه کن خیشده بود که باعث شد تنم  يجور کینگاهش ..خم شد و زل زد تو چشمام  روم

تونستم بزنم یانگار بهم شوك داده بودن پلک هم نم.. بدم  رونینفسم رو ب یکردم و جرات نداشتم حت

از لبام گرفت یو بوسه وحشتناک دیبه موهام اورد و سرم رو عقب تر کش يا گهیفشار د..رولبش امد  يلبخند چندش اور.

...

حالم داشت ...پوست سرم سوخت  دیکش یانقدر موهام رو محکم م..بود  دهیفا ینم بتالش کردم خودم رو رها ک یچ هر

....کرده بود ریام گ نهینفس تو س...خورد  یبهم م

نبود انیحالم انقدر بد بود که اصال قابل ب...دادم تا باالخره ولم کرد  یدر امد و به زحمت به خودم تکون اشکم

دستش ...که بهش بسته بودم چسبوندم  یر نفرت بهش انداختم و خودم رو به ستونسرا ینگاه...تر شد  دیام شد هیگر

دست به من نزن کثافت هرزه:داد زدم یرو دراز کردکه اشکم رو پاك کنه که عصب

به حسابت برسم دیکه با یزودتر ازاون یبهتره مجبورم نکن: به صورتم زد و با خشم گفت یمحکم یلیس

بلند  دمیشن ینفسهاش رو م يصدا...کردم  هیردم و سرم رو گذاشتم روشون و اروم اروم گررو تو شکمم جمع ک زانوهام

بلند و مقطع بود

دنیکه اونا به توافق نرس یوقت يهات رو نگه دار برا هیگر-

نیخوایاز جونم م یچ... نیبکن يخوا یکار م یچ:رو بلند گردم  سرم

کامران به خاطر تو هم ... يتو برگه برنده شاهپور:خونسرد گفت یلیبهم انداخت و خ یقیرو کج کرد و نگاه عم گردنش
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...زرنگه اما هنوز ما رو نشناخته یلیکرده خ الیخ... دهیکه شده ادامه م

دم یشه قول م یم یقشنگ يباز:رو باال اورد و گونه ام رو ناز کرد و اروم گفت دستش

 نیا.. نینداشته باش يبا من کار...تو رو خدا:دمیبا بغض نال...دیرکت یدلم داشت م... ختیر یتند تند رو گونه هام م اشکام

ما تموم شده نیب زیبه خدا همه چ...نداره  یبه من ربط زایچ

دونمیمثل تو رو خوب م ییمن قدر دخترها...شه  ینم يزیچ..نترس :اهسته گفت یلیوخ دیرو پاك کرد و خند اشکم

شد رهیگوشه اتاق خ نشست و زانوهاشو بغل گرفت و به نیزم يرو

؟يهنوزم دوستش دار-

...تموم شده یهمه چ... یفهم یچرا نم...بگم  دیچند بار با-

...به خودش گرفت يمتفکر افهیجمع کرد و ق لباشو

...دیکش یم ریشده بود و سرم ت فیاز اندازه ضع شیاعصابم ب... نمیاش رو نب افهیق گهیرو بستم تا د چشمام

...نبود ينور چیه...مثل گذشته مثل االن... اهیس. .بود  کیتار درونم

...دمیفهم یداشتم م تازه

...گرم شدم.. تو قلبم روشن شد  يحس کردم نور..خدا رو صدا زدم  اروم

....نانیاطم...مثل باور داشتن  یحس...تو تنم پخش شد  یخوب حس

 ایبار با پو نیاول يکه برا ياون روز...مثل اون روز  یارامش..خوبم با هم هجوم اوردن و از درون ارومم کردن  خاطرات

من شرط رو باخته بودم ...امضا کرده بود  ایکه قراردادش رو پو یدوست...دوستانه  دارید نیاول...قرار نیاول...قرار داشتم 

...میزندگ راتییباختن شد شروع تغ نیو ا

....نبودم نجایاالن ا تا!!! افتاد یاتفاق م دیوقت نبا چیه دیکه شا یراتییتغ

....همون روز که دعوتش رو قبول کردم شرط رو باختم از
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به به چه دسته گل :در رو برام باز کرد و دستش رو تو چارچوب گذاشت و به سرتا پام نگاه کرد و با خنده گفت  ایپو

!یقشنگ

!ش؟یدید از کجا:کرده بودم رو دراوردم و با تعجب گفتم  مییرو که پشتم قا یگل دسته

زدم یم دیرو د ابونیاز پنجره داشتم خ:زد  یچشمک

!!یپسرها باش نجوریاز ا ادینم  بهت

از کدوم جور ؟؟:از ابروهاشو داد باال  یکی

بماند

نشد.. نمینه نه صبر کن بب-

هاتون بفهمن امروز خونه شما چه خبره؟ هیهمه همسا دیبا ایتو  امیب يد یاجازه م ایاقا پو الیخ یب-

کنه یاونم از نوع درخشانش همه نگاها رو به خودش جلب م میفقط ستاره دار نجای؟ما ا هیک گهید ایاقا پو-

بس کن تو رو خدا-

دیمنور فرمود...کنم  یخواهش م دیبفرمائ: رفت و اشاره کرد به داخل و گفت کنار

يخوشگل کرد یحساب: وگفت  دیدر رو که بست خند میهم وارد شد با

رم یهم غش و ضعف نم فتیتعر یاز خوش... ستمیجور مسائل حساس ن نیکن من به ااشتباه ن-

خلع سالحند فیانکار نکن همه دخترها در مقابل تعر-

نه همشون:زدم و رفتم سمت مبل و اروم گفتم  يپوزخند

باباش از پارو باال  پول... دینو قهیسل: چرخه گفت ینگاهم دور و بر خونه م دید یوقت نمیکنارم و تعارفم کرد بش امد

میروش و اجاره اش کرد تمیهم چندر غاز گذاش مونیبق...رهیم

برگشت ییچا ینیس کیبعد با  قهیرو مبل نشستم و اونم رفت تو اشپز خونه و چند دق من
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ان یبچه ها بعدا م...راحت باش -

راحتم..خوبه -

نفس ..داد  یتو خونه جوالن م ینیسکوت سنگ...رو کرداونم همون کار ... دمشیرو برداشتم و اروم اروم نوش يچا فنجون

و به خوردنم ادامه دادم دمیکش قیعم

!خب؟-

!خب؟-

؟ میشروع کن-

رو؟ یچ-

گهیدرس خوندن رو د-

؟ گهید یمونیم... يزیچ هیقبول فقط -

 ستین شیبرا ییکه جا هیطور میزندگ طیشرا یعنی...کنم  سکیتونم ر یمن اصال نم..با هم رو راست باشم  ایب ایپو نیبب-

گم یم یچ یفهمیم...

؟ میدر موردش حرف بزن يخوایم: گفت  یو به چشمام نگاه کردو با لحن گرم دیرو جلو کش خودش

...در مورد خودم حرف زدم یبود که با کس یبار ک نیامد اخر ینم ادمی...بودم  دهیبود رنگ توجه و محبت رو ند مدتها

دستم رو تو دستش  ایپو...تنها ينبود خودم بودم و خودم تنها  میتو زندگ يا گهیکس دوقت بود که جز خودم  یلیخ

...لدای:گرفت و صدام زد

االن نه... ایکنم پو یخواهش م:گفتم  يگرفته ا يانداختم و با صدا نیسرم رو پائ...به گلوم چنگ انداخت  یبیغر بغض

يهر جور تو بخوا:به دستم داد  یفیخف فشار

چه خبرا ؟ یراست: حنش شوخ شدو با خنده گفت ل کدفعهی
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یچیه یعنیباال انداختم که  شونه

اصال؟ يقصدش رو دار/ ؟ي؟نکرد يشوهر کرد-

هیشعار دخترها چ یدون یمگه نم: ام گرفت خنده

يبد لیادامه تحص يخوا یاها م: رو تو هوا باالبرد و گفت  انگشتش

بگم ؟ یچ-

...رو اگه هم نه که تقیبشم که حق یرتیغ ي خوایاگه م-

ان؟ یم یدوستات ک:وسط حرفش و گفتم  دمیپر

يخوایاگه م ایپاشو ب.. گهیدو سه ساعت د: نشست  نیکنار و زو زم دیجلومون رو کش زیم

رو دراوردم و گذاشتم جلوش ناتمیدفتر تمر...نشستم  نیرفتم رو به روش رو زم. رو برداشتم  فمیک

****

دفتر رو جمع  کدفعهیاخرش خودشم خسته شد و ... تمام مشکالتم رو حل کرد بایتقر ایپو گذشت و یاعتیدو سه  کی

دیکرد و پرتش کرد رو مبل و خودشم دراز مش

يجا سر من خراب کرد کی یمشکل داشت یدختر تو هم که هر چ... دیسرم ترک.. شیاخ: و گفت دیکش يبلند اه

واقعا ممنون.. يداد حیخوب توض یلیخ یول:گفتم  یو با خوشحال فمیوکت ختمیرو ر لمیدادم و وسا هیمبل تک ي هیپا به

يتاوانش رو بد دیپس حاال با:سرش  ریو دستش رو زد ز دیپهلو خواب به

بکنم ؟ دیکار با یچ یعنی

؟ میاهنگ شاد با هم بخون کی یهست: اشاره کرد و گفت لونمیو با ابرو به و دیرو باال کش سرش

دارم؟ هم يا گهیچاره د مگه

میبر:داد دستم و گفت  لونممیرو اورد و و تارشیبلند شد و رفت گ عیسر

 یخوب يراستش خواب ها: کردیم میرو تنظ تارشیو همونطور که گ دیخند...راستش رو بگو ...تو سرته  يچه نقشه ا-
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 یتو نم...صدات رو بشنوه  وامخیم...از تو براش گفتم ...اد  یداره هم م ویهمون که گفتم استد ایامشب ار... دمیبرات د

ییده واسه هم اوا یصدات جون م یدون

!!!يشلوغش کرد یلیخ-

اماده شو... حرف نباشه  االی-

؟ یبزن يخوا یم یحاال چ-

Cd خوب گوش بده نویا:داخل دستگاه گذاشت و گفت

 گهیگروه د کیظه بعدش شروع به خوندن کرد و چند لح یسیبه انگل يداشت و مرد یپخش شد اهنگ قشنگ یقیموس

همون اهنگ رو خوندند یمعن یبه فارس

...رو پخش کرد تا خوب ملکه ذهنم بشه یقیچند بار موس ایپو

؟يخب اماده ا-

میبر:شونه ام گذاشتم و با خنده گفتم  يرو رو لونیو

...بایز... الیس...اروم ... شهیمثل هم...و شروع کرد  دیخند اونم

بود تو صورتش  ختهینرم و حالت دارش ر يانداخته بود و موها نیسرش رو پائ...از در امده بود با اهنگ با پرو روحم

 دیتا نوبت به من رس...دادم یخوند ومن گوش م ینبود اون م ایدن نیانگار اصال تو ا...رو براش ساخته بود  یبیچهره غر.و

کننده شب بود و همون اندازه  یکه برام تداع یاهیس...گم شدم چشماش یاهیتو س گهیبار د کیچشماش رو باز کرد و 

....و مبهم زیاسرار ام

...درونم جا به جا شد يزیچ کی یول....افتاد  یاون لحظه چه اتفاق دونمینم

به خوندن میتو چشم هم شروع کرد چشم

((...ارمدوستت د...دوستت دارم...بزن ادیبخون عاشقانه کنارم فر..تو هم بخون ...با هر زبون  ایپس ب))
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چرا؟؟؟ دمینفهم...ساکت شدم  ییکهوی

....دیکشیم رونیچشماش داشت روحم رو ب اهیشب س انگار

سر  يزیچ کی...درونم افتاده بود  یاتفاق کی... ستیروح چند لحظه قبلم ن...روح  نیا دمیکه به خودم امدم د یوقت و

رمیبم نکهیشد مگه ا یمکه پاك ن ینقش...انگار روحم نقش برداشته بود ....جاش نبود 

****

....و برگشتم طرفش دمیباشند از جا پر دهیکه از خواب پر ییمثل ادمها...بهمن افکارم رو پاره کرد  لیموبا يصدا

در اورد بشیاش رو از ج یآهسته گوش یلیبه من انداخت و خ ینگاه کی اونم

االن نیچشم هم... دیشما بگ یهرچ...بله...بله اقا -

راهنشیپ بیرو قطع کرد و گذاشتش تو جاش  یگوش

...داد یو صدا م خوردیدندونهام بهم م... دمینگاهش ترس از

بود زنگ زد؟؟؟ یک یدونیم:زانو زد و گفت جلوم

نه یعنیترس سرم رو تکون دادم که  با

اشت از وحشت وا د میبگم قل يزیجرات نداشتم چ گهید...گفت  یچ یدونیشاهپور بود م:شد و دستهام رو باز کرد  خم

و بلندم کرد دیگردنم رو از پشت محکم چسب.... ستادیا یم ي

يا...يا-

...ستین یواسه تو خبر خوب:و بلند گفت واریداد سمت د هلم

زنم یم غیواال ج ایجلو ن...ایجلو ن:رو جلوم سد کردم و با ترس گفتم  دستام

 یصدات رو نم چکسیه نجایا...به حالت نداره  يا دهیفا یول... یکنیم یاتفاقا کار خوب:و صورتش رو خواروند  دیخند

دیکرد و بلند بلند خند یمکث....شنوه جز من و شاهپور و 

 يدوستش دار یتو رو جون هر ک: دمینال هیگر ونیو م دیبغضم ترک..افتاده بود تو تنم  يبد يسرما... دیلرزیهام م زانو
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یپرستیکه م یتو رو به هر ک...نداشته باش  يبا من کار...

لبش اورد يو همون لبخند تهوع اور قبل رو رو ستادیا جلوم

...یلعنت يخوا یم یچ...کار کنم  یاخه چ..من ..من ... میما همکار بود...تو رو خدا ما -

انگار ..دست خودم نبود  دمیکه کش یغیج...و کشوندم وسط اتاق دیچیموهام رو دور دستش پ یو خشن عیحرکت سر با

وجودم با هم به صدا در امده بود تمام

افتاده بود  یمگه چه اتفاق..شده  یوحش نقدریا کدفعهیچرا  دمیفهمینم...سرم  يو خودشم امد باال نیزم يکرد رو پرتم

...یزخم یوحش وونیح هیشده بود مثل ..

کردمیکردم بهش التماس هم م یم هیکه گر يعقب و همونجور دمیکش نهایرو زم خودم

...زانتیتو رو به عز...تو رو خدا... یکه هست گهید یهر چ ای... نیشاه...همن اقا ب-

زدم غیو وحشت زده ج دمیخم شد که بازم خودم روعقبتر کش... دیشنیانگار صدام رو نم یول

کمک کنه یکی...کمک -

باشم دهیرس انیپابود که به نقطه  نیبرام مثل ا واریاون د...رو پشتم حس کردم  واریرفتم عقب که د انقدر

شد یتندش رو صورتم پخش م ينفسها...اش قفل شده بود  یبه خون نشسته و وحش يتو چشما چشمام

پلک بزنم یاز شدت ترس جرات نداشتم حت و

 ختمیریاز درون داشتم فرو م...دستش رو گذاشت رو شونه ام و محکم نگه ام داشت ..  میزدینفس نفس م مونییدوتا هر

اروم گوشه ..تونستم جم بخورم  ینم یامد حت یازم بر نم ياما کار....تمام وجودم بهم هشدار داد ....امد  صورتش جلو...

چشمام رو ببندم و  خواستیدلم م... مهیلحظه زندگ نیفکر کردم اخر هبهم دست داد ک يچنان حال بد....دیلبم رو بوس

....کرد دایادامه پ...اما نشد ...بازشون نکنم و همون لحظه عمرم تموم بشه گهید

 رویدونم اون همه ن ینم..زنانه ام به کار افتاد زهیکه غر...جدام کنه  واریرو دور پهلوهام انداخت و خواست از د دستهاش
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....کردمیداشتم باهش مقابله م یرو از کجا اوردم ول

 یم دایتو وجودم پ يتازه ا يرویزدم ن یکه م یغیبا هر ج دمیکش غیوار ج کیستریهام رو فرو کردم تو تنش و ه ناخن

....کردم

....که داشت مهارم کرد و محکم دستهام نگه داشت یتر بود با قدرت ياون قو اما

 ینم...امد جلو چشمم  يزیچ هیفقط ...ام  یبودم و االن چ یچ...ام  یچ..ام  یکه ک نیا..بردم  ادیرو از  زیلحظه همه چ اون

....یحلقه اتصالم به زندگ نیاخر...بود دمیام نیانگار اخر..عماق وجودم صداش زدم اما امد از ا...دونم چرا اون 

ایپو-

اون فراموش نشده بود ...کردم  یکه اشتباه فکر م دادیو حاال بهم نشون م کردمیبود که ازش فرار م یتلخ تیواقع نیا و

روح و قلبم هنوز در تصاحبش بود...

صورت بهمن  کهویکه  ارمیطاقت ب تونمیو کجا م یدونستم تا ک ینم... رمیلوش رو بگج کردمیم یسع رومیته مانده ن با

...لحظه بعدش پرت شد گوشه اتاق 1زد و يبلند ادیجمع شد و فر

...زدیکه افتاده بود به جون اش و به پهلو شکمش لگد م يبلند مرد يجز پاها.. دمید ینم يزیچ

رزخود ل يبه معنا دنیلرز... دیلرزیم بدنم

اتاق و زانوهام رو تو شکمم جمع کردم و دستهام رو گذاشتم رو گوشم و محکم فشار  یسه کنج دمیرمق خودم رو کش یب

دادم

گهیم یداره چ دمیفهم یکه امده بود کمکم که نم ياون مرد يدادها...بهمن  يها ادیفر يصدا... دیچیپیها تو سرم م صدا

....

....ارن شده بودم یکه نفس کم م ییم که مثل ادمهابلند و کشدار خود ينفسها يصدا یحت

قشنگ دوست داشتن ياز روزها...صدا از گذشته کی..اشنا يصدا کی....گهید يصدا کیو

...لدای... لدای-
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رو رو هم فشار دادم و محکمتر گوشام رو گرفتم چشمام

 يهمراهش صدا..ما دوباره جلو امد دست عقب رفت ا...بکشم  یگوش خراش غیرو شونه ام امد که باعث شد ج یدست

منم...زمینترس عز...اروم باش:گفت یلرزون

اونا رو پس زدم دیلرزیخودم که م يدستها دوباره جلو امدو من با دستها... دمید ینم يزیچ کردمینگاه م یهر چ اما

و فکم  خوردیدونهام رو هم مدن...انگار لحظه اخر عمرم بود ...شدن  یبدنم در حال متالش يکردم تمام سلول ها یم حس

خودشون راه باز کرده بودند يگردنم برا ياشکهام رو... دیلرز یم

لدای... نیمنو بب...منو نگاه کن... لدای: دمیرو بازم شن صدا

....ایپو...ایپو:دست خودم باشه دوباره صداش زدم نکهیبعد بدون ا...ولم کن...ولم کن:دمینال هیهق هق گر نیب

هر چقدر خواستم تقال کنم و خودم رو رها کنم ..کرد  ریخودش اس نیجلو امد و شونه هام رو گرفت و منو بدستها  همون

اون دستها میتسل...شدم  میپس تسل....برام نمونده بود که باهش مقاومت کنم  یتوان گهید...نشد 

گهینگام کن د... مونمیبه خدا پش...نگام کن ..منم ...لدای:اشناش کنار گوشم زمزمه کرد  يصدا

کرد یاش که داشت نگام م یمشک يلرزون چشم ها يمردمک ها...شدم  رهیرو باال بردم و به صاحب اون دستها خ سرم

....انتها یشب ب کی به

...ییایپو هیچقدر شب: که دست خودم نبود اروم گفتم  يخنده ا.. دمیخند

لدایخودمم ... زمیخودمم عز:اش  نهیکرد و سرم رو گذاشت رو س بغلم

چنگ زدم تو پهلوش و ...داشتم  اجیهم دلخوش بودم بهش احت یامد اما من به همون شوخ یم یبه نظر شوخ نکهیا با

خودم محکم تو اغوشش فشردم

اش فشار دادم و  نهیسرم رو به س...بلندم کرد  نیپاهام و از زم ریدستش رو انداخت ز...اروم باش ...تموم شد  گهید-

 ادیب یدوباره همون کابوس لعنت...دوباره شروع بشه  زیلحظه رهاش کنم همه چ کیاگه  دمیترسیم...چشمام بستم 
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داشتم اجیبهش احت میتو زندگ يا گهیپناه تر از هر وقت د یاون لحظه ب...سراغم

****

است ایو دستم تو دست پو دمیتخت خواب يرو دمیشد به خودم که امدم د یکجا من رو برد و چ دمینفهم

...بود ایپو...اما بود ..شد خودش باشه  یباورم نم..شدم  رهیخ بهش

دشیدستم رو باال اورد و اروم بوس...عشقم بود  يروز کیچهره اشنا که  همون

شدیکرد مظلوم م یم هیگر یچقدر وقت..شده بودن سیخ چشماش

شده بود رهیشب پر از حرف به نگاهم خ کی...شب بارون خورده کیمثل  چشماش

...لدای-

حس  کی...تو قلبم به جوشش افتاد  یحس...هم نه  شناختمشیهم م..بود  بهیبرام غر ییجورا کی...نگاهش کردم  منگ

چشمام رو بستم وپتو رو ... دمیلرز یداغ شدم اما هنوز م...گرمم شد ... یروز سرد زمستون کیتو  يبخار يمثل گرما

...ام زار زدم یماندگ رو ضعف و دقبل  قهیبه حال چند دق ریروم و اون ز دمیکش

چهارم فصل

((روح و زرده یتو ب یتک درخت سبز عشقم ب...قصه هام قصه درد ...چه سرده  یتو زندگ یب))

اما من تو همون ...تو اتاق نبود  ينور چیه میدادیکه دستمون بود و تکونشون م یبود و جز چند تا شمع کیجا تار همه

گرمش داشت روح سرگردون و  يکه روم دوخته شده بود و با صدا ینگاه... نمینگاهش رو بب برق تونستمیهم م یکیتار

کردیپناهم رو اروم م یب

((غروب سردم ینیبب یستین...عاشقت نبودم  یکاشک... سوزمیدارم از عشقت م))

ته بودم بهش که نشس يمن همون گوشه ا یول...سوت و کف بچه ها پشت سرش هوا رفت يش که تموم شد صدا شعر

 قیتشو يانداخته بود و برا نیسرش رو پائ... شد  یم دهینور شمع سهراب د ریکه ز یموندم به صورت معصوم رهیخ
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دارم غرق چهره اش شده  یفهمه که االن چه حال یو نم ستیمتوجه ام ن نکهیومن راحت از ا دادیبچه ها سر تکون م يها

واقعا خودم بودم ... دمیاز خودم خجالت کش...قلبم از درد مچاله شد ... دیلحظه روم ثابت شد و خند کیبودم که نگاهش 

شدم و هر وقت هم  یتاب م یب دنشید يبرا هایچرا تازگ...امد  یداشت سرم م ییبال ش؟؟؟؟چهیچند ماه پ لدایهمون 

...شد و دهنم خشک یم دیضربان قلبم شد دمشید یمکه 

؟؟؟يدار یزنت شده چه احساس گهید نایکه ش سهراب االن...حاال وقت اعتراف کردن -

 یم يدارم لحظه شمار:به خودش گرفت و گفت یطانیش ي افهیصورتش و ق يشمعش رو باال اورد و گرفت جلو سهراب

....نیکنم که شما ها زودتر بر

ایداد و خورد تو صورت پو یپرتقال جلوش رو پرت کرد طرف سهراب که اونم جا خال دینو

تو واکنچشا... يهو-

- رو ادم کنه ایح یسهراب ب نیا دیبا یکی یول... ایشرمنده داش پو-

مثل تو؟؟؟ یکیبشه ؟بشم  یادم بشم که چ: سهراب با خنده گفت -

زد  یمحکم یخودش پس گردن ایدرون بشقابش رو برداشت و خواست پرتش کنه طرف سهراب که پو بیس دینو-

ش کردمزحمت نکش من ادم:پس کله سهراب و گفت

کنم یات جبران م يداماد...قربانت :زد و با دهن پر گفت بشیبه س يو گاز گنده ا دیخند دینو

هست؟؟ یحاال ک: گفت دیمال یهمونطور که پس کله اش رو م سهراب

خوام به افتخار دونوگل خندان بخونم یم نیپاشو برو ور دل زنت بش:پا سهراب يزد رو ایپو

که سهراب  گرفتیداشت ضرب م ایپو...و دستش رو انداخت دور شونه هاش  نایشکنار  دیخودش رو کش سهراب

...اتاق پنهان شدن یکیتو تار نایشمعش رو خاموش کرد و خودش و ش

دمید..دمید:و محکم زد رو پاش و گفت دیخند دبلندینو
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!!داشت جار زدن يدیکه د يدید...کهیمرت يریحناق بگ... دمیدرد و مرض د:بهش گفت یعصبان سهراب

..آآ.. ایب ستیبابا دوست داشتن که گناه ن... یشیم یچرا عصبان...حاال سهراب جان  هیچ-

بود خوش به حال عروس خانوم نیریبه چه ش: دیرو بوس اایشد و صورت پو خم

؟!انهی یش یخفه م...کوفت :محکم زد پس سرش و گفت ایپو

نه... ادین مایتا س...نه -

کجاس مگه؟-

االنه برمبگرده..طرفا  نیه روتون رفته همگالب ب-

دستش رو گرفت و نشوندش کنار خودش و مثل سهراب شمعش رو  يهم فور دینو...امد  مایتا باالخره س دندیخند همه

میکنیاعالم م میستیها ترسو ن یما مثل بعض:خاموش کرد و بلند گفت

ت همه ارزومندان بکنهخدا قسم:ادامه داد يبا لحن طنز یو بعد از مکث کوتاه دیخند

رفتندیم سهیهم ر هیانداخت و بق یم یمتلک هی یشد هر ک ییو غوغا دندیهمه از خنده ترک گهیکه گفت د نویا

 میدور هم جشن بگبر یخودمون یلیرو خ نایسهراب و ش یتا عروس میدور هم جمع شده بود یمیصم يشب دوستها اون

...ایمشترك سهراب و پو يها باهش اشنا شده بودم و چندتا از دوستا یگکه تاز ایو ار مایو س دیو نو ایمن و پو...

 یگوش م خوندیداشت م ایکه پو يبایبه شعر اروم و ز یو همه درسکوت قشنگ میه شمع ها رو روشن کرده بود دوبار

 يلبخند  یمعن...که همون موقع سرش رو گذاشته بود رو شونه و سهراب  نایلحظه رفت رو ش کی ينگاهم برا... میکرد

...کدومشون چیهم ه دیحسادت شا ای تیدونستم لبخند رضا ینم...دونستم  یکه رو لبم امد رو نم

نور  خوندیخودش داشت م يچشماش رو بسته بود و سرش رو خم کرده بود و تو حال و هوا..نگاه کردم  ایبه پو دوباره

رو  يباز کیامدند انگار  یدر م گهیبه حالت د یز حالتا هیانداخته بود و با هر حرکت سرش سا هیشمع رو صورتش سا

...رمز الود يباز کی...براه انداخته بودند 
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 دایها به قلبم پا گذاشته بود مجال جوالن پ یکه تازگ یبار اجازه دادم حس نیاول يرو اروم رو هم فشار دادم و برا پلکهام

....کنه

که  کمی...من تو حال خودم فقط در سکوت نگاهش کردم یولکردند  قشیتشو یکه تموم شد بچه ها حساب شعرش

حس کردم چشمام ...شد  يجور هیکه رو لبش بود اروم اروم محو شد و نگاهش  يلبخند...شد  رهیگذشت اونم بهم خ

تو  کیانداختم و با ک نیکه دارم بفهمه سرم پائ یاز درونم و حس يزیچ نکهیاز ترس ا زنهیم ادیداره اسرار درونم رو فر

بشقابم خودم رو سرگرم کردم

و خودشون رو مشغول کردند يگوشه ا کیهم رفتن  هیچراغها رو روشن کرد و بق دینو

 اوردیکرد و بهم فشار م یم ینیتو گلوم سنگ یبغض بزرگ...تو بشقابم بودم  کیذره ک کیهمون  ریکه هنوز درگ منم

رو  یحضور غم يشاد نیقلب خوشحال بودم اما درع میاز صم يو سهرا نایش يبرا نکهیبود ؟با ا یچ لشینمب دونم دل...

کردمیتو وجودم حس م

...خونمیمن خوب م-

رونشوننده تا اون نفهمه چه  يزیکردم چهره ام چ یسع... دمیامده کنارم نشسته و نفهم ایپو دمیرو بلند کردم و د رمی

درونم به پا شده ییغوغا

دستت درد نکنه يخوندقشنگ  یلیاره خ...دونستمیکه م نویا-

!!گمیاهنگ رو که نم-

گفت یبهم م یبگم چ يخوایم...نگاهت رو گفتم:سرش رو جلو اورد و اروم گفت...مات نگاهش کردم -

حس ها رو داشت با هم سراغم امد نیاز ا یکه رنگ يا گهید يزیو هر چ ایشرم و ح..داغ شدم..کردم  هول

نبود يزیچون چ...نه چون -

!مشیاریبه زبون ب ستیالزم ن گهیچون خودمم همون حس رو دارم پس د.. گمینم...باشه:ر اروم زمزمه کردهمانطو-
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همه لغت ها و عکس  یمعن...کنم  هیگر ایکار کنم بخندم  یچ دیدونستم با ینم...تو قلبم فرو شد  يزیچ کیحرفش  از

...العملها از ذهنم پاك شد ه بود

شدم رهینگاهم قفل شده بود خبه چشماش که تو  اریاخت یب

اونجا ...افتاد انیتو وجودم به جر اتیح هیباهش سر و کار داشتم مثل ما نمدتیکه تو ا بهیهمون حس آشنا اما غر دوباره

 نیو ا...هم نبود يزیراه گر چیشده بودم و ه رشیبخوام درگ نکهیبدون ا...ستیفرار کردن ممکن ن دمیبود که فهم

...ختیریبه جونم م رو ياظطراب و ترس ناشناخته ا ینیریش نیدر ع تیواقع

...از توان و تحمل من نتریسنگ یلیخ...بود  ینیسنگ حس

 کی...شد  یبکنم و خودم رو نجات بدم اما نم يزودتر کار دیدونستم که با یم...شدم  یاون همه فشار داشتم له م ریز

...بعد اشک يچشمام سوخت و لحظه ا...ه بود اروم سر باز کرد کرد ریکه تو گلوم گ یبغض...شدیاز درون مانعم م يزیچ

...میکجا هست... میهست یچ... میهست یک میفراموش کرد ییدوتا... دیاشکهام خند دنیبا د ایپو

...رو شونه اش گذاشت و دستش رو فرو برد تو موهام سرم

برد فکر  یفرو م یرنیریروم روحم رو در خلسه شکه داشت ارو م ا یبه اون حس...رو بستم و فقط به اون لحظه  چشمام

شب وروزم و نه کمبود  یینه تنها...برام مهم نبود یچیه گهید...رهیکردم و اجازه دادم تمام روح و جانم رو دربر بگ

...يو توجه پدر يمحبت مادر

...اون حس..شده بود اون لحظه  زیچ همه

....دو..من ... لدای-

!!شود یم کینتخان رما ایبه به پو-

بود و دستش رو به کمرش زده بود  ستادهیجلومون ا دینو...فاصله گرفتم  ایمثل جن زده ها از پو دینو يصدا دنیبا شن-

دهن باز کنه و من رو تو  نیزم خواستیدلم م..شدم تمونیعیتازه متوجه وض...کرد ینگاهمون م يدار یو با لبخند معن
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...خودش پنهان کنه

 گهیتود:گفت .  دیشده با حرص چنگال تو بشقاب من رو بردات و پرت کرد طرف نو یعصبان یوم بودحسابکه معل ایپو

یهست يچه جور جونور

شه  ینم شیکار گهیاشکال نداره د..نیکه شما ها هم هوس کرد نمیب یم: دیداد و غش غش خند یجاخال عیهم سر دینو

یبسوزه پدر عاشق...کرد 

و دوباره از نو.... ایپو... ایپو:گفت  یو م دیخندیون داد و برگشت سمت بچه ها اما هنوز مرو توهوا برامون تک دستش

که از شانسش خورد پس کله اش و دادش هوار  دیجلودستم رو برداشت و پرت کرد سمت نو يجعبه دستمال کاغذ ایپو

رفت

؟یزن یهوا م یچرا ب!!!هو _

...يزدیم دیهوا د یتو هم ب نکهیا يبرا

دمیلوت م:نگاه کرد و گفت ایبه پو ضیو با غ دیپشت گردنش رو مال دینو

دهنت رو وا کن يتو جرات دار-

شه یلنگه کفشت هم جا م....رو  زشیسا يدید:هم دهنش رو باز کرد و گفت دینو-

خواره ها یتنت م دینو-

ادیعزت ز...برا امشبم بسه  گهینه د...قربون اقا-

داد یاورد و دست تکون م یما دوتا شکلک در م يشد و از اونجا برا میاونها قا یقاطرفت سمت بچه ها و  عیسر-

****

....لدای

حدس  تونستمیم یحت...بدم  صیحرکاتش رو تشخ تونستمیچشمام بسته بود اما خوب م...شد دهیرو موهام کش دستش

و ...و موهام رو کنا زد  میشونیش امد رو پدست..لحظه ها رو قبال تجربه کرده بودم  نیتمام ا.. هیچ شیبزنم حرکت بعد
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...ام نشست یشونیپ يرو يزیدل انگ يچند لحظه بعد گرما

تموم شد و  شیکه سالها پ ییایرو... امیب رونیقشنگ ب يایخواستم بازشون کنم و از اون رو ینم...هنوز بسته بود  چشمام

برنگشت گهید

چشمات رو باز کن...يداریدونم ب یم... لدای-

دور و  یکیکه قبال خواب بودم و تار دمیاالن فهم ایبوده  کیتار نقدریا يداریب شهیهم یعنی!!!!بودم یکیمن که تو تار اما

...دمیبرم رو ند

پر ...پر نفوذ ...اهیس...چشماش امد جلو نظرم ریان تصو کی...شهیهمون لحن حزن دار هم...صداش بغض داشت ...لدای-

...از رمز وراز

کردمیگونه ام حس م يدستش رو رو يگرما-

- من ... یازم متنفر باش يدونم حق دار  یم.....با خاطراتمون...سر کردم  التیسالها با خ نیتما ا...دلم برات تنگ شده -

خودم تو چشمات  گهید کباریاما بذار ...عشق قشنگ تو رو نداشت  اقتیکه ل فیکث وونیح کی... وونمیح هی گهیاالن د

....نمیبب

((..محکم بود اما پر از التماس...لحنش عوض شد ((لدای-

پشت پلکم از گوشه چشمم سر خورد يقطره از اشکها کی...ام گرفت هیچشمام بسته بود اما گر نکهیا با

 يخودش از گوشه چشمم راه باز کرد و رفت ال ياون قطره مزاحم برا...کرد  یم ینیباره اتاق رو قلبم سنگ می سکوت

موهام

...گهیقطره د کیو باز ...سکوت بازم

...منو ببخش-

صدا  یب...رفته  ایپو دمیاروم چشمام رو باز کردم و د...عمر کیاندازه  دیشا... یطوالن یلیسکوت خ کی...سکوت دوباره
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....شهیمثل هم..

 دیکه با ياز اون مقدارعمرش کوتاهتر  یقشنگ و خوب زیکه هر چ یچه قانون نیواقعا چرا؟؟ت...چرا میوقت نفهم چیه

 یافته که همه اون خوش یم یاتفاق کی یمز مزه کن تیحضورش رو تو زندگ ینیریو ش یبهش عادت کن يا یتا م...باشه 

باهم محو بشه ییبایو ز

کس تر شدم یب...کس  یو من ب...شد  دهیدرهم تن یرو بفهمم همه چ یطعم خوشبخت خواستمیکه م ییتو روزها درست

...کوتاهه؟؟؟ نقدریا یخوش زندگ يچرا سهم من از روزها نکهیا.. میسوال زندگ نیبتریود غرشده ب نیا

****

 میکه تو زندگ يا هیسا نیبه اخر... کردمیام که رو تخت افتاده بود نگاه م چارهیبودم و به عمو ب ستادهیاccuشهیش پشت

و جود داشت

تا اورژانس .. دیلرزیرسوندمش تمام تنم م مارستانیه جور به بشده بود و چ یکه شب قبل چه حال امدیم ادمیوقت  هر

....ژهیو يبه بخش مراقبتها دیاخرشم که کارش کش..صد بار مردم و زنده شدم  دیرس

 یکش م ییچشم رو هم نذاشته بودم و اعصابم با هر صدا شبیاز د دادیام مثل پپتک توسرم صدا م یزنگ گوش يصدا

دندیکشیسرم روم تو يامد انگار داشتند رگها

بله-

...سالم بر شب چله خودم-

چند  يمن رو برا يشده بود که غمها دایواقعا پ یکیانگار ...تونم ینم گهیحس کردم د دمیتا صداش رو شن...بود  ایپو

رس اون دور از دست الیخ هی...بود  الیخ هی نیاما نه ا...استراحت کنم کمیلحظه از رو شونه ام برداره و نگه داره تا من 

 یگوش یدهن يدستم رو...داد یغرورم بهم اجازه نم یعنی کردمیم وهجل فیجلوش ضع دینبا..دیفهم یم يزیدچینبا

ام انقدر تنگ  نهیس ایشد  یام جا نم نهیتو س گهیبزرگ شده بود که د یلیدونم دلم خ ینم.. دمیکش یقیگرفتم و نفس عم

...گوشت جا نداشت کهیت هیاون  يشده بود که برا
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...لدایالو -

؟؟یخوب...ایسالم پو-

شد کرد ینم شیکار گهید یول دیلرزیم صدام

!!؟یستیخوب ن یلیتو خ نکهیمثل ا یمن خوبم ول-

هق  يدهنم گرفتم تا صدا يدستم رو جلو... ارمیدوام ب تونستمینم گهید نیاز ا شتریرو محکم بهم فشار دادم ب چشمام

چهینپ یهق ارومم تو گش

افتاده یاقلدا؟؟؟اتفی-

دادیکه بهم ارامش م ییگرما...رو داشت  یدوست داشتن يمردد و نگران بود اما هنوز همون گرما لحنش

....ـــــــایپو-

 یتماس رو قطع کردم و به سمت خروج...ام بلند شد  هیگر يو صدا دیبغضم ترک..عاقبت شکستم ...نشد  گهید

...دمیدو مارستانیب

 شیبابا هم دو هفته پ... ییبودم درست بعداز همون شب کذا دهیماه بود که مامانم رو ند 3از  ترشیب..تنها...بودم  تنها

و شوهرش هم  قیشقا... نهیبرسه و تاج محل روبب شیبچگ يشهره جونش رو برده بود سفر هند تا زن جوونش به ارزو

هست و مراقب همه  شهیهم لدای...ت هس لدایراحت بود که  الشونیو خ گذروندندیکه دوران خوش ماه عسل شون رو م

پدر اون یحت... زهیچ

و اون  نیوصله اضافه به ا کیمثل  نکهیاز خودم متنفر شدم ا ز ا...ام  یبیو غر یکس یب يبرا...خودم سوخت  يبرا دلم

...یمتیاخه به چه ق...خواستم باشم یم یبودم و به هر جون کندن دهیچسب

محو بشم  خواستیکردم دلم م ینشسته بودم و داشتم به تمام غم و غصه هام فکر م مارستانیداخل محوظه ب مکتین رو

تموم شم...پنهان بشم ...
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 گهیپشت خط جز اون کس د یحدس بزنم ک تونستمیم...ام بلند شد و رشته افکارم رو پاره کرد  یزنگ گوش يصدا بازم

کشهیم نفس ایدن نیهم تو ا لدایبه اسم  يباشه موجود ادشینبود که  يا

 یتو گوش اینگران پو يصدا...سبز ر و فشار دادم ...دکمه قرمز  يشدم و به جا مونیاما پش...رد تماس  يرفت رو انگشتم

شده دختر؟؟؟؟ یچ... یکنیچرا قطع م...لدای...الو:دیچیپ

!!!یفهمیم...خسته ام ...خسته شدم گهید:دمیو عجز نال یدرماندگ با

؟؟؟ییشده؟؟؟تو االن کجا یچ-

...مرده شور خونه ایقبرستون ... مارستانیکجا باشم ب کنهیهم م یمگه فرق-

شده؟؟ یچ نمیمثل ادم حرف بزن بب-

راحت شد التیخ... مارستانمیب-

؟؟يتصادف کرد هیحالت خوبه؟؟؟چ-

بذار به حال خودم باشم!!!ولم کن -

/؟؟یمارستانیفقط بگو کدوم ب...يتو بخوا یهر چ...باشه-

****

 دهیبه صورت رنگ پر uو cحروف نیو از ب ستادمیا شهیپشت ش.عمو هنوز تو همون حال بود ...بودم تو بخش  برگشته

شابداون تنها هم ...بود و محبت کرده بود دهیبهم رس شتریاز پدر خودم ب ضشیبا اون قلب مر...شدم  رهیحالش خ یو ب

بازم اشک که راه ...چسبوندم شهیام رو به ش یشونیپ...م بود همموجود زنده براش م کیبود که هنوز من به عنوان  یخون

امد باال سر  یوقت شبید...دیچیدکتر اورژانس تو سرم پ يصدا...یبدون راهنمائ...بدون اجازه ... کردیم دایخودش رو پ

داروهاشو کجاست؟؟؟:دیسوال پرس کیفقط  شیدیعمو و تو اون حال د

 دایتو داروخونه پ...رو گرفته  نایدامادمون ا:بش رو نشون دکتر دادم و گفتمقل يقرصها یخبر قوط یکه از همه جا ب منم

..نکرده بود
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..یخواد بگ ینم دونمیم...دیو بعد رفت از دالل خر:وسط حرفم دیپر یرو ازم گرفت و عصبان یقوط

 یمن نه ازش سر در م کردند که ییافتادن رو عمو و کارها یینگاه کرد و به همکارش اشاره کرد و دوتا قیدق قرصهارو

و بفهمم نمیاوردم و نه تحملش رو داشتم که بب

قرصها دست  نیکنند ا یفکر نم نهایدونم ا یمن نم:گفتیلب م ریکه ز دمیشنیدکتر اورژانس رو م يغر غرها يصدا

خانواده خودشونم ممکنه برسه

اصال خونواده ندارن دیشا:کرد و گفت میرو تنظ ژنیماسک اکس ارشیدست

دونمینم رنیجلو شون رو بگ خوانیم یک...دالر رو عشق...گور باباشون  گنیالبد م...ستیبراشون مهم ن مدیشا

!!!قرص هاش که درسته مال قلبه..دکتر  يشده اقا یچ-

دختر جون یاره مال قلب هست اماتقلب:زد  يپوزخند

....یتقلب... یتقلب...تو سرم صدا داد و چند بار تکرار شد  یتقلب واژه

اشناش رو  يبرگشتم و چهره ...اورد  رونیسر و ته ام ب یکه رو شو نه ام نشست من رو از اعماق افکار ب یدست يگرما

شونه ام  يکه رو ياما فشار...قابل باور بود ریحضورش برام غ... نمیب یکردم دارم خواب م الیاول خ...دمیپشت سرم د

هم حس کردم ...هزار جور حس باهم سراغم امد ..اونجا بود  واقعا ایپو... ستمیکه خواب ن فهموندیبهم م کردمیحس م

ستمیو هم گر دمیهم خند...هم ذوق کردم و هم شکستم...شدم ریخوشحالم و هم تحق

 چیه گهید..بشم  یخواستم خال یفقط م...کردم  هیخودم رو در اغوشش انداختم و بلند بلند گر یشرم چیبدون ه نباریا

....بود دهیرو خوب فهم نیداشتم و اون ا اجیبهش احت...مهم نبود يا گهید زیچ

****

نگاه  مارستانیمحوطه ب دهیسر به فلک کش يو بدون حرف به درختها میبود که کنار هم نشسته بود یساعت کی

نزده بودم  یحرف نکهیبا ا...نگفته بودم  ایچند وقته به پو نیو تمام اتفاقات ا شبید ياز ماجراها يزیهنوز چ...میکردیم

 کیهمون  يکرد رو برا یم ینیکه رو قلب سنگ ییها غم ییحضورش به تنها..سبک شده بودم يندیاما به طرز خوشا
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واقعا برام بس بود...ساعت بدون دغدغه و غصه برام بس بود کی نیهم..ساعت محو کرده بود 

مصرف رو  کباری وانیل...برگشت  يچا وانیو دوتا ل ینیس هیبعد با  قهیو چند دق مارستانیب ایبلندشد و رفت سمت تر ایپو

...خلقت نیو قوان ایهم با دن دیشا...با خودم  دیدونم شا یرو نم شیکنم با ک يلج باز خواستمیداغ بود اما م..داد دستم 

میوقتش که در مورد ش حرف بزن یکنیفکر نم-

شده بود انگار جواب  رهیاش خ يچا وانیبه ل يود و طورچهره اش درهم فرو رفته ب..رو بلندکردم و نگاهش کردم سرم

رو اون تو نوشته بودند یاضیمعادله ر نیمهمتر

االن نه.... نه

حل  يزیچ یاگه حرف نزن ؟؟؟مثالیپس ک:امد  یو کالفه م یشد به نظر عصب رهیسرش رو باال گرفت و بهم خ عیسر

 یهمه چ.. یحاال که چ.. یدختر خلقت نیتر يتو قو! ؟؟قبولیتهس يقو یلیخ نکهی؟ا یثابت کن يخوا یرو م یچ!!!شه؟؟یم

درست شد

یساکت ش شهیم-

یخفه شدم اما اخرش که چ...ایب...شهیدرست م یباسکوت من همه چ-

به کمک دارم اجیاحت...فقط...من خوبم:لحن مرتعش و لرزونم جواب دادم با

؟؟ یبکن يخوایم کاریچ-

موند یاماه حدالقل حسرت نگفتنش به دلم نم... دونستمیم...بود  دهیفا یب گفتنش

کنم یوصلم زندگ ییکجورایکه بهشون  ییجدا ازهمه اونها خوامیم-

!يدختر هیتو ..عقلت کجا رفته ...حماقت محض نیا-

حالم از همه :هم تلمبارشده بود با هم فوران کرد  يتا اون لحظه رو یهرچ... دیدرونم زبانه کش یقابل کنترل ریغ خشم

بگن کدوم کار عاقالنه است و کدوم نه خوانیکه مدام م ییمردها..خورهیردها بهم مم
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؟؟؟يخوایم یپس چ:مثل من داد زد بایتقر اونم

عاقالنه است رو انجام  کنمیکه خودم فکر م ياون کار..بشه خوامیکه من م يزیهم که شده اون چ کباری يبرا خوامیم-

بدم

؟؟يفکرکرد یزنیم يکه دار ییبه حرفا-

!یدون ینم یچیتو ه:رو بهش کردم و اروم گفتم پشتم

دم کمکت کنم یقول م...بگو تا بدونم ...خب -

 نیریدست پسر بچه کوچولوش رو گرفته بود و با دل خوش به ش یکه زن جوان یبه انتها محوطه دوخته شد جائ نگاهم

بود که نصف  یبستن هیاش  گهیو دست دزن بود  يدست پسر بچه تو دستها هی..داد  یبچه اش گوش م يها یزبون

شاب شده بود شتریب

!!!اند دهیاون ها هم سفت بهش چسب:لب گفتم ریز

؟؟یبه چ-

کنهیو دار ه نگام م ستادهیبغل دستم ا دمیبرگشتم و د... دمیرو از کنار گوشم شن صداش

!!!رو دارهواقعا ارزشش  یعنی...یبه زندگ:و گفتم دمیزدم و خودم رو کنار کش یتلخ لبخند

تو چته؟؟-

ربات  هیشدم ... شهیاما اونم نم شهیهم يبخوابم برا خوامیم... شهیاما نم...نفس بکشم  خوامیم..فقط خسته شدم  یچیه-

رمیم یچرا نم..یپس ک...رهیبخوابه تا بم...بخوره .. کشهینفس م یحت هیکه با کنترل بق

 ياراد ریافعال غ نیکوچکتر یحت...انتخاب  کی ایتو دن زین همه چبدو نویدونم مشکل تو چبه؟اما ا یمن نم لدای نیبب-

رو مالمت نکن گرانید نقدریپس ا.. زنهیکه ازمون سر م

وقت حق انتخاب نداشتم چیمن ه-
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قبول کرد ینیریشده رو با ش لیداد و به اجبار به ادم تحم رشونییتغ شهیرو هم که نم ییزهایشه چ یباور کن م-

گوشه اش جمع شده  کیچپه شده بود و  ینیتو س يچا وانیل..کون دادم و برگشتم سر جام نشستم تاسف سرم رو ت با

بود

 یم دیمسببش بودن و من با گرانیکه د ییقبول کردن اتفاق ها..بوده  نیفقط هم یکارمن تو زندگ...دونمیم-

ینیریاونم با ش:انداختم و به طعنه ادامه دادم نیسرم رو پائ...رفتمشیپذ

 تونستینم گهیشده بود و د سیافتاده بود و بالهاش خ ینیکه توس يبه زنبور..بود  ینینگاهش تو س.. ستادیه روم اب رو

...بپره

زنبور  کیاز خودم بدم امد از ...افتاده بود داشت  ریکه توش گ یتیش حکم اعتراضش رو به وضع زیو زیبلندو يصدا

!!!گرفته بودم یکمتر بودم که تا حاال الل مون

کنهیم رییتغ یزود همه چ یلیخ... مونینم یشکل باق کیتا ابد به  یچیه:گفت یکه م دمیرو شن ایاروم و مطمئن پو يصدا

 يبرا...کردم محکم باشم  یسع...امد  یزنبور هنوز م زیو زیو يصدا...رو باال بردم و نگاهم رو به چشماش دوختم  سرم

خواستم نقش داشته باشم میبار تو زندگ نیاول

االن شروع بشه نیاز هم رییاون تغ خوامیمن م:گفتم مصمم

فقط ..خودم باشم  خوامیفقط م...کشم ینم گهید... ایکمکم کم پو:ندشیتا بتونه بب ختمیام رو در نگاهم ر یدرماندگ تمام

؟؟؟یتونیم...گرانینه د خوادیخودم من باشم که م

پنجم فصل

..خوابم برده یک دمیاصال نفهم...چشمام رو باز کردم  آروم

 دیلرز یشونه هاش م..رده بود  واریهر دوتا دستاش رو به د... ستادهیپشت به من رو به پنجره اتاق ا دمیو د برگشتم

 ایمتزلزل بود  نقدریا شهیهم یعنی...دیلرزیحاال داشت م شدمیو اروم م ذاشتمیسرم رو روش م یزمان کیکه  يشونه ها...
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؟؟؟ بود دشیجد یزندگ ریتاث نیا

 يزیکردن چ هیاما مگه با گر...که از دست رفته بود زار بزنم و خودم رو سبک کنم  ییبه حال همه روزها خواستیم دلم

توش  میکه هنوز داشت یاونم تو باتالق میغرق شده بود مونیهردوتا... میراهمون رو انتخاب کرده بود کرد؟؟؟مایم رییتغ

...میزدیدست و پا م

به لب زد و امد کنارم رو تخت نشست یلبخند محزون...چشماش قرمز شده بود..کرد  سمتم و نگام برگشت

بار غرق شب  نیاخر يمونده برا یتو فرصت باق خواستمیم...دونستم چه قدر وقت دارم ینم...نداشتم که بگم  یحرف

تنگ شده بود یلیدلم برات خ:دستم رو تو دستش گرفت و گفت...نگاهش بشم  کیتار

دمیکردم بازم تو تصوراتم صداش رو شن الیم گفت که خارو انقدر

نگاه اونم افتاد رو دستهامون و متوجه ..که مثل گذشته تو هم قفل شده بود  ییرو دستها..سر خورد  نیبه پائ نگاهم

چشماش رو بست هیچند ثان يصورتش در هم رفت و برا...دور مچ هام شد  یدگیبر

رومهار کنم کردیکه تو گلوم داشت خفه ام م یکردم بغض بزرگ یو سع دمیکش رونیرو از تو دستاش ب دستم

...ندارم گهیرو د دیجد يباز نیطاقت ا....کار کنم یچ...ایخدا:ناله گفت با

که همون لحظه از چشمم سر خورده بود رو  یروم رو برگردوندم تا قطره اشک...پر از درد بود پر از التماس نگاهش

بود  دهیفا یعشق رو بزنم ب نیتنه ا کردمیتموم شده بود اما هرچقدر تالش م یقت بود که همه جو یلیخ نکهیبا ا...نهینب

خوان؟یم یاونا از من چ:به خودم مسلط شدم و گفتم..هاش تا اعماق روحم نفوذ کرده بود  شهیچون ر

همه اش به خاطر منه نایا...خوان  ینم يزیاز تو چ:جواب داد نهیو پر از ک اروم

؟يمهم شد نقدریتا حاال ا یاز ک:نگاش کردم  ریتحق با

...دونم ینم...دونم  ینم:زد و سرش رو با تاسف تکون داد يپوزخند

!!!بکنم تونستمیکار م یاما مگه من چ دمیشنیکمک خواستن رو م ادینگاهم کرد از نگاهش فر مظلومانه
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نداره یراه نجات چیکه ه يتو لجن زار...لدایغرق شدم -

کنم تینشد همراه نباریا متاسفم که-

دیکش ير وگذاشت رو صورنش و اه بلند  دستاش

دستاش رو  یوقت...روحم پنهان کنم  یخواستم تمام اعواطف و احساساتم رو پشت ماسک سرد و ب یسکوت کردم م منم

در  شتریهر لحظه بابروهاش ..بودم  دهیشده بود که تا حاال ازش ند يجور...کرده بود  رییاورد حالت چهره اش تغ نیپائ

بهم انداخت و اهسته  یقینگاه عم...زده بود رونیکرد ارواره هاش بیکه به دندونهاش وارد م ياز فشار....رفت یهم فرو م

يبر دیکه شده با يهر طور..يبر نجایاز ا دیبا:اما محکم گفت

اونو رو هدر  يمام زحمتهات يخوا یم یعنی..داشت  يا گهینظر د دتیاما پدر جد:در جواب زدم و گفتم يپوزخند

!!؟يبد

کنم دایپ یراه هیتا  یشه خفه ش یم:داد زد ضیکرد و با غ يقروچه ا دندون

کنم دایپ یراه هیتا  یخفه ش شهیم-

 شهیمنم که هم...نه صال چرا تو ..نشوندم  اهیبچه گانه ات به خاك س يتو واون حماقتها...يریکه بم نهیتنها راهش ا-

هام يدور و بر ینکبت و بدبخت هیاضافه بودم و ما

و به صورتش دست  زدیمدام به موهاش چنگ م...از روز تخت بلند شد و در اتاق شروع به راه رفتن کرد  یعصب ایپو

احساس ضعف و  يبدجور...کنم  یدلم رو سر اون خال يتمام عقده ها خواستیدلم م...با نگاه دنبالش کردم ...دیکشیم

حسها بود نیاون مسبب او در نظرم  کردمیحقارت م

گمیم کیرو تبر دتیاسم جد یراست:گفتم  يزیلحن تمسخر ام با

شد رهیو بهم خ ستادیا

که نرفته رها بودنم رو از تو دارم ادتی يبود قهیتو انتخاب اسم خوش سل شهیهم...یاسم قشنگ!!!! کامران-
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کردیام م ینگاهش بدتر عصب و اون دمیفهمیسکوتش رو نم یمعن...موند  رهیحرف همونطور بهم خ یب

؟یاز خودت دفاع کن شهیروت نم ایرفته  ادتیحرف زدن ... هیچ-

يفرق کرد:زد و گفت يخند پوز

 يتو هم مسببش بود...اره فرق کردم :گفتم  ادیبرداشتم و با فر زیاتش گر گرفتم و به سمتش خ ریخاکستر از ز مثل

رو تحمل کردم یچه جهنم یبفهم یتونیم.. دمیکش یچند سال چ نیا یدونیم...به روزم امد یکه نرفته چ ادتی...

هیشوهر خوب ایآر...گهیعشق د هی..شغل خوب...دیجد یزندگ...تو که بد نشد  يبرا-

که تو  یزندگ... ونمیرو به اون مد میهمه زندگ...دمهیعشق جد...هیشوهر خوب... یاره لعنت:زدم ادیتو دلم فر نهیتمام ک با

....يتو نابودش کرد...دشیدیبه لجن کش

مهم !!!من برات مهم بود ندهیو ا یاصال زندگ:پام چنگ زدم و ادامه دادم يبه پتو رو.. ختیریمهابا رو صورتم م یب اشکهام

ادیبه سرم م یبود که با اون کارات چ

به من انداخت  یاهنگاه کوت...در اورد و گذاشت گوشه لبش  بشیاز ج يگاریس یو به اروم دیکش يو صدا دار قیعم نفس

داد رونیازش گرفت و دودش رو با حرص ب یقیرو روشن کرد و کام عم گارشیس..

يتو هم فرق کرد:اشاره کردم و به طعنه گفتم گاریس به

چند لحظه چشماش رو بست يبرا...رو رو لبش گذاشت  گارشیزد و دوباره س يشخندین

کار کنه یچ خوادیم دونهیبود انگار م يجور هینگاهش ....شده بود  يبازشون کرد صورتش جد یوقت

 یتونیم..ببرم  نجایتو رو از ا دیاالن فقط با...حرفها وقت هست  نیا يبرا:گفت ینیاروم و پائ يقدم امد جلو و با صدا چند

؟یبهم اعتماد کن گهید کباری

لدا؟یبار  نیاخر يبرا:شد رهیبه چشمام خ میتخت نشست و مستق يرو

که  یکس...یابونیدختر خ هیبشم به  لیکه بهت اعتماد کردم باعث شد تبد يبار نیاخر:دم و گفتمرو پاك کر اشکهام
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..من چقدر تنهام یتیدونسیم یتوکه بهتر از هرکس یاخه لعنت....جا رو نداشت  چیه

که  يتمام اون مدت من تو اون جهنم دره با عذاب وجدان از کار:رو گذاشت رو شونه ام و اروم فشارش داد دستش

...که االن هستم اما یبه کثافت دمیشد که رس یبهت بگم چ خوامینم...کردمیاز حال و روز تو سر م یکرده بودم و نگران

به خاطر گذشته  لدای:ادامه داد یانداخته بود رو محو کرد و با ارامش ساختگ هیکه رو صورتش سا یکرد و اثار خشم مکث

به  یچ ستیو گرنه معلوم ن يبر نجایاز ا دیتو با...بهم اعتماد کن  ایخاطر آراصال به ...ات ندهیبه خاطر ا...قشنگمون

ادیسرت م

 الیخ....رو فراموش کردم زیلحظه همه چ کی يبرا...زدیاشک توش برق م يو حلقه ها دیلرزیچشماش م يمردمکها

شب پز از  کیاون روز بعد از ...بهش پناه اوردم  اوری یکس و ب یکه ب يبه گذشته به همون روز میبرگشت ییکردم دوتا

...نجاتم داد دیکشیکه انتظارم رو م يروز هیو س یو از بدبخت دیوحشت و ترس اون بود که به دادم رس

وقت تموم نشده بود چیه یعنی...تموم نشده  یچیبر عکس تصوراتم ه دمیو فهم....مثل اون روز . دیدوباره لرز قلبم

ستیفرصت جبران ن شهیاما هم...خطا یب...بدون اشتباه... میاز اول شروع کنرو  زیشد همه چ یکاش م:کردم  آرزو

...زمیمتاسفم عز-

بلند به زبون اوردم يبازم افکارم رو با صدا دمیصداش فهم دنیشن با

خودم ياز تو برا شتریو ب... ایمنم متاسفم پو:زدم ادیشدم و ته دلم فر رهیاعماق نگاهش خ به

؟يبهم اعتماد دار-

 یاز اعتماد ب ایمن و پو نکهیمگه نه ا شناختمشیدرست نم گهیبود که د يواژه ا...اعتماد...جنگ به راه افتاده بود  ونمدر

 گهیبار د هی تونستمیحاال چطور م.. میاعتماد کردن شده بود یقربان ئمونیدوتا نکهیمگه نه ا... میروز افتاد نیجامون به ا

باز کنم میو زندگبراش ت ییواژه فکر کنم و جا نیبه ا

هر دو ...و موندن مردد دنیپر نیو ب ستادهیبودم که لب پرتگاه ا یمختلف به جونم چنگ انداخت مثل ادم يحسها انواع
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!!!که کدوم دردناکتره دونهیبراش حکم مرگ رو داره اماخودش هم نم

...دمیتر من هم پر ياز درجا زدن قو دنیکه شوق پر شهیمثل هم ا

م؟یکار کن یچ دیبا:دادم و اروم گفتم رونیرو ب حبس شده ام نفس

سر ...دندیانبوه به داخل اتاق سرك کش يشاخه ها...به سمت پنجره رفت و دو تا درش رو کامل باز کرد  عیسر ایپو

و منتظر بمونم پس بلندشدم و رفتم  نمیاروم بش تونستمینم....رو نگاه کرد نیشاخه ها رو شکست و تا کمر خم شد و پائ

 کی... نمیبب يزیداد چ یپر و درهم درختان روبه رو پنجره هم اجازه نم يشاخه ها میدونستم کجائ ینم...ت سرش پش

منو رو  نانیبرگشت و نگام کرد حس کردم اونم اطم...امد یم یبه نظر عصب...شدم رهیخ ایپو مرخیو به ن ستادمیگوشه ا

دارم مانیبهت ا:رو لبم نشوندم و اروم گفتم يلبخند محو خوادیم

؟یترس یکه نم ياز بلند...خوبه :نداده بودند نیکه تا اون لحظه بهش اجازه نفس کشد یمثل کس دیکش یقیعم نفس

رو تجربه کردم يبه مراتب وحشتناکتر از ترس از بلند ییزهایدو روز چ نیا-

...دیمن با...به خاطر منه  نهایکه همه ا دونمیم...متاسفم-

ببر نجایفقط من رو از ا...فقط ...نگو  یچیه...کنمیخواهش م اینه پو-

 انیکه در وجودم به جر یجانیه...نبودم  یطیشرا نیتا به حال تو همچ....ش رو تکون داد و رفت لبه پنجره نشست  سر

 ایپو... ختنیتو معده ام اب جوش ر کردمیحس م..بود  دهیرس تینها یانگار حرارت بدنم به ب...انیقابل ب ریافتاده بود غ

درهم و انبود درختها بهش اجازه  يگشت اما شاخه ها  یدست م يو اونجا دنبال جا وارید غهیرفت رو ت اطیبا احت

ازادانه حرکت کنه دادندکهینم

باغ  هیکه پنجره اش رو به  میمرتفع بود یلیساختمون خ هی يما تو طبقه باال...کردم  یابیرو ارز میکه توش بود یتیموقع

 دهیبود که تا به حال در عمرم د یمکان نیباتریز ذاشتمیپا به انجا م يا گهید طیقطعا اگه در شرا... شدیانتها باز م یب

قبرستون رو  کیکه برام حکم  یجنگل....نبود  زیو هم انگ کیجنگل تار هیجز  يزیچ طیشرا نیاما حاال و تو ا....بودم
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زنده ازش خارج بشم تونمیدونستم م یداشت و نم

...انهی

..لدای ریدستم رو بگ:رو به سمتم دراز کرد و صدام زد ستشد

....بود ادیز یلیهول کردم ارتفاعمون خ...شد  یته دلم خال..پامون نگاه کردم  ریز به

اما جرات نداشتم قدم از قدم بردام...بازم صدام زد  ایپو...به جونم افتاد  دیترد

بشه داشونیزودباش االن که پ-

انگشتام رو محکم فشار ...دادم و دستش رو گرفتم  یبه خودم جرات....و اون کابوس دهشتناك افتادم  چند ساعت قبل ادی

 يحاال پات رو بذار جا..خوبه :دادیدرونش م يلرزانش خبر از غوغا ياما صدا...بهم انداخت  یبخش نانیداد و نگاه اطم

نجایا..من  يپا

و توجه ام رو به طول  زدیانگار ارتفاع زبون باز کرده بود و مدام صدام م شدیپام نگاه نکنم اما نم نیبه پائ کردمیم یسع

کردیوحشتناکش جلب م

دارم نانیمن بهت اطم یتونیتو م...لدایرو نگاه نکن  نیپائ-

که  کردمیثابت م دیبا....و نازك  کیبار غهیاون ت يرو واریپام رو گذاشتم لبه د هیرو محکم به دندون گرفتم و  لبم

....ایهم به خودم هم به پو تونمیم

....ام رو هم بذارم که در اتاق با شدت باز شد گهید يرو محکم کردم وخواستم پا پام

...بذارم رونیقبرستون ب نیپا ازا تونمیم کردمیبهمم فهموند که چقدر احمقانه و ساده لوحانه فکر م ایدست پو فشار

...درشت امدن تو اتاق یلیو دوتا مرد خ شاهپور

و  دیشاهپور بلند خند..تکون بخورم  تونستمیپنجره و اتاق مونده بودم و نم نیمجسمه ب هیتنم خشک شده بود مثل  مامت

هم امدن سمت ما گهیداد و اون دوتا مرد د هیرفت کنار کمد و بهش تک
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رو تحمل  گهید يباز هیتوان نداشتم  گهید...رو فشار دادم  ایرو تودستم واردکردم و محکم دست پو رومین تمام

نبود یترسناك تموم شدن يباز نیاما انگار ا...خواستم تجربه وحشتناکم با بهمن دوباره تکرار بشه  ینم...کنم

شاهپور يو پرتش کردن جلو پا دنیرو باال کش ایو بعدش هم پو دنیخشونت من رو به داخل اتاق کش با

کالف سر  نیقرار رخ بده و ا يدیچه اتفاق جد نمیدم ببگوشه خودم رو جمع کردم و منتظر بو هی دهیخرگوش ترس مثل

کنهیم دایدر گم تا کجا ادامه پ

...من يرو ایو از پو رفتیم ایپو يشاهپور مدام از من رو نگاه

که قبول  نویبود ا ياحمقانه و اماتور یلیکه ازت انتظارش رو داشتم اما روش ات خ يرو کرد يهمون کار قایبگم دق دیبا-

؟يدار

رو بلندکرد  ادشیفر يبه شکمش زد و صدا یاز اون مردها لگد محکم یکیزد و روش رو برگردوند که  يپوزخند ایپو

اون لگد به من نخورده بود اما دردش تو تمام وجودم پخش شد نکهیبا ا..

من  يجواب محبتها نیا...است  گهیقانون ما احترام گذاشتن به همد نیدادم که اول ادیبه شماها  شهیمن هم-

!!!که یفهمینبود م یات االن در کنارته لطف کم یمیعش قد نکهیا...ستین

دار شده بود دانیشاهپور بود که م يحرف بزنه و به جاش صدا تونستیاز درد مچاله شده بود و نم ایپو

تنها بذاره گرویهمد یمشکل نیبا کوچکتر نکهیپشت هم باشه نه ا دیخانواده با... میخانواده ا کیما-

 دهیبر دهیبا لحن بر.. زدیم یرگیاش متورم شده بود و رنگ صورتش به ت ین شویرو پ يرگها...گردنش رو باال اورد  ایوپ

...یهست یفیادم کث یلیخ:گفت يا

تونستم  ینم...بود يصحنه درد اور... دمیدادکش ایمنم همراه پو نباریبه پهلوش زد و ا يا گهیلگدد کلیدرشت ه مرد

....تحملش کنم

نداره يباز نیبه ا یربط چیاون ه:دیبه زحت نال ایپو
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افتاد یاتفاق نم نیوقت ا چیه يکردیمن رو گوش م يو حرفها يبود یپسر خوب شهیاگه مثل هم...هیبودنش به خاطر تو-

 دستش هیبود که  ایتمام حواسم اون لحظه به پو گنیم یکه چ اوردمیبه حرفاشون گوش بدم و نه سر در م خواستمیم نه

دادیشکمش فشار م ياش رو رو گهیمشت کرده بود و دست د نیزم يرو رو

کرده؟ رییتغ يزیچ یکنیفکر م...يکرد الیخ یچ-

من مطمئنم... کنهیقطعا م-

 یبهش چنگ بندازه تا ادم خوادیم یکیدفاع بودم که هر لحظه  یشکار ب هی هیشب شتریب...بهم انداخت  يتند شاهپورنگاه

ارندارهو راه فر دهیکه ترس

فرو کردم تا  واریکنم خودم رو تو د یقالب ته خواستمیاز ترس م...مرد امد سمت من یکیحرکت گردن شاهپور اون  با

 یباشه لعنت:بلند شد  ایپو ادیفر يهنوز چند قدم مونده بود که صدا...بود دهیفا یمنو توخودش جا بده اما ب وارید دیشا

منه ياما بدون بعدش نوبت باز...قبول ...

از  شهیمن هم»هنوز کامل خارج نشده بود که برگشت و گفت...سر داد و به سمت در رفت  يقهقه نفرت بار شاهپور

.یامده کام یجسارتت خوشم م

.ادامه داد ينطوریا شهیتا کجا م یکنیفکر م-

!ببرش...که الزم باشه  یتا وقت:گفت يجد یلیو خ ایبرگشت سمت پو شاهپور

وقت بخت با من  چیبرده بشه من نباشم اما همانطور که ه دیکه با يزیچ کردمیم ه؟ارزویببرش چمنظورش از  دمینفهم

...بار هم قرعه به نام خودم افتاد نینبود ا اری

رو صدازدم ایو با التماس پو دمیخودم رد عقب کش.... دیخم شد و بازوم رو محکم چسب مرد

!!!ایپو-

...داد ینشون نم یعکس العمل چیشده بود و ه رهیاون در سکوت فقط به شاهپور خ اما
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رو صدا زدم ایدستم وارد کرد و منم متعاقب اون حرکت از ته دل پو هی يمرد دور بازم حلقه شد و فشار بد يانگشتها

نبود  ینگاه نگاه نیا...اش رو بفهمم  یمعن تونستمینم... دمیاز برق نگاهش ترس...لحظه برگشت و نگاهم کرد  کی يبرا

نبود که پناه من باشه ییایپو گهیاون د....و بهش دل باخته بودم  شناختمیم که

همراه شاهپور و اون دوتا از اتاق ...کنده شدم  نیکه اون مرد داشت حصار مقاومتم در هم شکست و از زم یقدرت با

بود بهیاون مرد غر ياما من تا لحظه اخر نگاهم پشت سرم رو میرفت رونیب

****

وهم  یکیرفت و اتاق تو تار نیاز ب کردیپام رو روشن م يهم که جلو ينور کذرهیشتم قفل کردند همون رو که پ در

فرو رفت ياور

جلو  یچند قدم اطیدستام رو جلوتر از بدنم باال اوردم و اروم و با احت.. دیقدم جلوتر رو د کی شدیبود که نم کیتار انقدر

...نیدم زمکرد و خور ریگ یبه چ دونمیرفتم که پام نم

 یقسمت يرو دمیدستم رو کش...فرو شد تو ساق پام و بعد از چند لحظه پاچه شلوارم گرم شد  يزیت زیچ هیکردم  حس

شکسته هارو  شهیش يزیو ت دمیکنارم کش ينهایام رو هم رو زم گهیدست د...شد سیکف دستم خ... سوختیاز پام که م

پوستم لمس کردم ریز

فشار .. نایادم کور و ناب هیشده بودم ....کردم  هیزدم و سرم رو گذاشتم رو پام و بلند بلند گر يبلند غیج یشدت ناتوان از

بود تمیاز ظرف شتریب یلیدو روز تحمل کرده بودم خ نیکه ا یعصب

...اد یزنها خوشم نم هیگر يوقت از صدا چیه-

و جمع و جور کردم و سرم رو دور و برم خودم ر...جونم رو به لرزه انداخت  دمیکه شن يمردونه و زنگ دار يصدا

شبه اجسام داخل اتاق رو  تونستمیعادت کرده بود و م یکیچشمام به تار نکهیبا ا...کنم دایگردوندم تا صاحب صدا رو پ

نکرده بودم دایبدم اما هنوز اون مرد رو پ صیتشخ

جرقه کوتاه که  کیخش خش و  يداو بعدش ص دیچند سال طول کش هیشب شتریکه ب يچند لحظه ا..لحظه سکوت  چند
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که از رقص نور چوب  يا هیسا...صورتش و صاحب صدا رو شناختم  يافتاد رو تینور شعله کبر... دمیرو به روم د

رو صورتش افتاده بود چهره اش رو ترسناکتر کرد تیکبر

...لدایسلـــــــــــــــام :و با لبخند گفت دیرو روشن کرد و خودش رو جلو کش گارشیس بهمن

خاموش  تیکبر...رو تو گوشت دستم فرو کردم و خواستم اب دهنم رو قورت بدم اما دهنم خشک خشک بود  ناخنم

 ریکه ز يگاریتند س يو بو دمیدیاز وجود بهمن رو جلوم م یحاال فقط شبه...پنهان شد  یکیتار زدریشد و دوباره همه چ

کردمیام حس م ینیب

دستم رو عقبتر از .... خوردمیکه اون اطراف بود بر م یاما مدام به اجسام دمیقب کشصدا خودم رو عقب ع یو ب اروم

مثل جعبه و کارتون اطرافم رو گرفته بود یاجسام.. کنمیکار م یرو لمس کردم تا بفهمم دارم چ نیخودم گذاشتم و زم

یکنیکار م یاونجا چ يتو دار-

 گهید...شده بود  یتموم احساساتم باهم قاط... دمیکشنفس هم ن گهید یحت...نکردم  یحرکت گهیشدم د خشک

باهم دارند یدوتا چه فرق نیا ای هیو وحشت چ هیترس چ دونستمینم

 نجایا یکه ک دهیفهم گهیفکر کنم کامران د... هیتنب کیهم  دیشا ای...بود  يباز هیاتفاق امروز فقط ... یبترس ستیالزم ن-

...سیرئ

اما ...ناخنم  ریرفت ز ینرم يها زیچ...دستم چنگ زدم  ریسرد ز نیرو جمع کردم و به زمدو تا از جعبه ها خودم  نیب

بهمن بود که مهم شده  يفقط صدا...ناخنم داشتم  ریکه ز یبیو نه به حس غر کردمیاون لحظه نه به سوزش پام فکر م

...فتهیممکنه ب یاالن چه اتفاق نکهیبود و ا

ارمیخبرها رو برات م ياگه بخوا...حفظ ظاهر کرد ایجلو ار دیخره باباال... ویاستد رمیفردا م یراست-

...زود قطع شد و ناله جاش رو گرفت یلیخنده بلندش خ يصدا

ارمیرو سرش درم شیحرومزاده تالف...کنهیتمام تنم درد م..لعنت بهت -
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اگه بگم  کنهیحتما باور نم...بدم  ایار ها به يکبود نیدر مورد ا یحیبه نظرت فردا چه توض:کرد و ادامه داد یکوتاه سرفه

يزدیم غیکه خوب ج ؟صبحیحرف بزن يخوایتو نم....اخ...تصادف کردم ؟؟

انداخت نیاتاق طن يقرن امد تا صدام از گلو خارج شد و در فضا  کینظرم  به

...نیکاره ا یچ...شماها -

دهیکه شنخنده اش بهم فهموند  يگفتم اما صدا یباشه چ دهینبودم فهم مطمئن

نباشه اول اونه  یبه هر حال هرچ...تو خطرناکتر باشم  يایاز پو کنمیفکر نم!!!ازمن؟؟خداوندا/؟؟ يدیتو ترس-

رسمیکار اخر خودم حسابش رو م نیکارش تمومه بعد ا گهیهرچند د....بعدمن

 هیپا دنیخراش کش گوش يصدا هیو بعد از چند ثان دیشن شدیرو م نشیسنگ يقدم ها يفقط صدا...ساکت شد  بهمن

..کف اتاق يها کیرو موزائ یصندل يها

رو محکم فشار دادم و چشمام رو بستم گوشهام

فصل کتک بخورم و هزار  هی يحاضر بودم روز...همون خونه مامان  یحت...برگردم خونه  خواستمیم...بسم بود  گهید

رونیجهنم برم ب نیبشنوم اما از ا نیجون توه

...اگر صد درجه هم بدتر از قبل باشه یحت...بشم و برگردم به اون روزها  داریوس بکاب نیاز ا خواستمیم

سوال رو  نیهم ؟منميرو دار دنشیتحمل شن گنیجور مواقع م نیا شهیهم:اتاق رو پرکرد يبهمن دوباره فضا يصدا

...پرسمیازت م

رو بشنوم درست حرفاش ذاشتیتپش بلند قلبم نم يصدا.. نیشل شد و افتاد پائ دستهام

 یاونم کاف یحت ننیبیم... رسنیکه بهش م یکنن اما وقت دایرو پ قتیتا حق کننیم يوقتها آدما هر کار یبعض-

...ستیهم خوب ن شهیهم قتیحق دنیفهم یدونیم...نبوده

((...نداشتن ایتحمل داشتن ))
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 يرو گذرونده بودم اما حرفها یدردناک اتیتجرب...رو تحمل کرده بودم  يادیز يزایدونستم تا حاال چ یاش رو نم یمعن

...بودم دهیکه تا حاال د ییزهایبه مراتب وحشتناکتر و رعب اورتر از چ یمعن...دادیم يا گهید یبهمن معن

هم ممکنه؟؟؟ کتریتر و تار اهیس نیاز ا یعنی دمیخودم پرس از

ششم فصل

بود نیکس تر یخانواده ب داشتن پدر و مادر و نیکه در ع یادم نیکه مرد شدم تنها تر عمو

رفتم  یچند بار وقت یحت نمیروز بعد رو نب دیبزنم که خورش يشده بودم تو اون روزها حاضر بودم دست به هرکار ونهید

مانعم شد يمرموز يرویبا خودم بردم و تا گذاشتن رو رگ دستم اما هربار ن غیحموم ت

...ایپو یعنی....و ادامه دادن بود یدگحلقه اتصالم به زن نیمرموز همون اخر يرویاون ن دیشا

****

...هفت که تموم شد و همه رفتن خونه هاشون که خسرو امد دنبالم و من رو با خودش اورد خونه مامان مراسم

حاضر نشد از سفر هند و  رشیبردار پ نیمراسم تدف يخودم مهربونتر بود که برا يبود حداقل از بابا یمهربون مرد

!!!مراکشش بگذره

با قهر و  ییبعد اون شب کذا شیکه سه ماه پ يخونه ا...بستم و همراه خسرو ومامان رفتم خونشون  کیساك کوچ کی

اون  يعضو از اعضا هیاما نه مثل ...اما برگشتم...دوباره برگردم  هایزود نیبه ا کردمیو فکر نم رونیدعوا ازش امدم ب

سرپا  نکهیا يخواب بدن و چند وعده غذا برا يجا برا هیدارن بهش  فهیظکه اونا و يبلکه مثل در راه مانده ا...خانوداه 

....بمونه

که  يا نهیباور کنم صرفا فقط به خاطر ک تونستمینم یعنی...مامان رو با خودم بفهمم  بهیرفتار غر لیوقت نتونستم دل چیه

...حد با من بد شده باشه نیبعد از طالقش از بابا به دل گرفته تا ا

خبردارشده بود که عمو  نایش قیکماکان از طر...بود  دهیبه حداقل رس ایکه خونه مامان بودم ارتباطم با پو ییزهارو اون
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 شدیهم که نم طیتو اون شرا... دمشیند گهیاش شرکت کرد اما بعدش د میهم تو مراسم ترح کباری یفوت کرده و حت

کمرنگ و کمرنگتر شد بطمونپس خود به خود را.. میو درددل کن میباهم حرف بزن

موند ینم یباق ایحضور پو يبرا ییجا گهیو درشتم با عمو بود که د زیخاطرات ر ياداوری ریدرگ نقدریذهنم ا یطرف از

 یلیکار خ نیداشتم فکر کنم که البته ا رمیکه در کنار عمو پ یخوب يو به روزها نمیجا بش هیشب و روز  خواستیم دلم

بود یونگیامان دهم ممکن نبود چون به نظر م

****

 دیچون بعد ع رفتمیمدرسه که نم...شمار روزها از دستم در رفته بود ...سه هفته ایدوهفته  دونمیهفته گذشت نم چند

از اعراب نداشت درس  یمن محل يکه تو اون روزها يزیبودند که مثال درس بخونن امانتها چ لیها تعط یدانشگاه شیپ

 یکیو شبها تو تار خوردمیاز عمد غذا کم م...خودم رو فراموش کنم .خودم  خواستیمدلم ...کنکور بود يخوندن برا

از  رمیانتقام بگ خواستمیهم م دیشا... بردمیخودم لذت م دنیانگار از زجر کش.... زدمیزل م واریو به در و د شستمیم

که البته  شنیم هیتنب گرانیهام د دنیبا زجر کش کردمیحس م ییجورا کی... دونمیرو نم گرانشید ایخودم 

با ...و پرخاشگرشدن یچشمام و عصب يپا ينداشت جز الغر شدن روز به روز و کبود یکارهام حاصل نیا...شدندیمن

فراموش ...محو شده بود گهید ایپو...بود ندهیبه ا دیو ارزو مردن که تنها ام شدیاشک بود که همدمم م یاتفاق نیکوچکتر

شده بود

****

اون شب مامان دوباره شروع کرده بود به متلک انداختن و قلنبه گفتن به منو  دیکش کیبار يکار به جاشب  کیخره  باال

شام جواب به جوابش  زیخودش سر م يبرام مهم نبود هم پا یچیه گهیمنم که د...يکالنتر يماجرا یبابا و کالبد شکاف

رو ترك  زیم تید گوشه اشپزخونه و با عصبانبرنج رو پرت کر سیو د دیکش غیاخرش مامان ج...اوردمیکردم و کم ن

..دست به غذام بزنم رفتم تواتاقم نکهیمنم بدن ا...کرد

....ییهرجا...باشم جز اونجا  ییهرجا خواستمیم..تحمل نداشتم گهیروگرفتم د میتصم اونشب
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...نشستم و به انتظار موندم تا اون خونه جنگ زده در ارامش شب خاموش شد یکیتو تار انقدر

 رونیدوتا ساندوچ درست کردم و گذاشتم تو کوله ام و از خونه زدم ب یکیرو که داشتم و چند دست لباس و  یپول همه

مهم ...مهم نبود که خونه عمو رو فرو ختن و بابا هنوز از سفرش برنگشته ...رو نداشتم که برم اما برام مهم نبود  ییجا...

منو نشناسه و  چکسیبرم که ه ییجا خواستمیفقط م يبازداشتگاه کالنتر تو ای خوابمیپارك م مکتین ينبودکه شب رو رو

فقط و ققط خودم..خودم باشم 

که تا اون  ییزدم تو همه ارزوها و ارمانها...کردم  کیرو شل ریمنم اون ت..خالصم رو داشت  ریاونشبمون حکم ت يدعوا

!!!داشت اما ارامش نه تیسرپناه بود که امن هی دیشا...بودکه برام خونه ن ياز خونه ا...پس فرار کردم ...لحظه داشتم

****

من  يبرا ییجا چیکه ه يگم شده بودم تو شهر..کجام  دونستمیخودمم نم گهیکه د دمیویها د ابونیتو خ نقدریشب ا اون

نداشت

 خواستمیاما بازهم م...بود دهیو لباسم به تنم چسب کردیبودم پاهام ذوق ذوق م دهیاز بس دو...از دو گذشته بود ساعت

 هیاز سا یفرار کن حت گفتیبهم م يزیچ هیاما  کنهینم دامیپ یکس گهیکه د دونستمیم...انگار دنبالم کرده بودند ...بدوم

...خودت

و به  زدیچراغ قرمز چشمک م...شدم  رهیسر چهارراه خ یرانندگ ینشستم و به چراغ راهنمائ یخلوت و خال ابونیخ کنار

..و نه زرد شدیونده بود نه سبز مهمون حال م

...ستیا: گفتیو م دادیاون چراغ قرمز هم داشت بهم اخطار م یبود حت جالب

شده بود ریشدن د مونیپش يبرا گهید.....دادمیادامه م دیبا...ستمیبا خواستمیمن نم اما

سرم جلوم رو روشن کرده بود پشت  یفروش ینیریش ينور چراغ ها...ام رو تو بغلم گرفتم و سرم گذاشتم روش  کوله

 الیاحمق بودم که خ نقدریچرا ا دونمینم...تازه اولش بود  نایاما همه ا...خسته بودم...سردم بود گرسنه شده بودم...

!!!بودم يا گهیو دنبال راه د شهیکه حل نم دونستمیهم م دیاش ای شهیحل م یبا فرار کردن از خونه همه چ کردمیم
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دلم رو سر اون  يتمام عقده ها...و با حرص بهش گاز زدم  دمیکش رونیب فمیاز ک یچیمزاحمم ساندوفرار از افکار  يبرا

دمشیجویم نهیکردم و با ک یخال رینون و پن کهیت کی

تو حال و ... شدمیو اروم م شدیم یحرصم داشت خال...که فکم درد گرفته بود دادمیدندون هام رو محکم فشار م انقدر

رو  یمدل نیاخر نیبرگشتم و ماش..کرد ریلقمه تو گلوم گ...از سر چهارراه امد  يترمز بد يه صداخودم بودم ک يهوا

رو  ابونیتند بود تمام خ یلیخ یسیاهنگ انگل هیضبطش که  يصدا...امدیداشت به سمتم م یشیکه با حرکات نما دمید

تحت شعاع خودش قرار داده بود

 ابونیخ یکیکوله ام رو برداشتم و رفتم تو تار...کرد دنیر شروع به تند تپقلبم به صورت خودکا...به جونم افتاد ترس

دیکه دو تا پسر جوون بودن منو د نیماش ينهایاز سرنش یکیبود چون  ریاما د یفروش ینیریش يپشت ستون جلو

...دیرسیاهنگ به مراتب بلندتر به گوش م يبودند صدا گمیحاالکه نزد ستادیاب ا يکنارجو نیماش

گریبپر باال ج:رو کم کرد و گفت  یقیموس يکه پشت فرمون نشسته بود صدا يرپس

ناخن هام رو تو پارچه کوله ام فرو کرده بودم و دندونهام رو بهم ...دادیمغزم اصال فرمان نم...شده بود  خیم نیبه زم پاهام

...دادمیفشار م

!گهیبپر باال د...خوشگله یکنیچقدر ناز م-

شده  داریانگار که از خواب ب..بود یاورده بود کش دار و طوالن رونیب نیحاال سرش رو از پنجره ماشکه  یپسر دوم لحن

بشم یکیباهش  خواستمیم دیپشت ستون جمع کردم شا شتریخودم رو ب...باشه 

...افتادم یکردم و توچه هچل یچه غلط دمیشد تازه فهم ادهیپ نیاز ماش شونیکی یوقت

 ختمیتوان داشتم ر یچطور اما هرچ دمینفهم....دو خون همزمان باهش تو رگهام به جوشش افتادبهم دستور دا هوی مغزم

....دمیتو پاهام و دو

کنده شدن  غیج يفقط صدا....نفس رفتم کیو تا سر چهاراه  ابونیپشت سرم رو نگاه کنم رفتم تو خ نکهیا بدون
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بود  هودهیبودم ب عیکردم اما هرچقدر هم که سر شتریتم رو بسرع.....دمیشن ابونیاسفالت خ يرو از رو نیماش يکهایالست

که مدام چشمک  یهمون چراغ قرمز خراب ریدرست ز ردجلوم ترمز ک نشونیبودم سر چهارراه که ماش دهیتازه رس

 یم يقلبم داشت وا..شده بود ادهیپ نیاز ماش مهیاز اون پسراها که تا ن یکینور قرمز افتاده بود رو صورت ..زدیم

...ستادیا

شده بود جلو امد و چنگ زد به مانتوم و  ادهیکه همون که پ شهیم یچ نمیبودم و منتظر بودم بب ستادهیا يهمونجور

 یکاف هیخبر کردن بق يزدم اما درست به همون اندازه که توان من برا غیبا تمام وجودم ج...کشوندم سمت خودش

کمکم؟؟؟ ادیب خواستیم یقع شب کاون مو...بود دهیفا یب دمیهم که کش یغیج...نبود

 چیاگه ه دونستمیم...شده ادهیهم پ گهید یکیاون  دمیپسره و هولش دادم و برگشتم عقب که د نهیتو س دمیکوب فمیباک

با فرار کردنم  کردمیم الیقبل داشتم و خ قهیکه چند دق يبه افکار احمقانه ا... ادیبه سرم م یچ ستینکنم معلوم ن یغلط

 دمیفهمیداشت و تازه حاال م تیاگه ارامش نداشت حداقل امن یلعنت ونهاون خ دمیفکر کردم و فهم شهیت مدرس زیهمه چ

...مهم تر از ارامشه یلیخ تیکه امن

 یامد و من عقب م یاون جلو م...ستین یعیو معلوم بود تو حال طب خوردیتلو تلو م... دیامد جلو و به روم خند یدوم پسر

....ابونیکرد به لبه جدول و افتادم کف خ ریگرفتم که از پشت پام 

....وقت شب تنها باشه نیتو ا یدختر به خوشگل هی ستیخوب ن-

دستش رو سمتم دراز .... زدیحالم رو بهم م دادکهیم يبد يدهن پسره بو...بودم که اشکهام بند امده بود دهیترس انقدر

....میبکن یحال هی میبر ياینم:گفت يکرد و با لبخن چندش اور

فاصلمون ...ام بلند شدم یخودمم همراه کوله پشت... دشیبا کوله ام بزنم بهش که بندش رو محکم گرفت و کش خواستم

 دیرو کش فیبازم بند ک...دیچیدل و روده ام بهم پ...شدیتهوع اورش رو صورتم پخش م ينبود و نفسها شتریچند وجب ب

 ریکه منم به طور غ نیت ازادش بازوم رو گرفت و کشوندم سمت ماشبا دس...دمیرو کش فیو منم تقال کردم و خود ک
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....از خودم دفاع کردم و دستش رو گاز گرفتم ياراد

 نیرفتم و از ا ابونیبه سمت کوچه کنار خ...دمیتا جون داشتم دو...رو نه فیبازم رو ول کرد اما ک...دادش بلند شد يصدا

....نفسم بندامد و از پا افتادم گهیکه د دمیدو نقدریا...وچهکوچه به اون ک نیو از ا یبه اون فرع یفرع

منو  تونستینم شدیاز اونجا رد م یجلوم پر شمشاد بود و اگه کس...دادم  هیسردش تک واریخونه نشستم و به د هی کنار

کردم  یبستم و سعچشمامو ... دیلرزیدست و پام م... دمیکش قیزانوهام رو تو شکمم جمع کردم و چند تا نفس عم... نهیبب

 تینها..افتادم و اه از نهادم در امد  فمیک ادی.....امد جلو نظرم شیپ حظهاتفاق چند ل يکنم که صحنه ها مینفسهم رو تنظ

 کیوسط ...فقط خودم بودم و لباسام...نه پول داشتم و نه غذا  گهید.. کردیم ییحماقتم جلوم قد علم کرده بود و خودنما

...شباش پر مست و منگ و دزده مهیکه ن يتو شهر ابونیخ

یخواستینبود که خودت م یهمون نیمگه ا:زد  ادیتو سرم فر ییصدا....جا یب...کس یب..بودم تنها خودم

****

شاهپور  يادمها هیو بق ایاز پو ایاز خودم شروع کنم و از گذشته ام بگم  دیبرات بگم با قتیاز حق نکهیا يبرا دونمینم-

کار  یچ شهیحق ناحق شده م کیبرفرض هم که باشه مگه با ..حق ادمهاست؟ قتیحق یعنیه؟یچ قتیحق اصال به نظر تو...

 یعنی نیا میرو بخور هیکه حق بق میحق مون نا حق شده پس ما هم حق دار ییجورها هی مینجائیکه ا ییهمه ماها...کرد؟

 ادیدرسها رو با درد  نیمن ا...به کارشو پس تو زودتر دست خورنتیم یاگه گرگ نباش...یقاعده زندگ...قانون جنگل

گرگ بشم  هی ردادند چطو ادیاون جامعه به من  يکه توش بزرگ شدم و ادمها يجامعه ا قتیدر حق...یبا سخت..گرفتم 

...کنمینم یرو هم مخف هیاما گناه بق رمیتقص یبگم خودم ب خوامینم...مثل خودشون یکی...

 ي؟راستش رو بخوا میکاره ا یما چ نکهیامد ا ادمی ؟؟اهایبدون یخواستیم یتو چ...رو  حرفها نیول کن ا: دیبلند خند بلند

تو و  يایپو نیمثال هم رهیگیکه شاهپور م یماتیبه تصم گردهیبرم نیا... میکنیکار م یچ میدار قایدق میدونیما خودمونم نم

...خودمن ای گهیکار د هیو االن  کردیم گهیکار د هی شیما تا دو سه ماه پ یکام

بهمن رو به  گارینور قرمز رنگ س..به مانتوم  دمیبرداشتم و کفش رو مال نیدستم رو از رو زم...سوختیناخنم م ریز
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...سر و ته اش همچنان ادامه داشت یب يبود اما حرفها یخاموش

به مرور  يزیاما هر چ امدیبه مشام منم خوش نم لیاوا...ادیخوش نم یکه به مشام هر کس ییبو...داره  یخاص يکار ما بو-

...بکش قینفس عم هی؟؟یکنیتو بوش رو حس نم گمیم...مرگ يبو یحت...شهیم يادم عاد يزمان برا

!!!اش جا بده نهیاتاق رو با هم درون س يهمه هوا خواستیانگار م دیچیدر اتاق پ دیکه کش ينفس بلند يصدا

!!!يساکت موند نقدریا يتوخسته نشد نمیبب...هام یبچگ يارزوها...وروی..دالر يبو...داره  یخوب يبرام بو گهیاالن د-

بودم که بخوام همصحبش بشم يزیتر از اون چ جیبگم اما من گ يزیسکوت کرد تا من چ يا قهیدق چند

 ینیبیو حاال که سفارشمون رو اوردن م میرو داره که از قبل سفارشش داد ییغذا زیم تیهر کدوم از ماها حکا یزندگ-

 نجایفردا شب ا... رفتیم ادمیداشت  یراست!!! تهوع اور  يبو هیطعم مزخرف و  هیمورد عالقت بوده اما با  يغذاهمون 

تا به همه ثابت کنه هنوز اعتبار قبلش رو  دهیبار م هیهر چند سال  شاهپورکه  ییها  یاز اون مهمون... شهیبه پا م یامتیق

بگم خودت فردا  يزیمن چ ستیالزم ن گهید ينجوریا!!يبا ما اشنا شد یبچه وقت خو ینیبیم...يتو هم دعوت دار...داره

...یفهمیرو م زیشب همه چ

ن؟؟یشماها خالفکار:گفتم دیحبس کردم و با ترد نهیرو تو س نفسم

ادامه دادن دست به  يو برا میامد ایدن یهممون قاچاق...دختر جوون  میهمه ما خالفکار:دیقهقه زد بلند بلند خند بهمن

جور هیتو ...جور  هیمن ..میبا هم فرق ندار یلیدر عمل خ ینیبیم...پا قمار هیخودش  یاصال زندگ...میزنیمار مق

....ا؟؟؟؟اونمیپو-

 ياز کارتن ها یتونیبهت کرده باشم م یکمک نکهیا ياما برا...البته به وقتش یفهمیرو م یصبر داشته باش همه چ....اوهم-

يریسواالت رو بگ مقدار از جواب هیکنار دستت 

...رهیو با فاصله اش بهم فهموند که داره به سمت در م نیسنگ يقدم ها يصدا

شدم یاز همون کارتن ها مخف یکیو پشت  دمیرو عقب کش خودم
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...یکنیم دایپ یجالب يزایچ...بهشون بنداز ینگاه هیحتما ...من رفتم-

 هی یزندگ..صداش هنوز تو گوشم بود ...نفسم رو رها کردم ...رفتنش انگار هوا اتاق برگشت  با

...مرگ يبو...قمار..قمار.. .ایدن...ایپو...خالفکار....قمار

شده اش رو با ناخن هام پاره  يبه کارتن کنار دستم هجوم بردم و در چسب کار برهیگرسنه که به غذا حمله م هی مثل

رو لمس  یومینیمثل لفاف الم ییزهایبه بردم و چدستم رو داخل جع..به چشم امد  یبرق شئ براق یکیتو تار...کردم 

...شدم رهیبهش خ قیرو باال اوردم و دق شونیکی...کردم 

 یکه قاط یحساب نیماش هیمغزم شده بود ...رو بفهممم نمیبیرو که م يزیچ یتونستم معن ینم...يشده بودم انگار خنگ

...کنهیو جمعش جا به جا عمل م میکرده و ضرب و تقس

...مرگ يبو...مرگ يبو:خودم تکرار کردم يلب برا ریاخر بهمن رو ز ؟جمالت؟یچ یعنی

...شکستم یواقع يبه معنا...شکستم...که قلبم رو به درد اورد يصحنه ا..امد جلو چشمم  یمیصحنه قد کی

داروهاش :که دکتر اورژانس گفته بود یهمون شب...که عمو سکته کرد  یهمون شب...بود شیسال پ سه

یتقلب...یتقلب...تقلبی

 ياز اون جعبه ها یکی يافتاده بود ودرست رو نیزم يرو یکینور بار...قفل چشمام رو باز کردم  دنیچرخ يباصدا

...شده را روشن کرده بود نینفر

که  يدیدر اتاق با قژقژ باز شد و من در انتظار اتفاق جد..تا بفهمم چه خبره دمیخودم رو جلو کش...خشک شده بود بدنم

جهنم رخ بده نشستم نیر بود در روز سوم اقامتم در اقرا

که پشت در بود داخل شد یتا باالخره کس دیطول کش یکم

برسونمش همراه  یاصل ابونیکه بهمن ازم خواست تا خ يهمون روز...شناختمشیم...شدم  یحال هیاون دختر  دنید با

...همون مثال نامزدش...بهمن بود
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و  ستادیو خودش هم روبه روم ا یلعنت ياز همون جعبه ها یکی يرو گذاشت رو ینیس..بود  ینیس کیامد دستش  جلو

امدیبه نظر م دمشیکه د یبلندتر از دفعه اول یلیبود خ دهیالغر و کش...منم بهش چشم دوختم ...نگاهم کرد 

هستم میسالم من نس-

 يکنارم رو..حالم بهتر بود  کنهینم دمیتهد يبودم خطر دهیحاال که فهم..عضالتم رو شل کردم و راحت تر نشستم  یکمی

...نشست و زانوهاش رو تو شکمش جمع کرد نیزم

نمونده يباز نیبه تموم شدن ا يزیچ ینگران باش خوادیبهت سخت گذشته اما نم یلیدو سه روز خ نیکه ا دونمیم-

ارمیاطالعات به دست ب تونمیتا م خواستمیم..نگاهش کردم  فقط

که سرت  ییندادن بال ایتو انجام دادن  ياریاخت چیکه من ه یبدون خوامیم...اتفاق اون روز واقعا متاسفمبه خاطر  نیبب-

اوردم نداشتم

ادم ؟ يذاریتو چطور اسم خودت م:بهش گفتم ریتحق با

...یمثل کام.. یباش نجایا يمثل تو که مجبور...بفهم..مجبورم:گفت یانداخت و با اه طوالن نیرو پائ سرش

که تمام  یکثافت نیمسبب ا یوسط مقصره؟ک نیا یپس ک... نیدونیگناه م یهمتون خودتون رو ب...خره است مس-

رو بده؟ نیشد شونیرو که شماها باعث نابود ییها یجواب زندگ خوادیم یرو گرفته؟ک کلتونیه

هموز ...یدونینم یزندگ ياه ياز باز يزیچ... يبچه ا یلیتوهنوز خ:و دستش رو گذاشت رو پام و گفت دیتلخ خند مینس

تو !!بشن ییوونهایبه چه ح لیبزنن و تبد ییدست به چه کارها شنیزنده موندن مجبور م يوقتها ادمها برا یگاه یدونینم

یکدوم از ما باش چیه يجا یتونینم

نفس که شماها توش  يبهتر از لجن زار یلیمردن خ.. کشتمیاز شماها بودم خودم رو م کیهرکدوم  يمن اگه جا-

نیکشونیدور و برتون رو هم به کثافت م يو هوا نیکشیم

لبش ظاهر شد و بعد خود لبخند  يرو يکم کم اثار لبخند محو...نگفت يریموندو چ رهیلحظه مات به چشمام خ چند
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يبچه ا یلیگفتم که هنوز خ:ستادیاروم بلند شد و ا...صورتش نشست  يرو

حتما بهمن بهت گفته ...داره اجیشاهپور امشب بهت احت... یمسلط باش بهتره به خودت:سمت در و همونطور گفت رفت

؟ییکه چه خبرا

ماده  هیمنم مثل  دمیبهم انداخت که مطمئن بشه حرفاش رو شن یاز اتاق خارج بشه برگشت و نگاه کوتاه نکهیاز ا قبل

نیبد میباز دمیمن بهتون اجازه نم..به جهنم  نیهمتون بر:دمیغر یسگ وحش

و با تاسف سرش روتکون داد دیند بلند خندبل مینس

....هزاران وهم و ترس...  الیبا هزاران فکر و خ...قفل و من تنها شدم  ياتاق بسته شد و باز همون صدا در

من و اونها بود؟؟؟ نیب یفرق ستم؟؟؟اصالیجلوشون با تونستمیواقعا م یعنی

****

 شدیم نیامد گرم بشه و پلکهام سنگ یتا چشمام م... دیصبح لرز اون خونه تا یسنگ واریشب کنار شمشاد ها و د اون

خوابم برد  یاز خستگ گهیسحر بود که د يدم دما...کردم  هیتا خود صبح به حال زار خودم گر.. دمیاز خواب مبپر کهوی

خلوت بود  ونابیشده اما خ ياولش وحشت کردم و فکر کردم طور...دمیپر غیج يصدا هینشده بودم که با  جیاما هنوز گ

بد و  ينفسهام هنوز اروم نشده بود که دوباره همون صدا...نبود  يخبر..دور و برم رونگاه کردم...زدیو پرنده هم پر نم

به جون هم افتادن  واریکه لبه د دمیگردنم رو برگردوندم و دوتا گربه رو د...سرم بود  يصدا از باال... دمیترسناك رو شن

زود خودم رو جمع و جور کردم ...خوردیحالم داشت بهم م..بود  يصحنه چندش اور...بودند کرده یهم رو زخم یو حساب

امد و درد تو وجودم  یصداشون در م کردمیکه م یاما تمام استخوان هام خشک شده بود و با هر حرکت...و بلند شدم

دیچیپیم

...و بزنه توگوشم و برم گردونه خونهبشه  دایپ یکی خواستیدلم م...به غلط کردن افتاده بودم ...در امد اشکم

 تیقصه دخترك کبر ادیبخوابم  کردمیم یداده بودم و سع هیاون خونه تک یسرد و سنگ واریبه د ياونطور یوقت شبید

زده ام رو تحمل کنم و  خی یمنکه مجبور بودم زندگ ایزد و تموم شد  خیاون شانس اورد که  دونمینم...فروش افتادم
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!!!ادامه بدم

****

رمق  یحال و ب یو ب ارمیرو طاقت ب یتونم گرسنگ ینم نیاز ا شتریب گهیدرد معده ام شروع شد و بهم فهموندکه د یوقت

کرده  دیاحمق رو سف یهر چ يالحق که رو...ادامه داد ينطوریا شهیواقعا نم دمیگوشه پارك نشستم فهم هی یاز خستگ

...بودم

هم تو ذهنم  شبید... شبید یحت...فراموشش کرده بودم  شدیم يکه چند هفته ا یکس...افتادم ایپو ادیموقع بود که  اون

...نبود اما حاال

...زیدست او کی...رو داشت  یمنج هیبرام حکم  حاال

 یشکرش باق يبازم جا...شلوارم گذاشته بودمش  بیبود که تو ج لمیموبا یبرام مونده بود گوش لمیکه از وسا يزیچ تنها

بود

ساعت رو  نهمهیا دمیاصال نفهم... دادیرو نشون م میصفحه سه و ن ياوردم و روشن اش کردم ساعت رو رونیرو ب یگوش

راحت  یلیکه خ ییادمها...بودم  دهیچند ساعت ادم د نیکه قد تمام عمرم تو ا امدیم ادمیفقط ... کردمیم کاریچ ابونایتو خ

که تو  ياونهمه شعر ریپس کجا بود تفس!!ه کنند و نه من به اونامن توج بهنه اونا  نکهیبدون ا..از کنارم گذشته بودند

خوندم؟؟؟یمدرسه م يکتابها

!!!گرند؟؟؟یکدی يادم اعضا یبودند بن کجا

که برام مونده بود يزیچ نیبه اخر...رو گرفتم و خودم رو سپردم به سرنوشت  ایپو شماره

تو  یاز گرما و زندگ یصداش انگار موج دنیبا شن...دیچیپ یوشتو گ ایشاد و گرم پو يدوتا بوق نخورده بود که صدا هنوز

زده ام وارد شد خیوجود 

!ها میکنیرفقا رو هم اباد م يدر ضمن ما خرابه ها...خانوم لدایبه موال  مینوکر...دیشرکت چاکران رفقا بفرمائ-

مهم نبود  گهیاما د کردینگاهم م يجور هی شدیاز کنارم رد م یهر ک...زدمیها قهقه م ونهیمثل د..اونم بلند بلند...دمیخند
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!!!باشم يداره که چطور یتیچه اهم دونستندیمن رو عضو خودشون نم یوقت

 نیا گفتیاونم شوکه شده بود و با خودش م دیشا... زدینم یساکت بود و حرف ایپو...که اشکم در امد  دمیخند انقدر

...است ونهیدختره د

!!!بودم ونهیواقعا د یعنی

...شیدیه دختر اون دهنت جر خورد از بس کشبس-

...دمیمن باز خند و

؟؟؟یشیبا ما هم دوست م...چه خرم ...چه خوشبخت :که گفت  دمیرو شن ایشنگول پو يصدا

 دیخنده منم ته کش... شهیباره و به همون سرعت هم تموم م یم کهویکه  يمثل بارون بهار...اروم شدم  دمیکه خند یکمی

لبم نموند يرو يا گهید زید تلخ چلبخن هیو جز 

...صدات تنگ شده بود يدلم برا:اهسته زمزمه کرد یلیخ ایتا باالخره پو میهردو سکوت کرد يا هیثان چند

 گهیکه د یمن يبرا..بود که خودم رو ببازم  یجمله اش برام کاف هیهمون ...دارم اجیلحظه واقعا حس کردم بهش احت اون

...بود یبا کل هست يادم مساو کیت نداشتم توجه ومحب یچیه

کار کنم یچ دیدونم اگه تورو هم از دست بودم با ینم:لب گفتم ریو ز اروم

خودم  يارزو برا یمن هنوز کل.. یکشیخالص شدن از دست من نقشه م يبرا يچه زود دار...دختر  ریزبونت رو گاز بگ-

و خودت دارم

...شد یمانعم م يا گهید زیاما چ ارمشیبه زبون ب خواستمیم...زهیبر رونیوتقال کرد که ب دیکش ادیدرونم فر يزیچ

فکر  ایهم فشار دادم و به پو يچشمام رو رو...بشم یخال خواستمیم.. شدمیفشارش له م ریداشتم ز...طاقت نداشتم گهید

...حلقه نیبه خودم و به اخر...کردم 

...ایدوستت دارم پو:زمزمه کردم دیبا یتر از اونک اروم
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هفتم فصل

...دیچرخیتند لباس م یرنگ ارغوان يبرام اورده بود تو دستم بود و نگاهم رو میکه نس یلباس

 گرانیصفحه شطرنج که مهرهاش دست د کیشده بود به  لیتبد میزندگ... امدیبه نظرم مضحک و خنده دار م زیچ همه

روز  کی...روز عشقم  کی..روز خانواده ام کی... کردندیاز صفحه حذف م یبه راحت خواستندیبود و هرکدوم رو که م

...هم گهید

 چیمن ه...اسم بود  کیاما اون فقط  شناختندیهمه من رو به اسم رها م یزمان کی...رها بشم...تموم بشم  خواستیم دلم

.وقت رها نبودم

تو  يچه نقشه ا دونمینم...ها همه کله گنده...امشب همه هستند :گفت یکمکم کرد لباس رو بپوشم و برام از مهمون مینس

 نیباالخره اون به ا.. تینس یکام دیربط با کار جد یحدس بزنم که ب تونمیالبته م.. یتو هم باش خوادیسر شاهپور که م

رهیبار نم ریها ز یراحت

هیزالو هیاون -

یکن يزالو رو باز نیامشب نقش دختر ا دیفعال که تو با-

نه؟ ای کنهیم یداره شوخ نمیببشدم تا  رهیو به چشماش خ برگشتم

بود يجد ينگاه اش جد اما

؟يندازیدستم م يدار-

کردن  یحوصله شوخ چکسیه نجایا:به سر تا پام انداخت و تو همون حال گفت یازم فاصله گرفت و نگاه مینس

وجود نداره دنیخند يبرا ییچون جا...نداره

مشبفهم تونستمینم...و دور از فهم بود بیبرم عج تشیشخص

رو بگو قتی؟حقیهست یک ؟واقعایهست یتو ک-
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تو !!! سشتین ادیاونجور که به نظر م شهیهم قتیحق... لدایرو بدون  نیا...قتیاما در مورد حق ممیواقعا نس... ممیمن نس-

یفیکث يها يباز نیشرط برد تو همچ نیاول نیا...یباور نکن ینیبیرو که م يزیو هر چ یهم بهتره چشمات رو باز کن

تو خون ادمها دست داشته باشم خوامیمن نم... دیبکن هاتونیباز یمنم قاط دمیبهتون اجازه نم-

هست که به  ییزهایچ یهر کس یاما تو زندگ...میروز مثل تو مقاومت کرد کیهمه ما :داد و اهسته گفت هیتک وارید به

 کنمیفکر م...خواسته شاهپور شده  میتسلبه خاطر تو شکست و  یهمونطور که کام.. یشکنیتو هم م...شکنهیخاطرشون م

يرقم زد یخودت و کام يبرا یوحشتناک تسرنوش ياریدر ب يامشب باز يکه اگه بخوا یالزمه بدون

من تکرار نکن يرو جلو یاسم لعنت نیا نقدریاست ا ایاسم اون پو:داد زدم بلند

 میدیمن موندم و درد جد...رفت  رونیدو از اتاق بداد و سرش رو با تاسف تکون دا رونیب ياش رو همراه با اه بلند نفس

شدن نداشتم  میجز تسل يبود و من چاره ا قتیحق مینس يحرفها نکهیاز ا...که داشتم بدم امد  ییاز خودم و ضعف ها..

...بودم ریحق نقددریا نکهیاز ا...

!!!!نکردم یم نخواستم و تالشوقت خود چیچرا ه... رهیبگ میتا سرنوشت برام تصم ستادمیا یم شهیچرا هم واقعا

..ستین ادیاونجور که به نظر م شهیهم قتیحق: خودم تکرار کردم يرو برا مینس حرف

!!!!نه؟؟؟ ای قتهیکه االن هست حق يزیچ نیباالخره ا:دمیخودم پرس از

****

 يالق مامان و بابا تا دعواهااز فرارم و ط....شبیام تا همون د یاتز بچگ...گفتم  ایرو به پو زیسکوتم شکست و همه چ مهر

ندونه اینمونده بود که پو يراز گهید...وقتم با مامان یوقت و ب

رنگ نگاهش  رفتمیکه جلوتر م نطوریهم... زدیشده بود و حرف نم رهیتو چشمام خ گفتمیکه داشتم براش م یمدت تمام

که  ه؟هرچندیاسم اون حالتش چ دونستمینم گهیبعدش خشم و اخرش د... ياول غم بود و بعد همدرد... کردیم رییتغ

دوباره  شبید يمراقبم باشه و نذاره ماجرا...باشه  اشتهباشه که هوام رو د یکی خواستمیهم مهم نبود من فقط م یلیخ

تکرار بشه
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رونیب میرو حساب کرد و باهم امد زیحرف پول م یب ایکه تموم شد پو حرفهام

....شاپ گذاشته بودم اما حاال یکاف نیشنگول بود پا به ا یسابو ح دیخندیکه م ایساعت قبل همراه پو کی

منهم تکرارش  کردیکه اون م يهر کار.. ایپو هیشده بودم سا...حرف یب... میاتوبوس قدم زد ستگاهیهم تا سر ا با

کردمیم

تو فکر بود  یابحس...شلوارش فرو برده بود يبهایبود و دستهاش رو تو ج دهیبود و شونه هاش رو جلو کش نیپائ سرش

هر چه  خواستمیم..رهیبگ خوادیم یمیو چه تصم کنهیفکر م یبفهمم داره به چ تونستمینم...و اصال متوجه اطراش نبود

خودم رو بدونم فیزودتر تکل

مثل ..رفتندیامدندو م یم نهایماش...سر کنم  يچه جور دیفکر کردم که امشب رو با نینشستم و به ا ستگاهیا یصندل يرو

سرعت رد  نیادمها هم به هم ياگه غم ها و دردها شهیم یچ دمیاز خودم پرس...شدند  یاز جلو چشمام رد مبرق 

...کند نبودند نقدریو ا شدندیم

پاشو-

اما  میبر میخوایکجا م دونستمینم...پشت سرش هم اتوبوس متوقف شد .. ستادهیسرم ا يباال ایپو دمیخودم امدم و د به

و پشت شمشاد ها بهتر بود ابونیکنار خ که بود از یقطعا هر چ

 نمینشست و به منم اشاره کرد که کنارش بش ونیدونفره سمت اقا یصندل يرو ایپو...شدم و پشت سرش سوار شدم بلند

کنم که  يکار خواستمیاما نم... دمیجلو خانومها داخل اتوبوس خجالت کش یکمی..وقت اون سمت ننشسته بودم  چیه...

کردم االن  یفکر م...سوختیپشت گردنم م...رفتم کنارش نشستم  عیانداختم و سر نیسرم رو پائ...ه ناراحت بش ایپو

کننیپشت سرم دارن به ما نگاه م يهمه زن ها

بلند موتور اتوبوس گوش دادم يانداختم و به صدا نیکه جا داشت پائ ییرو تا اونجا گردنم

؟يریرو بگ ییتصم نیتا همچ دیچقدر طول کش-
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رو؟ شونیکیکدوم :اروم گفتم ....رو شکست  نمونیسکوت ب ایپو خرهباال

فرار احمقانه رو نیهم-

بود  گهیادم د هی ایپو المیمرد از ضعف هات با خبر بشه اما تو خ کی دینبا دونستمیم شهیهم...تو چشمام جمع شد  اشک

سر کوفت نزن ادیازت بر نم ياگه کار:روم رو به سمت پنجره برگردوندم و با بغض گفتم ....

امدیسرت م ییچه بال ياورد یشانس نم شبیاگه د یدونیم....یلیخ...ادای یاحمق یلیخ-

وقته سرم امده یلیبال که خ-

ه؟یمنظورت چ-

دست از سرم بردار-

شده یچقدر عصبان دمیاز شدت درد برگشتم طرفش و د...رو محکم گرفت و فشار داد  بازوم

بود یگفتم منظورت چ-

شد ریاشکم سراز شدیکه ضعف بهم فالب م شهیکست و مثل همش بغضم

يفرق دار هیتو با بق کردمیخودم متاسفم که فکر م يبرا..فقط به فکر خودتونبن...همتون...نیهمتون مثل هم-

انگشتاش کم شد اما بازوم هنوز تو دستش بود فشار

عاقالنه بود ریباور کن که کارت غ-

گرفتمیهام رو م هیبه زحمت داشتم جلو گر..نگه داشتم  نیپائنزدم و همونطور سرم رو  یحرف

 نیبب..یداغ کن مارستانیباز مقل اونروز تو ب ترسمیم...عاقالنه بود ریغ گمینم گهیباشه د...یکن هیگر خوادیخب حاال نم-

یکنیم هیگر ينجوریا يبهت گفتم که دار یچ کننیاالن فکر م..پر ادمه  نجایا

؟یگفت یچ يدیخودت فهم ؟اصالیبگ یچ یخواستیم گهید:م و گفتمنگاهش کرد يدلخور با

شما ببخش..اشتباه کردم  دونمیشرمنده م...یخانوم دیببخش:نگام کرد  مهربون
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 گهیبه خدا د...بهم محبت نکن نقدریا... زمیعز یگفتکمرس طنتیسمت پنجره و پشتم رو بهش کردم که با ش برگشتم

....شمیدارم شرمنده ات م

که رو پام بود رو تو دستش گرفت و سرش رو اورد کنار گوشم و اهسته زمزمه  یاروم دست. دمیمن محل نم دید یوقت

باشم که بهت کمک کنه یمن حاضرم اون ادم یکه خودت باش يخوایکمک م یگفت مارستانیاون روز تو ب: کرد

ریه تحقو ن دمیدیم ینه شوخ..شدم  رهیباورانه برگشتم طرفش و به عمق چشماش خ نا

مهربون و معصوم.... شهیهم ایهمون پو...بود  ایپو

انگار ذره ذره ...بود یانیقابل ب ریکه بود حس خوب و غ یاما هر چ... دمیدیم یهم چ يتو چشما میداشت ییدوتا دونمینم

دمیذوب مش... شدمیداشتمم غرق م....شدیم رابیوجودم داشت س

که باال سرمون  دمیرو د ییسرم رو برگردوندم و اقا...و به خودمون اوردما ر يسرفه ا يکه صدا میهمون حال بود تو

میایتا ما به خودمون ب کنهیو داره مثال سرفه م ستادهیا

میزد یو نه حرف مینه به هم نگاه کرد گهیو د میانداخت نیاز خجالت سرمون رو پائ ییدوتا

****

بودم و  ستادهیا میگوشه کنار نس کی.. کردمیام حس م ینیب ریزمختلف رو  يعطرها يبو...پر از صدا ...جا ادم بود همه

 خواستمیم...دروغ گشتمیدنبالش نم یاگه بگم تو اون شلوغ...شده بودم  رهیدر هم و برهم رو به روم خ تیبه جمع

 شدیمنتقل مکه با وجودش بهم  یو ارامش نانیبه اطم...به حضورش  مکه االن ازش داشتم اما باز یبا همه نفرت... نمشیبب

داشتم اجیاحت

معلق بودن...بودن  فیجور بال تکل هیمثل .. ادیدوست داشتم ازظ بدت ب نیدر ع نکهیبود ا يدرد چه

غرق شده  ایمونده بود پو افتنینجات  يبرا ییجا گهیاما مگه د.... امدینجاتش برم ياز دستم برا يکار خواستیم دلم

....خوردیاب مکه از خون ادمها  يبود اونم تو لجن زار

یبش مونیکه بعد پش ینکن يحواست باشه کار-
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کنمینم يمن باز: تلخ و تند گفتم ...کنه  حتمینص خواستیبود که باز م مینس يصدا

زودتر از  یهمه چ دمیبهت قول م.. کشهیطول نم یلیخ يباز نیباور کن به نفع خودته ا..لدای یبهتره به حرفم گوش کن-

بود  نانیبرم لحنش انقدر محکم و با اطم دیبا گهیمن د...فقط به حرفهام گوش کن  شهیتموم م یکن الیکه خ يزیاون چ

؟؟؟یاما چ...دونهیم يزیچ هیخودم گفتم اون  شیکه پ

به مرد برسه برگشت و نگام کرد و اروم  نکهیقبل از ا...کنار ما  امدیکه داشت م يازم جداشد و رفت سمت مرد مینس

بهش بگن بابا جون هنکیشاهپور عاشق ا:گفت

 يگوشه معرکه ا هیکه  دمیاون بهمن رو د يبه جا...دنبالش گشتم اما نبود  تیبازم تو جمع...رفت و من تنها شدم  مینس

از نگاها رو سمت خودش معطوف کرده بود یبه راه انداخته بود و کل

....بشم کیاما جرات نداشتم بهش نزد....داشته  یچه حال ایچه خبر بودهو ار ویبدونم امروز تو استد خواستیم دلم

پرده بودم که اونطرفش  کیانگار پشت  شدندیکدومشون متوجه من نم چیرفتند اما ه یو م شدندیاز جلوم رد م ادمها

اروم اروم ...تنگ لباس نذاشت يتا به خودم و حرکاتم مسلط بشم اما باال تنه  دمیکش قیچند تا نفس عم....نداشت دید

حالم ...عرق نشسته بود و از شدت استرس حالت تهوع داشتم  هصورتم ب...دادم  هیپشت سرم تک واریبه دغقب رفتم و 

 یلعنت یبه اون مهمون....یبرگردم به اون مهمون خواستمیاما نم.. میخاطره زندگ نیبه بدتر گشتمیواقعا بد بود داشتم برم

 یعظم بتیمص نیوسط ا حاال!!..االن نه!!!نه ...پاره کرد  شهیمه يرو برا ایمن و پو نیو رشته ب ختیرو بهم ر زیکه همه چ

سر و ته نه یب یو بدبخت

برام  گهید...خواستمیو از ته دلم ازش کمک م اوردمیلب مدام اسم خدا رو م ریز...لباسم رو تو دستهام جمع کردم  پارچه

رونیجهنم برم ب نیسالم از ا خواستمیفقط م ادیب شیپ یمهم نبود قراره چ

!!!من يرها  نمیا-

اما شاهپور به من اشاره کرد و ....نام بشناسه  نیمن رو با ا یکس خواستمینم گهید...باز هم رها ..تنم مور مور شد  تمام
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 السیدست هر کدوم از اون مردها گ..شدیتکرار م زیداشت همه چ...همراه سه تا مرد هم سن و سال خودش امد طرفم

 یکار چه افتخار بزرگ نیرو تو دستشون گرفته بودند انگار که ا وناا یومشون با ژست خاصبود و هر کد ينسبتا پر يها

....داره

بودو قدرت کنترل حرکات و افکارم رو ازم سلب کرده بود ختهیاعصابم رو بهم ر کیبلند و تند موز يصدا

بودم چندشم  کیبهش نزد نقدریا نکهیاز ا....جدا کرد  واریامد جلو دستش رو انداخت دور کمرم و من رو از د شاهپور

اما اون مثل اخطاپوس دستش رو دور کمرم محکم کرده بود رمیازش فاصله بگ خواستمیم...شد 

نبود لیدل ینفس ب یتنگ نیکرد و اون لباس مضخرف هم تو ا ریام گ نهیتو س نفس

 نکهیبدون ا...شده بود رهیر درد بهم خسراس یبود و با نگاه ستادهیاون سه تا مرد ا نیب...دمشیموقع بود که د همون

رو تو  یلعنت یاونم داشت خاطرات اون شب و مهمون یعنی...چشماش شدم  یاهیس خکوبیدست خودم باشه منم م

سوروند؟یم دلمن که مسببش بود  یچارگیداشت به حال ب ای کردیذهنش تکرار م

شاهپور ؟رها جون کجا بوده تا حاال؟-

به پهلوم  يشد و فشار بد نیگاه شاهپور خشمگ...دمید که من ناخوداگاه خودم رو عقب کشصورتم اور کیرو نزد سرش

توان نداره وزن بدنم رو تحمل کنن گهیو د خورهیزانوهام داره تا م کردمیحس م...وارد کرد 

دارم يدخترکه چه  دیفهمیو م دیشیحاال خودتون باهش اشنا م...ام شیدو سه روزه که برگشته پ...نبود  رانیرها ا-

 هیبرم  شهیم... ستیخوب ن یلیمن حالم خ...بابا جون : دمینال بایمرتعشم تقر ياروم با صدا طیفرار از اون شرا يبرا

بخورم يزیچ

شل کرد یو دستهاش رو کم دیبلند بلند خند شاهپور

زمیالبته دختر عز-

راحت شدم گونه  فیکث ياز شر اون هشت پا کردمیم الیدرست تو همون لحظه که خ...رو از دور کمرم برداشت  دستش
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...شدم یتونم بگم چه حا ل ینم... دیام رو بوس

ایمن بودم نه پو دیکشیرو م یوسط زجر اصل نیکه ا یاست اما اون ایحرکات به خاطر پو نیا شتریب گفتیم احساسم

ه از اون جمع نکبت بار فاصله گرفتم و که از چله کمان در رفته باش يریمثل ت...داد و ولم کرد  تیشاهپور رضا باالخره

سالن کرده  يجا ها هیاون قسمت رو خلوت تر از بق یقیبلند موس يصدا...پخش  يپشت دستگاه ها. سالن  يرفتم انتها 

اونها دور باشم نتعف ياز بو يا قهیچند دق يبرا تونستمیبود و م

هم خودم بودم که داشتم  دیشا ای... لرزهیهنگ داره ما يصدا يستون از بلند کردمیحس م...دادم هیستون سالن تک پشت

 دیبا...فرصت بود  نیبهتر...هم حواسش بهم نبود  یاالن تنها بودم و کس...فکر کنم  یچشمام رو بستم تا کم.... دمیلرزیم

...شهیهم..هست  یراه کی شهیهم..کردمیفکر م دیبا... دادمیافکارم رو نظم م

شاهپور داشت بلند بلند ...همه تو حال خودشون بودند ...درهم نگاه کردم  تیبه جمع و دمیپشت دستگاها سرك کش از

تو وجودم  یفیقابل تو ص ریو ترس غ جانیه... ذارهیها داره اثر خودشون رو م السیگ اتیو معلوم بود که محتو دیخندیم

تا  تونستمیم یعنی...امدم  رونیشت دستگاها باز پ لطیاروم و با احت... دیتپیقلبم داشت انگار تو دهنم م...به جوشش افتاد 

؟؟یفرض که باغ رو هم رد کردم بعدش چ ؟؟؟بریدر بدون جلب توجه برم و از اونجا به بعد چ

رفتمیاز اونجا م دیفعال فقط با....مهم نبود  طیتو اون شرا زهایچ نیا اما

نفسم رو حبس ...نبود  یعیو اصال تو حالت طب دیصرقیداشت م...با چشم دنبال بهمن گشتم...به جمع کردم  يا گهید نگاه

به حرف  ستادندیکه همون موقع دو تا مرد رفتند کنار در ساختمون و اونجا ا رونیب دمیخودم رو کش اطیکردم و با احت

 دمیتمام ام....نبود يا گهیدور تا ور سالن رو با نگاهم گشتم اما راه د... دممستا صل شده بو...اه از نهادم در امد ....زدن

اون در  زیدردسر رد بشم اما واقعا تواون لحظه همه چ یساده لوحانه و احمقانه بود که بتونم ازش ب نکهیاون در بود با ا

...بود

اما من  رمیحاضر بودم بم...که شده  يمن برنده باشم حاال هر طور خواستمیبار م هی نیفقط هم...بشم  میتسل خواستمینم
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برده باشم

!!!مردن

مغزم به کار افتاده بود و مرتب حساب و ...جرقه روشن کرده بود کیرو  یکیانگار اون تار..روشن شد  کدفعهی ذهنم

کردیکتاب م

...یکاف لیتا اون لحظه جراتش رو نداشتم االن هم جسارتش رو داشتم و هم دل اگه

شدیم گهید يها یلیبکنه که باعث مرگ خرو  يمجبور بشه کار ایبود که به خاطر من پو نیبهتر از ا یلیخ مردمیم من

رو ایاز دست دادن نداشتم پس همون بهتر که هم خودم رو از جهنم خالص کنم و هم پو يبرا يزیچ گهیکه د من

....بازهیشاهپور که م نیا... میباختیم دیما نبا گهید نباریا

****

تلخ یلیب خت کی...تب تلخ کی...انگار تب داشتم...داغ شده بودم ...بود گرمم

هنوز رگ ام رو نزده بودم اما خوب ... دادمیرو تو مشتم فشار م زشیت کهیمشروب رو شکسته بودم و ت السیگ

نمونده یوقت گهیکه د دونستمیم

اخر اونم باشه نیتو ا خواستیحال دلم م انیبا ...اخرشه  گهید نیکه ا دونستمیم

و به cdخودم رفته بود رو يبا صدا يکه روز ییهمون صدا....صداش حداقل ایخودش و اون نگاه پر رمز و رازش  ای حاال

...اسم رها و پرهام پخش شده بود

و بلند تر به نظر  شدیتو سرم تکرار م یقیبلند موس يصدا...رو گذاشتم رو مچ دستم و چشمام رو بستم  شهیش کهیت

...امدیم

 کی... دمیرقصیتو ذهنم داشتم م...اهنگ تند گوش کردم به اون ... دمیرسیداشتم بهش م بیو عج گشتمیارامش م دنبال

رقص مرگ...رقص

زودتر  يکه برا دونستمیم..زد  رونیقطره سرخ رنگ خون ب نیمچ ام سوخت و اول...وارد کردم  شهیبه ش یکم فشار
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تموم بشه يزود نیبه ا خواستمیکه زدم کمه اما نم یبرش نیتموم شدنش ا

...به بعد از اون روز...به گذشته و برگردم  بار برم نیاخر يبرا خواستمیم

 یکه دو تا راه مختلف از دو تا زندگ یبه وقت.. میرو قدم زد ادهیو باهم تو پ میشد ادهیکه از اون اتوبوس پ یوقت به

.....راه کیو شد  دیمتفاوت بهم رس

هشتم فصل

اونجا  انیمدت اونها ن نیاونها برم و تو ا یه اشتراکخون یمدت کیصحبت کرد و قرار شد من  ایو سهراب و ار دیبا نو ایپو

خوب بود یهمه چ...

میکن یمعن یگفت خوب تا خوب بودن رو چ شدیم یعنی

امد خونه  یگشت و گذار با دوستاش م يو بعد ش هم به جا زدیبهم م يسر هیکالسهاش  نیدانشگاه و ب رفتیم ایپو

نشونمجبور بشه برگرده خو گهیکه د یمن تا وقت شیپ

از ...زدمیمن بودم که زنگ م شتریاما ب....اون  ای امنیحاال ... میبهم زنگ بزن 1/15راس ساعت  میهم که قرار داشت شبها

تا  گرفتمیو شماره م داشتمیرو برم ینشده بود گوش 1/15و هنوز  زدمیتلفن و به عقربه ها زل م يپا رفتمیم 1ساعت 

شمخودم تو اون مسابقه سرعت برنده شده با

عادت کرده بودم  دمیجد یبه زندگ گهید...صورت گذشت  نیبه هم يدو هفته ا یکی.....واقعا خنده دار بود  کارهامون

نداره یوضع دوام چندان نیدونستم که ا یاما خوب م

****

 ایپو دکریطفلک مادرش فکر م...خونه  امدینداشتو ظهر م شتریکالس ب کی ایاون روز پو... کردمینهار درست م داشتم

!!!!تا اشکاالت دوستاش رو برطرف کنه مونهیدانشگاه م

امد ایکه پو کردمیبودم و داشتم ساالد درست م دهیرو چ زیم...جشن دو نفره گرفته بودم  هیخودم  الیروز به خ اون
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سالم خانوم خانوما-

خونه يسالم اقا-

میاوردیشوهر ها رو در مزن و  يادا میداشت...اخه خنده دار هم بود ... میدیخند ییدوتا

واسه خونه  يدیجون م لدای: دیکش یانداخت و سوت طوالن زینگاه به م کی....دستهاش رو شست و امد تو اشپزخونه  ایپو

!!!يدار

!!!!شکمو:به غذا ناخنک بزنه که با چاقو زدم پشت دستش و گفتم خواست

کنهیادم هوس م...خوشگله یخ-

صبرکن به وقتش-

...ياز ادم توقع دار یسخت يارهابابا چه ک يا-

صبر کن گمینگفتم که اپلو هوا کن م-

میخوددار باش میتونیجان درك کن ما مردها در برابر شکم نم لدای

فقط در برابر شکم؟-

!!!حاال:برگ کاهو برداشت و گفت کیو  دیخند

م با خرد کردن گوجه ها برگ کاهو سرگرم کرد و من ه کینگفتم اون خودش رو با خوردن همون  يزیچ گهید

 ریز.. شدیبهم منتقل نم یحس خوب یعنی...نبودم  یراض یلیخ..بود  بهیسکوت برام غر نیا یکمی...شد  یسکتمون طوالن...

شده رهیدست من خ حرکاتچونه اش و به  ریدستش رو زده ز دمیچشمش بهش نگاه کردم که د

ه بودمهول کرد يچرا انجور دونمینم...داغ کردم  ییجورا هی

بود دهیفا یبه خودم مسلط بشم اما ب دیتا شا دمیکش یقیعم نفس

چه خبرا؟-
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یچیه-

کنه؟یکار م یخوبه ؟پونه چ مامانت

یچیه-

؟یکنیفکر م یبه چ يحاال دار-

یچیه-

ایپو-

ها-

حالت خوبه-

اوهوم-

کنممعطوف  يا گهید زیکردم افکارم رو به چ یتفاوت باال انداختم و سع یام رو ب شانه

/لدای-

بله-

ازت بپرسم یسوال هی-

بپرس-

شن؟؟؟یعاشق م يدخترا چه طور-

؟؟؟ .!!!!شنیگفته دخترها عاشق م یک: با خنده گفتم کردمیام گرفت همونطور که داشتم کاهو ها رو خورد م خنده

شنیدخترها خر م

شن؟یکه خر م يخب حاال چه طور-

ام رو کنار زدم و  یشونیپ يرو يبا پشت دست موها... دیدرخشیم یرو بردم باال و نگاهش کردم چشماش از خوش سرم
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و زنها با گوش شنیخوندم که نوشته بود مردها با نگاه عاشق م ییجا هی:گفتم

تو عاشق :اهسته گفت یلیبه خودش گرفت و چند بار سرش رو غقب و جلو برد و خ يمتفکر افهیرو جمع کرد و ق لبهاش

؟یمن هست

سرم رو باال اوردم و به چشماش  ریبا تاخ....از خودم نشون بدم  یچه عکس العمل دیاالن با دونستمیمن یعنی...زد  خشکم

نگاهش رنگ سوال به خودش گرفته بود يهمه  دیشا... دیخندینم گهینگاه کردم د

!!!عاشق تو:بلند بود ادیفر هیامد مثل  رونیکه از حنجره ام ب ییصدا

...يجد یلیخ...نگام کرد  فقط

؟؟؟یعاشق من هست ؟؟؟تویتو چ:گفتم  دیبا ترد...دست و دلم رو باهم به لرزه انداخته بود  گاهشن

اره-

دیکه خوردم رو د يدیکنم تکون شد یفکرم یحت...انقدر محکم و مطمئن بود که جا خوردم لحنش

حاال تو بگو؟-

اخر ...بود  زیبرام همه چ...وستش داشتم دروغ بگم اره د تونستمیدارم؟به خودم که نم ؟دوستشیمن چ دیخودم پرس از

....به اون دیرسیم میخوب زندگ يزهایهمه چ

اره:امدیصدام از ته چاه در م..رو به زحمت از هم باز کردم  لبهام

شهیهم يبرا:اروم زمزمه کرد ایپو...لبش امد من رو هم خندوند  يکه رو یقشنگ لبخند

شهیهم يبرا:رم گفتمخنده سرم رو تکون دادم و اروم و با ش با

****

همه روزهامون ... شدیقشنگ که باعث خنده ما م یلیخ یشوخ کی... یشوخ هیشد به  لیتبد زیاز اون روز همه چ بعد

..شاد بود

...شاد شاد
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میگرفت يخودمون جشن نامزد يبرا ییدرست کردم و دوتا کیک کی

انگار که گرون ... دیارزیم ایمن اندازه تمام دن يبود اما برا یشارز یحلقه ساده و ب نکهیبا ا...حلقه دستم کرد  کی ایپو

....رو بهم داده بودند ایجواهر دن نیتر

 دایرو پ یو خوش یکه باالخره منم خوشبخخت دندیفهمیم دیبه همه اون انگشتر ساده رو نشون بدم همه با خواستیم دلم

کردم

****

لدایبه بعد فقط واسه من باش  نیاز ا:شد و اروم گفت رهیو بهم خ دیدست چپم رو بلند کرد و پشتش رو بوس ایپو

فقط من و تو...شهیاز حاال تا هم: گفتیکه م دمیشنیگرمش رو م يفقط صدا..چشماش گم شدم  یاهیو تو س دمیخند

شهیتا هم:رو بستم و اهسته زمزمه کردم چشمام

چشمام هنوز بسته بود و نمخواستم ...حال موندم و منم بدون مقاومت رفتم در اغوشش و به همون  دیرو کش دستم

....تا ابد کردمیتموم اون لحظات رو توذهنم حک م دیبا...بازشون کنم 

رها خانوم... ویاستد ییایحرف زدم قراره از فردا با من ب ایبا ار-

رها ؟؟؟:اش برداشتم و تکرار کردم نهیس يرو از رو سرم

رها صدات کنم خوادیدلم م:رو زد پشت گوشم و گفت موهام

قشنگه...رها...رها -

شناسنیاسم م نیهمه مارو به ا رونیب ادیمون بcdیاسم منم پرهام وقت...فقط اسم مستعار  نیالبته ا-

!!!تو؟؟؟؟ یگیم یچ:گفتم متعجب

زمیعز یفهمیخودت م ییایفردا که ب-

 یقینگاه عم...تا دستهاش گرفت و عقب کشوندم و شونه هام رو با دو  دیکه بلند خند کردمینگاهش م جیهمونطور گ من

لدایدوستت دارم :به چشمام کرد و اهسته گفت
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 گهید...شده بود  تیاهم یو ب کیاش برام کو چ یباهمه بزرگ ایدن...باالتر از ابرها ...نه نه ...ابرها بودم  يلحظه رو اون

خودم حفظ کنم يرو تا ابد براام رو بدم واون لحظه  یحاضر بودم تمام هست...ارزش نداشت  یچیه

که نه من  يزیچ...مهم باشه اما مهمتر از اون نگه داشتنش  یلیخ دیشا یکردن خوشبخت دایپ دمیفهم ریکه د فیح اما

ایونه پو دونستمیم

....میکردیکه فکرش رو م يزیساده تر از اون چ... میمون رو از دست داد یخوشبخت

****

 یمهمون يقبل تر تو یلیمن رو خ يصدا ایار...يدیجد يبا نام ها يا گهید يادمها میشد ایاون روز من و پو يفردا از

باز قبولم کرد يمن رو مطرح کرد با رو يهمکا شنهادیپ ایکه پو یبود و وقت دهیخودشون شن يها

به وجودم  ایدن يروهاینهمه  يورا ییروین... میکرده بود دایپ يادیز زهیادامه دادن انگ ياون روز به بعد هر دومون برا از

تو قلبم حس  ایکه نسبت به پو یبا وجود عشق... امیبر ب یمشکالت زندگ نیاز سخت تر کردید و وادارم م شیم قیتزر

 یوجود داشته باشه که بتونه در برابر ما قد علم کنه ول ایتو دن يزیچ چیه کردمیو غالقه اون به خودم فکر نم کردمیم

وجود داره ییزهایچ نیچون چن کردمیاشتباه م

بچه ها و دوستاشون  يها یوقتها هم تو مهمون یو بعض کردیکار م ایار شیو همزمان با درس خوندن پ خوندیدرس م ایپو

یاما نه مجان خوندیم

نباشه یمشکل مونیشروع زندگ يتا بعدا برا میاز االن پول جمع کن دیبا گفتیم

معلم  کیهم که پدر نداشت و مادرش هم که  ایبه کمکشون نداشتم وپو يدیام چیبودم و ه دهیکه از خانواده ام بر من

عمو  يتا همون موقع هم با کمک ها...هنر کرده بود  یلیخ امدیبر م شونینبود واگر از پس مخارج زندگ شتریساده ب

 یشروع زندگ قبول کنه که خرج و مخارج تونستینم ایپو نیهم يبرا...دراز نشده بود  یکس شیبود که دستشون پ ایپو

خودش  يپا يرو تونهیثابت کنه که مرد شده و م گرانیبه خودش و د خواستیم...دوش خانواده اش باشه  يما رو

 مامتو ت...گود تالش و کوشش نباشم همه جا همراهش بودم نینباشه و خارج از ا ایپو يفشار رو نکهیا يمنم برا...ستهیبا
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و هم  میجمع کرد یتوهمون مدت کم هم پول خوب... کردمیاهنگها کارم يرو ویو تو استد خوندمیها پا به پاش م یمهمون

بکنم ایبه پو يادیکمک ز تونستمیم ينجوریا رمیبگ ادیمن تونستم سنتور زدن و کار با سه تار رو 

لحاظ  توش بود اما از یکه پول خوب ییها یمهمون... کردیم دایکالس باال و باال شهر رو برامون پ يها یمهمون سهراب

بار  ریها بشه اما اون ز یمهمون نیا الیخ یکه ب کردمیاصرار م ایبه پو یلیخ...نداشت  یخوب طیاصال مح یو عرف یاخالق

نهیهم ادیکه از ما دوتا بر م يو االن تنها کار میشروع کن ییجا هی دازیبا گفتیو م رفتینم

رو هم از دست بدم میگاه زندگ هیتک نیاخر نیا خواستمیهمراهش باشم چون نم نکهینداشتم جز ا يچاره ا منم

از  يما باخبر شد قول داد که هرکار تیاز وضع یو وقت میبه اسم افسون اشنا شد يها با دختر یمهمون نیاز هم یکی تو

....برامون انجام بده ادیدستش بر م

شد... شدیم دیکه نبا يزیباالخره اون چ و

 یپول خوب یلیکه خ يکله گنده ا کیسراغ داره که مال  یمهمون هیامشب  ياتماس گرفت و گفت که بر ایبا پو افسون

...ده یم

پول بدن خوانیبهش م نهمهیذره مشکوك بشه چرا ا کی نکهیافسون شد بدون ا يشنهادیهم خام مبلغ پ ایپو

 نیا میرفتیجلوتر م خم یهرچ... ستیدر انتظارمون ن یاتفاق خوب گفتیبهم م یحس هی...نداشتم  یاصال حال خوب اونشب

شدیتر م دیحس بدتر و شد

به  يخونه حس بد ریو کم نظ کیساختمون ش دنیاز همون لحظه اول با د....خونه باغ خارج از شهر بود کیتو  یمهمون

...کرد شدینم يکار گهیشده بودم اما د مونیپش..جونم افتاد 

ه؟یک:امد يمرد يابفون رو زد و چند لحظه بعد صدا افسون

اب شدم سیخ... ستیچتر همرام ن ینیب یدر رو مگه نم نیاکن او-

مثل  گهید یکی نیا...میگند زد دمیهمون جا بودکه فهم...اسمون اون شب صاف صاف بود  نکهیا يچهار تا شد برا چشمام
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دیلنگیوسط م نیا يزیچ هی...قبل نبود يها یمهمون

دمیبشه که محکم دستش رو کشداخل  خواستیهم م ایپو..باز شد و افسون داخل شد  در

؟ هیچ:وگفت برگشت

میبرگرد ایب...اینرو پو:ترس نگاهش کردم  با

لدا؟ی يبچه شد-

ایپو میبرگرد ایب-

مگه نه میماقبال درموردش با هم حرف زد-

دفعه نیا یول...اره -

این ییایب يخواینم... اریو امان یول گهید-

و رفت دیکش رونیرو از دستم ب دستش

يدار نانیتو به من اطم لدای:برگشت و اروم گفت...رفتن و موندن بهش نگاه کردم  نیب مردد

دارم-

نباشه يزیبه چ تمیکار.. ایپس ب-

باهم پشت  ییدستم رو گرفت و دوتا ایپو...به ناچار داخل شدم ...بود که داشتم یچون تنها کس...داشتم  نانیاطم بهش

تو خونه میسر افسون رفت

پوشانده بودند  ویبود که پشتشون رو با پتو و اکاس يبلند وقد يپنجره ها کردیه تو نگاه اول جلب توجه مک يزیچ نیاول

سر و صدا  یکه با افسون رفته بودم و اونجا کل ياخر يها یمسئله رو تو چند تا ازمهمون نیا...درز نکنه  رونیب یینا صدا

...دمیراه انداخته بودند فهم

....شد خیتنم س ياهنگ موها يصدا ياز بلند میگذاشت یلکه پا تو سالن اص نیهم
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شده  رهیخ دمیدیکه م یبیو غر بیعج یها به صحنه ه جیمن مثل گ... میگوشه نشست کی میباهم رفت ییتا سه

اوردمیداشتم شاخ در م....بودم

ما  يو گرفت جلوو رنگارنگ امد طرفمون و ظرف ر کیکوچ يپر از قرص ها یپسر جوون با ظرف کیاول کار  همون

...باورکنم تونستمینم...و نگاهش کردم  ایبرگشتم سمت پو....

وسط سالن نگاه  يهم خونسرد نشسته بود وداشت به دختر و پسرها یلیخ...اصال شوکه نشده بود ایمن پو برعکس

کردیم

میان کنخورد و به ما هم گفت امتح یکامل اب معدن يبطر کیاز قرص ها رو برداشت و با  یکی افسون

ارمشیبه خودش ب يجور هی ایمانعش بشم  خواستمیانگار با نگاهم م..خشک شده بود  ایصورت پو يرو چشمم

یکنیوناز م یچرا مث ماست نشست ایپو گهید االید -

تو فضا گل پسر يبر یخواستیمگه نم-

گهیم تو فضا داالن بر نیداشتم فضانورد بشم نه که هم تیافسون جان من گفتم بچه که بودم دو-

ينکنه جنبه اش رو ندار...بردار بچه مثبت -

نه فقط-

گهید ياریدر م يسوسول باز يدار....جوجه  یفقط چ-

حرفها نیا ادیاخه افسون به من م-

کم نه-

یخوب خودت خواست لیخ-

نه...ایپو:دمینال....صدام از ته چاه در امد ...از قرصها رو برداشت  یکیرو تو ظرف برد و  دستش

ارهیبه روم ب خواستیهم بود و نم دیشا ایاون اصال حواسش به من نبود  اما
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 یو پوشال یکه تا اون لحظه داشتم به نظر تو خال ییتمام ارزوها...اوار شد امیحس کردم دن...رو گذاشت تو دهنش  قرص

ت ؟؟؟؟نه گفتن رو نداش کیتا اون حد سست و ناتوان بود که قدرت  ایچطور پو...امد 

کنم؟؟؟؟ هیتک يادم سست عنصر نیمن تونسته بودم به همچ چطور

ام رو بسازم ؟؟؟؟ ندهیا یتیشخص نیبا همچ خواستمیچطور م اصال

همه باهم به سراغم امد... یناتوان...ضعف ...غربت ...کردم  ییدفعه احساس تنها کی

دمیدیمبهم و نامعلومم رو تو چهره اش م یاز زندگ يدیخط جد گذشتیکه م يبا هر لحظه ا...بود  ایپو يهنوز رو نگاهم

دیرسیبه نظر م کیو تار اهیس یبیبه طرز غر کردمیتصور م شیچند لحظه پ نیکه تا هم یروشن ندهیا

اما نشد ...رو  زیهمه چ...رو فراموش کنم  زیبرم و همه چ یلعنت یهمون لحظه ار اون مهمون خواستیم دلم

و  ییکه تو اوج شکوفا ییجوون ها...دور وبرم شدم  يجوونها یو خود گم کردگ یچارگیموندم و شاهد ب...موندم...

پوچ و احمقانه يها یمسرگر یحت... یخی ياحساس ها... یخی ينگاها...رده بودند خیطراوت 

حال  گهیکه د ییدختر و پسرها... دمیرو مقابلم د میزندگ يصحنه  نیو تهوع اور تر نیخودم که امدم وحشتناك تر به

...و دندیرقصیو م زدندیم ادیهمه فر يرو يو جلو دندیفهمیخودشون رونم

انگار تو ..افته  یمن اتفاق م یقدرم کیدر  ییزهایچ نیباور کنم چن تونستمینم.. امدیبه نظر م بهیترسناك و غر زیچ همه

...گهید دیفرهنگ و عقا کیبا  گهید نیسرزم کی...بودم  گهیکشور د کی

رفتارشون برام  نقدریپس چرا ا!!! میشدیهروروز از کنار هم رد م دیدور وبرم بودند که شا ییجوونها نیا همابن ه واقعا

!!!!میواقعا همه ما همزبون بود یعنی...قابل باور بود ریو غ بهیغر

از همه و  دادیاز سالن رونشون م یقسمت کیکه هر لحظه  یعیسر يفضا و رقص نور ها یکیو تار دمیدیکه م ییا صحنه

 یمیچه تصم ایبرام مهم نبود پو...طاقت نداشتم  گهید...حالم رو دگرگون کرده بود یقیوحشتناك بلند موس يبدتر صدا

....کارکنه یچ خوادیو م رهیگیم



ساره -تب تلخ  شتیاکتابخانه نوده

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٠

ازش  يخبر گهیبا افسون رفته بود طبقه باال و د ایکه پو شدیم يا قهیهم مهم نبود چند دق یلیخ گهید نکهیمثل ا هرچند

نشد

 ریانقدر همشون درگ..لرزون رفتم سمت در خونه يشده بودم خودم رو کندم و باپاها خیکه روش م یصندل يرو زا

...متوجه من نشد یخودشون بودند که کس

گم شدن  شتریب نیبمونم و از ا تونستمینم...تونستمیواقعا نم..پشت سرم نگاه کردم  هیبار  نیاخر يرو باز کردم و برا در

....قلبم رو مچاله کرد هیدر چه حال ایاالن پو نکهیتصور ا... نمیدور وبرم رو بب يون هاو غرق شدن جو

کنده شد نیشد و پاهام از زم ریسراز اریاخت یب اشکم

که پام رو  نیهم...کنم  ياز عمرم رو اونجا سپر يا گهید هیثان خواستمینم یحت...ساختمون پرواز کردم  یتا در اصل بایتقر

که اون چند  ییتمام هوا خواستمیانگار م...هام درد گرفت هیکه ر قیانقدر عم... دمیکش یقیگذاشتم نفس عم رونیاز در ب

دمیدو یدر رو ببندم به سمت جاده اصل نکهیا نبدو...ساعت فرو داده بودم رو عوض کنم 

دیرسیهم م رونیبه ب یقیموس يکه در باز بود صدا حاال

 سیبشه و به پل دایپ یکی خواستیهم دلم م یلیمتوجه بشه اونجا چهه خبره بلکه خ یکسنه تنها برام مهم نبود که  گهید

و لجن رو جمع کنند فیاون جمع کث انیخبر بده تا ب

...ام چارهیکه چقدر ب دمیتازه فهم دمیرس یاما وقت دمیدو یسر جاده اصل تا

...اونم نصفه شب...کنار جاده...از شهر  دور

 دیبا دونستمینم...پنهان شدم  یکیاز جاده فاصله گرفتم و تو تار...رم از خونه امد جلو چشمام وحشتناك شب فرا خاطره

 ایپو شیبرگردم پ خواستمیمامان و بابا جا داشتم و نه م شیپ گهینه د... شینه راه پس داشتم و نه راه پ...بکنم  یچه غلط

...چارهیدرمانده شده بودم و ب..

...یچارگیو ب یخود درماندگ يمعنا به
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کنم و به  هیگر ریدل س کی خواستیدلم م..گوشه جمع کرده بودم که استخوان هام درد گرفته بود  کیخودم رو  انقدر

؟؟؟ شدیدرست م يزیکردن و زار زدن چ هیخودم زار بزنم اما مگه با گر يو دربه در یحال بدبخت

 کردمیاش کار م شیتو اون چند وقته که پ..ه مردتر بود از هم ایپو يدوستها نیکه ب يپسر...افتادم  ایار ادیدفعه  کی

کمک  تونستیکه م یو به هرکس کردیصدا نزده بود و با همه با احترام رفتار م کیهم من رو به اسم کوچ کباری یحت

دیرسیبه ذهنم نم يا گهیراه د ایجز ار... کردیمغزم کار نم گهیواقعا د... کردیم

شد که پشت  یافتادم انقدر عصبان ریگ یطیتو چه شرا دیفهم یوقت...کردم  فیبراش تعراش روگرفتم و ماجرا رو  شماره

...اونجا ادیم عیفحش داد و گفت که سر ایسرهم به پو

 خواستیاونجا بود و دلم نم ایپو نکهیبا ا...رو گزارش دادم  یو اون مهمون سیکه تموم شد زنگ زدم به پل ایبا ار تلفتنم

....هم بتونه به کارش ادامه بده فیکث یمهمون نیمسبب ا خواستمیاما به همون اندازه هم نم فتهیبراش ب یاتفاق

 یتواون مهمون یچه اتفاق دمیوقت نفهم چیخودش رو رسوند و منرو از اون جهنم برد و من ه عیسر یلیخ ایشب ار اون

...ه اتهام قتلسر از زندان در اورد اونم ب ایپو هویشد که  یچ...افتاد  ایپو يبرا یلعنت

ازم خواست ادرس خونه رو بدم ومنم خسته از  ایار...من شد شروع دوباره يبود برا زیهمه چ انیپا ایپو يشب اگه برا ان

همون جا .. دونستیرو م زیهمه چ بایتقر ایار...احمقانه و بچه گانه ادرس خونه مامان رو دادم  يها يهمه اتفاق و باز نیا

...تا بتونم برگردم خونه کنهیتا اخر کمکم مبهم قول مردونه دادکه 

که معادالت ذهنم بر  شهیحال قبول کردم ومثل هم نیبا ا یاز طرف مامان رو نداشتم ول یاصال انتظار برخورد خوب نکهیباا

...اون بار هم اشتباه کردم دادیعکس جواب م

 ریمحکم بغلم کرد و بلند بلند زد ز دنمیرفتار مامان بود که با د میاتفاق زندگ نیو شگفت اورتر نیتر بیعج

...داده شده بود هیبهم هد یمانع چیه یکرده بود حاال ب غشیکه سالها ازم در یاغوش...هیگر

...کرد رییتغ ایپو يهمونطور که برا...کرد  رییمن تغ یتو زندگ زیاون شب به بعد همه چ از
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 هیشواهد هم برعل يافسون مرده بود و همه ...کردند  دایافسون پسر  يرو باال ایبود تو اون خونه پو ختهیر سیپل یوقت

روان  ياما به خاطر مصرف قرصها نداشتهیریکه اون تقص گفتیو م کردیتو دادگاهش مدام انکار م نکهیبا ا... ابودیپو

و  یدوندگ یلهم با ک لشیوک...امدینم ادشی يزیچون اصال چ...کنه هارائ یمحکمه پسند و جامع لیدل تونستیگردان نم

....قتل عمدو شدیعمد رو بذاره تو پرونده اش و گرنه م ریتالش تونسته بود حکم قتل غ

 قتیاما حق...مسخره یشوخ هی...کننیم یدارن باهم شوخ کردمیفکر م... دمیخبر دارشدم تا چند لحظه فقط خند یوقت

....نم گناهیب يایپو...ساده من  يایپو...تلخ و دردناك  قتیحق کی...بود 

رو  یکه اونو و خوشبخت یبه همون سرعت...رو از دست دادم  ایپو...احساسام همه با هم نابود شد ...عشقم ...روحم...مردم

...به دست اورده بودم

از دست دادم گهید یمهمون هیهم اونو تو  یبه همون راحت...یتو اون مهمون بمونیغر یاشنائ مثل

بعد از اون ...اتفاق شده بودند نیکه باعث ا یفیکث ياون ادمها يو همه  ایاز خودم از پو شتریخودم متنفر شده بودم و ب از

رها و پرهام فراموش شدند ...وجود نداشت  یرها و پرهام گهیهمونطور که د...ییلدایبود ونه  ییاینه پو گهیروز د

...دندانگار که اصال از اول نبو...محوش شدند ...

...داشت هم خودش رونابود کرد و هم منرو شیزندگ يبرا ایکه پو یبیو غر بیعج فلسفه

 برهیکه ادم رو تو خودش فرو م یبه باتالق شهیم لیتبد ریکردن بدون مانع و سرعت گ یکه زندگ دمیفهمیم حاال

...دیرو بلع ایهمونطور که من و پو...

بودن به همون  دیق یازاد بودن و ب میدونستیاما نم....رها و ازاد ... میخودمون باش يو برا میاز مانع ها بگذر میخواستیم ما

باشه نابود کننده و در هم شکننده است بندهیاغواگر وفر تونهیاندازه که م

....میونابود شد میما شکست و

****

کمکم  دیجد یزندگ نیهم تو ساختن ا ایار...خودم بسازم  يبرا يدیجد یرو فراموش کنم و زندگ زیکردم همه چ یسع
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...کرد

 خواستمیم..يخسته شده بودم از اون همه باز..حرکت کنم یزندگ انیخالف جر خواستمینم گهید...هم قبولش کردم من

...ادمهاستیحق همه ...حق من بود نیا...دغدغه یب..ساده یزندگ هی...کنم یزندگ

...شدم و فراموش کردم میتسل پس

به کارشدم مشغول وینامزد کردم و کنارش توهمون استد ایار با

خودش تا براش کارکنه اما  شیسند گذاشته و برده اش پ ایپو يشده و برا دایپ یکیوقت بعدش هم خبر دارشدم  چند

بود؟؟؟ یچ دادیم دانجامیبا ایکه پو يبود و کار یاون ادم ک دمیوقت نفهم چیه

پاك و معصوم  يایپو دمیو فهم دمیه دشده رو تو اون جعب نینفر ينقرها يتا اون لحظه که لفاف ها.. شبیتا د مدمینفه

!!!!قاچاق دارو....افتاده  يچه باند ریمن گ

برام قابل هضم نبود یکه حت يزیچ

آخر فصل

رمیم ینیبیو م يریم نمیبیهم م یو ب میسخته مال هم باش چه

رمیزنده باشم نه بم شهیاز من نه م ياما دور یهست یوقت تو

عشق نیا ریچقدر دلگ یدونیماما تو  رمیدلخور از تقدر گمینم

عشق نیا رهیمیداره رو دست ما م میدیرسیم دیبا ریچون د فقط

...تب تلخ خدا از حسرت ما باخبر بود نیا يلحظه ها تموم

گرم ومعصوم از گذشته يهمون صدا... شنومیدارم صداش رو م ایو رو الیتو خ شهیمثل هم ای دارمیدونستم ب ینم

...غرق در گذشته تلخمهنوز بسته بود و  چشمام

که هنوز زنده ام و تموم نشده فهموندیبهم م ختیریصورتم م يمهابا رو یکه ب ییاشکها
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...پر از خون شده بود راهنیدامن پ...از هم باز کردم  یحال یهام رو با ب پلک

رو ساخته بودند يا بندهیبا رنگ خون مخلوط شده بود ورنگ فر یرنگ تند ارغوان اون

...دمیتلخ خند هیرگ ونیم

...خنده پراز درد کی

بکشه نجایکار مادوتا به ا انیپا شدیباورش م یک

...بود ایپو يصدا...صدا نیوا...هنوز بودم...بودم  داریب

بود بهیکه حاال برام غر یفیکث يوالینه ه...پاك من  يایپو..گذشته  يایپو يصدا

 نیا...شدم یینها يباز اناونیرو سپردم به دست سرنوشت و منتظر پاخودم  تیبا رضا..رفتمیهمون حال داشتم فرو م تو

نبود دنید يبرا يزیجلوتر چ نیاخرش بود و قطعا از ا گهید

 يتو لحظه ها...تو احساسات فراموش شده ام..خوش گذشته  يفرو رفتم توروزها شتریوب شتریو من ب خوندیم اون

دوست داشتن

دمیرو شن ادشیفر ينه اما صدا ایشت گذ يزیاصال چ...چقدر گذشت دونمینم

لدای....منونگاه کن....احمق يدختره ....لدای....لدای-

 یچ گهید.. کردیداشت منوو صدا م...اما چقدر لذت بخش ...دور  یلیدور بود خ... دیرسیاز فرسنگ ها فاصله بهم م صدا

به زحمت پلک هام رو از هم باز کردم و چهره ...جز بودنش  خواستمیم یچ...لحظه اخر اونم امده بود  نیتو ا..خواستمیم

تار ومبهم نقدریچرا ا یول...دمیرو جلوم د ایبرافروخته و وحشت زده پو ي

بود ختهیو اشفته تو صورتش ر ختهینرمش بهم ر يموها...مثل گذشته پر رمز و راز نبود  گهیاش چرا د یمشک يچشما

...تر از ارزوهام ریحق یو به زندگ رمیحق يبه ارزوها...دمیخند

نجایا ایب...مینس.. .مینس-
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فهمندیاالن همه م...طولش دادم نقدریچرا ا...اعنت به من چرا تموم نشده بود... دیچیپیها تو سرم م صدا

...متوجه ما نبود چکسیه اما

غیج...ادیگلوله وفر کیشل هیشب ییصداها...دمیشنیهم م يا گهید يصداها

خبر شده بود؟؟؟ چه

مینس-

زدیم ادیبود که فر ایپو بازهم

باز کردم و اطرافم رو نگاه کردم مهیرو تا ن چشمام

گلوله ها گم  کیشل يو صدا ادهایفر نیب یقیبلند موس يصدا....دیدویم یهر کس به سمت...بود  ختهیبه هم ر زیچ همه

شده بود

در امده بود شیبه نما یبیعج ي صحنه

 بایحال من تقر دنیبا د...کرد  یوخودش رو پشت ستون مخف دیه به سمت ما دواسلح کیکه از دور با  دمیرو د مینس

!!!!نادون؟؟؟؟ يکار کرد یچ:زد غیج

کنمیمن هواسشون رو پرت م..ببرش  نجایاز ا:بلند داد زد  ایپو

شاهپور شهادت بده؟؟؟ هیعل یک یبمون نجایتو ا... ونهید یگیم يدار یچ-

نهیهم ا دشیکل یدونیرو گذاشتم تو اون صندوق که خودت خوب ممن همه مدارك ... میگوش کن نس-

میداد دست نس دویکش رونیب فیظر یلیخ دیکل کیو از داخل گردنبند  دیکش رونیب يریدور گردنش زنج از

...امدیتمام اون حرفها به نظرم احمقانه م...شده بودم  رهیو منگ به حرکات و حرفاش خ جیگ من

...بودند دهیترس نقدریبود که اونها اافتاده  یچه اتفاق مگه

.....امدیصدا م نقدریچراا اصال
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زد ادیدوباره فر ایپو

قول بده...میمراقبش باش نس-

رمیگیم فیمطمئن باش برات تخف يکرد يادیتوکمک ز...من با سرهنگ حرف زدم.. ایاحمق نشو پو-

در ضمن االنه که ...تمومش کنم دیر دارم که باکاره با شاهپو مهیحساب ن کیاما من  مینس یهست یخوب سیتو پل-

زالو بازم در بره نیبذارم ا خوامینم...بدن شیفرار

...خونه محاصره است...بچه احمق هی... ایپو يبچه ا-

....شناسمیمن اون جونور رو م...نه احمق تر از تو جناب سروان-

ایپو-

...یقول بده که مراقبش..ببر  نجایرو از ا لدایفقط ... میما تا ابد وقت ندار مینس-

دمیقول م-

حاضربودم براش جون بدم یزمان کیکه  ییاز اون خنده ها... دیخند ایپو

دستش رو دور بازوها م حس کردم و  يگرما...شد رهیسمت من و توچشمامکه از باز بودنشون مطمئن نبودم خ برگشت

که تو اغوشش گم شدم دمیبعد خودم رو د

که نرفته ادتی...تا ابد  یو هست يمن بود يشب چله  شهیتو هم-

 یصورت دست نخورده باق نیتا ابد به هم دیاون لحظه با...پر کنم  یحرف چیاون لحظه رو با ه خواستمینم...نگفتم  يزیچ

موندیم

داشت ...زدیم ادینه فر... زدیچشماش داشت حرف م...نگاه پر از درد  کی...و نگاهم کرد  دیکش رونیرو از اغوشش ب من

!!!!نیاخر...فرصت نیاخر...دارهید نیاخر نیا گفتیبهم م

لدایمنو ببخش -
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 کی...خاطره کی... موندیبرامون م يزیچ کی دیبا...تموم بشه يادگاری چیه یب نیاخر نیا میخواستیکدوم نم چیه

...تجربه کی دیشا ای...حس

 یاهیهمون س...که دوبار مثل گذشته شده بود  دمیدچشماش رو  یاهیس يتمام احساسم نگاهش کردم ودر کمال ناباور با

سال داشتم  نهمهیبعد از ا...حاال دوباره....کنم  دایوقت نتونستم خودم رو پ چیه گهیکه من رو تو خودش گم کرد و د

دا؟؟؟یپ ای شدمیدوباره گم م

که تا اون موقع تجربه اش کرده  بود یحس نیتر نیریش دیشا...اون حس ...اون تجربه.. دیلحظه برام تا ابد طول کش اون

بودم

........دوباره جون گرفتم...دیدوباره تو وجودم دم اتیبودم ح دهیشن یکه تو بچگ ییبوسه مثل قصه ها اون

...داشتم ایکه در کنار پو ییمثل همه روزها و لحظه ها..اماشد ..تموم بشه  خواستمینم

گم  انشیکه تو اغاز و پا عیانقدر سر...مثل برق و باد اتفاق افتاد  زیلبام برداشت همه چ يلباش رو از رو يگرما یوقت

...شدم

لدایدوستت دارم : ایجمله پو نیموند و اخر ادمیلحظه اخر  فقط

کرد يراندازیت گهینقطه د هیکه مارو به سمت در هل داد و خودش به  ایپو ادیو فر مینس غیج ونیم...اش گم شد  هیبق

....بود دهیتار و در هم تن یهمه چ... دمیشنیصدا م فقط...شد  یچ دونمینم

...صدا...صدا بود  فقط

....دوستت دارم...لدایدوستت دارم :شدیکه در سرم تکرار م ایارام پو يو نجوا ادیفر... غیج... گلوله

چرا؟؟؟...چرا نگفتم ...چرا من بهش نگفتم  نکهیحسرت ا...حسرت کی و

....وستت دارم کهبرگردم و بگم که منم د خواستم

بودند  دهیپوش یشکل کی يکه همشون لباس ها ییادمها...کز کرده بودم  سیپل يروهایگوشه امبوالنس همراه ن کی
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..کردیم يکار یو هر کس رفتندیمرتب جلو م رژه م

دار اما مرد دست بر ختیریبود اعصابم رو بهم م ستادهیکه کنار خودرو گروه ضربت ا يمامور سمیفش فش ب يصدا

داد یرو به مافوقش م اتینبود و مرتب گزارش اتمام عمل

بود وداشت به  ستادهیگوشه ا کیتو گروه شاهپور بوده  ينفوذ کیو  یمخف سیبودم پل دهیکه حاال فهم میتر نس انطرف

دادیرو م یدر مورد شاهپور اطالعات گهیچند تا مامور د

همکارها و رابط هاش  شتریزود توانسته بودند شاهپور روهمراه ب یلیخ سیپل يروهاین... دیطول نکش یلیخ يریدرگ اون

کنند ریدستگ

 دونستیم یاون چ دمیمفهمیصبح بهم گفت و حاال  میکه نس يهمونطور...که هنوز کامل شروع نشده بود تموم شد يباز

داشت يو چه منظور

 دنیبا د... کردیو اون مدام تقال م کردندیم سیافتاد که داشتند بهمن رو به زور سوار خودرو پل يبه دوتا مامور چشمم

چرا اون هنوز تو خونه مونده؟؟... ارنینم رونیرو ب ایفکر کردم که چرا پو نیبهمن تازه به ا

افتاد یبگم چقدر برام مهم بوده چه اتفاق ایکه برگشتم تا به پو يامد که اون لحظه ا ینم ادمی يزیفکر کردم چ یچ هر

که  یغیج...امد  یبلند به خاطرم م غیج کیمبهم  ریهمه اون تصاو يصدا رینم موند ه بود اما زتو ذه یمبهم يها صحنه

کردیم ياور ادیرو بهم  یتلخ قتیمتعلق به خودم وبعد و حق

امدم و به سمت اون  نیاروم پائ...بود  یبه چند تا زخم یدگیمامور اورژانس هم سرگرم رس..حواسش به من نبود  یکس

...فتمر یخونه لعنت

 هیانگار داشتند به ...دمیفهمیحرفاشون رو نم یاما معن گفتندیم ییرهایو بهم چ شدندیها با عجله از کنارم در م سیپل

...بود ایداشت اونم پو تیاهم زیچ کیاالن فقط ...هم برام مهم نبود یلیخ... زدندیحرف م گهیزبون د

...زهیریو فرو م شهیم یتکه از وجودم از هم متالش کی کردمیس مح داشتمیکه بر م یاز پاهام رفته بود با هر قدم رمق
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...گرفتم و با اتکا بهش جلو رفتم واریدستم رو به د...سالن باز بود  در

داد و سر خورد و  هیکه بهش تک دمیرود ایلحظه پو نیکه اخر یهمون ستون...تا اون ستون فاصله نداشتم  شتریقدم ب چند

..افتاد

شد که افتاد؟؟؟ یچ دمیخودم پرس از

رفت؟؟؟ جیگ سرش

!!!نه

که  ياسلحه ا يگلوله  کیخودم و شل غیج يشده بود و بعد صدا ریدرگ ایان چهره بهمن امد جلو چشمم که با پو کی

دست بهمن بود با هم بلندشد

پله به عقب  هینگار ا داشتمیکه برم یبا هر قدم.... دمشونیکشیدنبال خودم م...بلند کنم تونستمینم گهیرو د پاهام

...در اتاق و بعد رهیدستم رفته سمت دستگ... ستادمیا نایکه پشت در اتاق خونه ش دمیدیخودم رو م.... گشتمیبرم

...شدیباز نم یوقت اون در لعنت چیکاش ه يا

....رفتینم رهیوقت دستم سمت اون دستگ چیکاش ه يا

...نبود ییایکاش پشت اون در پو يا و

بودم و  دهیهم پشت اش بود همونطورکه حاال من به ستون رس ایاون در باز شده بود و پو..اتفاق افتاده بود  هانیهمه ا اما

...اون هم همونجا بود

اش نهیس يپشت ستون نشسته بود و سرش افتاده بود رو..جاش تکون نخورده بود  از

...ایپو يسر خورد و دوباره افتاد روشده بود  دهیراه سرخ رنگ روش کش کیکه  دیستون سف ياز باال نگاهم

پاهام توانشون رو از دست دادند و با زانو افتادم ...کرده بودم  خی.. دمیفهمیحالم رو نم...رو محکم به دندون گرفتم  لبم

نیزم يرو
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..قیو عم ینگاه طوالن کی...حسرت نگاهش کردم  با

 میبا هم باش اهامونیو تو رو میمجبور کرده بودند از هم دور باش که مارو ییسالها نیهمه ا یبه تالف...شم  ریس خواستمیم

ما رو مجبور کرده بود؟؟؟ یاما ک....

که در  یبا راه و فلسفه نادرست..اشتباهمون  يها و انتخاب ها میبا تصم... میکه با عث ش شد میخودمون بود نیا

...میداشت مونیزندگ

 بیمام صورتش رو پوشانده بود رو کنار زدم و به چهره معصوم اش که عجنرمش رو که ت يرو بلند کردم و موها دستم

ایپو:شونه اش و اروم صداش زدم  يدستم رو گذاشتم رو...شدم  رهیشده بود خ یخواستن

ومدین ییصدا چیه اما

...تکونش دادم که از ستون کنده شد و افتاد تو بغلم محکم

ایپو:با درد زجه زدم...دیترک کردیته بود و داشت خفه ام مرو بس دنمیکه تا اون لحظه راه نفس کش یبغض

...ومدین ییباز هم صدا یول

توجه به حضور اون همه  یب....و ادمهاش به هم خفه شده بودند و در سکوت به تماشا ما نشسته بودند  ایتمام دن انگار

دم و به خودم فشارش دادم و کنار محکم بغلش کر گشرهیکه فرزند گم شده اش رو در اغوش م يمثل مادر یتماشا چ

...شهیهم...داشتم شهیهم...ایمنم دوستت دارم پو:گوشش اهسته زمزمه کردم

به حال عشق از دست ....به حال اون...به حال خودم.....کردمیم هینرمش بود و از ته دل داشتم گر يرو موها صورتم

میبودکه از دست داده  ییرفتمون و بهه حال همه فرصتها و لحظه ها

****
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