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روشنش کردمو پک  گاروبرداشتمیپاکت س یازروعسل یلعنت  یلعنت وارسرخوردمیدموکناردیدروکوب 
  لسیبه درخوردوبازشدههه تو یدادم چشمامو بستم تقه ا هیوارسردتک یبش زدم سرموبه د ی قیعم
 کردمی روبه روم حسش م قایدق داالنیتشد تموی عصبان دویچیمشامم پ  یعطر تلخش تو یبو
سبزش انداختم  یها لهیچشاموبازکرذمو نگاه سردمو توت رونی شد ب دهیکش امانگشت نیگارازب یس
داره:»به   یاشغالو«هعه عجب دل خجسته ا نینکش ا یکن بشی ازت مونده تخر یزیچ گهی:»ددیغر

 هیاول یدادوجعبه کمک ها  یقروچه ا  «دنذونیهر  سیهست بنال ن  یدینداره حرف جد   یتوربط
تودستت مونده   یاستخون گهید ی احنق روان  کنهی عفونت م  ویکوفت نیروجلوم انداخت:»پانسمان کن ا

به جعبه زدموروتخت    ینفهم پزخند  دیشدم که رفتودرو به شدت کوب رشیواسه خورد شدن«خنثاخ
  تارویموند پاشدم گ هری اشغال کرده خ وارویکه کل د یکردم نگام روعکس  وروشنیگاربعدینشستم س

  کردمیاشکو حس م یوجود زدم گرما دموباتمومیماش کشیس یموزویزخم  ی ازکمد دراوردم انگشتا
دستم رنگ  دنیدربود که متوقفم کرداشکموپاک کردم قامت مامان توچارچوب ضاهرشدوباد یصدا

 د یازرخش پر

 

نگو   ی:»بره به درک«بادست تودهنش زد:»هعدمیپانسمانش نکرد«غر اریگفت:»مگه سام یبانگران 
باحرص گفتم:»بروخداروشکرکن   رهی گیطرفشو م ادیچه طرز حرف زدنه«چقدربدم م نیدخترزشته ا

شامتوبخور «سرتکون دادم  ایازتعصف تکون داد:»بابات اومده ب یاحمقو«سر ووردمیسرش ن  ییبال
کردم   یددوردستم غرق خون بودسعبود پاشدم بان دهییفا  یبحث باهاش ب یول  نداشتم لیهرچندم

تا دراومد خون   ییروشو  رابیگرفتمش ز سی رفتم توسرو  شدیخون خشک شده مانع م یبازش کنم ول 
سمت جعبه    کردینم  یرخاص یتعق هی بودکع بعد گر نیصورتم ا  یهم به صورتم زدم خوب یروشوشستم اب

تم تواشپزخونه مامان داشت  کردمورف  چشیکردم باندپ  یدراوردم رودستم خال  وشت نوازیرفتم بتاد
  یدورگردنم حلقه شد:»دختربابا یدست دکهینکش  یطول دمونشستمیکش وعقبیدصندلیکشیغذام

روم نشست که   دوروبهیکش یگفتم:»خوبم«پوف کالفه ا  ی شگیچطوره فداش بشم«بالحن سردهم
گفت:»هنوزخوب نشده«قبل من مامان باحرص جواب  فتهتوهم ر افهینگاش به دستم افتاد باق

ابروهاش   نیب  یظیاخم غل مونهی خانم بازناکارش کرد«پوعف حرف تودهنش نم یداد:»خوب شده ول 
نزاشتم مامان حرف بزنه قاشقو توبشقاب انداختم:»چطوره  ندفعهیشدع«ایجاخوش کرد:»بازچ 

  کنمی نم نی خوته بازشه تضم  نیپزشک به ا وانر یپا گهیبارد هیخدا هیبه خداوند یبپرس  ارخانیازسام
 اد«ی م  ی:»ماهان زنگ نزدکدم یبودچرخ  نیجوسنگ  زبلندشدمی خودشوهمکاراشوزنده بزارم«ازسرم
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چسمم به   دمیرفتم تواتاقو باتمام قدرت دروکوب  یاد«لعنتی :»صبح زنگ زد گفت امتحان داره نممامان
بهش   یدرست وق  یکوفت یزندگ  نیخودموروتخت انداختم لعنت به ا دیعکسش افتاد بغضم ترک

 . دمیدارم عقلموازدست م  دمیکرده. ماهاست که صداشونشن غیدارم خودشوازم در اجیاحت

 

 ورتمهیداره رومخم  اسینکره  یکردم که بالخره خوابم بردفقط االن صدا هیچقدر گر دونمینم
 یا دی کش غی نسارش کردم که ج ی:»مهسا مهسا مهسا مهسا مهسا«درست کنارم بودلگدرهیم

پاشودوساعته  یاریدرم یباز یبلندشد:»چراوحش گشونید یدوتا یدردددد:»کوفت چه مرکته «صدل
رفتم  سی که دادش دراومد سمت سرو سوکردمینثارآ یا کهیکنم«بلندشدمولگددی صدات م میدار

  یل انداختم که حلوپام نشستن نگارسرشون روپام گذاشت:»خوبدستوصورتموشستم خدمورومب 
امروزم تولدته توکه   دهیع گهیمظلوم گفت:»اخموسه چهارروزد اسیتکون سراکتفاکردم که  «بهیخواهر

:»حوصله ندارم  نایدارن ا یجه دل خجسته ا د«ههیخر  رونی ب میابری حداقل ب  میری جشن بگ یزارینم
نداره حوصلعه درس نداره   رونی:«حوصله ب سوبلندشد یا  یعص یتولدندارم«صدا دویهم به ع یعالقه ا

 یمغز «فلجیایب کنمیم  رمومجبورتیگ یم یپاپارت هی رونی ب یای ها بع خدا اگه ن یوداریپس حوصلع چ
 نی همراه ج یمشک شرتی ت هیو یمشک  وریپل هیدرکمدوبازکردم   کنهیبگه م  یهرکار دونستمیم

 رون یزدم ب دمیپوش  ممیاسپرت مشم  یکفشا یخاکستر

 

نشدمورفتم تواسانسورکه بهم ملحق  م«منتظرجوابشیمهساروهم برد میمارفت یی:»زنداسودادزدیا
رفتن متنفرم عصربه  رونی پوعف فقط به اوناخوش گذشت ازب میدیشدن کل روزو فقط تو مغازهاچرخ

  دیلیباک ومدی ن ینگ درو زدم کس زور برشون گردوندم مامان دخترا رو واسه شام دعوت کرده بود ز
جونم  یبه کنه ها  میرومبل ولوشد ادیزود م  دیگذاشته بود رفته خر غامیتو مامان پ میرفت  کردموباز 

 میباهم بود میبود ییاول ابتدا یاون دوتام دخترعمم ازوقت  قینگار رف سویآ  اسیچشم دوختم نگار
 زم دورنشدن. اونا ا یبعداز اون ماجرا من خودمو ازهمه دور کردم ول
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 یبسته از فرانسه دار هیایدفعه دادزد:»مهسا بدوب هیدرازهپروت دراومدم نگار رفت باز کنه که  یباصدا
که تکون   ی سمت دررفتم هرسه پشت سرم بودن امضا کردموجعبه بزرگ بنیقر بنی «جان فرانسه عج

 فباشه« تعص  یزیچ یمار ینکنه زامب خورهی وحشت گفت:»تکون م سوبایتوا دم یکش  خوردوینکون م
رولبم   یبارنگاش کردم کاغذ روشوبرداشتم:»تولدت مبارک خانم پاکزاد..ماهان«ذوق زده لبخند محو

 هی دنیمنو جلورفتم بازش کنم هرسه چندقدم عقب رفتن باز شدن جعبه همانا پر  ادشهیاومدپس 
  هب کردیسگه پارس م یدات بشم ماهانتوله سگ ف ییییییبچه ها وا  غیهمانا ج رونیموجود کوچولوب 
 ییطال یروبغل کرده بودن :خاک توسرتون«سمت سگه رفتم بغلش مردم اخ گهیدخترا مه همد
بردمش   «تواتاقمیکاش خودت بود یدوست دارم مرس یلی دادم:»خ مودراوردمواسیوپشمالو گوش 

اومد تو دخترا پشت   اسم بودم که دربازشدومامان هیروتخت نشستمومشغول ناز کردنش شدم توفکر 
که   ییجان اوردش ماهان چقدرنازه«دهنم بازموند تاجا ی:»ا  ترسنیطفل معصوم م هیدربودن هه از

 نیی ای باالانداخت:»نظرم عوض شد ب یا «شونهی از سگا متنفره :»توکه ازسگا متنفربود ادمهی
دختراترس نداره «هرسه اسگالنه سراشونوتکون دادم مامان رفت شام درست کنه اون سه تا اسکلم  

وروجک بلندش کردم رفتم  یشد خودشو قلطوند ا یم ینازه چه زود صم یلیخ  ییییدنبالش وا
 یبه بابات گفتم غذا رهستیاشاره کرد:»ش خچالیهست بدم بخوره«مامان به  یزیتواشپزخونه:»چ 
 هیضرف  هی یوتو رودراوردمی رفتم که دخترافرارکردن عقب ش خچالی رع«سمتیمخصوص بگ

  اسیدخترارو به سمتش کشوند نیسنگ کهی ستورودبابا وچند پال ختمی بارمصرف براش ر
  کیسوپالستیآ یمرس  دشوگفتیجونم«باباهم بوس ییدا ی:»خسته نباش دیگونشوبوس

  دیبود بابابرام کتاب خر  یشب مزخرف ختمیرسگو اوردم براش   یمنم دنبالش غذا لوبردآشپزخونهیوسا
 فنچ یاوخ دیدرازکش مروتخت کنار نمیکه برف  دمیبود رفتم دراز کش  یمامانم شال شب مسخره ا

 

به بدنم دادم  ی،کشو قوس  نجایخستمو باز کردم باز چه خبره ا یپلکا یال یسر سام آور یسرو صدا با
  ستنیخونه خانم جو ن یکارگرا ن یباز درو باز کردمو تلو تلو خوران رفتم تو سالن وا ا مهی ن یباچشما

  کیکوچ نماز کارگرا گفت:)مهتاب خانم خا  یکیکه  دم یکش یکش دار ازهیخم   کننی م کاری چ نجایا
 به جون من . ندازهیکردم مرض داره مهتاب خانومشو م ی(اخمدارشدنیب
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کاغذ چپوند تو دستمو  هیقدم عقب رفتم  هیسمتم  دییفشفشه دو غرولند بودم که مامان مث  درحال
  یخریم ستوی ل نیکارتم توش ا رونه ی ب  نینگو ماش یچی وار حرف زدن:)ه یشروع کرد تند تندو طوط

نگو برووووو(متعجب سمت اتاق رفتم واو   یچی پسرام لباس نپوش مهسا ه نی خونه ع  ای زود ب یاریم
  شعیمثل هم خوادی م دیحتما واس ع  یخوراک لهیتو دستم انداختم وس ستی به ل ینگاه نیا شهچ
کردم قبل از   میکاله نقابمو رو سرم تنظ  ختمویطرف ر ه یواللخصوص پسرونه موهامو  یمشک  پیت
  هرفت یبرداشتم پس بابا با چ نگیاز پارک  ونیماش اطیتو ح  دمییبده دو  ریگ پمیوبه ت  نهیمامان بب نکهیا
صدف   یجلو سوپر  ادینم ریگ  نشیتو ماش گارینخ س هیمارو باش  یکردم بابا یپل  ییپاشا کیموز یرو

پسر، اونور بت   یری گینم لینگه داشتم کاغذو دست فروشنده دادم که گفت:)اقا ماهان گل تحو
ن  یا ستی افراد ن ییدادم:)کار شما شناسا لشی تحو یظی (سرمو بلند کردمو اخم غل ینساخته الغر شد

 نینگام کردو بعد با تته پته گفت:)اع شما بود  یخونه پاکزاده (با دهن باز کم   یفرستیم ستویل
 (ست ین یا گهیچشم چشم امر د خوامی معذرت م

 

 ( یشگیهم گاریپاکت س هیحالمو بهم زد پاچه خار:) اه

 

  گارویبار کتک خورده حساب کار دستش اومده پسره نچسب س هیرفت ههه  گارایس جت سمت مث
  ممیروشن کردم سمت بام روندم گوش نویاصال حوصله خونه رو ندارم ماش  رونیحساب کردم اومدم ب 

 اووردم یکع ن

 

دهنم *"گذاشتموچشامو روهم    گاروتویرو عقب بردم س  یدادمو صندل  نییهارو پا شهیداشتم ش نگه
مشتامو   یکل رفتیشد امروز مدام فکرم هرز م   قیبه بدنم تزر یبه صورتم خوردو حس ارامش  یباد خنک
  یابزدم  گارمیبه س یق یدر اوردم پک عم یکردم تا بهش فکر نکنم باز امروز نفهم باز واریحروم د

روشن کردمو پامو    نویتت کنه ماش چشماموباز کردم خدا لعن یعصب  رفتیصورتم رژه م یچشماش جلو
  یرو پدال خال تمویعصبان  دموی کشی م ییال نایماش نی رو پدال گاز فشردم واسه اروم کردن خودم ب

  هی ردمکنترل ک نویتو دره که به خودم اومدمو ماش رفتمیرفت داشتم م  یاهیلحظه چشام س هی کردمیم
  دنیهوا واسه نفس کش یییییییجا پارک کردمو سرمو رو فرمون گذاشتم نفسام نامنظم شده بود لعنت 
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  غیشد ج نیبود وباز مشت بود که باقدرت نثار بدنه ماش  ختهیعصابم بهم ر رونیکم اوردم اومدم ب 
 دراوردم .  یبودو من باز خنگ باز میمرگ تو دو قدم دمیکش یخفه ا

 

 کرد  یزیافتادم چشمم به دستم افتاد پووووف باز خون رکه اروم شدم راه  کمی

 

 شد بهتره برگردم خونه.  رید ادیز گهیباندشو عوض کردم د  دمویخر لهیدارو خونه نگه داشتم وس هیجلو

 

با خودش برد داخل اوف بابا از دست تو دستمو رو بوق گذاستمو   موتویر نیباز کردم باز ا   داشبوردو
لحظع خشکم زد صداش تو   هیشخص رو به روم   دنیسرمو بلند کردم که بادنگه داشتم تا در باز شد 

کردو گونمو   زونیآو شهیسرشو از ش دسمتمییماهانه خاله (وبعددو یگوشم زنگ زد:)نسخه چاپ
 ( ت یکوه عصبان ی:)چطوردیبوس

 

 کردو رفت که صداش زدم برگشت:)مهرناز( ی(خنده بامزه اطننت یحس گفتم:)خوبم کوه ش یب

 

 :)جونن( 

 

 ( یاومد ی:)باک/

 

 (االی.دانامی:)مامان.بابا.ت
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رو سرم خراب شد لبمو به دندون گرفتم بغض نکنم سر تکون دادم رفتم داخل اصال حواسم   ا یباره دن هی
نفس نفس زدم تا خودمو کنترل کنم رفتم  یا قهیچند دق  نگیبردم پارک   نویماش هیک  الینبود بپرسم دان
ظ تر مهمون یغل  یول یشگیچشامو روهم گذاشتم اخم هم یا قهیکه شدم چند دق ییرای داخل وارد پذ

ورتم شدهمه بلند شدن سالم دادمو سمت خاله رفتم که بغلم کردو چلوندم باشوهرخاله دست دادم ص
 هیسمتش دستشو جلو اورد سالم کنه به تکون سر اکتفا کردم که زا دنیچرخ  دمویمش ینفس عصب 
(تحمل  د ینداشتم خشک گفتم:)سالم خوش اومد زیمجبورم کرد بر گردم حوصله انال بهیغر ییشد صدا

(شونه  زمیعز یراومدی نداشتم خواستم برم اتاقم که بابا مانعم شدو کنار خودش نشوندم:)چرا د ارونجیا
 دور زدم(  کمیباال اانداختم:)

 

  رهیبگ نوی ا یکی مهسا(پووووف  شدهی:)خدا مرگم بده دستت چدم ینگران خاله سمتش چرخ یصدا با
 (ست ین  یزی بستمش چ کهیکوچ یکوفتگ هی یچ یهمه نگاها به من بود :)ه

 

 بازش کن(  نمی:)کو بزار بب خاله

 

 ( ین یبب ستیخوبم خاله الزم ن گمیبابا م یتوهم:)ا  دمیکش اخمامو

 

لباسمو عوض   رمیاز جام بلند شدم:)من م دم ینثارم کرد ههه حاال مثال ترس یچشم غره جانانه ا مامان
 کنم(

 

وروجکمو   یبغلم اخ  دیپارس کنان پر یجواب سمت اتاقم رفتم درو باز کردم که برف  دنیشن بدون
 بود پارس کرد(  یخاله اومد:)چ غیج یکردن تو اتاق صدا یزندان
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 ماهان واسه تولد مهسا توله سگ فرستاده اونه( ی چی :)همامان

 

 دلم براش لک زده(  د یکنم. اون پسره بود؛)اع پس پشمالو رس فک

 

 یاسم توله من برف هیپشمالو ک کارستیمگه چ وا

 

 ( اری مهسا بابا سگو ب دی:)اره پسرم رسبابا 

 

استراحت   خوامی:)خستم م هیاحمق ک  نیاصن ا کنهیم  میچه وضعشع چه پسرم پسرم ارمینم اههه
  یمشغول ناز کردن برف دمویروتخت دراز کش میمهمون دار ستیبرامم مهم ن دمیکنم(بعدم درو کوب

اومد اومد منو  یهرش جلو چشام جون گرفت اخه چرا واسه چباز چ ختیر  اری اخت یشدم اشکام ب 
کردم باهاش زمزمه کردم:)بقضم  یرو پل ییبرداشتمو اهنگ پاشا  یاز رو عسل موی گوش هبزن شیات

حسو حالو    نیشد خدا ا یدارم باز کاغذام باتو خط خط  هیگر یهوا هوا یگرفته وقتشه ببارم چه ب
قلم تو دست من پراز سکوته   دمیدوباره عطرتو نفس کش  دمیدوست ندارم باز دوره پنجره قفس کش 

  هیتو خال یجا   هیچند سال هیو  نهیحالم هم  هیحوال  نیباز خاطرات تو هم دمیدست کش ترانهدوباره از  
قرارو از تو دارم   ی بقلب  نیحالمو مثل کبوترم که سنگ ادما شکسته بالمو ا دوننیجز تو تموم شهر م

  وشتهتنابه دارو از تودارم اسمت ن نیحس انتضارو از تو دارم اسمت هنوز دور گردنم هست من ا نیا
اونم   یحت ترسمیخونه م هیتو هیسا هیمن موندمو   شهیتو باشه دل نم یکه ب یدل شهیرو بخار ش

 .....( هیتو خال یجا  هیچند سال هیو  نهیحالم هم هیحوال نیشه باز خاطرات تو هم یرفتن

 

ازش   یپسره تو اتاقم که برف دنیکه با د دمیتخت چرخ   نییپا  دیباعث شد ساکت شم پر یبرف   پارس
  ای لسیتو نجای:)ادم یغر یاومده تو عصب نییسرشو انداخته پا یشدم با چه حق  یبود عصبان  زونیاو

د باال  ینفر(ابروهاش متعجب پر هی و اتاق ت یبر نییپا یندادن سرتو مث گاو ننداز ادیبهت   یشما گاو
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  ییزن دا دمی نشن  یمن چند بار در زدم جواب یدرسته ول نهیکدوم گز دونمیرو بغل کردو گفت:)نم   یبرف
 (  رونی بفرما ب ی:)اوک دمیغر تییتو با زندا  یگفت برم توبازم معذرت(غلط کرد

 

 (یا قهیچند دق رم یگ ینهار پشمالو رم من ازت قرض م ای:)ب گاو

 

 ( رونی نه پشمالو بفرما ب  ی_:)اسمش برف

 

به صورتم اشاره کرد:)اشکاتو پاک کن(درو محکم   رونی ب رفتی که م نطوریباال انداختو هم یا سونه
 نثارچوب بدبختش کردم ازش متنفرم احمق ..  یمشت دمویکوب

 

  نی ج ویمردونه مشک  رهنی صدام زدن مجبور شدم برم لباسمو با پاونقدر   یبه غذا نداشتم ول  یلیم
بودن   زایچ  نینداشتم اصال خانواده ما خارج ازا یبه رو سر  ازیوقت ن  چیکردم ه ضی تعو یمشک

  یرو بهرو شدیکنار مهرناز بود که م یخال   یتنها جا رونیموهامو بادست به باال فرستادمو دادمو رفتم ب 
در چپوندن غذا تو معدم داشتم که صداش   یبه زور سع  دیبا انزجار نشستم که مامان غذاروکش  امیت

سوال  نیا دن یبود پرس ی(ته نامردیریدانشگات مگه نم شد یچ ی:)مهسا کنکور ندادختی حالمو بهم ر
حرف   نی(با ا یعاباج یشوهر کن   یخوای:)پس مدیندارم(خند ی:)نه عالقه ادمیاز حرص لبممو جوو

کردم با غذا بغضمو قورت بدم مدام نگاه  یندادمو سع یگلومو فشرد چقدر نامرد بود جواب بغض 
بلند شدمو سمت   یچشامم لبالب پر بود سر شدچدمیداشتم خفع م کردمیروم حس م ویک ی نیسنگ

  تمودرو قفل کردم ابو باز گذاش دیبغضم ترک  ختویر رونیدهنم ب اتیرفتم عوق زدم کل محتو ییدستشو
  یازک  یههه ابج بردیکه خاکستراشو باد م یدل شدویم ختهی صدار یکه ب  ییسر خوردم اشکا واریکنار د
داد زدم:)خوبم فقد   رفتی م ورتمهیرحم باشه مامان پشت در رو مخم  یب تونهیادم چقدر م  هیتاحاال 

 همشون جلو در بودن رونی (صورتمو شستمو اومدم بخته ی معدم بهم ر
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 (ده یببرمت دکتر رنگت پر یخوای:)م بابا 

 

 ( نی غذاتونو بخور دی_:)نه خوبم بر

 

روتاب نشستم ارنجمو روزانوهام   اطیبرداشتمو رفتم تو ح   گارویاتاق کج کردم پاکت س راموسمت
شدم که انگار خاطرات توش    رهی*"قرار گرفت به دودش خ گارتودهنمیگذاشتمو به جلو خم شدم س

داد سر خوشانه   یغافل شدم باصدا یواقع یایم فرو رفتم که از دنتو افکار قیقوطه ور بود اونقدر عم 
پسره تو بغل هم رفتن سام   ارو یبه خودم اومدم اشکامو پاک کردمو سمت صدا رفتم سام  اریسام

:)اره از بس اهو  د ی(خندرانی. بالخره کشوندمت ایدیزره شده بود د  هی:)دلم برات دیخندیسرخوشانه م
  گاریبهت زده گفت:)س دویمن حرف تو دهنش ماس دنیم..(با د تونمینم  شهیکه نم یناله کرد

بلندم کرد که داد زدم:)ولم کن    هوی ازم گرفتو  گارویسمتم اومد س دیکشه(سام ازش جدا شد چرخ یم
  زیجملع معروفش چشم ر دنی که گفتم(باشن  یخل یمهسا  نمی(روبه پسره گفت:)ایاحمق روان  نمیب

خنده  ریهردوزدن ز نوی(گذاشتم زم گهیجمله رو به روان پزشکا م  نیپس ا یکردم:) توهم روان پزشک
  ی:)گفته بودم روان پزشکه بعددی چی پسره زدم کع از درد به خودش پ یباال اوردمو محکم به پهلو اموپ

دستامو از پشت   یک ی هوی دیخندیبودم سامم که فقط م نی(من مشغول کشتن اره ینم  رونی زنده ب
(تماس دستش با دستم حالمو  ست ی روان پزشک ن  الیدان  یاروم خواهر شیگفت:)مهسا کشت دویکش
برم تو که سام از    دمییبا. خشم دستامو ازاد کردم دو یبه من نگو خواهر یاشغال عوض  ختیربهم 

(چرخوندم به  ه یک الی دان یبدون یخوایادب نم  یب یاحمق روان گهیپشت بغلم کرد:)ادم به عموش م 
بودن مغرورو    فتشیکه همه ش ینگاش کن پسرخاص  کمی نگاه کردم:) الیرفته دانصورت توهم 

 مهربون( 

 

  ییخاطره تو ذهنم نقش بست خاطره دختر کوچولو هیشدم  رشیخ یقهوه ا یوموها  یتوس یچشما
 د یکشی شده بودو انتضار م رهی خ  یخال ابونیبه خ  هیکه با گر
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 ال یدان  کاور

 

از   دنشی بود با د  شیبود اگه چند سال پ گهیزمان د هیاگه  دیشا دمیاز چهرش دزد رموی خ یچشما
 نداشتم. یاالن حس خاص  یول شناختمیسراز پا نم یشاد

 

کجا پسر عمه به هر   نجا ی کنار زدمو لبام نقش پوزخندو نا خوداگاه ساخت:)شما کجا ا  ارویسام یدستا
 (ی حال بازم خوش اومد

 

 (  یلب گفت:)مرس  ریجمعو جور کرد وز خودشو

 

بهتر   دهیمهسا جون مهتاب رنگش پر  یگفت:)خوب دنمی داخل تو سالن نشسته بودن خاله با د رفتم
 دکتر(   مشیببر سین

 

 باشگاه(  رمیبابا من دارم م  ستیدکتر:)خاله خوبم دکتر الزم ن  نیاز دست خاله و ا پوف

 

 ببر من الزم ندارم فقط مراقب خودت باش(  نویماش زمی :)باشه عزبابا 

 

هوا بخوره   کمی بهتره ببرمش   دیچرخی قرار دور خودش م یب  یلب تشکر کردم رفتم تو اتاق برف ریز
بستم  ویکالشو سرم انداختم کوله باشگاهو رو دوشم انداختمو قالده برف دمیکوتاهمو پوش یپالتو مشک 

  دیپر  اومث گ اریکردم که باز سام  یلب خدافظ  ریاز رو اپن برداشتم وز نویماش  چیسو رونیرفتم ب
 (ی وسط:)کجا به سالمت
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 دادم:)مفتش نخواستم ( یقروچه ا دندون

 

ساعت وقت    مینموندمو گذاشتم رفتم هنوز ن توپو تشر منتظر جوابش یعنیمامان  دنیکش یه یصدا
 کردم راه افتادم سمت باشگاه،  یتابوندمو باهاش باز ویبرف  کمیداشتم کنار پارک نگه داشتم 

 

 کنم  کاریچ دنی وروجکو که تو باشگاه راش نم  نیحاال ا خوب

 

که فکر   یربگه تو مغز دا  سین  یکیحود دست از فکر کردن برداشتم اخه  یتالش ب  قهیاز چند دق بعد
 ی کن یم

 

 قفل شد اره خودشه دیدور واطراف چرخوندم که نگام رو حاج مج نگامو

 

برداشت   دنیشدم گاماس گاماس سمتش رفتم که دست از جارو کش ادهیبغل زدمو پ   ریرو ز  یبرف
 پسرم( یخوایم یزی:)چ

 

 ( رمیگیباباجان همش اشتباه م  دیببخش یی:)اخ تودیکنار زدم که خند  کالهو

 

 درخواست کوچولو داشتم ازت( هی یحاج یحق دار  ی_:)اشکال نداره حاج 
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 شده(  یزی گفت:)چ متعجب

 

 (  امیتا ب   نینگهش دار شهیم دنیوروجکو تو باشگاه راه نم نیتو بغلم تکون دادم:)ا  ویبرف

 

 به ورزشت برس(   راحت الیبرو با خ  شمیزد:)چرا که نه منم سرگرم م  یمهربون لبخند

 

پارک بون مهربون سمت باشگاه رفتم لباسمو عوض کردمو    یدادم اخ لیتحو ویبرف  یادیتشکر ز با
چشماش بازم خاطرات با   یچشمامو بستم بازم اب دمویکش یق یبکس رفتم نفس عم  سهیسمت ک
 ....سادهیوا  امیبکس ت سهیاون ک یانگار جا زدمی م یبه جونش افتادم جور  تیعصبان 

 

از سرو روش   یهم خستگ یبردم تو برف   نویگشتم چه عجب سر جاشه ماش موتی دنبال ر خسته
تو چهار چوب در ضاحر   اریکه در خونه باز شدو قامت سام میشد ادهیقالدشو گرفتمو پ دیباریم

 (یباشگاه بود افشویشد:)ق 

 

 یاشپز خونه غذامث اهوم از دهنم خارج شد کنار رفت داخل شدم از یزیچ هی دعوا نداشتم  حوصله
 کجان(  هی:)بق  ختمی براش ر  ویبرف

 

 ( رونی :)رفتن بسام

 

 دم یراست سمت حموم رفتم دوش گرفتمو لباس پوش  هیتکون دادمو  سر
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رو تخت فرود اومدم چشام گرم شده بود که در اتاق باز شد اههه بر خرمگس معرکه لعنت   یخستگ از
 خستمو ازهم باز کردم که  یپلکا یبه سخت

 

که  نیسامو دختره چشم چرخوندم که دختره دهن باز کرد:)ا نی تو جا نشستمو ب هیدختره ک نیا وا
 پسره( 

 

به هرحال هم  یکالس اوم نه سال اخره ول هم نیمن مهسا ا زی عز یمهسا نمی:)نه دختره ادیخند
 ( د ی خاص باهات اشنا شه باهم اختالت کن مهیدانشگاه

 

تا   اررررررریداد زدم:)سام یشینبود خشم کل وجودمو احاطه کرد ات یخوب  یاصال دروغ گو رونی ب دییدو
 نشد بردار ببرششششش( مارستانی ب یراه  هیمث بق نمیا

 

 تمیگرفتن عصبان  یشد برا یسام مانعخنده  یعقب گذاشت صدا یقدم دختره

 

درو باز کردو در رفت ومشت من با تمام قدرت به   دهیبه سمتش حجوم بردم که ترس یزخم  ری ش مث
 رنگ در روونه شد   دیچوب سف یشد خون دستم رو دهیدر کوب

 

  دمویبا قدرت از دستش کش وانویل کرد یکوفت م  وهیرفتم داشت ابم  رونی به خون نشستع ب یچشما با
از   چارهی ب  یاریدر ن  یباز یوحش یریم یم یشد ینثارم کرد:)باز جن  یتفاوت  ینگاه ب  دمیکوب واریبه د

 جا گذاشت(  فشویترس ک 
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 تو دهنت گمشو ازجلو چشام دورشو(  ومدیمشت ن  نی:)تا ادمیغر

 

نم کرد و اجازه هر تکون  کع افتادم تو بغلش دستاشو حسار بد دیبار سر تکون دادو دستمو کش تاسف
  اریکمکت کنم منم همون سام خوامیم  ایزمزمه کرد:)اروم باش به خودت ب رگوشمیازم گرفت ز وی خوردن

  وشکه به عم ییخندونو مهربونم مهسا یچقدر دلتنگ مهسا یدونیبود م تی قبل همون که هم باز
  کاریمن چ یبود تو با مهسا طنتاشی که تنها دق دقش درست انجام دادن ش  ییمهسا زدی مشت نم

 (یکرد

 

دوسش  کردمیبارش نم  چاریل  زدمیاره من به عموم مشت نم دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
مطلق وجودمو پرکرده. صداش همراه نوازش   هیحس  یدوسش ندارم ب  یعنی یداشتم پس االن چ
 دمیکرده قول م تی خ ی نقدریا ین دختر سرتق باهام حرف بزن بگو چ نک هیگر ش ی موهام بلند شد:)ه

 پشتتم( ی اشتباهم کرده باش  نی بزرگتر یدرکت کنم حت 

 

کنم با بغض گفتم:)دلم واسه ماهان تنگ   غی غرور له شدم تبل خواستمیبگم نم یزیچ خواستمیمن نم نه
 شده(

 

  ی کی حرف زدن سام با  یصدا دمی که شن یزی چ نیگذاشتم اخر نشیسرمو رو س   دیکش یکالفه ا نفس
 بود

 

سام   یدستا نیباز کردم نه نه ا دمو یبه هم چسب  یمتعجب پلکا میکی زدم که حس کردم تو بغل  غلط
 عطر  نیوا  ستین
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وول   نقدریالل شدم:)ا یبه کل دمیگوشم شن ریکه ز یبا زمزمه ا شدینم یکردم تکون بخورم ول یسع
 بخواب( ری نخور خوشگلم بگ

 

 خود خودشه خو خ

 

 زدم:)ماهانننننننننننننننن(  غی ج  اری اخت یب

 

مهابا خودمو    یو از تخت فاصله گرفت مشتاق برگشتم سمتش خودشه خود خودش .ب  دیاز جا پر هوی
تو هوا چرخوندم از   دویبه قهقع خند کردیم  سیتو بغلش انداختمو اشک شوق بود که گونه هامو خ

فدات   یسبک شد نقدریشدم:)ماهان قربونت بره چرا ا زونشیاطرافم غاغل شده بودمو مث ادامس او
 شم (

 

کردم چقدر   شی مشک یها لهی قفل ت  موی اشک یجدام کردو نشوندم رو تخت چشما دینشن  یجواب  یوقت
 توله( فن ی ح  نارویا زی نرجذاب شده قربونش برم با خنده صورتمو قاب گرفت:)نگاش کن تو رو خدا 

 

 ( ینامرد یل یبغض گفتم:)دلم واست تنگ شده بود خ با

 

  شناسمتی نم گعید یحالو روزت نبود نگاه به خودت انداخت نیکرد:)اکه دلت تنگ شده بود ا اخم
 (یخودتو نابود کرد  نیدستتو بب یکه اب شد نقدریا
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  ییکه دستمو گرفت*" درست همونجا دیبار یشتریانداختمو چشمام با قدرت ب نییسرمو پا شرمنده
 چشماش*" یحلقه اشکو تو  دمیکه قبال زده بودم د

 

  نجایا ن یمهمون صورتم شد ا یاز جا پروندم سمت صدا برگشتم که اخم گنده ا یپارس برف یصدا
 تو دم در بده( ایینثارش کرد:) یچشمک  دنشی،ماهان رد نگاهمو دنبال کردو با د کنهی م کاریچ

 

 (دمی ترس دمیشن غیج یمزاحم شدم صدا دیجمع کردو پشت گردنشو خاروند:)ببخش خودشو

 

 ( ومدنیهنوز ن هیبشر پر رو لبخند ماهان کش اومد:)اشکال نداره بق  نیا چقدر

 

 (کشه ی انگار طول م دی:)نه گفتن واسه نهار غذا سفارش بدالیدان

 

 :)مگه کجان( دم یرو به ماهان پرس  کنجکاوانه

 

 منم که خسته بودم( یرفتی همه رو دعوت کرد تو که قطعا نم ییدا شهی :) بله برون ستاماهان

 

فقط   رمیگیکار دارم غذا هم م رونی گفت:)من ب الیاز دهنم خارج شد که دان  یمث اوک  یزیچ هی
 ( برمیتو رو م  نیماش

 

 رفته(  ادتی  ای ی:)شهرو بلدماهان
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 راحت شدم   دمیدرو که شن یصدا  ری رفت خود درگ یحرف چیبدون ه دویخند

 

خونه رو لرزوند به   یوارایقه قهم د یسال صدا هی عدیانداختم رو تختو شروع کرد به قلقلک دادنم  هوی
دق دقه  یوب  سی ن یراحت بود کس  المیافتاد دنبالم خ رونی ب  دمییدستش فرار کردمو دو ریزور از ز

با کله   یکنم ول   رکه فرا دمیاز رو کاناپه پر ودینفرمون اضافه شده  هیبه جمع  میحاال برف  دمیخندیم
چشامو باز کردم که با   دهیشد ترس  یکه مشتم حسار دست شدمیم نی داشتم نقش زم زویچ هیرفتم تو 
که ماهان شروع   دمیچرخ  دمویکنار کش یکردو لبخندم جاشو به اخم داد سر یتلق یخاکستر  لهیدوتا ت

 اتاق هوالش کردمو برگشتم تو  یگاز زدن مشت نوی زم یبارتبه ع  دنیکرد به خند

 

 ی رو اورد یماهان  ی مرس ایخدا

 

بودن ماهان لبخند رو لبم   دنیچی م زویرفتم اشپز خونه داشتن م  دمیدوش گرفتمو لباس پوش هی
  لی م یچلو کباب سغارش داده بودن ول تمیدر حفظ حذبم داشتم نش یسع الیدان یجلو  یول  اوردیم

 االن  ادیم یعشوه خرک امی واسه ت ایبودم االن چقدر سان نینداشتم همش تو فکر ا 

 

 ( یخوری :)با توام مهسا چرا غذاتو نمدمیاز جا پر زی ضربه ماها رو م با

 

 ماهان  کاور
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رو که   ییصورتمو شستمو در دستشو ختیر  رونیشکمم ب اطی بار چهارم عوق زدم و کل محتو یبرا
لحظه نفسم بند اومد زمزمه  هیبغلم کرد    یباز کردم که همچ  شدیخورد مماهان  یمشتا ری داشت ز

 بخور  یگفت  یغذا بخورم ه  ادی ز تونمیمن که گفتم نم  ین زبمیکردم:)خوبم چ

 

 برو لباس بپوش ببرمت دکتر (  ارهیادم با دوتا قاشقش باال ب  شهی گفت:)مگه م نیغمگ

 

 جون من(  الیخ  یب س ین یزی دکتر تخس گفتم:)بع خدا چ گنیم  شهیم یچ هیتا  پوعف

 

 زود اماده شو(  ار یدکتر نه ن میبر گمیم ی سمت اتاق:)وقت  دیجدا شدو دستمو کش ازم

 

  دیبا ای:)ولش کن ب دیشدو دستشو کش کیاز پشت به ماهان نزد الیمخالفت کنم که دان خواستم
 ( میحرف بزن

 

 کردم  دای نجات پ   شینثارم کردو رفت اخ یدو دل نگاه

 

 تو  یکوش  یییییبچه برف نیکوش عجب کجاس ا  یبرف

 

دستمو سمت   دمویاز جا پر دهیاز پشت چشمامو گرفت ترس  یکیکه  گشتمی م یدنبال برف  دداشتم
 :)سکته نکن منم خخخخ(دیچ ینگار تو گوشم پ ی چشمام بردم که صدا
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 :)زهر مار بردار دستتو(دمیغر

 

 تو(  یدعوتم کن یخوای:)نمدیحندیسمتش چشاش م دمیچرخ دیعنق عقب کش بد

 

 به دعوت هست(  یازیچه ن یایتو:)توکه دعوت نکرده م رفتم

 

 برات دارم(  زی سوپرا هی:)دیخند

 

 ( اد ی_:)خوشم نم 

 

 :)کوفت بزار بگ....دیغر

 

مزاهم  د یگفت:)سالم ببخش ریسر به ز  دویگز ساکت شد برگشتم سمتش لب الی ماهانو دان دنید با
 بگم( کی شدم خواستم بابت کتاب به مهسا تبر

 

 (  یاروم شد نقدریا  ینگار از ک  یاج ی:)واد یماهان خند یشد کتاب چ ری چه سر به ز واو

 

 ( نیسرشو بلند کرد:)با من بود متعجب
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 کردم بابا ماهانم(  ر ی تعق  نقدریا یعنی ی:)وادیبه قهقه خند  نباریا

 

  دمییگفتو رفت متعجب دو یدست پاچه ا دیماهان شذو بعدم ببخش  رهیکه ماتو مبهوت خ دمید
هنگ بود چند بار بهش زنگ زدم    چارهی با دهن باز سمت ماهان برگشتم ب دیکوب اطویدنبالش که در ح 

 ( یجواب نداد:)چش بود اج یول

 

 بگه(  خواستیم یچ  دمیواال نفهم دونمیباال انداختم:)نم یا شونه

 

  فهیحال رو کاناپه افتادم که رفت سمت اتاقشو چند دق  یماهان کش اومد باز چه خبره ب شی ن هوی
حس نگاش کردم که جعبه   یب سادهیکردو جلوم وا الینثار دان  یبرگشت چشمک  چیکاد پ  زیچ هیبعد 

 و تولدت مبارک عشق داداش(  دتیرو جلوم کرفت:)ع 

 

 داداماهان  ی:)مرسدمشیکردمو بوس بغلش

 

 من  غیکردن کادو همانا ج  وباز

 

  ییهوی یزا ی چ هی دیباش طیشرا  نیتو بدتر  دویقصه بخور دیهرچقدرم تو درداتون خفه ش  دیدونیم
 درست مثل وجود ماهان  دهیم هیعمق لبخندو بهتون هد 

 

 کمم ی کم بود معذرت جبران م پارت
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 مهسا  اورک

 

ناباورمو به  یشه،چشمایشدم مگه م  رهیکه اسمم روش جا خشک کرده بود خ   یدهن باز بع کتاب با
 صورت خندون ماهان دوختمو لب زدم:)چطور(

 

 بشه(  دیبا خوادیم یهرچ  میندار شتریماه که ب هی:)دیخند

 

بغلش رو دو دست   دمیپر دموی غرورم مهم نبود به قهقه خند گهیبرام مهم نبود د الیوجود دان گهید
  یلیخ  یل یخ  یلیخ یدونه ا  عی یبلندم کردو چرخوندم با تمام وجود بغلش کردم:)عاشقتم ماهان 

 دوست دارممممم(

 

 مبارک خانم اخمو(  دتی:)اخ که من فدات بشم عماهان

 

افتادم رو پاش درست  که   دیازش جدا شدم رو مبل نشست دستمو کش  دمیگونشو بوس  محکم
اون   یتشکر کن الیاز دان دیبودم که ماهان گفت:)با  رهیبه کتاب تو دستم خ ینشستمو با لبخند گنده ا

 باعث چاپش شد( 

 

  شینوشته هارو پ ینگاه کردم که لبخند زد:)نه بابا من کجا بودم راستش وقت الیبه دان متعجب
باور نکردم گفتم اون  یشدم اول که ماهان گفت تو نوشت فتشونیخوندمشون ش دمویماهان د
پس   شدنیچاپ م رانمیبشه تو ا غی از خوندنشون در یاومد کس فمیچه به نوشتن ح  طونوی ش یمهسا

 ندارم(  یمن دخالت
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 قبل(  طونی ش ی:)مهسادم یغمزده ماهانو شن یخواستم جوابشو بدم که صدا

 

بحث   نیهم مونده نخواستم به ا  یی مث متعصفم گفت ههه مگه مهسا یزیچ هی یبا ناراحت  الیدان
تو وجودش صداقت کالمشو  تونستمیمثبت شد انگار م  الیبه دان دمید هویچرا  دونمیادامه بدم نم

بار   نیواسه اول  کردی داشت و ادمو وادار به حرف زدن م  یجالب  تی شخص یبدم اون از بچگ  صیتشخ
 اشکال داره(  گفتنیچون م شدیچاپ نم رانیشدم:)تو ا رهی چشماش خ یطوسبه 

 

کارت   زنهیم  شی ات دویکه ترانه حم ییتوش نبود مسخ کننده بود مخصوصا اونجا یرادیا رادی:)االیدان
 (سنده یحرف نداره خانم نو

 

 به ستاره برسه( یتا عل   مردیم دیبا دیبرق زد :)حم  چشام

 

 بود(   دیچون ستاره عاشق حم رسهی خود خواهانه به نظر م کمی:)دی به چونش کش یدست

 

 خورد شد(   تیواقع  دنیقاتل برادرش بود هرچقدرم عاشق بود بعد شن دیباال انداختم:)حم یا شونه

 

 قشنگ تر بشه(  تونستیم یتموم کرد نیشد:)وچرا اخرشو غمگ لیجلپ متما به

 

خوش   یقلبشو سنگ کرد درسته عل قتیحق  دنیستاره عشقشو از دست داده بود و شن تونستی:)نم
 بود(   دیستاره عاشق حم یول  ختیرو به پاش ر  ای دن یبخت

 



 ن یخون  یمشت ها

26 
 

 نه ترانه( موردی نه خودش م ینجوریرو انتخاب کنه ا  یعل  تونستی:)اون مدیاز دستم کش کتابچ

 

 کیقانون عشق  خوردیقانون بهم م کردی انتخاب م وی اگه عل شهیبار عاشق م هیگفتم:)ادم  معترض
 باره( 

 

 یادم ی چون از عقدها خورهیعشق اول به درد نم  یزن ی باال:)از کدوم قانون حرف م دیهاش پر ابرو
 زد (  شیات دویکه حم یدیشد د د یعاشق حم  یمحبت  یدرست مثل ترانه که به خاطر ب  رهی گینشعت م

 

سرش اورد   ارویدن یدو بالدا شی باز دیحم نکهیعشق اخر ترانه به خاطر ا یعنی کردم:)عشق اول  اخم
 زد(  ششیات

 

 ( خوامی رمان نبود فقط نظر دادم معذرت م  دنی:)بد متوجه نشو قصدم به چالش کش

 

  یدیکشینداره به چالشم م یجمعش کرد؛)اشکال  یبخوام لبخند رو لبم اومدکه سر نهیبدون ا  ناخداگاه
 مهم نبود( 

 

 باال  دیابروهاش پر دویحرفمو فهم یکه معن دیطول کش یکم

 

  یمن دمیشده بود تازه فهم   رهیخ الی به دان یب یساکته که با لبخند عج  نقدریماهان چرا ا نمی ب دمیچرخ
 کردم  یوراج یادیز ن یبا ا زدمی دوکلوم به زور حرف م اریکه با سام
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تم تو برداشتم رف گارویتو هم رفت بلند شدم رفتم تو اتاق کتابو رو تخت پرت کردم پاکت س اخمام
تو هم   افشیسمتش که ق  دمیصدام کردچرخ الیکه دان دمیکشی م گاری پشت سرهم س اطیح

 ( ه یرفت:)چ

 

  رمیبگ ل ی تحو نمویبرم انقالب ماش  دیبا رهی پام گرفت:)ماهان رفته دوش بگ ری ز یگارایاز ته س نگاشو
 جاده هارو(  سی ن ادمیهنوز خوب  یایباهام ب  شهیم

 

 رفت:)منتظرتم(  اطی پام خاموش کردمو سمت در ح ریز  گارویس

 

 چطور االن( ی:)تو از دود متفر بوددیبا تعجب پرس رونی ب میزدو پشت سرم اومد زد یلبخند

 

 ( کنه ی جواب داد:)زمان ادما رو عوض م سرد

 

 م یگرفتمو رفت یتاگس هیحرف اضافه نزنه  نکهیا واسه

 

هرکس چشماشو بسته   رفتیم  ورتمهیتاک ساعت رو مخم  کیت  میجمع بود  نیصفره هفت س دو
  هیصدا  یهم ب  یبرف   یتفاوت بهشون زل زده بودم حت ی به جز من که ب  خوندی م ییلب دعا ری بودو ز

زود   یایدلخوش نیمتنفرم از ا شهی براورده م  دیحاال مثال دعا کن یبود خوب مثال که چ سادهیگوشه وا
 گزر 
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  کی توهمو باخنده تبر ختنیر  ایهمشون مث آمازون هوی دم یکش  یراحتنفس   ونیتبل تو تلوز یصدا با
ماچو بوسه هاشون دور باشم که در سالن با تشر بسته شد قبل   کیتا از شل  سادمیاون اخر وا گفتنیم
 دمویکش یبنفش  غیج  دهیتو هوا معلق شدم ترس یبوده چپک  یکار کدوم احمق  نمیبتونم بب نکهیا

فرو رفتم  یکی که نگهم داره تو هوا چرخوندم که باز صاف شدمو تو بغل  یزی گرفتن چ یدستمو برا
  دتیمث اتش فشان فوران کردم:)ع دمیسامو که شن یخندشون گوش خراش بود و صدا یصدا

 مبارک نق نقو( 

 

 (وونه یاحمق د  نمیبب نییبزارم پا   ییییروان  یندار یزدم:)تو تعادل روح  غیج

 

  میاز درد جمع شدو پشت بابام قا افشیکردم ق نشیمشتمو نثار س  خنده ازم جداشد کع  با
 شد:)داداش دخترت قاتل شده( 

 

 :)خنده ندارررررره( دمیحرص غر با

 

ماهان بغلم مرد پوععععععف  هویردش رو لباشون مونده بود  یدر خوردن خندشون داشتن ول یسع
 (ی مبارک عاباج دتیمنو بکشن:)ع  خوانیم نایا

 

 ( ی:)فدات داداش

 

  یسام با لودگ  کردنی م ییرای مامانو مهرناز پز مویگفتم رو مبل نشسته بود کیاجبار به همشون تبر  با
  دییبفرما لیمهسا خانوم م  کنه ی کمک م یچجور نی بب یدار یزنداداش چه دختر خوب  یگفت:)وا
 ( د یمهمون
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نکن   تیمنو اذ ینسار بازوش کرد:)سام ابج  ینثارش کردم که ماهان مشت یچشم غره ا دنیخند همه
 ( یخوریکتک م

 

 ( د یسرم عموشونم احترام بزرگترتونو نگه دار  ری چپ کرد:)خ چشاشو

 

 ( ری سخت نگ یخ  یب قهی:)بزرگتر همش پنج دق ماهان

 

م اصال حوصلشونو  به اتاقم پناه بردمو درو بست عیمهمونه سر دونستمیدر بحثمون قطع شد م  یصدا با
 ندارم 

 

  ای ماهان؛)مهسا ب یبه در خورد و صدا یبودم که تقه ا لی فام یامای پ ویور رفتن بت گوش مشغول
 رفتن( 

 

مامان بابا و خاله وشوهر خاله نبودن رو به سام که رو مبل لم   رونی پرت کردم رو تختو رفتم ب ویگوش
 ( نایداده بودن گفتم:)مامان 

 

 داشت رفتن اونجا حوصله دارن واال(  یواسه دخترش دعوت تیی :)دا

 

ساعت نگاه کردم هفت عصر بود حتما واسه شام رفتن رو مبل ولو شدمو رو به مهرناز گفتم:)شما   به
 ( نی چرا نرفت
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 برنامه داره( میال انداخت:)ماهان گفت بمون با یا شونه

 

اومد تو سالن :)بچه   کیبا چندتا بسته و پالست قهیاع ماهان نبود بعد چند دق یچرخوندم خبر چشم
 اجازه بده( دیالبته اول مهسا با ستیپا یها ک

 

(: 

 

 چرا تو خونه نگه داشته( ادیتازه بدشم م خورهیگرد شد:)واقعا باباکه نم  چشماش

 

 ( الیخ  یبگه گفتم:)واسه مهمون گرفت ب یزیچ مکهیقبل ا یبهم انداخت ول  ینگاه معنا دار سام

 

 پسر(  اری ب الی خ ی ب لی ماهان خواهر زل لنیبا خنده گفت:)همه زن ل  امیت

 

 ( شنیباال انداختم:)ادما عوض م یا شونه

 

  امیباخنده گفت:)ت  الیکه دان اوردیدر م  یسام دلقک باز مویموافقت کردن دور هم نشسته بود همه
 تو فکر(  یانگار بهت نساخته ها رفت

 

 (دنیشدم چرا بهم زن نم  ری من پ گمایگفت:)اره داد نساخته م  دویکش یکش دار اه
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 (یخوایم وی زد رو شونش:)_حاال ک  الیخنده دان  ریکثافت همشون زدن ز یعوض

 

 باشه  یک سی :)واال نهم ن

 

  دمیچرخ  الیدن یماهان زنگ خود پاشد رفت با صدا هی گوش  خندنیدارن م یبه چ  فهممی من نم ههه
 (یخوای نکنه توهم زن م ی سمتش:)به مهسام نساخته ها تو چرا دپرس

 

 بخندم (   دمینشن  ینگاش کردم:)حرف خنده دار خنثا

 

از   یک ی مهرناز خانم  ایبگو مهسا  کنهی م یابج  یابج  نقدر یا امی ت گمیباال:)اع باشه م دیپر ابروهاش
 دوستاشونو بندازن بت(

 

مهسا اون نگار بود   گمیم یگفت  یرو ژد:)ا  ییضربه نها  امیلبم کردم که ت  دنی حرص شروع به جو با
 (یدی شمارشو ببهم م کیجفت خودمه خشگلو ش

 

  یلعنت  دمیبلند شدم رفتم تو اتقو درو کوب دیترکیبغضم م موندمیم گهید قهی دق هیسر اومد  تحملم
 خدا ازت نگزره  یلعنت
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عالم اشک حسرت   هیتو چشام  شی دوروغ  یسایتو گوشم پر از و گاریدستم س هیگوشم هدفون بود  هی
  دمینفس سر کش  هیپر کردمو  کویصبح شده پ  دمی ما نندش فرو رفته بود شا ریغ  یگیاتاق تو تار

 هوش شدم  یچقدر خوردم که همونجا ب دونمینم

 

  کنمی رو م روی اتاقو ز شونیپر پرمیشدن با شکستن در از خواب م  دهیمث کوب ییاوج خواب با صدا تو
که انگار از ته چاه باال اومده  ییبه دردم با صدا  زدیدر دامن م یصدا چهی پیتو سرم م یق یکه درد عم

دو   ستیانگار حاضر ن  یپشت در یول  کنمی م رتیخشکو دو رگم ح یصدا نی(وخودمم از اه ی:)چگمیم
  یزیگرفتن چ یدستمو برا رهی م جیدرو باز کنم که سرم گ شمیناچار از جام بلند م رهی اروم بگ قهیدق

و   کنهی*" برخورد میدن ینوش شهیکه پام با ش  رمیکنار تختو بگ  یتا عسل  شمیبه اجبار خم م دمیحرکت م
فرد   دمیو دردمند چشمامو روهم فشار م شنیم  یذهنم حالج یتو شبید یاتفاقا  شهیم کهی هزار ت

 میذهن  یتنش ها ونیماهان از م یو صدا دارهیپشت در دست از خورد کردن در مادر مرده بر م
درم دلم   نی مهسا درو باز کن نگرانتم دوساعته پشت ا یخواهر ی:)مهسا مهسا جان خوب شهیم دهیشن

 هزار راه رفت( 

 

 جیخفه شدم از گلوم خارج شه ه ی تا صدا کنمی چندتا سرفع م ادیرو لبم م  یلبخند کم جون شی گرانن از
در دورگه نشدنش داشتم و  یکه سع  ییصحنه روبه رو شه با صدا  نیخوش ندارم درو باز کنمو با ا

 ( امیبرو االن م دمیخواب بودم نشن  د یببخش یموفق هم نشدم گفتم:)خوبم داداش

 

 باهات حرف بزنم(  خوامیگفت:)صدا چرا گرفته درو باز کن م  نگران

 

 ( امیم کنم ی :)فک کنم سرما خوردم االن لباس عوض مدم یکش یق یعم  نفس

 

 و بچه ها قرار شمال گذاشتن (_   ای:)باشه پس ساکتم جمع کن عرش
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بود پر از   ری بود کالفه بودم ذهنم درگ یلحن ماهان کامال دستور یشمال نه اصال حوصله ندارم ول یچ
 شهیخم شدمو ش یبه پام اخم به هوا رفت لعنت  یزیت  زیرفتم که با برخورد چ  ییسوال سمت دستشو

  شتو ذهنم نق شبید یصداها  روی شدم تصاو رهی خ خوردیکه روش غلط م  یبه خون دمیکش رونیرو ب 
در وسط راه خشک   یدستم بردم که با صدا کیرو نزد  شهیکنم ش  یخط خط ی بست هوس کردم کم

 ( یبه در خورد:)مهسا خوب یشدم باز زده به سرم تقه ا

 

ازس   یاد یخون ز ستادمیبگه به تو چه بشر رو پام ا ست ین  یکی کردم  الیدان یبه صدا یکج دهن
  رهیداغونم خ افهیو به ق دمیاب به صورتم پاش یهس بود مشت یدرد اصال انگار بدنم ب  یول  رفتیم

  یخواب ی به خون نشسته که نشون از ب یچشما زدیم  یدیکه به سف ییلبا دهیشدم صورت رنگ پر
  یاومدم برا رونی ب ییمرده متحرک بودو بس از دستشو هیمهسا نبود  نیمن نبودم ا نیا بود شبید

 هیذهنم فقط  زدیمدام صدا م الیشد و به سمت در رفتم که دان زیاز همه چ یذهنم خال  یلحظه ا
  یزیبشه که تو اتاقت رفتو امد کنه پدرو برادرت چ کی نزد  نقدریا ومدهین دیچرا چرا با گفتیم زویچ

  یماتش بردو قالب دستاش از رو دنمیدرو باز کردم که با د تی موقع دنیهوا بدون سنج یب نگن
 ( یفه ا ایچه ق نیزده لب زد:)چته ا رتی سقوط کرد ح نییبه پا نشیس

 

چرا   یمهسا چرا عوض شد گفتیچرا نم دادینظر نم امی چرا ت  دادیدرباره من نظر م یچه حق به اصال
همه  نیدر گذاشت درو حل داد اومد داخلو بستش متعجب از ا یپاشو ال عیدرو بستم که سر یداغون

که تو گوشم فرود اومد   یل یو با س دیاتاق وحشت زده سمتم چرخ دنیشدم که با د  رشی خ  یگستاخ
  دویقطره قطره سر خورد قلط  دیبه من دست زد ناخداگاه اشکام چک  یاصال با چه حق دیاز سرم پر برق
به صورتش   یکالفه دست میتموم کرد کاش ماهم مثل اشکا زودگزر بود نیزم  یو راهشو رو دیقلط
 یبطر ن یپر ا یگاریجاس نیتو، ا یبه روز خودت اورد یکالفه بود:)چ  نویغمگ یصداش عصب  دیکش
  انتیاطراف میما نگرانت یفهم یها نم هیدردت چ یکن یم کار ی با خودت چ ی*" شکسته، تو داریدن یوشن

 نگرانتن( 
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نزد   امیچرا ت  کنهی نم یخوبم کنن اون تالش خوانیهمه م  یچرا وقت  ستینگرانم ن  امیپس چرا ت  دروغه
بکن ذهنم شده بود پراز چرااا  توی زندگ اوی به خودت ب دیاشغالم گوهم ببخش  میتو گوشم بگه من عوض 

سواالش   زبودم رو نگاه پرا خیچشماش دوخته بودن م یاز حسم رو انگار با نخ به طوس  یخال  یوچشا
 جور نگاه خنثا و نگران  هیکه نه مثل سام با ترحمه نه مثل دکترا متفکر  ینگاه

 

نفس   دمیفهم یاز وقت ی عصبام متشنج بود ول میبود هیماهان منتظر بقبه پورشه  هیتک نهیبه س دست
  ییاصال. با چه رو کنهی نگاه به صورتم نم الیدان دمشیدلتنگشم سه ساله ند  یلیاومده دلم ارومه خ

  نیماشبچه ها دورش کردن کالفه شده بودم که بالخره  اویعرش  میاومد ینگاه کن از وقت  خوادیم
بغلش اولش    دمیپر رونینفس چشمام برق زد درو باز کردو اومد ب دنیجلوم ترمز کرد با د اوشیس

 زره شده بود(  هیدلم واست  ییمهسا یفدات شم خوب یبعد بغلم کرد :)اله   یهنگ بود ول

 

 :)فدات گل دختر خوبم(دم یبوس  صورتشو

 

 (ست ی ن  داتیچرا پ  یینجاینبود تو که ا  رانیا نیحاال ا ری بگ لی رو شونم:)ماروهم تحوزد  اوشیس

 

 انگار(  دهیدرجه چرخ ۱۸۰کال   رهیگینم  لی تحو ویاز اون اخر داد زد:)داش ناراحت نباش کس آرمان

 

  نیبود حاال موضوع نشستن بود تا خواستم برم تو ماش  لیاز تعصف تکون داد جمعمون تکم یسر
 منه (  یجا  نجایا نیسل  رونیب  ایگرفتم:)ب نویسل قهیتوش در جلو رو باز کردو  ختنیماهان همه دخترا ر

 

 نگران نباش(   میخوریازاون پشت گفت:)داداشتو نم دیناه
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 کن(  ادهیپ شویکی ماهان  امیبا ماهان ب خوام یدادم:)من م لشون یتحو یظیغل اخم

 

 ( ننیمهساو نفس بش  دیش ادهی:)دخترا دوتاتون پ دیخند ماهان

 

 ماهان خان خون نفس از ما سرخ تره( میباحرص گفت:)داشت دیمهش

 

 زره شده(  هیدلم واسش  امی م اریسام ییمن با دا یدست گذاش رو شونم:)ابج  نغس

 

سام رانندش   نیجز منو نفس همه نشستن چشم چرخوندم ماش دمیبرگشتم د دمیحرص درو کوب  با
نشست   نی ماش ینفس جلو الیمال سام بودو دان یخال  ینایاز خودش نبود تنها ماش  یبودو خبر  امیت

  یچون پسرخالش بود ول  نشستی م الی دان نیتو ماش  کردی معرناز عقب بود دهنم باز موند عقل حکم م
تازه جلوهم نشست با بوق ماهان از   شناختشینم  یکه خت  یپسرخاله من نشست کس  نیماش تواون 
 (گه ی:)مهسا برو سوارشو ددمیجا پر

 

  دونمیمن جا پرشده م نیتو ماش  ای :)ب سادیکنارم وا رونویاومد ب الیچشم چرخوندم دان نیدو ماش نیب
 ( ینیبش ام ی ت شی پ یدوس ندار

 

  ایب خوامیحرف نزنم واسه صبح هم معذرت م  دمیگفت اال :)قول م یچ یچ  یعن یباز موند  دهنم
 (گعید
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نفس   انهی  یاینگفت مهسا خبر مرگت م   یباعث شدد سرمو بگرگردونم رفت حت کیالست غی ج یصدا
اونجا نبود   یسام یسام باشه ول ش ی نبودم چرا کنارم نموند اصال اون خواست پ شی مگه من ابج یچ

دادم  نیی رو پا  شهیحرف حرکت کرد ش یب  دمیرفتم نشستمو درو کوب  الیدان ن یبا حرص سمت ماش 
شدو   کینزد ای عرش ومدیبچه ها م نیداد تو ماش  غویج یصدا  دمییجو یبودو لبمو م رونیب هنگاهم ب

کوه   نیراحت ترم با ا ییتنها یببر گفت  نارویمگه نگفتم دوتا از ا یدان ییییسوتو کور نیدادزد:)چه ماش
 ( ،یزیچ یک یحداقل موز یراحت تر خی

 

 ( دمیم  حی ها ترج فهیظع نیا یغایداد زد:)ارامشو به ج الی رو دادم باال دان شهیرفت توهم ش  اخمام

 

موند مکه   رهی خ  زدیکه قهقه م ینگام رو نفس  میراستا بود  هیتو  امیت  نیسرت گرفت حاال با ماش  بعدم
 کردم یخونو تو دهن حس م یبودن شور یم یبودن که صم دهیچند بار همو د

 

 :)مهسا( 

 

 تمالید هی زهی چشمامو ببندمو اشکام بر دمیترسیتا بغضمو قورت بدم م دمیکس قینفس عم  چنتا
دندون خون اومد من واسه  ریز  شی گرفت نقدریا هیبه شدت باال برد:)کاف نویگرفت جلومو سرعت ماش

شکه   تتیع وض دنیبا د یدرازتر گذاشتم ول ممیکردم پامو از گل یگستاخ یادیز  خوامیصبح معذرت م
 ( شدم

 

چشمامو  دیچ یکه تو فضا پ  ییپاشا ینکفتم دستش سمت ظبط رفتت رو شنش کرد صدا یچیه
 گشتم نبود بامیتو ج  گاری فشردم دنبال س قیعم
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 (_یخوایم یزی:)چ

 

 ( گاریگفتم:)س دهیخراش ییصدا با

 

نخ   هیحرف  یب  کشهیجلوم گرفت ههه پس م  گارویتوهم رفت داشبردو باز کردو پاکت س اخماش 
باال بود هرکس   یلیسرعنش خ  دمیکش نییرو پا شهیش  کردیارومم م گاریبرداشتمو روشنش کردم س

رو تا نصفه باال اوردم   سهی*" باد کالهمو انداختو سوز تو تنم افتاد ش کردیبود وحشت م  یا گهید
 ( یکشی م گاریس دونستمیبه اون فککنمم:)نم   شدیسکوت باعث م

 

 (اره یمال سام نمیا ادیبدم م گار یاز س کشمی :)نم

 

 لب گفتم:)بچه مثبت( ریز

 

 (ونه یتنها خالفم قل ستمی:)اونقدرام مثبت ندیخند

 

 دی خندیبودم چقدر قشنگگ م امی ت رصورتی بغل خ نهینگفتم از ا یزیچ

 

 ( ی:)دوسش دار

 

 (گمیبهش چشم دوختم:)ماهانو م  گنگ
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 داشت:)اره(  دنیسوال پرس گهید نیا

 

 :)پس کمکش کن( 

 

 کرد:)سربسته حرف نزن(  کالفم

 

ماهان   گستید یکی دوس داره کمکش کن تا فراموشش کنه چون نفس عاشق   یلی:) ماهان نغسو خ 
 ( ست یول کن ن

 

خبرم اونقدر سرگرم خودم   یپس چرا من ب گستید یکیباز موند چرا ماهان نگفت نفس عاشق   دهنم
 کارت دارم(  نیماش نیا یایب شه یام دادم:نفس م یدراوردم پ  مویه قافل شدم گوششدم که ازهم

 

 ( گزره یراحتم خوش م  نجایا ی:)نه اج

 

 :( ستی :)نفس حالم خوب ن/

 

 (ی با زنمی:)بعدا حرف م 
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رو سرم   ایبد دن  یبغض. تمام حسا تی نفس من بود عصبان نیاز دستم افتادا یبازموندو گوش دهنم
 خت یرر

 

 ( ی:)خوب

 

شدو در   ادهیبود پ  یمنتقه جنگل ستادیا نیروشن کردم کع ماش  ویبعد گاریس  دونمیبودم نم  خوب
 راه بهترم واشه اروم شدنت هست(  هی دنی کش گاریس یجا نییپا  ای سکت منو باز کرد:)ب

 

زنگ خورد ماهان بود منتظر نموندم و راهمو ادامه دادم   شیگوش  میرفتیقدم به سمت جنگل م هم
  یش یکن اروم م یخودتو خال ستی کس ن  چیه نجا یبکش ا غی و بهم رسوند :)داد بزن جخودش  دوییدو
 ( گنه یداغونت م کنهی ارومت نم گاریس

 

 ( ه ی:)نفس عاشق ک

 

 ( یدیمن گوش م ی:)تو اصال به حرفاستادیا

 

 ( ه ی:)نفس عاشق ک

 

 مو زرد(  یاجنب هی دیمن از کجا بدونم شا دونمیتو حدقه چرخوند:)نم  چشماشو
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 که بخوام اروم شم(  ستین میزیخوبم چ  میتو مشتم خاموش کردم:)بر گارویس

 

 ( یو نرمال  یع یتو کامال طب نمی بیسرم اومد:)اره م  پشت

 

  یچشمامو بستم تاهم ب مینشستم راه افتاد  نینگفتم دنبالم اومد تو ماش یزی نگاش کردمو چ ی چپک
 بشنوم جبران کنم هم کمتر چرتو پرتاشو  شبوید یخواب

 

 بردنیبچه ها ساکارو م  مویبود الیو  هی اطیبود چشم چرخوندم تو ح  کیچشمامو باز کردم هوا تار یال
از سروروش   یفرو کردم ماهان که خستگ بمیدستامو تو ج  دیچی تو تنم پ یشدم کع سوز بد ادهیتو پ
 ( یزندگ یگذاشتو سمتم اومد:)خوب  نیساکو زم دیباریم

 

 ( باره ی از سرو روت م یکرد :)اهوم خستگ بغلم

 

تو سرده شام بخورم   میبر ایخستم ب  یلیدستمو گرفت دنبال خودش کشوندم:)اره خ  دویبوس گونمو
 ( کنمی استراحت م

 

بزرگ بچع ها تمام مبالرو اشغال کرده بودن ماهان گنار   کیش  دیتمام سف  یال یو هیسرد بود  واقعا
 شودی»آنخ ماهو« وارد م نکیگل کرد:)و ا شیدلقک باز ایه عرش نشستو منم نشوند رو پاش ک ایعرش 

 (خ یکوه  یدیخوب خواب 

 

 بد باشم(  شهیکع وجود تو احساس نشه مگه م ییچپ کردم:)جا چشامو
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 کردا(  تیزد:)خوب قهوه ا یخند  شی ن نی حس دنیخند

 

 گشنشه من گشنمه( یرو عوض کرد:)ک  دنده

 

 نداره(  یتازگ یگشنه ا شهی:)تو هم

 

 (ومدعی ن  رتیانگار غذا گ ییایسومال  یزده ها یقحط   هی:)توعم کال شبایعرش 

 

من جمعت   یعصاب نداره کتک خورد ای بلنذ شد:)کم زر بزن عرش اوشیاومدم جواب بدم س  تا
 ( کنمینم

 

 ( میبکپ   میبخور ارنیبزنگ غذا ب حی :)کامال صحایعرش 

 

چشمامو روهم گذاشتم  ومدیخوابم م  یلیدادم خ  هیماهان تک نهیسمت در رفت سرمو به س اوشیس
جا ولو شد سمت اتاق نفسو   هی ی بعد شام هرکس  دیسفارش شده رس یتا غذا د یساعت طول کش مین
 شد یکل راهو خوا ب بودم چشام باز نم نکهیرفتم کنارشون افتادم با ا  ایسون اسوی

 

  ای عرش خوردی تو دستش بودو صبحونه م ین یس هی یبه جمع ملحق شدم هرکس شدم و  ری پله ها سراز از
 مهسا بانو وارد شدن(  یگازززز ملکه بد خلق یزد:)او ما یسوت
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 ( یالل  گنینم یزر نزن ای :)عرش

 

 . ماهان بگو ( ی:)مهسا نگو کپد یخند شیستا

 

 (انینم گهید یموهارو چطور زد نی:)مهسا ایعل

 

سام قرار   یانگشتا نیاز پشت بغلم کرد سرمو چرخوندم که دماغم ب یکیحوصلشونو ندارم  پوعف
 خوبه مث شما دلقک باشع(   نینکن تی گرفت:)برادر زادمو اذ

 

  هیگرام ییعوق حالم بهم خورد دا  ییییگفت:)ا یبا لحن چندش ایمهربون شده عرش  یسام شدهیچ وا
 عنق(  نیا ای هواتو دارم  شتریمن ب  مونیمارو باش فروخت

 

 (  یمشت ماهان که از تبقه باال اومده بود تو شونش خورد:)ببند عرش نباریا

 

 بخور(  یاج ایرو دستم داد:)ب  ینیبه دست اومد س  ینی تارا س  کردی لب زر زر م ری ز دویمال شونشو

 

مشغول  کردی م یب یمث ممنون گفتم کنار مهرناز که ساکت بود نشستم انگار غر ی زیچ هیگرفتمو  وینیس
 ( امی نبود:)مهرناز ت امیاز ت  یخوردن شدم هرچقدر گشتم خبر
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 (  رمیبگ لهیواسه نهار وس  رونیب  رمی واال گفت م دونمی:)نم

 

ت  کجاس سیمعلوم ن نمیبا نفس حرف بزنم ا خواستمیگذاشتمش م  زینصفه خوردمو رو م غذارو
 :)نفس کو( 

 

 ( ای :)لب درسام

 

که ماهان  رونی ب رفتمیداشتم م نییبرداشتمو برگشتم پا شرتمویجام بلند شدم رفتم تو اتاق سو از
 ( یگفت:)کجا اج

 

 ( امیم زنمویقدم م کمی  جای :)ه

 

 :)باشه مراقب خودت باش( 

 

از نفس نبود پوعف  یرفتم خبر  ایسرم کردم و سمت در شرتویکاله سو رونی دادمو رفتم ب  سرتکون
بود که خلوت گاه   یدنج  یساحل جا یپشت سنگا زدمیرو تو گوشم گذاشتمو اروم قدم م  یهنزفر
که به ان  یمرگ. قشنگ ی:)خودکشگردم یبا اهنگ زمزمه م رفتمیکع جلو م نطوریبود هم میشگیهم

 ... گ  یبه فکرش هستم گاهو ب  ریکم هر دو سه شب س ستدلبستم د
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  کردیچشمام انگار باور نم  رفتیم  یبدنم کرخت شد عضالت بدنم به سست  ختی مثل اوار رو سرم ر ایدن
 دنیتوانمو جمع کردمو شروع به دو  نیاخر تیخ یریبرام تار شده بود اشک بود که به سرعت م ایدن

 مطلق  یافتادمو خاموش  نیکردم که با سر زم 

 

 *الی*دان

 

به   هیروان هی دختر  نیا گرفتیو مدام گوشبه مهسا رو م کردی م یطولو عرض سالنو ط  یقراریبا ب  ماهان
 کجا مونده(  یعنی میبکرد  رونوی ب  مینفس نگران گفت:)بر ارهیتمام ع 

 

وحشت زده سمت در رفتو باز شدن در   اریاز جا پروندمون سام شدیم دهیدر سالن که تشر کوب یصدا
 دنیداخل شد با د کردی رو رو دستاس حمل م  یجون  یکه جسم ب نطوریهمانا سقوطش ارمان هم

مهسارو از ارمان گرفت صورتش   انهی ماهان وحش میجون وحشت زده سمت ارمان رفت یب  یمهسا
 کبود بود سام وحشت زده لب زد:)کجا بود( 

 

 (  خهیدکتر بدنش   مشیرشده بهتره بب   هوشی ساحل ب تو

 

 مارستانیب  مشیبه خودش اومدو رسوند یهنگ بود به سخت ماهان

 

 :)دکتر خواهرم چشه( 

 

 افتاده(  ی:)بهش شک وارد شده چه اتفاق دمیعقب رفت بازوشو گرفتم کش دمتر
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 (میاومد حی نشدع کدوم شک ما واسه تفر یزیسام جلواومد:)چ یچه شک  شک

 

 که بهش وارد شده متعصفانه(  یو شک  فهیخانم ظع نیبدن ا ستمی محترم س ی:(اقادکتر 

 

 ( ی:متعصفانه چسام

 

 د ینی:)بهتره خودتون بب دکتر 

 

وقت از    چیه دیشا دهیم  ریو اهدافمو تعق ندهیپا گذاشتن به اون اتاق چقدر ا دونستمیروز م هی اگه
 ... دیشا شدمیرد نم  شمیصد قدم

 

 ..داخل ... رفتمی با سر م دمیشا

 

تخت افتاده   یرو  یوارد اتاق شدم ماهان پا تند کردو سمت تخت رفت جسم خاموش  هیقدم با بق هم
 نامعلوم بود رعشه به تنم انداخت  یاز حسش که زومه نقطه ا یخال  یچشما دنیبود جلو رفتم که د

 

 قربونت برم نگام کن (  یکن یبه داداشت نگا نم  ییجونم مهسا یدستشو گرفت:)اج ماهان
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:)عمو فدات شه چرا د یکوتاه سام سمتش رفتو دستاشو نوازشگر رو صورتش کش  ینگاه میاز ن قیدر
 کرده مهسا(  تتیاذ یک شدهیمهسا چ  یگینم یچیه

 

مگه  ستمی ماهان داد زد:)مگه با تون هویهم تکون نخورد  یل یم مین ینداشت حت   یمجسمه فرق با
 حرف بزن مهسا حرف بزننننن(  مگیحرف برن مگه نم گمینم

 

چندتا پرستار تو اتاق   کردیسام داشت التماس م نوریافتاد از ا نیسمتش رفتم که دوزانو رو زم عیسر
 کردنمون داشتن ماهان رو به زور بهش ارامبخش زدن   رونیدر ب  یسع ختنویر

 

 ( د یبمونه سرو صداهم نکن مارایب یفقط دو همراه برا دی:)لطفا همتون بر

 

 ( د یشما بر مونمیماهان م شیرفت رو به جمع گفتم:)من پ   پرستار

 

 ( رمینم  جایتا مهسا حرف نزنه ه  رمی نم یی:)من جادیکه انگار از ته چاه باال اومده نال  ییبا صدا سام

 

...... 

 

که خنده   ییصحنه ها رو تجربه کردم صحنه زجع زدن کسا   میدستام گرفتم امروز دردناک تر نیب سرمو
  ضیمن به ماهان مر یچه زندگ نیشکر ا  تویبزرگ ایخدا کردی حالمو خراب م  شدیپاک نم از لبشون

 عادت ندارم من به سام شکست خورده عادت ندارم 
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 :)مهسا( 

 

داداشم  یدستشو گرفتم:)خوب  دهی باز بودو صورتش رنگ پر مهی زمزمش سرمو بلند کردم چشماش ن ال
) 

 

 ( الی نگاه کرد:)دان بهم

 

 (شده یچ  :)جونم داداش جون

 

 ( یکن یبرام م  یکار هی مونیدورگه و گرفته بود:)به حرمت برادر صداش

 

 :)تو جون بخواه داداشم(

 

به خاطر من به  ی ول یاز زنا متنفر دونمیکمک کن م می به چهرم دوخت:)به ابج  دشویناام یچشما
  یچ یکنیتو درک م  یدیکش یچ  ایسر دن ادتهی ایاونم مثل دن ادیکمک کن به خودش ب تییخاطر دا

 کمکم کن(  گمیم

 

حالو تعوع    شدمیم ک ینزد یمهسا هم معنث بود من به هر دختر ای ا یاز جنس معنث متنفرم ول اره
 .......  ایمهسا دختر نبود که حالم ازش بهم نخورد  ایا یول  امیخواهر ت   یحت گرفتمیم
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تو فقط خودتو جمعو   کنمیبه چهره خستش زدم:)نگران نباش حالشو خوب م  یبخش  نانیاطم  لبخند
 جور کن( 

 

قصدم کمک   ددمیرو خوب کنم شا یسم یدختر ساد نیا خواستمیچرا م  دونمینگام کرد نم قدرشناسانه
 ماهان ساکتو دوست ندارمد  نیبه برگشت ماهانه من ا

 

سام. کنار در اتاق مهسا ولو شده بود کنارش نشستم چشماش به خون نشسته   رونی شدم رفتم ب بلند
به   یکمکم کن بفهمم چه شک ای پاشو به خودت ب االینکرده نمرده که  ییبود:)خودتو جوع کن سام خدا

 روز انداختش(  نیا

 

م راه کرده خودمون دایکه مهسا رو پ ییجا ادیگرفتم گفتم ب نوینگفت فقط بلند شد شماره حس  یچیه
 میافتاد

 

 :ماهان   کاور

 

 سنگا افتاده بود ( نیکنار ا نجایا نی:)بب ن یحس

 

 :)سراغ نفسو گرفت اومد با نفس حرف بزنه( دم یرو ماسه ها گرفتم که زمزمه سامو شن موی گوش نور

 

کرده کالفه شدم:)بهتره   داشیچطور پ نی پس حس ستی ن  اینفس گفت کنار در  یول گفت یراست م اره
 ( مینفس حرف بزنخونه با  میبر



 ن یخون  یمشت ها

49 
 

 

 ( لنگه یکار م هیجا هی:)اره ن یحس

 

 کو(  تی ابج  ایگفتم:)س کردی زو م  رویز شویکه با اخم گوش اوشیرو به س الیو میبرگشت

 

 به منم بگو(  یکرد داشیکردو با حرص گفت:)اگه پ نگام

 

کدوم ازش    چیه یول  رمی رفتم طبقه باال تا سراغشو از دخترا بگ شهیباهم رو سر ادم خراب م زیچ همه
 (الیکه:)اقا دان  رونیب رفتمی خبر نداشتن داشتم م

 

 (یپشت اطی خوب نفس ح زهیمهرناز برگشتم:)چ سمت

 

 ( یمرس ی:)اوک

 

  دمیخش خش شن یصدا  اطیانداختمو شروع کردم به صدا کردنش که از ته ح اطیتو ح موی گوش نور
 ( الیو تته پته گفت:)د. دان دهیرامو کج کردم که جلوم ضاحر شد با رنگ پر

 

 باهات حرف بزنم( خوامیم  ای:)دنبالم بدمیغر
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مت  رفتم س شناسهیکثافتو نم  نی کس بهتراز من ا چیه کنهیم  کاریچ نجایا ینصفه شب  ستین معلوم
بود اخمام توهم  دهیدرجلو رو باز کردو نشست تازه چشمم به لباسش افتاد تابو شلوارک پوش نیماش

 ( یرو با خارج اشتباه گرفته نگامو ازش گرفتمو به جلو دوختم:)صبح کجا بود  نجایرفت ا

 

 کنار اب(  زدمی:)قدم مچوند یدور انگشتش پ موهاشو

 

 ( یدیمهسارو ند  ی:)پس چرا دروغ گفت

 

 (دمشیگفت:)چون ند الیخ  یب

 

 ( یمن اونجا بودم تو نبود دمی:)منم تورو تو ساحل ند

 

 ( یکن ی م ییچرا منو بازجو یدیبودم که ند ییحرص گفت:)حتما جا با

 

 من همع جارو گشتم( یکجا بود قایدرصدم بهش عتماد نداشتم:)دق  هی یحت

 

 (  دادمیاز دست تو پشت سخرها بودم داشتم اهنگ گوش م ی:)وا

 

 همونجا افتاده بود(  قایمهسا دق  یدیمهسا رو ند یدستش رو شد:)پس چرا دروغ گفت  اها
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 ( یدونی م زهی:)خ.خو.خو.خوب.چ   دیاز رخش پر رنگ

 

 (ه یشده گفتم:)چ زی ر یچشا با

 

 ( اریسگمو باال ن ی:)حرف بزن نفس اون رو  لنگهیکار م  یجا هی دی لرزیم بیعج دستاش

 

به   یزیدوس پسرم بودم لطفا چ شیچشماشو بست:)من تو ساحل نبودم پ   دویکش یق یعم  نفس
 نگو(  اوشیس

 

عاشقه دو روز نشده دوس پسر   کردیکه عدعا م  یکس خوردیکلمه حالم ازش بهم م یواقع یمعن به
  یاونجا هر قلط  ری با فرانسه اشتباه نگ  نجارویبه بعدم ا نیاز ا رونی :)گمشو بدم یاورده غر ری گ یرانیا
 مارو نبر(  یابرو دنتیلباس پوش نجوریبا ا  رانهیا نجایا یکردی م یخواستیم

 

 نیخب مهساهم بدون حجابه مهساهم لباس بدون است  دیبد ریداد زد:)همتون به من گ یعصبان 
 ( پوشه یم

 

 (ست ی کردن بلد ن  یرولبم جاخوش کرد:)مهسا دلبر  یزیتمسخر ام  پوزخند

 

اومد جلو چشمام مهسا   افشیچشمامو رو هم گذاشتم ق دیدرو کوب رونوی از کوره در رفت، رفت ب هوی
عصب نداره مثل امثال  گردهیم یالت  زنهی پسرونه م پیکه ت یمهسا واقعن دختره کس  ایبدون حجابه ا
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  یکس هیکردن چ یدلبر دونستی کردن اصال م یدلبر ایمعتقد نبودن   هیچ شی حجاب   یب  لیدل ناسیا
 اوقات کاله سرش. بود.. شتر یب  دیکشی شونه تو موهاش م هیکه به زور 

 

 شد(   رتی دست گ یزیچ شدیاومد نشست:)چ ایچشمامو باز کردم عرش  ن یباز شددن در ماش با

 

 (شده یچ  دونمی:)نه نم

 

 کردم عذاب وجدان گرفتم ( تشیاذ یلیبه جلو دوخت:)خ نگاشو

 

 (ه ی چه جور دختر یدوون یم  یدربارش چ ای :)عرش

 

  یمهربون خونگرم نه مثل دخترا طون یدختز پاک بود پاکو ش  هینشده بود  یکه روان شی:)تا دوسال پ 
 از دختر بودن انصراف داد( یکه به کل شدهیچ دونمیبعد نم یول  یامروز

 

  کیازهمه بهش نزد یبفهمم:)ک  نویا دیبا  شدیچ شیدو سال پ شدیکردم اره چ یاخرشو حالج  جملع
 ( کرد یدردو دل م یتر بود با ک 

 

 . ماهان نفس( یی:)دا

 

.... 



 ن یخون  یمشت ها

53 
 

 

. 

 

کلمه خانوادش دارن  کیاز  غی در یممکنو انجام دادم ول  یروز شده تمام روش ها۲۰روزم۱۳صفر
فلج شده دفترشو باز کردم   کنمیباور م  یتکون خوردن گاه کمی از  غی. درشنی جلوش زره زره نابود م

 نیمهراب گوش بده چرا ا دیبه سن اون با یخط به خط شعراشو حفظ شدم همه از مهراب چرا دختر
 رهی میداره م شیبراش مهم نبود ابج   ینفس گذاشت رفت فرانسه حت کردی دردو دل نم یبا کس تردخ

 اد یز یل یگرفته خ یلیزما خ  نی اون نبود دلم از ا یا ابجمهسا بود مهس یانگار فقط ابج یههه ابج

 

 ( الی:)دان

 

 کشوندم :)جانم( رونیماهان به ب نیغمگ یصدا

 

 ( شهی میاز دوستاش اومده نگار دوست صم  یکی:)

 

  نمینب رمی بم ی :)اله ستادم یپشت دراتاقش ا دیخبرم کن ششیدادم خودم گفتم هرکس اومد پ سرتکون
 نبود براش  یبه سنگت کرد کاف  لیکردن تبد کارتی قربونت برم چ یشد یشکل  نیا

 

دلم واسه  میمث قبل باهم دردو دل کن خوادیگرفته دلم م یلیمن حرف بزن مهسا ،مهسا دلم خ  با
کنم مهسا دلم شکسته باهام حرف   هیتنگه واسه اون شونه محکمت تا سرمو بزارم روشو گر میخواهر
عشقم  یمن تو عروس یدون یکرد م  یعروس  رارسالنیام یدونست یته مبغض گلومو گرف هیماه  کیبزن 
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جونم حاال   ی فکر نکردم مهسا حاللم کن اج  یبه جز اون به کس  یمن از بچگ یمهسا تو شاهد دمیقصر
 دوست دارم(  یلیخ  رمی م یزن ی که حرف نم

 

 :نفس کاور 

 

 شمین د یلرزیاش مبه در زدمو وارد اتاقش شدم رو تخت تو خودش جمع شده بود شونه ه یا تقه
که با سرنج   یروز تکون خورد کس ستیبعد ب هینشونه عال هی نیبرق زد ا یکش اومد چشمام از شاد

خودمو جمعو جور کردمو رو تخت نشستم دستمو رو    کردیم هیتکون خوردو گر دادنیبهش غذا م
  دیبد پس با  ایخوب   ایعکس العمل باشه براش  هی  تونستیاالن هر حرف من م شتمشونش گذا

  یکه از قبل بلند تر شده بودو حساب  ییموها کردمیعتمادشو جلب م دیبا کردمی حرفامو مزه مزه م
 نامرتب بودو از صورت سرخش بع پشت گوشش فرستادم 

 

 فقط  فهمدی م واریمرا د نیکردم:)بغض سنگ زمزمه

 

 فقط  فهمدیم کاری خسته از پ  یجنگجو

 

 که تنش  یگناه  یبعد از تو ان ب   یزندگ

 

 فقط  فهمدیدار م یجان مانَدست رو  مهین

 

 باشم نشد درد مرا نیکردم بهتر یسع
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 فقط(  فهمدی پژ مرده در گلزار م یا غنچه

 

 کردیم  یخودشو خال  دیتو خودش جمع شد با شتری اوج گرفت ب هقهقش

 

 ی فهمد کس یدرد مجنون را نم یل یل ریدادم:)غ ادامه

 

 فقط  فهمدیم اریعاشق بودنم را  حس

 

 کرد  ریگلم هرکس که مهوت شد مرا تحق  یا

 

 فقط  فهمدی عاشق بدونم را خار م حس

 

 ست یکس همدرد ن  چیاست اما ه  اریبس  حرف

 

 فقط(  فهمدیم  گاریتو را س یخال یجا

 

هم پشت سرش   ییو زندا ییوارد اتاق شد دا مهیهقهقش کل خونه رو برداشت ماهان سراس یصدا
 ی ول  رمی گی:)حرف دکترها قبول ارام مرون ی بدون قطع کردن شعر با دستو چشم ازشون خاستم برن ب
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 فقط  فهمدیم مار یرا ب ماریب  کی حرف

 

 توعم حال مرا   داریلحظه د کی تشنه

 

 فقط(  فهمدی دار لحظه افطار م روزه

 

  یکنه تا خال  هیبزارم اونقدر گر خواستمیارومش کنم م خواستمینم کردی تختو تو دستاش مچاله م یپتو
 شه

 

درو باز کردم ماهان پشت در نشسته بود شونه   ارمیبه خس خس افتاد بلند شدم براش اب ب گلوش
  فیظع نقدریتا حاال ا یاز ک قیرف یقلبم به درد اومد بازوشو گرفتم بلندش کردم:)ه  دیلرزیهاش اروم م

 ( نمیاب شدنتو بب  ینجوریا ونمتیمنو نگا کن ماهان نم یشد

 

  شیات گرمویج  کنهیهق هقش داغونم م یصدا شهیبغض لب باز کرد:)داداش داره جلوم خورد م با
 (  زنهیم

 

  رونیرو بردار ببر ب  ییزندا ویینشون داد دا یعکس العمل  هی خوش حال باش حداقل   یباش یقو دی:)با
 باهاش حرف بزنم(  خوامیم
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بردم تو  ین یس هیتو  شمیبق ختم یبرداشتمو براش اب ر  خچالیابو از  یرفت بتر  یحرف چیه بدون
کردنش روح و روان منم داغون کرده بعد سه سال  ه یگر نیچرا دروغ بگم ا  زدی اتاقش هنوز هق م

دردو دل کنم بدجور پر بودم سمتش رفتم  خواستیدل سنگمو اب کرده دلم م یک ی کردمی حس م
  کیبه لبش نزد وانویدادم ل سی ش گذاشتم بلندش کردمو به تاج تخت تککنار تخت   زیرو م وانویل

 اب بخور مهسا(  کمی کردم:)

 

 حرکتش پنهون کردم  نیا یذوقمو برا  یسمت صورتم چرخوند وبه سخت چشماشو

 

 کمتر  ایقلوب  هی در حد  یخورد ول  اب

 

نداشت   ییوسط محرمو نامحرم معنا  نیوا زدیباهام حرف م  شدویاروم م  دیبا ختیصدا ر یب  اشکاش
که سه  یبا لحن اروم  کردیحدقه چشماش دو دو م شی بودانگار از وسط برف اورد خیدستشو گرفتم 

که  زنهی م شتیات یجور هی یگاه  هیبی عج زیمهسا عشق چ یدونیساله گمش کردم لب باز کردم:)م
  لیدل  دونمیاز تو. نم  یچیهباشه من   ایحس دن  نی باتریز تونهیهم م یگاه یکجا خورد از ینفهم

از پا درت   نقدریا یچ دونمیکنم نم یفقط امروز دلم خواست حرف بزنمو خودمو خال دونمیاشکاتم نم
 ارهیاز پا درت م  ینکن دای بدون اگه واسه دردت درمان پ  نویا یاورده ول

 

 ( ست ین شی عقلو هوش حال شناسهیسنو ساا نم عشق

 

ساله رو از  ۱۹پسر هی تونهیاشکاش شدت گرفت :)عشق م زشی حرفم دستمو فشردو ر نیکه با ا دمید
  یبدون ی مخصوصا وقت  شیچشیبار م   نیاول یدور کنه قشنگهه وقت اهاشی. اهدافشو رو قشیاعال

 طرف مقابلتم حس تو رو داره 
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مقصر مرگش  رانویمردم ا  رانوی نسومدم چون بعد مرگ اقاجون ا رانیوقت ا چیچرا ه یدونیم
  یسالگ۱۶که تو سن یاضافه تا حد ی خوندن تا کالسا یکل عمرمو وقف درسم کردم از جهش دونستمیم

 پام به دانشگاه بازشد 

 

دوسال  قایدق اینباشه بعد ده سال دن ادتی ینه هم سن خودته حقم دار ا ی ادتهی اروی دن دونمینم
وقت   چی کاش ه یا یموفق شدم ول برش گردو  یکردم به زندگ یسع  یلیحال تو رو داشت خ  شیپ

 رفتمی واسه خوب شدنش سراغ اون راه نم

 

االن  بندمی. روانپزشک دانشگاه شناخته شدم سرط منیسالم بود که بهتر۱۹  خوندمیدرس م سخت
تشنجشو   لیشد مجبور شدم دل  ضی مر ایدن  یاره حق باتو بود من روانپزشکم وقت یپوزخند بزن  یخایم

 شمدختر که در نگاه اول ححابش به چ هی کردی م یبود که فرانسه زندک  یرانیاز دستاش بپرسم فاطمه ا
که دل  ییشد تاجا ادیرابطمون و رفتو امدمون ز ایبه خاطر دن ساختیم سهیقد هیازش  ومدویم

 دمیبه خودم که اومدم د رهیکه فرانسه نتونسته بود نجابتو حجابشو بگ  یبیباختم به دختر پاکو نج 
 شهیبدون اون روزم شب نم 

 

که اهل رلو دوست پسر باشه اونقدر تپ ذهنم نفوذ کرد که رفتم  ستی ن یدختر کردمیم  فکر
خودم   ی. رو پاالی هی نیتو ا خواستمیمنم م یسال عروس  هیبعد   مویقرارمون بود عقد کن شی خاستکار

  دمپدرم باشه روزا درسو دانشگاه شبا کار وقت ازادمم کنار فاطمه بو بیدستم تو ج خواستمینم سمیوا
برادرش برم    شیخواستم پ یثورتش کبود بود گغت برادرم زده با عصبان  شمیاومد پ ونیروز گر هی

بار دوم اون اتفاق افتاد رفتم دستشو کرفتم اوردمش خونه   یبرا  یجلومو گرفتو قسمم داد. نکنم وقت
  بودراه افتادم سمت شرکت حدود ساعت دو   ازدهیساعت  کرردمی صبح کار م ش ی خودم من شبا تاش

 ثدام زد  سمییکه ر
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  خوردیجفت کفش مردونه به چشم م هیدر واحد  یتو در انداختم جلو  دوی دو شب بود کل  ساعت
صداش زدم   دادیگوش نم  کایموز  نیفاطمه از ا کردیتو خونه متعجبم م  ییکایامر  کی بلند موز یصدا

درو قفل کرد    یسمت اتاق رفتمو صداش زدم ول  ومدیافتاد شکست صدا از اتاق خواب م یزیچ هی هوی
 (شده یچ یدرو چرا قفل کرد ی:)فاط دمدر ز

 

 (. نجایتو ا زمیعز ال ی :)داند یلرزیم صداش

 

 ( لرزه یدرو باز کن صدات چرا م  یشدم:) فاط  نگرانش

 

کالفع شده بودم چشمامو دور خونه گردوندم لباساش تو   کردینه درو باز م  دادیم یاون نه جواب یول
پالتو مردونه به چشم خورد   هینا مرتب نبود سمت مبال رفتم که  نقدریاون ا ی افتاده بود ول ییرایپز

نترس   نی اش زدم:)فاطمه جان رضا اومده بب داداشش اومده صد نکهیا الیسمت اتاق برگشتم با خ
 ندارم فقط درو باز کن نگرانتم(  یندارم با رضا هم کار تی کار

 

از کوره در رفتم فکر کردم باز رضا کتکش زده قفل اتاقو  دمینشن  یجواب چیه  شیگر زیر یصدا  جز
 ( شدمیوارد اون اتاق نم شکستویکاش دستم م یشکوندم که ا

 

بغضم اب شه   دیشا  دمیکش قیدادم نفس عم هیتک  واریگلوم شد سرمو به دبعد سه سال مهمون  بغض
و کنجکاوش بهم  ینبود نگاه سوال یاز اون چهره قبل خبر گهیدستمو فشرد برگشتم نگاش کردم د

 شده( یزی بگم :)چ شویبق خواست یوارد شدم ازم م  یفهموند از راه درست

 

 مهسا(  یزیتو حدقع چرخوند :)تو چرا حرف نم  چشماشو
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  یکردم خودمو خال فیشد:)مهسا من تعر رهی نا معلوم خ یبرگردوند زانوهاشو بغل کردو به نقطه ا رو
هوم   کنمی منم تو رو اروم م ی کن یدامیواسه درد من پ یراه  هیتو  ینجوریکن ا  فیکردم توهم تعر

 ( ه ینظرت چ

 

 کردم یخلوت م  دیبا رونی رفتم ب  صمر یسکوت خسته از تالش ب  بازم

 

 »مهسا« 

 

از بستن چشمام وحشت   دمیترسی م ختیصدا ر  یدر وسکوت خونه بهم فهموند تنهام اشکام ب یصدا
  زدیحرف م یوقت  گفتیم شمیکاش بق موندیم الیداشتم از تنها موندن وحشت داستم کاش دان 

مثل االن که زده به سرم که از عالمو ادم خستم با   شمیم  وونهیتنهام د یوقت کردی ذهنمو از اون دور م
  ایمثل روان   کردی ارومم م نیمثل مرف شهیشکستن ش  یرو پرت کردم وسط اتاق صدا  یعسل  تیبان عص
رفتم به  ن ییکرد ازتخت پا وونمی شدم صحنه جلوم جپن گرفت د رهیاب خ یشکسته بتر شهیبه ش

رو رو دستم  شهیفتم دبوانه بار قهقه زدم ش تو دستم گر  کشوی ت هی دمیشکسته خز یها شهیطرف ش
رو   دمیدراز. کش ومدیشد چرا دردم نم یدرد اصال بازم خراش خون کف اتاق جار یخراش ول دمیکش

 سرد چشمام گرم شد  یپارکتا

 

 ال«ی»دان

 

زلزله زدهاست   نیخونشم ع  ستیحالش خوب ن اربمیسام شی ام ماهانو باز کردم:)داداش ما پ یپ
 براش سوپ درست کنه سرما خورده مهسا چطوره(  مونهیمامان م
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 ( میزنی :)سالم برسون مهساهم خوبه حاال حرف منوشتم

 

 شدم برگشتم خونه  نیسوار ماش می خاموش شدن گوش با

 

 سر بهش بزنم  هیخاموش چراغارو زدم بزار  ساکتو

 

کخ تو اتاق گذاشتم زانوهام سست شد کل بدنم از   یقدم  نیبه در زدمو بازش کردم با اول  یا تقه
 ستادیحرکت ا

 

لرزون سمتش رفتم دستشو چک کردم فقط   یکرده با قدما یحراسناکمو روش انداختم خود زن  نگاه
 تو ذهنم جون گرفت  یم یخاطره قد هیهوا  یخط انداخته بود ب 

 

 ت(رو دست  نیچ نایا الی _:)دان

 

 ( نینقاش یچ ی)ه

 

 _:)گناه داره نکن( 

 

 :)مگه من گناه نداشتم( 
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 کنمی م سهیچرا خودمو با مهسا مقا دونمیتکون دادم نم سرمو

 

 کجاست  هیاول یخورده ها بلندش کردم گذاشتمش رو تخت حاال جعبه کمک ها شهیتو ش از

 

خوردو چشاشو باز کرد   یتکون  دمیکه رو دستش کش نویشد بتاد داشیرو کردم تا پ  روی خونه رو ز کل
من   مار یاون االن ب  یگوشش ول   ریز  زدمیم یکیرو حرکت دستم دوخت جاش بود االن   شوینگاه خال

نه   کنمینه باز خواست م اریواسه من ب لیدل هی یدستشو پانسمان کردم:)واسه چ مییبود نه دختر دا
 هی دمی دن حالته با من حرف بزن مهسا بهت قول مدعوا را بندازم قصد من فقط خوب کر  خوامیم

بسه تمومش کن تو دختر   گهید یروزه رووزه سکوت گرفت  ستینره ب  رونیاتاق ب  نیکلمه از حرفاتم از ا
  نیا هب یک  دونمینم دنینشون نم هیکردن ظعفاشونو به بق هیبا سکوتو گر یقو یدخترا یهست یقو

بخند شاد باش به سرنوشت نشون بده   یکنی حالو روزت خوش حال ترش م نی با ا  یحال انداختت ول

 ... م  شکنهینم  یسادگ نیمهسا پاکزاد به ا

 

  یچ یوارد اتاق شد یدوباره بهم داد:)وقت دیام هیروز سکوته  ستیاز ب یدورگه گرفتش که ناش یصدا
 (یدید

 

 ( یاول تو حرف بزن  ستیفشردم:)بهتر ن چشمامو

 

که من واسه  ییشبا کردی م انتیکه داشت بهم خ  دمیمجبورم کرد حرف بزنم:)عشقمو د شیسوال نگاه
بهش زنگ   قهیکه من هر پنج دق یینفر تو خونم کنار عشقم بود وقتا هی زدمیسگ دو م ندمونیا
 ( گزروند یم بهیبترسه لحظه هاشو کنار غر  یی نکنه تنها زدمیم
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 میمگه ما مردا دل ندار یول کنهینم  هیمرد گر گنیم  نهیبرگردندم که حلقه اشکو تو چشمام نب رو

 

 کنه یم هیواسه خودش گر ایدلش به حال من سوخته  کردیم هیچرا گر اون

 

 《مهسا》

 

زخم  یکنی تقال م دنینفس کش   یچنان که برا کندیخفه م  شیتو را در مرداب خو بیعج   یزندگ گاه
توان تقال کردن هم ندارم فقط دلتنگ  گریمن چنان در باتالق فرو رفته ام که د یورخیو زخم م ی زنیم

  دمحال که وجو شمارمیتلقت م یگرفتن دستان مرگ لحظه ها را ب یشده ام برا  لیاغوش ساکت عزرا
  یچرا برا زند ی را صدا م  یکی رحمانه تار یچرا جسمم را طلب کنم حال که چشمانم ب ستیاز زندگ یخال
  ستیمالک زنده بودن ن دنیشن دنوید شنومیو م  نمیبیدوباره تالش کنم من مرده ام فقط م یستادنیا

 من مرده ام......... شنوندی و م  نندیب یارواح هم م

 

مرد  هی یدرد داره شونه ها یلیخ  ی دونیبغض الودش سکوت مرگبار اتاق رو در هم شکست:)م  یصدا
بعد  مونهی نم یزی سنگ ازش چ  کهیت هیجز  گهید که غرورش له بشه یخم بشه مردو غرورش مرد

رو    ییروزا  دادیوجود خواهرم عذابم م یگاه یزنو دختر متنفر شدم حت ویرانیا  رانویفاطمه از ا انتیخ
ازم متنفر بشن خواه نا خواه با مادرمو خواهرم جنگ داشتم به  انمی که باعث شد تمام اطراف گزروندم
جسم  هیاز اون ابهت از اون استعداد  دمیبه خودم اومدم د  هویعتماد شدم  یهمه کس ب  زویهمه چ

به  قعباختم اون مو مویهمه چ دمیبه خودم اومدم د یاستادم اومد سراغم وقت یمونده وفت یخال
 هیمادرم مثل  یوقت دمیاهرم نسبت به خودم احساس تنفر دخو یتو چشما یخودم اومدم وقت 

  گذشتیم گهید کمیساختم که   یریزنج  وونهید هیروانپزشک   الیباهام رفتار کرد از دان  یروان  ضیمر
  اتا دوباره سرپ  دیسال طول کش  کیاستادم واسه درمان  شی خودم رفتم پ یبا پا   کردنی م ممیبستر

 میتنها جنس موعنث زندگ زارمی از جنس تو ب گمی مثل قبل نشدم رکو پوست کنده م یشدم ول 
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باهم   یسامو ماهانه و معتاد کارمم تا پارسال منو سامو ماهان از بچگ  قامیخواهرمو مادرمه تنها رف
و سر زبون هر   طونی اونا واسه دانشگاه اومدن فرانسه من سال اخر بودم هر دو شوخو ش یوقت میبود
بود که اون موقع ها  امی خلطره کم رنگ تو بچگ هیکه   ییاسم جا خوش کرده بود مهسا مهسا هیدو 
در گوششو قهقه  یوقت گوش یوقتو ب  دیخوابیبه خاطر نداشتم ماهان بدون زنگ زدن بهت نم ادیز
  شتریمن هربار ب گفتویم طنتاتی سام از ش یگاه موندی که حسرت قهقه هاش تو دلم م یجور زدیم
 یخندها یکه صدا یخوب بود تا اون روز روز زیهمه چ یفراتر از انسان  یزی چ هیتو  وردمیم مانیا

  میرفتیم ای مطب دنبالم  ومدیبعد دانشگاه م شهیزدماهان هم  بشی غ هویکه سام  یماهان کم شد روز
  میترف ومد یماهان گفت دانشگاهم ن دادیجواب نم می گرفتیخونه اونا هرچقدر سامو م  ایخونه من 

از سام نبود ساکشو لباساشم نبود   یداخل اسر میرفت دهی ترس میخونه که با در باز اپارتمان روبه رو شد
  لمیرو ف عیلبتاب سر ریتصو دنیجا خوش کرده بود ماهان با د  زیدردناک رو م  لمیع  هیلبتاب و  هیفقط 

با برادرش   یوشقبل خود ک خواستیکه م ید دخترخونه رو پر کر  یفضا یدختر یکردو صدا یپل
 رانیپرواز اومد ا نی به هوش اومد با اول یهوش رو پارکتا افتاد وقت یکنه اون روز ماهان ب یخدافظ

ماهانو سام فقط در کنار تو خوب بودن  یدونیماهان قبل نشد سامم رفت م گهیبرگشت د یوقت  یول
سام   یاینگا به شوخ دناونام همراهت مر یدیکردن کش  یتو دست از زندگ  یوقت کردنیم یبا تو زندگ 

خشکتو نداشت   یچون تحمل صدا کردی ماهان چرا باهات قطع رابطه م یدونی نکن از درون داغونه م
من سواله چرا چرا  یبرا  کردیم هی گر یگاه یمن شاهدم بعد هر تلفن ساعت ها تو خودش بود حت 

داشتم اونقدر مهارت   یادیز یمن تا االن مراجعه کنندها نیتو به دفعه افتاد بب یبه سرزندگ  یدختر
  خوامیدلتو شکسته حاال م یکی دونمیمهسا م  یعاشق  دونمیدارم که از نگات احساساتتو بفهمم من م

  یمهسا منم مثل تو بودم منم خودزن سیم بنواز خودت بشنوم فکراتو بکن اگه حرف زدن سخته برا
  کردمیکمکش نم مردم یاگه م یتو بود حت  یجا یا گهی کردم منم تا مرگ رفتم باورکن اگه هر دختر د

خدا   تی م فق هیخوبه متفاوت بودن  یل یخ نیا یندار  انتیبه اطراف  یاصال شباهت یتو فرق دار یول
که  یزندون   نیخودت از ا یاستعداد کشف نشده ا هیاوردم که تو  مانیمن کتاب تورو خوندم ا هیداد

حل کنم از اول شروع   مشکالتتوتمام  دمیتو با من حرف بزن قول م رونی بکش ب یبرا خودت ساخت
 قبوله(  یکن یم

 

 《الیدان》
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راه جواب بده   نیوار بودم ا دی ام کنمی نگاش م یچشم ری ز رمیگیدستام م نی صورتمو ب شمویم خم
دلگرم   یچشماش خونه با لحن  ی عسل  شمیچشماش م  رهیخ  کنهی نگام م زارمی دستش م یدستمو رو

 کمکت کنم(  یخوای:)مهسا نمگمیکنند م

 

کامال  زنمی حرف بزنه لبخند م خورهیلبش تکون م کشمی م یق ینفس عم چکهی اشکش م زنهیم پلک
 ( ی ارامشو بهم برگردون یتون ی:)مشهیخارج م از گلو دشیخراش  ی ناخداگاه بالخره صدا

 

 ( یتو بخوا یهرچ تونمی :)معلومه که مفشارم یاره خودشه تونستم دستشو م خندهیم چشمام

 

 :)کمکم کن خودمو بکشم(گهیکه انگار از ته چاه باال اومده م ییو باصدا  گردونهیبر م رو

 

کنترل    هیدختر روان نیگفت ا  یچ. چ  رهی خ  رهیخ کنمیفقط نگاش م  کنهیذهنم قفل م کنمیم هنگ
 ..... ادیصورتش فرود م  یو رو رهیدستم باال م مارمهیب  کنمی فراموش م  دمیخودمو از دست م

 

................... 

 

 ی بود روان  یچه کا  نیا یعقلتو از دست داد الیدان یوا  یوا شهیم یخال  واری د یبا حرص رو مشتم
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نفس کم  کوبمی درو م رونویب رم یم کنهیم  سیصورتشو خ لی اشکاش مثل س  کنمی نگاش م چرخمیم
ماهان خواهرشو   یبود کردم لعنت ی چه غلط نیبود ا یاخر گستاخ گهید نیا برمی پناه م اطی به ح  ارمیم

 ییییییی اونم دوبار لعنت کنمیدست من امانت داده من سرش دست بلند م

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

 شده(  یزی :)پسرم غذاتو بخور چ

 

 کوخوابه(  یی جان زندا  ییندارم دا لی:)مکنمی نگاه م ییبه دا امویم  رونی افکارم ب یایدن از

 

 (داشعیخر  ری:)نه درگییدا
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من بودن مث موشو گربه   شی حاال اگه پ ششهیر خی ها دو روزه ب کنهیماهانم با سام حال م نی:)ا
 به جون هم( وفتادنیم

 

 ( ووننیهمن د نی)دوتاش ع خنده:   ریز زد

 

 کردن( وونهی:)منم دشمیم بلند

 

 (الی :)دانییدا

 

 :)جانم( 

 

 :)دست مهسا چش شده( کنهی نگام م میمستق

 

بهش نگا    نکهیا یرو  یعنینرفتم سراغش  گهیاز اون شب د خورهی تو وجودم تکون م یزیچ هی انگار
 شد بستمش(   یخورده بود به در اتاق زخم ییدا سین  یزی :)چدمیکنمو نداشتم اب دهنمو غورت م 

 

مهسا   الیشده دان ینجوریا هویچشه دختر من خوب بود چرا  یدی:)هنوز نفهمشهیبغض دار م صداش
 ( شه یمثل اولش م یک
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:)قول  زارم یکنارش دستمو رو دستش م رمی م شهیتر م ریچهرش روز به روز پ زمیری نگاه خستش فرو م از
 گذشته رو برگردونم ( یمهسا گهیماه د کیتا  دمیم

 

کردم   کاریچ  دونمینم یمثل بابات  قا ی :)دقبوسهی م مویشونی و رو پ رهی گیصورتمو قاب م  ارهیباال م دستشو
 خدا شما رو بهم داد(

 

جون   یینو شرمنده نکن دا:)مزارهیدستشو ببوسم نم شمیخم م  کنهیرو لبم جا خوش م  یق یعم  لبخند
 ( ره یم شییحالل زاده به دا گنیم یدیاز خودته نشن یبزرگوار  یخوب

 

 :)ماهان اومد( کنهی تموم م نمونویدر مکالمه ب یو صدا خندهیم

 

 :)چه عجب(رم یدر م  سمت

 

  رهیگیخندم م شهیخمارو صورت سرخ جلوم ضاهر م یبا چشا   اری که سام کنمیدرو باز م  زنموی م فونویا
 ( یجون چطور ی:)به دن شهیبچه ها م هیشب  خورهیسرما م  یوقت

 

 ( ی شیم ضیمر ضمی عقب:)بکش کنار م  کشهی بغلش کنم م  رمیم

 

 ( ومد یماهان کو ن یش یم ضی:)برو بابا مرکنمی م بغلش
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 :)مگه کجاست( شهی ازم جدا م کنهیم سرفه

 

 ( ست یتو ن  شیپ :)مگهندازمیباال م  ابرو

 

االنم  دمشیند گهیاومد د نایشب که با داداش یاز پر ی:)چرتو پرت نگو دن کنه ی نگام م رهی خ  رهیخ
 خاموشه(   شیچه مرگشه گوش نمیاومدم بب 

 

 توعه(  شیگفت پ ییخونه دا ومدهیاز همون شب ن یچ یعنی:)  کنمیگرد نگاش م یچشما با

 

 نگو(  یدنبالش فعال به کس رونی ب میبمون من برم لباس بپوشم بر  نجای:)ا شمیم نگران

 

 ( ومد ی چرا سام تو ن الی:)دانکنه یتو سالن صدام م  ییتو دا رمی م دهیسر تکون م جیگ

 

 (میی ایبعد م  رونی ب میریم  میدار یکار هی یی:) دا

 

 ( نی:)باشه مر اقب باشییدا

 

 :)چشم(
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من  رونیب  میریم کشمیجلو دره دستشو م جیسام هنوز گ رونی ب  رمیم پوشمی م یزیچ هی یسر سر
 ( نیماش چی:)سو کنهی م یحال چطور رانندگ نیبا ا دونمینم

 

 ( میبر نی:)بشکنم یدستم درو باز م  ده یم ارهیباال م دستشو

 

 ( د یشما از ماهان بب خبر یعنیتا به خودش اومد:) دیطول کش یکردم کم حرکت

 

 ( ریتوعه شمارشو بگ ش ی پ میکردی:)ما فکر م 

 

 ( رمی:)از همون شب خاموشه بزار بچه ها رو بگ گهیم کالفه

 

 .... دمیتکون م سر

 

 خونه سام  میبرگشت دیگشتنو هزارتا تلفن زدن نا ام یکل بعد

 

 غلطا بکنه(  نیپسر کجاست سابقه نداشت از ا نیا یعنی:)شمی رو کاناپه ولو م کالفع

 

اخر شب بر   یشد داداش گفت حتم بیغ گهید رونویزد ب  هویشب  یپر دونمی:)نمندازهیقرص باال م  به
 برنگشت منم فک کردم رفته خونه(  یول  شتیپ گردهیم
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 ( رونی زد ب  هوی:)چرا 

 

 هوا بخوره(  رهیگفت م  دونمیباال انداخت:)نم یا شونه

 

زنگ خورد سر بلند کردم کاش ماهان    شیدستام گرفتم گوش نیشدمو کالفه صورتمو ب بلند
 باشع:)جانم نفس جان(

 

چطوره    ای:)مهتاب جون مه دمی اس م  ییبه زندا شموی مکالمش م الیخ  یب ی لعنت شهیازاد م نفسم
 (یبهش سر نزد

 

 فرستاد:)مثل قبل(  نی غمگ کریاست

 

غش خوش  به مزا لندیتا ندفهی:)چشه نفس ا شهیرو کاناپه تلفن سام تموم م   کنمیپرت م  ویگوش
 ( ومده ین

 

 برگشته(  ستیکه ن لند ی:)تاندازه یباال م  ابرو

 

 :)اصال رفت که برگشت چرا برگشته حاال(کنمی م تعجب

 

 ( یست یچته تو باغ ن گهیجواب بله برگشت د امو ی ت ی:)بعد خاستگار
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 ( یییییییییی:)چی خاستگار

 

.. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

شدم نبود ماهانم بدترم   وونهیواقعا د شمیصورتش م ره یپروا خ  یب دمویرو تاب م یگهواره ا یصندل
 بلند ش...  کمیمنه موهاش  یاز نگاها دونمی م هیکرده چهرش عصب

 

گرد به صحنه   یو ببا چشما دومی م  یسمت در خروج رونی ب  رمی سراسبمه م پرمی از جا م  غیج  یصدا با
و  شدیم  کیرفته بود نزدبازوشو گ ری رو ز  یجون  یکه جسم ب یدختر در حال هی شمیم  رهیروبه روم خ

با   هرو سرم خراب شد دختر ای ماهانه انگار دن  دمیتازه فهم یداد به پادر شی تک دیبه در رس یوقت
 تحملش کردم( یکلمه گفتو رفت:) به اندازه کاف  هیجلف   دیشد یلباسا

 

سست سمتش رفتم تحمل وزنمو نداشتمو جلوش افتادم صورتشو   یخشک شده بود با قدما یزندا
 ( ه یختیچه ر نی لمس کردم:)داواش ا
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 بازشدو:)نفس(  مهین  چشماش

 

 دم یگند الکل همراه اسم نفس به مشامم خورد عقب کش یبو

 

 《مهسا》

 

 که قسم خورد شکستم بدهد و زمان چمبره زد کار به دستم بدهد ین یزم و

 

 ق یخواب عم هی نیر ی ش  انیپا عیداشتم مثل  یبی بود حس عج خووم خفه یهام تو ناله

 

افکارم قوطه ور   یو دوباره تو مونهی م رهیچشمام رو در خ  کنهی افکارمو به عقب پرت م غی ج یصدا
 شمیم

 

 * یمطلق نسبت به همه چ یحس  ی*ب

 

 :)ماهان صبر کن کجا ماهان اونجا نرو لطفا(  کنهیداد حواسمو پرت م یصدا  باز

 

 ی لیرد س یرو شهیم دهیصداش ناخداگاه دستم سمت صورتم کش دنیشن  با
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 .....  چرخهیو نگاهم م  شهیباز م انهی وحش در

 

تمام   اینگه داشته خدا رهیچهره داغونشم خودش رو به زور دستگ رهی و خ شهیم ی وجودم از پر خال انگار
 نم یجور نب  نیبالها واسه من فقط اونو ا

 

حالت خوب   ای ب میزن یداداش حرف م  می:)ماهان جان برکشهی و بازوشو م رسونهی با دو خودشو م الیدان
 ( ست ین

 

دل  شعیلحظه متوقف م هی یتو امی دن نییپا  ادیاز گوشه چشمش م یقطره ا ستی خوب ن  حالش
بازوهاشمو هق هقش  نیب  امیبه خودم م یبا درد و وقت  قیعم کنهیجلوش نگام م  رمیاز تخت م  کنمیم

  یرو  ایتمام دن شهیم سی خوشگلش خ یبلده مگه اون چشا هیاوج گرفته هق هق مگه ماهان من گر
انگاز وزنش   شهیتمام وجودم جلوم اب م شهیم  ریاشک که نه خون از چشمام سراز زهیری سرم فرو م
نه نه   رمیگی با دستام صورتشو قاب م نمیشیسرد م یهمراهش رو پارکتا زهیریم که فرو  نهیبراش سنگ

از   یاشکاشو ببوسم ول یرو شمی کنه خم م هیگر دیاشکا رو ندارم وجود من نبا نیا دنیمن تحمل د
 مثل من بشه دیماهان نبا کشمی عقب م  کلال یبو

 

 ( یصداش عمق درده:)خواهر  زارهی م نشیو سرمو رو س کنهیم بغلم

 

کم  یوجود نداره ها مهسا من چ  ایمثل من تو دن یگفتی :)مهسا برام حرف بزن مگه نمکنمیهق م هق
 دارم(
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 (ست ین  یخوب تی با من حرف بزن مهسا تو وضع  کنمی کنارش:)ماهان خاهش م نهیشیم الیدان

 

داره  یچ ی لعنت امیها مگه اون تکم دارم    یباهاش حرف بزنم با توام مهسا من چ خوامی :)مزنهیم داد
 مهسا با توام( 

 

چرا   هیک امی تو وجودم صحنه ها صداها :)حرف بزن مهسا ت شهیافته از اسمش غوقا م یبه لرزه م  تنم
 داده ها( حی چرا منو ترج

 

که  یی بای به وسعت تمام فر یغیمخلوط از درد ج   یغ یج زنمی م غی ندارم تحمل اسمش ج تحمل
 نکن از اون نگو (  هیبره به درک بس کن نگو اسمشو گر  ادیخوردم:)بس کن ازش بدم م

 

اون   دیازدواج کنن نفس مال منه نبا خوانی:)چرا مزنهیانگار داره با خودش حرف م ادی م نییپا صداش
 (  زارمینم  دینبا رهی ازدواج سر بگ

 

......... 

 

  امیازدواج ت کنهی م دایمرگ رو سرم انعکاس پ صداش مثل ناقوس   ستیوجودم از خودم ن کنمی م حس
 ازدواج

 

 دوست دارم تو رو خدا(  یل ی)مهسا خ
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 شو(   امیت الی خ  یاروم باش ب  ی)اج

 

 ( یمال من ش دی)مهسا تو با

 

 جونم(   ینکن ابج هیبه خدا خودش گفت گفت اون مث خواهرمه گر یی)مهسا

 

 ( ایاز دن  شتریعاشقتم ب ی)نفس خانم 

 

 ..... امی ت ی)مهسا چ 

 

 #دو روز بعد 

 

 《الیدان》

 

 برگشتش با خداست( یحال افتاده ول نیبه ا  یبا چه شک  دونمیدخترتون رفته تو کما من نم دینی:)بب 

 

  تی ادمو از جمع کنهیم وونهید  ییزندا یزجه ها مونهی چند روزه مثل جهنم م  نیلحظه ها ا نیبدتر
خودت پناهش   ای خدا ایخدا ینشه چ داریگه با برمیپناه م مارستانیب  اطیبه ح شمیاتاق دور م یجلو

 کهی کوچ  یلیباش اون واسه خاک خ
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 ( الی:)اقا دان

 

 صورتش ورم کرده:)نگارم دوست مهسا(  هیبه دختر روبه روم که از گر شمیم  رهی و خ  کنمیبلند م  سر

 

 شده(  یزی چ مارستانیتو ب دمتونید دونمی:)بله مشمیبلند م  کشمویبه صورتم م یدست کالفه

 

 ( یی:)شما دکتر مهساندازهیم نییپا  سرشو

 

 ( یدونی دربارش م  یزی:)بله چ

 

 ( شه یبا گفتنش خوب م دونمیحالشو م لی:)دلشه یم سیخ  صورتش

 

 بهم بگو( یدون یدرباره مهسا م ینگار خانم لطفا هرچ شهی :)اره معلومه خوب م

 

  یی:)از ابتداکنهی صورتشو پاک م  رمی گیسمتش م یدستمال نمیشیبا فاصلع م نهی شیکت م میرو ن اروم
 من نفس مهسا  میباهم بود

 

 میشده بود  ییبود تازه وارد دوره راهنما یق یبود که عاشق هنرو موس الیخ  یب طونو ی دختر ش هی مهسا
  ادیپسر م هیروز  هیرفتن اقا ماهانه   لشیدل میکردیشده بود همه فک م بی عج زیمدت همه چ هی
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  شدویم شتریپسره ب یگفت پسر خالمه رفتو امدا میدیپرس  یوفت  کنهی ردش م ی دنبالش و مهسا عصب
 داغونش کرد ( شی به زندگ امی تر خالصه ورود ت ی مهسا روز به روز عصب 

 

 مهسا( امویت  نی:)بگمیباز از حرفاش م یدهن با

 

مهسا بارها   نکهیاون اومد سراغ مهسا با ا ارهیبه تمام ع یعوض  هیوسط حرفم:)نه نه تبام  پرهیم
نشدو   مشی مهسا تسل یول  رفتیدروغ رو مخش راه م یعاشقونه حرفاو وعدها   یجای پسش زد با مس

تمساش نرفت اون رفت   یحرفاش از ذهن مهسا نرفت التماساش و اشکا یرفت ول   امیپسش زد ت 
به مهسا گفتم بهش فکر نکن   امهی ت  یحرفا ری تاث گفتمیردشو رو قلب مهسا هک کرد اون زمانا م یول

  چیه یتالش کردم ول  یل یبسازه جلوشو گرفتم تا نره سراغش من خ چهی باز خواد یگفتم اون از تو م
  یبگه بهد کل  امی کرد به ت شیاونقدر رو مخ مهسا رفت تا راض رمی نفسو بگ شی ن یوقت نتونستم جلو

و  شدی اون روز چ دونمیگفت عاشقش شده نم امویت  شی دعوا حرف نفسو گوش کردو رفت پ وجنگ
متنفر شد   یشد خودشو باخت از همه زندگ گهیادم د هینشناختمش  گهیگفت که د میبه ابج یچ  امیت

 (ست ی حس کردم جونمو گرفتن به خدا که نفس ادم ن  دمیشن امویخبر ازدواج نفسو ت یوقت

 

 ال ی:دانکاور 

 

 ( د ییندارم بفرما لیم یزیخاله جان چ  یاروم باشم:)مرس کنمیم یسع

 

سکوتو   کنهی م دیتشد تمویعصبان  نیجو سنگ نهیشی وم  دارهیپاره کردن برم کهی از تعارف ت دست
 (زد ی  دیرینم گهیمبارک د  دی:)خونه جدشکنمیم
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 افتادع( یاتفاق ی مرس نجاستی:)نه همه کسو کارم ا

 

گرفتست حال مهسا چطوره هنوز به حرف   افتی:)ق کنهی من من م کنمی و فقط نگاش م گمینم یچیه
 ( ومده ین

 

  یاز حال خواهر زادتون ب دیبگ د ییخوای:)م خورهیصورتم سر م یدستام کالفه رو کشمی م یق یعم  نفس
 ( د یخبر

 

 افتاده( ی:)اتفاق شهیم نگران

 

 حرف بزنم(  امی با ت خواستم یقبل راستش من م یزای:)نه همون چ

 

 دانشگاش(  یواسه انتقال زدیرفته   امی:)ت

 

. 

 

. 

 

. 
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 .شمی م وونهیدارم د زارمیسرمو رو فرمون م خسته

 

:)به پسر  ی تو گوش چهیپ یبوق دو بوق سه بوق صداش م هیرم،یگیشماره استادو م  دارمویبر م ویگوش
 ( یگرفت رتی از استاد پ یمعرفت چه عجب سراغ یب

 

 سالتونه( 20شما هنوز   دیدار اریاخت دی:)سالم استاد خوب زنمی م یچه لبخند مین

 

 شده(  یزیچ  ی:)دن

 

  الی:)دانفهمهیمجذوبش شم از فاصله دورم حالتو م  شهی باعث م نشیهم شهیحبس م  نهی تو س نفسم
 ( یخوب

 

  کنمیحس م میبد تی تو وضع ستمی:)نه استاد خوب نارمی و تمام حسامو جلوم م بندمیم چشمامو
  یاز طرف شهی طرف ماهان جلوم داره اب م هیاز  هیانگار مغزم در حال متالش رهیگ یم شی وجودم داره ات

 ( کنهیم میوحشت مرگ مهسا روان

 

 :)استاد(شهینفسام نامنظم م شنومینم ییصدا   یول کنمیم  سکوت

 

 :)صدات احساس داره( 
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 ( ی:)چ پرسمیم گنگ

 

 براش افتاده(  یچه اتفاق یکه واسه درمانش رفت ارهی:)مهسا همون خواهر زاده سامکنهی عوض م بحثو

 

  زدیحرف نم  گهیحالش بد شد بعد اون روز د  هویتو شمال   شیروز پ   ستیراستش ب میی:)بله دختر دا
تونستم   کیتکن  یباهاش حرف زدم کل یکل  کردیم هیخودشو حبس کرده بودو فقط گر  خوردی نم یزیچ
 ..(یحت  یخوب نشد حت یکنم حرف بزنه ول  یکار

 

 ( الیدان یچ  یاون صحنه صدام خفه شد چشمامو روهم فشردم:)حت  یاور ادی با

 

با    شیدو روز پ دهیلذ یغذا هیانگار  زنهی از مرگ حرف م یکرد جور یدهنمو قورت دادم:)خود زن بزاق
 خبر ازدواج پسر خالشو دختر عمش رفت تو ک.. (  دنیشن

 

استفاده کردمو به سام اموزش دادم   کای من از تمام تکن  الی :)دان  ارمی روزا نفس کم م نیچرا ا دونمینم
تو باهاش   گهید زیچ هیو  یاستفاده کرد یک یجواب نداد بماند از چه تون یتا اون دخترو خوب کنه ول

معلومه  تهیی ابعدشم دختر د یناراحت  نقدریا هیعیپس طب   یچون خودت مثل اون بود یکنیم یهم درد
 ( زنمی کنفرانس دارم بهت سر م هی رانی ا امیمن فردا م دهیمرگش اذارت م

 

 تو دستامه  ای خوش حال شدم انگار دن اونقدر

 

. 
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. 

 

سرد نجات بدم سمت اتاق   یکیتار  نیتا خونه رو از ا زنمی برقو م دیکل  کنمی درو باز م چرخونمو ی م دویکل
 نرفته باشع یدور یحالش جا  نیخداکنه با ا شمی روبه رو م  شی که با تخت خال  رمیماهان م

 

 سوزه یم یخواب یچشمام از فرط ب ندازمیخودمو رو کاناپه م خسته

 

توله سگم که تو خونه    ستیکه خونه ن یانگار از اتاق مهساست کس کنهیبلندم م یزیافتادن چ یصدا
 ست ین

 

 که.. کنمی درو باز م رمویسمت اتاقش م اطی احت با

 

شدن دندوناش رو همو به وضوح    دهیساب یصورتش سرخه سرخه صدا  رهیم برهی تو دستاش و دفترچه
 ی جلوش م دهیانگار نشن  کنهیسر بلند نم یداخل حت  رمی زده م رتیح  شنومیم

 

 ( ی:)ماهان خوب رمیگیدستشو م ستمویا

 

  چیه بارهی م شی از چشماش ات کشهیبلند م  ینفسا وفتهیروم م   شیشینگاه ات  وفتهیاز دستش م دفتر
 بودمش دهیند ینجوریوقت ا
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اتاقو  شکنهیم  زویهمع چ  کنهیپرت م   نیو به زم کنهیبلند م یتختو با رو تخت  شعیبا داد بلند م هوی
 کنه ی خراب م

 

 حالشو بفهمم  لیتا دل کنمیارام بخش خوابوندش دفترو باز م  خورهیموهاش تاب م یال دستم

 

 میتوافق کرد ز یی اخر سر پا دیشا میپنجرها هم درد نیا منو

 

 یوونگیصداش متنفر بشم د دنیچطور از شن  دونمیجا واسه نفرت باز کنم نم امی دلتنگ یکجا دونمینم
پوچ غرورتو   چوی سر ه گهینکردم نگار م یکار لی دل یخستم از سرزنش کردن خودم ب گهید هیبد درد
اون شب خاله از مامان  یداشتم وقت لیجلو نرفتم به خدا قسم که دل لی دل  یمن ب ی ول یباخت 

 گهیمن غرورمو باختم د مهی زندگ  یاسم کجا نیا امیت امی مطمعا شدم ت امیت یکرد از حرفا  میخاستگار
که جلوت زانو زدو ابراز عشق کرد تو صورتت نگاه کنه و بگه تو مثل   یکس ینداره وقت یمعن یزندگ

اون منو وابسته کرد قلب دست نخورده منو عاشق   شهی نه تنها غرورت بلکه وجودت له م یخواهرم
تنها به خاطر ماهانه که  یزندگ  نیاز ا دمیبر گهیکرد بعدم راحت پودرم کرد خاکسترم کرد به خدا که د

 ....یت کشمی وز نفس مهن

 

  نقدریکه ا  مارمهیب  نیاول نیا نهیخاطرات مهسا واقعا سنگ کشمی م یو کالفه نفس بلند بندمیم دفترو
پلکا   نیا شهیم یک  شمیم رهیپنهون شده خ ژنیماکس اکس ری به صورتش که ز کنهی ذهنمو اشفته م
 وصله  یمصنوع ژنیموش برقو اکس هیماه جونش به  کیتکون بخوره 

 

تالشام به خاطره   نیتموم ا شهیو قامت داغون شده ماهان تو چهارچوب در ضاهر م  شهیباز م در
 بیس شهیمهسا م رهیخ یا قهی و چند دق شهیم کیماهانه چون جون ماهان به مهسا بنده اروم نزد
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:)حالش  گهیاروم م  دهیبغضشو غورت م  ادیروزا ز نیا کشهی م یق یو نفس عم رهی م نیی گلوش باال و پا
 ( طوره چ

 

:)مگه نگفتم برو استراحت  ادیدر م یاشفتگ نیبراش خوبه حداقل از ا یوار دیام کمی  زنمی م یلبخند
 ( ای کن فردا صبح ب

 

 بود حاال بگو چطوره(  ی:)جک قشنگندازهی بهم م یمعنا دار نگاه

 

 (شنوه ی خوبه صدامونو م اتشی :)چشمت روشن داداشم دکتر گفت عالعم ح

 

لبش به خنده کش اومدو بالخره   دیتا چشماش درخش  د یطول کش دینگام کرد انگار نفهم  رهی خ  رهیخ
 ( یگی:)راست م  دمیخندشو د

 

 ( شه یخوب م یک شهیم  داریب  یک یعنی  یدن یاومد بغلم کرد:)وا هویتکون دادم  سر

 

  یتو زندگ  دم یکه من فهم ییزایکنه ماهان طبق چ دایپ د یام ی:)هروقت واسه زندگدم یذوقش خند از
داشته  لی کن واسه برگشت دل ی بده کار  دیباهاش حرف بزن بهش ام نیبش یی تو یمهسا مهره اصل 

 باشه ( 

 

 (گرده یبه خدا مهسا برم کنمی :)تموم تالشمو م
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 (  یتونی:)اره داداشم تو مشم یجدا م ازش

 

 میجور کالفم اون دوتا لعنتبد  کنمیم  یتنهاشون بزارم طولو عرض راه رو رو ط کمی تا  رونی ب  رمیم
 بفهمم چه خبره دیبود با یباز هی امی ت یزده پشت تموم کارا بشونیغ

 

موندنش    نجایا شمیخاص استاد روبه رو م یو با چشا ستمیا یاز حرکت م نهیشیرو شونم م یدست
 ( شد یبلند م دید یم تویکالفگ نی:)اگه ازنهی م یقوته قلبه برام لبخند معنا دار نی بزرگتر

 

 (ه ی:)منظورتون چپرسمیم گنگ

 

 اتاق من(  میبر  ایب ست ین یزی :)چخندهیم

 

 نکهیواسه ا ی کشور مشغول به کاره ول نیا مارستانو ی ب  نیبه خاطر من تو ا دونمیم رمی م همراهش
 شهیم لیبه جلو متما نمیشیاتاق م یبه خدا که فرشتس روبه روش رو مبال کنهی شرمندش نشم انکار م

 (یدیخواب  یبار ک  نیتو چشمام:)اخر زنهیزل م میو مستق

 

 (دونم ی:)نمگمیهوا م یب

 

 ( یبا خانوادت حرف زد  ی:)کشعیم قیدق
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 ادمی :)وفتهیتو چشام خود به خود دهنم به کار م زنه یزل م  ینجوریا یوقت کشمی م یقیعم  نعس
 ( ست ین

 

 ( یاصالح کرد ی:)ک 

 

 ( شی ماه پ هی:)کشمیبه صورتم م یدست کالفه

 

 ( الی:)دان

 

 ( یغذا خورد ی:)ک کنم ی ناچار سر بلند م به

 

 ..(شی :)فک کنم صبح نه نه دادی ب ادمی کنمیم یسع

 

 چته ( الیدان یروز با من خورد یوسط حرفم:)پر پرهیم

 

 (شمیم  ریس زیاز همه چ نمی بیداغون م نجوریماهانو ا ی:)وقت  رمیگیتو مشتم م موهامو

 

 نگام کن(  الی:)دان
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 :)از مهسا برام بگو(  هیکامال دستور لحنش

 

 کنم ی فقط نگاش م متعجب

 

 :)دفتر مهسا( کاور 

 

 از مهسا بگم( هی:)منظورتون چ

 

از   یچطور بود حتم شیماریبدونم قبل ب خوامیم  یزنی م جیگ  یلیخ دایجد الی :)دانزنه یپلک م  قیعم
 (د ی دار یخاطرات  تونیبچگ

 

  گزرهیاز ذهنم م ریتصو هیبگم که  یزی چ زنمیبه خاطر ندارم لب م ادیز مویمن بچگ  یول  خاطره
  ستیادم ب هیمثل  یهفت سالش بودا ول  یزلزله واقع هیبود  طونی :)شخورهی ناخداگاه لبام تکون م

از   بار هیخطرناک اصال انگار تو جنگ متولد شده بود  یکارا  زدیگنده گنده م یحرفا  کردیساله رفتار م 
  دمیشده چشم که چرخوندم د دعیبابام به شکل ضربدر روسرش تراش یموها  دمید دارشدمیخواب ب

به تمام   وونهید هیاصالح دستشه خوابش برده  نیکه ماش یتخت درحال  نییپا  زهی م زهیموجود ر هی
 تشکه از دس رکمونمیها ت یتفنگ ساچمه ا  نیاز ا ای اب پاش تو دستش بود  ای شمیبود هم اریع
 زهی م زهیر  یلیاون وقتا خ  اوردیسرم م ییبال هی شهیهم  ییبرم خونه دا  دمیترسیخدا که م  به وفتادینم

 زه ی چه ر نیگفتن فلفل نب میاز قد یبود ول

 

که   یمن  زاشتیبه الالش م یبابام که چنان ل  گفتیبش نم یزی چ یکس کردیم  یبودا هرکار  خرشانس
 (  کردیپر رو نم  نقدریبچشمو ا
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 یبالخره تونست هی:)عال دیاستاد روبه رو شدم دستاشو به هم کوب قیبلند کردم که با لبخند عم سر
 فاطمه تو ذهنت کم رنگ شده(  یعنی نیا یاریب ادیگذشتتو به 

 

 خوش حالم که وطن بهت ساخته( یعوض شد یران یتو ا یباال انداخت:)نه از وقت  ابرو

 

 ( شه یم داریب یمهسا درچه حاله استاد ک تیخوب وضع  یباال انداختم:)حاال هرچ  یا شونه

 

 نشه(  داریب دی مکث نگام کرد:)شا با

 

 شد  یوجودم خال انگار

 

 ( نی:)ست کرد

 

 ( یگفتم:)چ متعجب

 

 ( یست کرد واریبا د دی گفتم شا یشد دیسف هو یاشاره کرد:) وارید به

 

 زدمو معترض گفتم:)استاددد( میشونیحرص به پ  با



 ن یخون  یمشت ها

89 
 

 

 ( نیهم ن یبد دیفقط بهش ام شهیراحت خوب م   التی خوب خ یل ی:)خدیخند

 

باز مث روح سرگردون   نمینب  یری بخواب خونه که نم  نجایا کمیتوهم  رونیب  رمی سر م  هیشد:)من  بلند
 (  یتو راه روها رژه بر

 

پلکامو روهم گذاشتم به خدا  دمویتوبه؛رو کاناپه دراز کش  ا ینزاشت جواب بدم هووووف خدا یحت  رفت
 ادی که خوابم نم

 

 ست ین یچاره ا یول  کنهی استاد خفم م دونمیاتاق مهسا شدم م یراه  دنیخواب  یتالش برا یاز کل بعد

 

 هی می اشو برپ یچشاش کاسه خون بود :)خودتو هالک کرد دیزدمو وارد شدم سر ماهان چرخ  در
 بخور(  یزیچ

 

 ندارم(   لی:)م

 

قهوه  هیندارم  لی:)زهرمارو م رونی بدون توجه به تقالهاش کشوندمش ب دموی جلو دستشو کش رفتم
 ( رونی ب  انیخواب ب  یبزن چشات از سرخ
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بگم لب باز کرد:)خاله   یزیچ نکهینگاش رو دفتر تو دستم بود قبل ا دمیچرخ کنهی نم یحرکت چیه دمید
  فیکث تونهینفر چقدر م  هیعقب  م یبه خاطر مهسا نفس گفت عقدو بنداز  گفتیمدام م زدهی  گفتیم

 باشه( 

 

کاسه  هی امیبهش دل نبند و ت  ستین  یداداشم من همون اولم بهت گفته بودم نفس زن زندگ نی:)بب 
 کاسست(  مین ریز یا

 

 ( کشمشی تم بهش برسه مدس هی:)کافدیشده غر  دیکل یدندونا یال از

 

 ( ا یب  االی یداشته باش یانرژ دی:)باشه بکشش واسع کشتنش با

 

............ 

 

 بلند شد:)کجا(   دویسر کش قهوشو

 

 قدم بزنم( رونیب  رمی :)م

 

  نشیپرستار داشت معا هیدادم با رفتنش منم قهومو خوردمو بلند شدم رفتم تو اتاقش  سرتکون
  دمید امویت  روزی نشستم:)سالم دختر خانمه لج باز مهسا د دمویرو کنارش کش  یبا رفتنش صندل  کردیم
اون ارزششو   یکنی م ینجوریحالت پس چرا به خاطرش ا  ستیبراش مهم ن ی حت  یدونیم دیخندیم

  یایهمراه ماهان م یخارج هوم موافق میاصال چطوره بر ی کنی تازه رو شروع م یزندگ   هیشو نداره بلند 
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مهسا    شکوننیبه خدا که هزار نفر واست سرو دست م  یدیرو ادامه م یق یفرانسه همونجا موس
 یمامانت برا هیماهان هرشب با گر یهس  یتو راض شنیبرادرت پدرت خانوادت زره زره دارن اب م

 شه...  دیسف  ییمامانت تو جوون یبشه موها  ری روزه پ هی باتحال با 

 

به زور جداشون  مردیسام م یمشتا ری شدم داشت ز ادهی پ یکنار کوچه پارک کردمو سر نویماش
 ساممممم(   شیکردم:)اروم باش سام سام بس کن کشت

 

 نکهیا نداشت قبل یاریاونقدر کتک خورده بود هش نیگرفتم کشوندم تو ماش  امو یت یگرفت بازو اروم
 شدم  نی نشون بده سوار ماش  یعکسالعمل  ایبزنه  یسام حرف

 

 معلوم هست چه مرگشع(  کنهیحمله م یداره الک یبابا مشکل روان  نی رو زدم:)ا یمرکز قفل

 

:)فقط خفه شو تا دهنتو  دمیشده غر  دیکل یدندونا یخونم به جوش اومد از ال ش یهمه پررو گر نیا از
 نکردم(  یک یبا خاک 

 

صداش تو   قهیرو گرفتم بعد چند دق ییاشغال شماره دا کهیگشاد شدو دهنش بسته مرت  چشماش
 ( الی:)جانم دان دیچ یگوشم پ

 

 (شته یماهان پ  ییدا یی:)کجا

 

 شده(  یزیمهسا بود چ شیماهان پ مارستانیبرم ب  خوامیگفت:)خونم االن م ینگران  با
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 (  امی فقط نزار ماهان از کنارت تکون بخوره تا من ب یی:)نه دا

 

 نشده (  یزیمطمعا چ  الی :)دانییدا

 

 فعال خدا نگهدار(  میزنیحرف م امی:)م

 

چرا منو  نمیتقال کرد:)ولم کن بب رون یب  دمشیپارک کردم درو باز کردمو کش یکنار جاده خاک  نویماش
 ولم کن (   نجایا یاورد

 

  یلعنت  یییی:)ادیچی دادش تو فضا پ یصدا چوندمیاومد سمت صورتم که تو هوا دستشو پ مشتش
 (یخوای از جونم م یولم کن چ

 

مثل بچه ادم تموم سواالمو موبه  نیاره بب خوامی از جونت م یپرتش کردم رو سنگالخا:)که چ محکم
  یدونیم یاریدر نم  میقلدر باز دمیکلمه دروغ بشنوم روزگارتو به باد م هی یدی مو واو به واو جواب م
 ( یییییدی فهم  نیشینم فمیحر می اگه بخوام بزنم ده نفر

 

 ی:)واسه چدم یجلوش خم شدم عقب رفت غر دمیگلوشو د بی شدن س نیینگفت فقط باال پا یزیچ
 ( یگرفت  یسات مهسا رو به بازاحسا

 

 (ییییییی لهش کرد یزدم:)چرا اونجور ادیسکوت زل زده بود بهم فر تو
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 داد اون پسم زد اون( میرفت :)اون منو له کرد اون باز عقب

 

  یدروغ  چیه خوامی:)نم دمیشد غر  لیتبد  ادیبه فر شی شدن مشتم تو دهنش حرف بعد دهیکوب  با
 ( ن یبشنوم چرا فقط هم

 

هواله شکمش کردم که تو   یلگد کردی م بمیواسه زدنش ترق  کردو ی ترم م یکه جر  یسکوت کردیم  سکوت
سمت   دمی کنارم متعجب چرخ  ین یشد با متوقف شدن ماش   یمساو میخودش جمع شد مشت بعد

 دراومد:)مهرناز(  امیاهسته ت یشد و صدا  ادهی ازش پ ی که دختر  دیپارس سف

 

 ( یکن یم  کاری چ نجای:)تو ا

 

  گفتمیجاشو بهتون نم  نیاری بال رو سرش ب نیقراره ا دونستمیاگه م الی:)اقا دانن ییانداخت پا  سرشو
 ( نی باهاش حرف بزن نیخوایم نیشما گفت 

 

 ( یریبگ میشما الزم نکرده واسه من تصم  شهینم  شیحال زادی:)زبون ادمدمیغر

 

حال   نیدهن باز کن چرا اون دخترو به ا یکردم:)عوض  ام ینثار ت یبدون توجه به حضورش لگد بعدم
 هااااااا( یانداخت

 

 (  امیحرف بزن ت  شیکشت گهید هیاومد جلوش:)کاف  یسر مهرناز
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 از درد وخش دار گفت:)مهرناز خفه شو برگرد برو خونه دخالت نکن(  یناش  ییصدا با

 

 (االااااایزندش بزارم حرف بزن  یخوایدهنتو ببند و تو دختر خانم اگه م ش ی:)ه

 

بابا   یو خارجو داشت ول  کایعشق امر  یاز بچگ  امیانداخت:)ت نییخوردو سرشو پا  یدادم تکون  از
با بابا دعوا کرد باباهم واسه دست به سر کردنش گفت برو کار    یکه ماهان رفت کل یبره روز  زاشتینم

 کن با پول خودت برو از اون روز..( 

 

 در اومد:)خفه شو مهرنازززززززز(  دادش

 

 هوالش کردم:)دهنتو ببند(  یمشت

 

با مامان پچ پچ  زدی ومدیهمش تهران بود هروقتم م  دیپلک ی دورو ور مهسا م یلی:)خ د یلرز صداش
 حرفاشونو گوش دادم( یاز سر کنجکاو روز هی کردنیم

 

 ( شی رفت :)بق نیی کردو سرش تا حد ممکن پا سکوت

 

 ادم فروش(  یاشغال یلی نشست:)مهرناز خ  دویکش نیخودشو رو زم  امی سکوت ت بازم
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شما چطور    ایبلند شد:)من اشغالم من  هیگر غویمهرناز همراه ج یکه صدا ارم یحالشو جا ب  خواستمیم
  نیکردیم  کاری چ کردی کارو با من م نیا یکیاگه  دیها اصال شما ادم دیروتونه تو صورت خاله نگاه کن

مهسا مث   هیکاف گهید یگرفتمو به بابا نگفتم ول یتا االن الل مون  یدار رتیاخه تو غ یچیههه ه
 براتون متعصفم(  دیشکستدخترو   هیتوومامان به خاطر منافع خودتون  یخواهر منه تو اونو نابود کرد

 

 هیوسط چ نیحرفاش بودم نقش مادرش ا ینشستو من فقط درحال هالج نیهق هق رو زم با
  امیبود که ت دهیمادرو پسر عاشق خارج بودن مامان نقشه کش نیا یدوس داشت ول  رانوی:)بابا اد ینال

خارج که  رهی مهساهم مث ماهان م کردنیم الی خودشون خ   شیمهسارو عاشق خودش کنه پ
اگه مهسا عروسم شه و بحث خارج   گفتیو با پول مهسا برن خارج مامان م  ننامزد کن  امیمهساوت 
که بعد  ختنینقشه ر نامیا زنهیبکشه چون بابا مهسا رو دوس داره رو حرفش حرف نم  شی رفتنو پ

  ستی کار ندر  یخارج  دیمامان از خاله شن  یوقت  یرو بهم بزنن ول یشدن نامزد  ریسال جاگ هی نکهیا
 نیلندهور دل بسته بود ا نی بود چون مهسا به ا رید  یوبرشکست شدن نقششون خراب شد ول 

پسش زدو رفت سراغ نفس اخرشم با پول نفس واسه خودش عشقوحال کردو   یرحم   یاحمقم با ب
 لندهور بدبخت شه(  نیداد پس حقشه با ا شنهادویپ نی خود نفس بهش ا کننیاالنم دارن ازدواج م

 

به خون نشسته سمتش  یپست باشه با چشما تونهینفر چقدر م هی دیکشی م ریت  دهایز حجم شن ا سرم
  نیدیفهم و یلطفا حاال که همه چ کنم ی مهرناز سپرش شد:)خاهش م دیحمله ور شدم با ترس عقب کش

 (  دیبر

 

نابوده اگه جونشو دوس داره گروشو گم  نمشیبه بعد تو تهران بب هیثان نیاز ا یول  رمی:)االن مدمیغر
 شدددددد( رفهمیکنه ش
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قدمام سست شد سرمو تکون دادم تا افکار بد از ذهنم دور   هیگر یصدا دنیبخش شدم که با شن وارد
ترس    یکنی م ین یروبه رو حس کردم وزنم رو تنم سنگ تی وضع  دنیتو راه رو که با د دمیچی پ یشه سر

 پرستارا تو راه رو هق هق ماهان دنیدو مثل خره وجودمو پر کرده بود

 

تورو قران  شده یچ ییدا ییوا رفته بود رسوندم تکونش دادم:)دا  یکه کنار صندل ییدو خودمو به دا با
 پرستار پرستار کمککککک(  شدهیبزن چ  یحرف هی

 

  دیکوب ی م واریرو سپردم دستشونو سمت ماهان که خودشو به درو د ییپرستار سمتم اومدن دا دوتا
اروم   شششیکردم بشونمش:)ه یبغلش کردمو سع زاشت یبوقه دستگاه رو قلبم انرو م  یرفتم صدا

 (شه یخوب م شهیها اروم نترس خوب م شدهیباش داداشم اروم چ

 

شه اون نفس کثافتو   ش ی زیچ میاگه ابج کشمیاون دختره اشغالو م  کشمشی :)مدیکش داد
 ( کشممممممیم

 

 زارم ی شع زندش نم شی زی بشو نبود نفس به خدا قسم مهسا چ اروم

 

جلو   یلحظه ضربان منم قطع شد ماهان وحشت زده پسم زدو بلند شد کس  هیقطع شدن صدا  با
به گلوم  یزی چ هیخط صاف  دنیدارش نبود همه رو کنار زدو وارد اتاق شد پشت سرش رفتم که با د

هق هق مانند ماهان مثل ناقوس رو سرم فرود اومدو همزمان شد با فرود   ادیفر یگ انداخت صداچن
 ن یرو زم  ماومدن

 



 ن یخون  یمشت ها

97 
 

در  یشوی م  زیعز نگونهیکه ا یستیتو ک دمیزنده شدن احساسم را د میاشک چشمها دنیفرو چک  با
 ست ی ن یا زشدهی در قلبت عز یوجود عالمو ادم ول 

 

کدام   ری اس دانمیحال نم استی دن  جیتفر نیتر ابینا ش ی ها طنتی نه غمش ش باستیسکوتش ز نه
 گزارد یم  مانیغم تنها انوسیاق

 

 《کل یدنا》

 

با ارامش   گزارد یم سی اطراف قدم بر جاده خ یخسته از تنش ها وصداها داندی نم زیماندن را جا گرید
 که نگهان.... کندیو همه وهمه را از فکرش دور م  داردیقدم بر م

 

اشنا هق هقش را   یادی فر فشاردی هق هق مانند قلب کوچکش را م یادیفر  شودیم خکوبیم برجا
ان  گری تمام چراغ ها خاموش شده د ییکرد گو کیتار  شی دوست نداشت دلش را لرزاند راه را برا

خوش حاله  امی )خانوادت زره زره اب شدن ت: زندیدر گوشش زنگ م ییارامش قبل را ندارد و صدا
 ماهان (

 

پست   یدی عاشقم شد د یدید دمیدزد اموی ت یدی:)دکندی نجوا م شیدر گوش ها یقطع و دختر صدا
خواهر هههه   ی باخت یدیعاشق من شد د اممیهمونطور که محمد عاشق تو شد ت دمشیزد ازت دزد

 کلمه( نیمتنفرم از ا یابج

 

 را به دار بسته قدم اول  شیو جاده روشن بغض گلو شودینا منظم م شی ها نفس
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 :)مهساااااااااااا(

 

  ینکن ماهان  هی:)گرنالدیو با عجز م  ندی نشیم نی زم یکرده باشد رو ری گ یدو راه  انیم ییگو ستدیا یم
 غلط کردم( 

 

 《الیدان》

 

 تموم شد(  ز ی ه چ:)هم  خورهیقل م شهیدلت بسوزه دستم رو ش  ایدن یه گهیانگار داره م دهیخواب یجور

 

  دیی:)شمانمی ب یاستادو م قیتو نور کم راه رو لبخند عم چرخمی که دستم رو قلبمه م  نطوری هم خورمویم جا
 ( دمیترس

 

 چندتاتونو دست به سر کنم( دونمینم  یتکون داد:)از بس تو هپروت  سر

 

 مگه( شدهی:)چ

 

بود سکته کنه به زور فرستادمش   کینزد تمیینشست:)ماهانو که با ارم بخش خوابوندم دا  یصندل رو
بابا   گمیم مارستانیب  ادیم شهیپا م  ارینشده سام قهینگه مهسا خوبه دو د یخونه سپردم تا فردا به کس

 ( مونه یدوساله م یبچه ها نیع  تهییواقعا دا نیا کنهیم  دیتهد دنیمالقات نم 
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 کجاست حاال(  ارعیکم م ششیواال بچه دوساله پ   مدونی:)نمدمیخند

 

 ..(ی:)تو اتاقمه دست به سرش کردم بب 

 

 ( ی:)واقعا که فرزاد درو چرا قفل کرد

 

  یاز تعصف تکون داد:)کار خودتو کرد یفرزاد استاد سر گهیبچه پرو م دمیتعجب سمت سام چرخ با
 داخل(  یبر یحق ندار شهی از پشت ش ایبالخره ب

 

 بره(  تونهیم الیبه کمر شد:)چطو دان دست

 

 کلفته(  شی پارت الی :)داندیخند استاد

 

 نازک کرد یچشم پشت

 

. 

 

. 
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. 

 

. 

 

 《مهسا》

 

باز کردم   یپلکامو به سخت یال کردی م  ینیرو دهنم سنگ یزیچ هیکردم چشامو باز کنم  یسر درد سع با
 دستمو تکون دادم که دمیدیتار م

 

 ( نیحس  ای:)

 

 لحظه چشامو فشردم از صدا چشم چرخوندم که... هی

 

دادش تو گوشام زنگ زد:)اخ جوننننننن به هوش اومد زن  یشده صدا یختی ر نیچرا ا نیقران ا ای
 داداش ماهان به هوش اومد( 

 

دوتا دکتر اومدن تو اتاقو همه رو   دهیمامانو ماهان بغضم گرفت هنوز ند افهیق دن یاتاق پرشد با د هوی
بکشم   یاز رو صورتم باعث شد نفس راحت یزیبا برداشتن چ شیک یبعدم  کردنی م نمیکردن معا رونیب

با   کردینگام م یجور هیکرد  یتالق یریو نگام با نگاه دکتر پ  دمیبدجور روم بود چرخ  ینگاه  ینیسنگ
 دخترم(  ینفس بکش  یتونی:)مدمی چرخ  یکیاون  یصدا
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 ( یینجایچرا ا یدونیگفت:)م نهی دست به س یک ی تکون دادم شروع به نوشتن کرد و اون  سر

 

زد:)دختر    یتو گوشم چشمام پر شدو سکوت کردم لبخند مهربون یاتفاقات قبلو صداها یاور ادی با
تا خانوادش ابراز   میخوب دکتر بهتره ما بر شهیپاک م زشونیهمه چ ای لیاصوال خ یهست  یباهوش
 کنن(  یدلتنگ

 

 فرزاد جان(  می:)بر

 

انگار از جنگ برگشته بودن چقدر من خود   دیرفتن اونا باز اتاق پر شد نگام رو تک تکشون چرخ با
  کردیم یسام سع ختوی ریسمتمو صورتمو بوسه بارون کرد مامان کنار در اشک م  دییخواهم ماهان دو

  رتشصومو رو  نقدریچرا ا نیا دینفر چشم چرخوندم سمت در ابروهام پر هی خی ارومش کنه با نگاه م
 سبز کرده

 

 (یاسکلت شد هیشب ی ری کمپوتو چپوند تو دهنم:)بخور جون بگ اریکردم که سام  یا صرفه

 

 دهن پر داد زدم:)ساممممممم(  با

 

کمپوتو پرت کرد سمتم که  یشدو قهقه بابا بلند شد با چندش قوط یدهنم روش خال اتیمحتو کل
 (رونیبنداز ب  نویبا ابا یچلغوز یل یزدم:)خ غی شد با حرص ج  یروم خال   اتشیمحتو

 

 ( یکنی م تی بچه پر رو دخترمو اذ نمی بب رونی نثارش کرد:)بدو ب یپس گردن  بابا
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  ایخدا میتا ته دراورد که بابا قهقه زد اه چندش حال بهم زن همه عمو دارن ماهم عمو دار زبونشو
 شکرت 

 

کار کرده پاشو کمک   یچ نیشد با خنده گفت:)عموتم خله ها بب  دایکه سرو کله نگار پ رونیرفت ب  با
 کنم لباستو عوض کن( 

 

 حرف همراهش شدم :)مهسا(  یب

 

 :)هوم( 

 

 تنگ شده( طونی ش یدلم واسه مهسا یشیخوب م  ی نگام کرد:)ک مظلوم

 

 :)ماهان کجاست( دمیدزد نگامو

 

 ( کنه ی م ییرایکمک خاله داره از مهمونا پذ نهیی:)پاد یکش یپوف

 

 از تو کمد بده(  گارینخ س هیرو که عوض کرد نشستم :) یتکون دادم رو تخت سر

 

 هات داغونه( هینگام کرد:)فکرشم نکن ر یعصب
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 خودم بلند شم(  ای یدی:)مدمیغر

 

 د یدرو کوب  رون ی دستم دادو رفت ب  گارینخ س  هیحرص  با

 

 به رقص دراومد گاریدود س یتو شبیهام فرستادم خواب د هیکردمو دودشو به ر روشنش

 

 لباس عروس رو مخم انرو انداخت  صحنه

 

  انینما یظی همراه اخم غل الیافکارمو پاره کرد در باز شدو ضاهر اراسته ان رهی به در خوردو زنج یا تقه
چقد  یتازه از مرگ برگشت گهید ه ی:)کافدیازدستم کش گارویبلند خودشو بهم رسوندو س یشد با قدما

 ( ی به گند بکش تویبه خاطر اونا زندگ یخوایم

 

  یب یجور عج  هی گهیم قتویچون حق دیشا ارمیچرا جلوش کم م دونمینم یحرف   چیه یزدم بهش ب  زل
که   ییبفرستمش همونجا دیبا  دیدخالت نکنه شا نقدریادب شه که ا کمی دیبا   یول کنهیادمو قانع م
 وار یقبلو فرستادم تو د یروان پزشکا

 

 رو شفا بده  ضای شدم خدا مر رهی خ شی خال  یبه جا دمویشدن دراز جا پر دهیکوب  با

 

 :مهسا کاور 
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 مونده داغون بودم  رهیبه صورتم زدم نگام رو چهرم خ  یرفتم اب  سیجا بلند شدمو سمت سرو از

 

 حاال بهتر شد   دمیکش نشونیب ی کردم دست یچ یرو از کشو در اوردمو موهامو تا کنار گوشم ق  یچیق

 

 دوش گرفتم و رو تخت مشغول خشک کردن موهام شدم که.. هی

 

 اونه  یدرو باز کردم به گوشام شک کردم صدا  رونی ب یمتعجب از سرو صداها دمویجا پر از

 

  یلیصحنع روبه روم هنگ کردم مامان س دنیرو هم فشردمو به سمت صدا قدم برداشتم با د چشمامو
 ولش کن(  الیدان هیکارچه  نیبه صورتش زد بابا متعجب سمتش رفت:)ا

 

بغضمو غورت   دموینثارش کرد لب گز یبه خون نشسته سمتشون رفتو لگد محکم   یبا چشما ماهان
 به من برو عقب(  شی :)ماهان تو دخالت نکن قرار بود بسپاردی عقب کش الیدادم دان

 

 جلومه دخالت نکنم(  میزندگ ینابود لیکرد:)دل  خیماهان مو به تنم س داد

 

  یکی دستتم بهش بخوره نداره امروز  یکه حت نیاون ارزش ا یکن ی :)اره دخالت نمدیکشداد  المیدان
 (کنه یحساب م هیباهاش تصو گهید
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مثل   ییاشنا  یعقب رفتم که صدا کردیم س یکه چشامو خ ییلرزونو اشکا یجلو اومد با قدما  بعدم
 (  یچ یعن یکارا  نیچه خبره ا نجایا دیبگ شهیم ییاوار رو سرم خراب شد:)دا

 

 بده(  حی واسه خودم توض دیبا  یکی دخترم  دونمیسمتش رفتو دعوتش کرد داخل:)واال منم نم بابا

 

 با داد بابا خونه تو سکوت مطلق فرو رفت   دویبا حرکت ماهان برق از سرم پر هیثان هی تو

 

 خوردنش شد :)ماهاننننننننن(   نی با زم یماهان به شدت رو صورت نفس فرود اومدو مساو دست

 

نثارش   یشد ماهان به سمتش حجوم بردو لگد   ریموند که اشکاش سراز رهیخ  یتمام نگاها رو نفس و
 دختره هر...(  یخونه گذاشت نیچه خبره با کدوم رو پا تو ا گمیکرد:)من بهت م

 

فرود اومدم دستم رو دهنم نشستو بغضم با صدا   نیبابا صورت داداشمو گلگون کردو من رو زم یلیس
اشکام شدو به خون  خیمن کنار ستون جا خورد نگاهش م دنیبرداشتو با د ی قدم الیشکست دان

قدماش  ینثارش کرد چشمامو فشردم صدا یلگد دمیجلوم انداخت عقب کش  اموی نشست با خشم ت
  قایکنده شدم به جلو بردم دق نیزم دستش شدو از  ریکنارم حسش کردم مچ دستم اس قایو بعدم دق

 یا هیثان  یحس کردم قلبم برا الیدان ادی گرفتم که با فر شیروبه روش چشم از صورت زخم 
دلت   هیچ  شینی بی نگاه کننننن م  تیزندگ  یخراب هی:)نگاش کنننننننننن زود باش به باعثو بانستادیا

  زنهیم ی پول دست به هر کارپول پرست که واسه  نیواسه خودت بسوزه نه ا  دلتسوخته نسوزه 
تو رو   خواستی کرده بود م زیکثافت واسه پولت دندون ت  نیچون ا یحال  نیچرا تو ا یدون یم  شین یبیم

نقشه هاش بر مال شد حاال   ییبا برشکست شدن دا ی پولتو خورد ولت کنه ول نکهیعاشق کنه بعد ا
لنگه همونه واسه منافع خودشون پارو همه   نمیدختره مثال خواهر نگاه کن ا نی به ا نجایا ایب  یدیفهم
 اره ( یخودتو به کشتن بد یخوای حاال واسه دوتا کثافط اشغال م زارنی م زیچ
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انگار راه تنفسم بسته شده  دیکشیم  ریقلبم ت  زدیزنگ م  دهامیگوشم از شن رفتیم یاه یجلوم س ایدن
 م خم شد غرورم له شد ... بود تحمل وزنمو نداشتم زانو ها

 

 《الیدان》

 

سالن تو    ادی تا به خودش ب شدی شک بهش وارد م نیا  دیبلندش کردم با نیزانوشو گرفتمو از زم  ریز
روونه چشاش شده   لیبود انگار همه هنگ بودن گذاشتمش رو تخت اشکاش مثل س  قیسکوت عم

  ینگاهش ادمو روان  یعجزو ناتوان شدیرو چشام برداشتع م  خشینه نگاه م شدیبود نه متوقف م
 دستم رو مچش مونده بود  یجا دمیموند لب گز رهی نگام رو مچش کبود شدش خ کردیم

 

واسه اون کثافطا   ستیاشکا ن نیا فیدستشو تو دستام گرفتم:)مهسا ح  کردیم تمیعذ  رشی خ نگاه
 نیت هوالشون کن دوتا داد بزن بعدم از اپاشو دوتا مش  االیپاشو  یهست یتو دختر قو  شهیحدر م

 ( ییهنوز سر پا یبهشون نشون بده با کارشون نشکست   یینایبهتر قیتو ال ایحالت در ب 

 

مشتو لگداش نابود شد همه نضاره گر بودن   ری شد از جا بلند شد کل اتاق ز لی به هق هق تبد شیگر
داخل   دییزد ماهان دو  غی ج ییفرود اومد زندا  نهییتو گوشم بود مشتش رو ا یی هق هق زندا یصدا

 شخاه شهیبدتر م   نهیاالن شما رو بب رونی ب دیکنه بر  یجلوشو گرفتم:)نه ماهان بزار خودشو خال
 به خاطر مهسا(  کنمیم

 

  ادیخوردها فرود ب شهیرو ش نکهیشد قبل ا  یشد همراهش مهسا هم خال  یشده خال رونی و اتاق
کنار گوشم   قای اومد هق هقش دق یفرود م  نمیرو س  شیخون یمشتا سمتش رفتمو گرفتمش تقال کرد
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  غیج  زی بزن اشک بر خوادیکن هرچقدر دلت م یکنار در نشستم محکم گرفتمش:)خال  دمویبود لب گز
 بزن ( 

 

بودو راه  سی از اشکو خون خ نم یس شدیدستش مچاله م  یتو رهنمیپ  ختیر ی صدا اشک م  یب ارمو
 پسرم(  الی به در خوردو:)دان یبسته شده بود تقه ا یب یتنفسم به ترز عج 

 

 تو استاد( ایگفتم:)ب  دیدو رگه که فک کنم نشن ییشد با صدا  قیاستاد مثل مسکن تو رگام تزر یصدا

 

نفس   دیبوس  مویشونیمهسا خم شد پ  یرو دمیروم زوم شد شا  دویدر باز شد نگاهش چرخ  دویشن یول
 از گلو خارج شدو پشتش چشام لبالب پر شد  قمیعم

 

 《مهسا》

 

 دنیخندی م  زیر  زیماهان که ر الویانداختمو با حرص به دان ی اجق وجق روبه روم نگاه چپ یدکورا به
 ساله(  شینه بچه ش  میریبگ لهیواسه اتاق من وس مییخوای:)م دم یشدم غر  رهیخ

 

 ( ست یسالت ن شیگفت:)اع مگه تو ش طنتی با ش  الیدان

 

 نثارش کردم:)ببند دهنتو( یلگد
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 :)مهسا اون چطوره( دم ینگار چرخ یبا صدا  دیقهقه خند به

 

 تو(  میخوبه بر  نیانداختم :)هم  یکل  ی نگاه یدکور توس به

 

 دوس دارن *" یرو به نگار گفت:)اصوال دخترا صورت  ی چپک یبا نگاه  ماهان

 

 اشت گفتو پا به فرار گذ یچ  دیحجوم منو نگار سمتش تازه فهم با

 

 :مهسا کاور 

 

 ها  ییبایاز تمام ز ختهیام ی را همراه دارد شروع  بای ز یتلخ شروع  یانیگاه پا ستیباز کی  یزندگ

 

 《الیدان》

 

  کندویها رو م یواریکاغذ د کردیم  زیاتاقو تم  یحرکاتش شدم با وسواس خاص  رهیخ  نهیبه س دست
  وارینثار د یلگد  کیکوچ یبعدم مثل بچه ها شدیم  رشی وخ کردیقسمتا ذوم م   یبعض یرو یهرازگاه

 کردیرو لبم جا خوش م قیعم  یحرکاتش نا خداگاه لبخند  نیاز ا دیکشیم انهی کاغذو وحش کردویم
 نسبتا بلند گفتم:)بهش دست نزن(  ییهنوز متوجه حضورم نشده بود رفت سمت کمد که با صدا
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صورتش شده بود جلو   یاز اجزا یجزع  گهیدکه  ظیغل یخنده با اخم  ر یزدم ز دی از جا پر دویکش  یغیج
 نثار زانوم کرد  یاومدو ضربه ا

 

دختر خوب   یکنی م کاری نفسم از شدت درد بند اومد خم شدمو با دست گرفتمش:)چ یلحظه ا یبرا
 (ستمیبکس ن سهیمن ادمما ک

 

 ( یلیاخه من فک کردم گور یگفتیشد:)اع زودتر م  نهیبه س دست

 

  ینگاه تخسش شدمو قهقهم به هوا رفت صدا رهیخ یا  هیتا حرفشو حذم کردم ثان دیطول کش یکم
  یلی خندمو گرفتم:)خ یاالنه که از وسط نصفم کنه جلو ومد یشدن دندوناش روهم واضح م دهیساب

 فقط نزن( یتو بگ یاصال هرچ  خوامیمعذرت م  میخوب باشه تسل

 

  یکج خند ول  یشده حت نمی گوشه لبشو بباون لبخند  خواستیدلم م یل یخ دیکش  یق ینفس عم کالفه
 انگار با اخم قرار داد بسته

 

 (  رونی ابرو به پشت سرم اشاره کرد:)ب باچشمو

 

 ( ستنی که خونه ن  می:)خو حوصلم سر رفته بقدم یبچه مظلوما لب ورچ مثل

 

تا   نامویتمام وارد اتاقش شدمو است  ییموجود ناشناختم با پرو هینگام کرد حس کردم  یجور عی
 کمک کنم (  خوام یزدم:)خوب منم م
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  کنهی م یدختر ادمو روان نیپوعف ا سادمیوسط اتاق وا  فیحرف سمت کمد رفت بالتکل یب  دویچرخ
 سکوتش نیمخصوصا ا

 

تو کارتون فک کنم  اشونمی تو ساک بعض  ختی ریم اوردینظر گرفتم لباساشو در م  ری دقت حرکاتشو ز با
از  یسر  خوردیبه چشم نم یزی چ یخاکستر  اهویجز س کردمیهرچقدر نگا م  کرد یشت جداشون م دا

لباساست   نیتمام ا ختنیر رونی ب  دیشروع جد هیرفتم:)قدم اول واسه  کیتعصف تکون دادم نزد 
 درد نخورن( بههمشون 

 

 خوبن(   میلیخ  یلباسام دار کاری نگام کرد:)چ متعجب

 

بهم گوش   دی نشوندمش رو تخت:)اگه من قراره بهت کمک کنم تو هم با دمویتودستشو کش شرتیسو
 ( یبد

 

داشته باشه همش  غهیسل دیدختر با نایا هیبرداشتم:)اه اه چ  رهیکمد رفتم تمام لباسارو از رو گ سمت
 همه لباس پسرونه( نیمال ماهانه چه خبره ا کنهیفک م  نهیکمدو بب نی ا یکیبعدشم  یمشک

 

 دوس دارم(  میرنگ مشک نهیهم غمیاخت:)سلباال اند یا شونه

 

  یکنی م کاری توش با داد سمتم اومد:)چ ختمیبرداشتمو تمام لباساشو ر لونینا هیتوجه به حرفش   بدون
 ( نمیبده من بب 
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 حرف نباشه( یشد اهیس ید یپوش اهیپشتم گرفتم:)عمرا از بس س لونوینا

 

 ( رمیبا زور بگ ای یدی:)مدیکش  غیج

 

لباسارو   نی زدم:)اگه بحث زوره که زور من ببشتره پس خودتو خسته نکن شده خودمو ا یخند  شین
 ( شونیبپوش زارمینم یبزنم ول   شیباهم ات

 

سمت در    اوردموی به خودم ن ینثار پام کرد درد تا مغزو استخونم رفت ول یدادو لگد یقروچه ا دندون
 یبه لباسام دار کاریبده اخه تو چ کشمتیافتاد دنبالم :)به خدا م دیدادو تهد  غویرفتم با ج 

 ( اللللللللیدان

 

بابا   یا دم یکش یقی نفس عم ستادمیانگار تو گوشم منعکس شدو خودبه خود از حرکت ا یزیچ هی
سمت اتاق ماهان بردمش قطعا    دمویانداختم گوشه اشپز خونه مچشو کش لونویشدم رفت نا  یروان
  نیماهانو سمتش گرفتم:)هم یقهوه ا رهنیبدون توجه به تقالهاش پ   ستین زش ی سا ییزندا  یلباسا
 ( یپوشینو میاالن ا

 

 کرد:)عمرا( اخم

 

 صدام کن(  یدیپوش ی درو قفل کردم:)وقت سویدادم تو سرو حلش
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 شهیبگزره خسته م کمی  دمیگوشامو سوراخ کرد خند غاشیج یصدا

 

 چلغوز(  یکانگرو دمیدر اومد:)پوش شیحرص یکه صدا دمید لممیف هیخوردم  ییچا هی

 

  یکه چرخوندم مثل ببر وحش دوی سواله کل ارهیرو از کجا م  بای القاب ز نیا ییخدا  دمیخند نامحسوس
که صداش قطع   دمیکش یفرود اومدم از درد داد نیسمتم حمله کرد منم تعادلمو از دست دادمو رو زم

کمکم   داقلح  ای یمنتظر بودم بگه خوب  زدی موج متو چشاش  یپلکمو باز کردم ترسو نگران  یشد اروم ال
 نوبرع واال  یمغرور نیکلمه حرف دختر به ا هیاز  قیدر یکنه ول

 

 که انداختمت( دیگفتم:)ببخش ع یبلند شدم با کنا نیشدمو خودم از زم میتسل

 

 باال انداخت:)حقت بود(  یا شونه

 

حاال با چشم   گنید زی چ هیرنگا  گنیلباسش زبونم بند اومد م دنیبگم که با د ی زیچ هیاومدم  یعصب
 دم یخودم د

 

معلوم  الیزدم خاک توسرت دان   میشونیبه پ یقدماش به خودم اومدم رفته بود ضربه ا یصدا با
 چه مرگت شده  ستین

 

 زنه ی م تارمیشدم مگه گ رهی تو دستش خ تاری سرش پشت سرش رفتم متعجب به گ پشت
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 (  تارمی:)منم عاشق گ رفتم تو  اری اخت یب

 

موندو بعدم به   رهی روش خ یاز دستش گرفتم نگام رو لکه ها دویسف  تاریسمتم دست بردمو گ برگشت
 خون یجا  دیمهسا رس  یچشا

 

 ( یعال  شنهادیپ هیجمعو جور کردم:) خودمو

 

 تفاوت نگام کرد:)هوم( یب

 

 (میبزن  تاریگ اطیتو ح میقهوه بزار بر هی:)

 

 ( زنمیرفت:)من نم رونیب  سمت

 

 رفتم:)چرا(  پشتش

 

سه  دمیکش تی د ماشیهدف رو س یب  اطیحرف مشغول درست کردن قهوه شد کالفه رفتم تو ح یب
 گم یچرا همش چرتو پرت م دونمیهست نزدم نم یسال

 

روبه روم    دویرو عقب کش یخون گرفتم صندل   یقهوه جلوم چشم از ردا ینی قرار گرفتن س با
 بزنم( ی نشست:)چ
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 ( ینگران من ییچونش گذاشت:)پاشا ریز ستشود

 

بلد بودم سر بلند کردم لب باز کنم که ژست   شوییجاها  هیبه حرکت در اومد تا  مایس یرو دستم
 تو سرمو پاک کرد  یتمام نتا یلحظه ا  ینگاه کردنش برا نی خاصش ترز غمگ

 

 :)مهسا کاور 

 

 ها  ییبایاز تمام ز ختهیام ی را همراه دارد شروع  بای ز یتلخ شروع  یانیگاه پا ستیباز کی  یزندگ

 

 《الیدان》

 

  کندویها رو م یواریکاغذ د کردیم  زیاتاقو تم  یحرکاتش شدم با وسواس خاص  رهیخ  نهیبه س دست
  وارینثار د یلگد  کیکوچ یبعدم مثل بچه ها شدیم  رشی وخ کردیقسمتا ذوم م   یبعض یرو یهرازگاه

 کردیرو لبم جا خوش م قیعم  یحرکاتش نا خداگاه لبخند  نیاز ا دیکشیم انهی کاغذو وحش کردویم
 نسبتا بلند گفتم:)بهش دست نزن(  ییهنوز متوجه حضورم نشده بود رفت سمت کمد که با صدا

 

صورتش شده بود جلو   یاز اجزا یجزع  گهیکه د ظیغل یخنده با اخم  ر یزدم ز دی از جا پر دویکش  یغیج
 نثار زانوم کرد  یاومدو ضربه ا
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دختر خوب   یکنی م کاری نفسم از شدت درد بند اومد خم شدمو با دست گرفتمش:)چ یلحظه ا یبرا
 (ستمیبکس ن سهیمن ادمما ک

 

 ( یلیاخه من فک کردم گور یگفتیشد:)اع زودتر م  نهیبه س دست

 

  ینگاه تخسش شدمو قهقهم به هوا رفت صدا هریخ یا  هیتا حرفشو حذم کردم ثان دیطول کش یکم
  یلی خندمو گرفتم:)خ یاالنه که از وسط نصفم کنه جلو ومد یشدن دندوناش روهم واضح م دهیساب

 فقط نزن( یتو بگ یاصال هرچ  خوامیمعذرت م  میخوب باشه تسل

 

  یکج خند ول  یشده حت نمی اون لبخند گوشه لبشو بب خواستیدلم م یل یخ دیکش  یق ینفس عم کالفه
 انگار با اخم قرار داد بسته

 

 (  رونی ابرو به پشت سرم اشاره کرد:)ب باچشمو

 

 ( ستنی که خونه ن  می:)خو حوصلم سر رفته بقدم یبچه مظلوما لب ورچ مثل

 

تا   نامویستتمام وارد اتاقش شدمو ا  ییموجود ناشناختم با پرو هینگام کرد حس کردم  یجور عی
 کمک کنم (  خوام یزدم:)خوب منم م

 

  کنهی م یدختر ادمو روان نیپوعف ا سادمیوسط اتاق وا  فیحرف سمت کمد رفت بالتکل یب  دویچرخ
 سکوتش نیمخصوصا ا
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تو کارتون فک کنم  اشونمی تو ساک بعض  ختی ریم اوردینظر گرفتم لباساشو در م  ری دقت حرکاتشو ز با
از  یسر  خوردیبه چشم نم یزی چ یخاکستر  اهویجز س کردمیهرچقدر نگا م  کرد یداشت جداشون م 

لباساست   نیتمام ا ختنیر رونی ب  دیشروع جد هیرفتم:)قدم اول واسه  کیتعصف تکون دادم نزد 
 درد نخورن( بههمشون 

 

 خوبن(   میلیخ  یلباسام دار کاری نگام کرد:)چ متعجب

 

بهم گوش   دی نشوندمش رو تخت:)اگه من قراره بهت کمک کنم تو هم با دمویودستشو کشت شرتیسو
 ( یبد

 

داشته باشه همش  غهیسل دیدختر با نایا هیبرداشتم:)اه اه چ  رهیکمد رفتم تمام لباسارو از رو گ سمت
 همه لباس پسرونه( نیمال ماهانه چه خبره ا کنهیفک م  نهیکمدو بب نی ا یکیبعدشم  یمشک

 

 دوس دارم(  میرنگ مشک نهیهم غمیباال انداخت:)سل یا شونه

 

  یکنی م کاری توش با داد سمتم اومد:)چ ختمیبرداشتمو تمام لباساشو ر لونینا هیتوجه به حرفش   بدون
 ( نمیبده من بب 

 

 حرف نباشه( یشد اهیس ید یپوش اهیپشتم گرفتم:)عمرا از بس س لونوینا
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 ( رمیبا زور بگ ای یدی:)مدیکش  غیج

 

لباسارو   نی زدم:)اگه بحث زوره که زور من ببشتره پس خودتو خسته نکن شده خودمو ا یخند  شین
 ( شونیبپوش زارمینم یبزنم ول   شیباهم ات

 

سمت در    اوردموی به خودم ن ینثار پام کرد درد تا مغزو استخونم رفت ول یدادو لگد یقروچه ا دندون
 یبه لباسام دار کاریبده اخه تو چ کشمتیافتاد دنبالم :)به خدا م دیدادو تهد  غویرفتم با ج 

 ( اللللللللیدان

 

بابا   یا دم یکش یقی نفس عم ستادمیانگار تو گوشم منعکس شدو خودبه خود از حرکت ا یزیچ هی
ماهان بردمش قطعا   سمت اتاق   دمویانداختم گوشه اشپز خونه مچشو کش لونویشدم رفت نا  یروان
  نیماهانو سمتش گرفتم:)هم یقهوه ا رهنیبدون توجه به تقالهاش پ   ستین زش ی سا ییزندا  یلباسا
 ( یپوشینو میاالن ا

 

 کرد:)عمرا( اخم

 

 صدام کن(  یدیپوش ی درو قفل کردم:)وقت سویدادم تو سرو حلش

 

 شهیبگزره خسته م کمی  دمیگوشامو سوراخ کرد خند غاشیج یصدا

 

 چلغوز(  یکانگرو دمیدر اومد:)پوش شیحرص یکه صدا دمید لممیف هیخوردم  ییچا هی
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  یکه چرخوندم مثل ببر وحش دوی سواله کل ارهیرو از کجا م  بای القاب ز نیا ییخدا  دمیخند نامحسوس
که صداش قطع   دمیکش یفرود اومدم از درد داد نیسمتم حمله کرد منم تعادلمو از دست دادمو رو زم

کمکم   داقلح  ای یمنتظر بودم بگه خوب  زدی تو چشاش موج م یپلکمو باز کردم ترسو نگران  یشد اروم ال
 نوبرع واال  یمغرور نیکلمه حرف دختر به ا هیاز  قیدر یکنه ول

 

 که انداختمت( دیگفتم:)ببخش ع یبلند شدم با کنا نیشدمو خودم از زم میتسل

 

 باال انداخت:)حقت بود(  یا شونه

 

حاال با چشم   گنید زی چ هیرنگا  گنیلباسش زبونم بند اومد م دنیبگم که با د ی زیچ هیاومدم  یعصب
 دم یخودم د

 

معلوم  الیزدم خاک توسرت دان   میشونیبه پ یقدماش به خودم اومدم رفته بود ضربه ا یصدا با
 چه مرگت شده  ستین

 

 زنه ی م تارمیشدم مگه گ رهی تو دستش خ تاری سرش پشت سرش رفتم متعجب به گ پشت

 

 (  تارمیرفتم تو :)منم عاشق گ  اری اخت یب

 



 ن یخون  یمشت ها

119 
 

موندو بعدم به   رهی روش خ یاز دستش گرفتم نگام رو لکه ها دویسف  تاریسمتم دست بردمو گ برگشت
 خون یجا  دیمهسا رس  یچشا

 

 ( یعال  شنهادیپ هیجمعو جور کردم:) خودمو

 

 تفاوت نگام کرد:)هوم( یب

 

 (میبزن  تاریگ اطیتو ح میقهوه بزار بر هی:)

 

 ( زنمیرفت:)من نم رونیب  سمت

 

 رفتم:)چرا(  پشتش

 

سه  دمیکش تی د ماشیهدف رو س یب  اطیحرف مشغول درست کردن قهوه شد کالفه رفتم تو ح یب
 گم یچرا همش چرتو پرت م دونمیهست نزدم نم یسال

 

روبه روم    دویرو عقب کش یخون گرفتم صندل   یقهوه جلوم چشم از ردا ینی قرار گرفتن س با
 بزنم( ی نشست:)چ

 

 ( ینگران من ییچونش گذاشت:)پاشا ریز دستشو
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بلد بودم سر بلند کردم لب باز کنم که ژست   شوییجاها  هیبه حرکت در اومد تا  مایس یرو دستم
 تو سرمو پاک کرد  یتمام نتا یلحظه ا  ینگاه کردنش برا نی خاصش ترز غمگ

 

 :)مهسا کاور 

 

 《مهسا》

 

بهم   میادم زندگ نیتر ز یعز هویکرد   ری تعق ییهوی زیروزا همه چ  نیباعث غرق بشم تو خاطرات ا صداش
دراوردم   اهموی قسممو شکستمو لباس س هویکه دوسش داشتم از قلبم پاک شد  یکس  هویکرد  انتیخ

 نکهیعوضم کرد بدون ا هویاومد  ییهویکه  یشخص روبه رومه شخص راتی تعق نیا هیو باعثو بان
موجود   نیا ومدیاز پسش برنم یترفند چیمدت با ه  ن یکرد که سام تو ا یکار  یبی بخوام به طرز عج

 ی ب یبرگردونه به طرز عج  یگستاخ روبه روم تونست منو به زندگ 

 

  نیزم  تارویکردم گ کیقطع شدن صداش چشم از صورتش برداشتم قهوه رو به لبم نزد  با
 گذاشت:)چطور بود( 

 

 به خودم گرفتم:)قابل تحمل بود(  یتفاوت یب افهیق

 

 اومد ادمی چپ چپ نگام کرد انگار باباشو کشتم ها گفتم باباش  یهمچ
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 ( یبا خانوادت حرف بزن  دمیبارم ند  هی یمدت حت نیرفع حوصله و گزر زمان بحثو باز کردم:)تو ا یبرا

 

 (  دی)اره حرف نزدم صفر ده روزم دوماه طول کشتو هم رفت: افشیق

 

 ( یاریبه روم ب  ستیباعثش منم الزم ن دونمی:)مدم یکش یق یعم  نفس

 

 مانعم بشه ( تونستینم یبرم کس  خواستمینبود اگه م نیدستاش گرفت:)منظورم ا نیب  سرشو

 

 ( یباال انداختم:)بالخره تعنتو زد یا شونه

 

 منظورم اون نبود(  گمیحرص نگام کرد:)م با

 

خونسردانه از جا بلند    ارمی از دماغش در ب تویهمه موفق نیا دیبا دادیم فیک  یل یدادنش خ حرص
 گرفتم( یبود من اونجور یاز کنارش برداشتم:)منظورت هرچ تارویشدمو گ

 

 بسوز  شششیرفتم تو اخ دموینگام کرد رامو کش یشیات

 

دست نگرفتم شماره   یچند وقته گوش دونمیبودو تو دستام گرفتم نم دهیکه ماهان خر یدیجد یگوش
 :)جون دلم فنچ(ی ماهانو گرفتم دو بوق نخورده جواب داد انگار افتاده رو گوش
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 (اری حرص گفتم:)سام با

 

 :)جونمممممم( دیخند

 

  ی تونیادم شدم م کمی فنچو کوفت فک نکن  کیرفت:) ورتمهیجونم کش دارش بدجور رو عصابم  نیا
 دو جونت درادددد سه جونت دراد( یگرخیهنوزم همونم که از مشتاش م یسر به سرم بزار

 

 (  یخنده:)جونت درادو دوبار گفت   ریهر هر زد ز باز

 

 کو(  میداداش یبه تو مربوط ن گهید نشی:)ا

 

 :)سام( ومدینفساش م یصدا فقط

 

 زنگ بزنه(  گمی:)مهسا ماهان حمومه اومد متا صداش اومد دیطول کش یکم

 

 (  نیی:)مگه شما کجا 

 

 یدیلبم برداشتم:)م  دنیدست از جو الیدان یبا صدا  اوردی حرف نزدنش بدجور حرصمو درم نیا
 لحظه(  هی ویگوش
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 به حق پنج تن(  زنهیچرخ چرخ شده زر نم جدهیه ر یسمتش گرفتم:)زبونش ز ویگوش

 

 ( نیی ازم گرفت کالفه رو مبل ولو شدمو به مکالمش گوش دادم:)کجا ویخنده گوش با

 

 ( امیاالن م یتوهم رفت :)اوک اخماش 

 

 کجان(  شدهی:)چسادم یجلوش وا  یقطع کردو گرفت سمتم با نگران ویگوش

 

 (  ششونیپ  رمیمن م ارن ی خونه سام  یچی :)ه

 

 نستایسال ا هی دمیشا ایماه  نیرو مبل ولو شدم بعد چند  نیماش یصدا دنیتکون دادم و با شن یسر
دهنم  امایپ  لیس دنیزدمو با د ی چرخ  ادمهیخلقته هنوز  بیوارد کردم از عجا  جموی رو باز کردم رمز پ
 دنید شغولشدمو م  رکتیدا الیخ  یبود ب الیفکو فام رستانوی دب یاز بچه ها شترشیباز موند نصف ب
 پستا شدم که 

 

نکنم مدام واسه اروم شدن نفس   یک ی  واریبا د ویروهم فشردم لبمو به دندون گرفتم که گوش چشمامو
کردم و مشتم بود که همراه  ینداشت بلند شدم طولو عرض سالنو ط یا دهیفا  یول  دمیکشی م قیعم

 دمروونه شد اروم نش وارید یبود که خون دستم رو  ادی فرود اومد اونقدر شدتش ز وارید یدادم رو
سر   واریجون کنار د یرفتو ب  یاهی افتادم اونقدر زدم که چشمام س واریبا لگد به جون د دمویکش  یغیج

اون کثافطا بود   یزد امروز نامزد بشون ی پس بگو چراغ دی اشکام چک  گرفتیخوردم عکس جلوم جون م
 خوردیچه راحتم عکسو پست کردن حالم از هر دوش بهم م
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  نیمامان کنار گوشم بود :)دخترم داره از ب هیگر زیر یاب پلکام تکون خورد صدا  یقطرها دنیچک  با
 مهسامو برگردون(  ایلعنتم کن   ای ایخدا شهی تموم م  یمرد ک  رهیم

 

 یبرد  یکه منو برداشت تهین خواهر زاده عوض سر او ری شکسته بابا قلبمو فشرد:)همش ز یصدا
 (  شینامزد

 

صحنه    نیمامان اول هیبارون یچشا  دنیچشمامو باز کردم د یخوردمو ال یمامان اوج گرفت تکون  هیگر
 ( یبود دستمو رو دستش گذاشتم:)مامان  میداریبعد ب

 

 ( نیانداختم:)خوبم نگران نباش  نییکردم بلند شم بابا کمکم کردسرمو پا   ینگام کردن سع یسر

 

خدا ازشون نگزره خدا هردوشونو لعنت   یش یجلوم پر پر م یدار یست یتو بغلش فرو رفتم:)خوب ن هوی
 کنه(

 

 نکن مامان( نیهق هق گفتم:)نفر ونیم دیترک بغضم

 

قبل   خوادیدلت پاکه خوب شو دخترم دلم م  نقدریدورت بگردم که ا یبابا رو موهام نشست:)اله بوسه
 ( نمیدوباره بب  طونموی مرگم دختر ش

 

قول   کنمیم  مویتمام سع ییخدا نکنه چشم بابا هیچه حرف نیا یمامان جداشدمو بغلش کردم:)هع از
 ( دمیم
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گل دخترم حاال   نیشدو همراهش منم بلند کرد سمت اتاق خودش رفتو گذاشتم رو تخت:)افر بلند
 ن ( استراحت ک 

 

 خسته بودم که توان مخالفت نداشتم  انقدر

 

 ونفس  امی :تکاور 

 

 《الیدان》

 

 رونیب مهی سرا س  دمیاز جا پر غیج  یسردرگم چشم چرخوندم که باز با صدا دمی وحشت از خواب پر با
پا تند کردم دستم  الیقهقه دن یدر اتاق مهساو صدا یجلو ییدا دنیرفتمو رد صدا رو دنبال کردم با د

 ( شدهی چ  یینشست نگران گفتم:)دا ییرو شونه دا

 

 یغویج   غیج یبه داخل اتاق کرد که ثدا یسمتم که با لخند محوش روبع روشدم اشاره ا برگشت
 (کشعی م غیج  یعصبان  ینجوریا یکرد کاریچ نمی بب   ای:)بشدیماهان گم م یقهقه ها نیمهسا ب 

 

 نک.. (  یگفتم:)من، من کار متعجب

 

پسره احمق چلغوز   کشمشی دستام م نیبا هم  کشمشی :)مدیدادش حرف تو دهنم ماس یصدا با
 ( اللللللللیدان کنمی سرشو م یدونه دونه موها  یروان
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بسه دختر زشته  یبلند شد:)ه  ییسرزنش گر زندا  یبود صدا  دیلحن از مهسا بع نیگرد شد ا چشمام
 شنوهیم شهیم داریارومش کن االن بچه ب ایبردار ب  دنی مرده دست از خند لی خاک بر سرم ماهان زل 

 زشته( 

 

  یامازون  یدرخت  مونیم گمیمهسا کر کننده تر:)بشنوه بشنوه مگه دروغ م  یماهان بلند ترو صدا خنده
 گاو بزار برم خفش کنم مامانننن( 

 

 دنیرو لبم جا خوش کرد وارد اتاق شدم که با د یلبخند محو کردی م غیج  غیبچه ها ج  هیشب درست
مشتاش   نیبودو از بغل ب ختهیر شی شونیاز جلو رو پ  سشیخ ینا خداگاه خندم گرفت موها افشیق
نگاه خشنش سمتم  کیکه نگاش به من افتاد شل زدی م  غیج  دشونویکشیشده بود با حرص م ریاس

 یا دهیپناه گرفتمو قبافه ترس ییپشت دا یش یسمتم حمله کرد با حالت نما یببر زخم   مثلمرت شدو 
 ( مه یشه من هنوز اول جوون  کیمن دستت امانتم نزار بهم نزد ییخدا دا  ایبه خودم گرفتم:)

 

  یعصبان  نقدر یکرده ا  کاری عقب رفت با خنده گفت:)گل دختر چ ییزدو اومد سمتمون که دا  یغیج
 (یشد

 

من   یسر گناه نکرده جوون مرگم کن یخوای:)بابا چرا ممیدیچرخ  ییهمراه دا  حرص جلو اومد که با
 ارزو دارم (  یهنوز کل

 

 (دمی م لشیکرده من خودم تحو  کاری با خنده گفت:)تو بگو چ ییباز سمتم حمله کنه دا نکهیا قبل

 



 ن یخون  یمشت ها

127 
 

 ( ییگفتم:)اع دا معترض

 

انگار   کردیصحنه نگاه م  نیبه ا  یبی برداشته بودو با لبخند عج دنیماهان دست از خند دیخند ییدا
  نیساله پاشو رو زم شیش  یمثل بچه ها قایموند دق رهی مهسا خ افهینگام رو ق نمایاومده بود س

 ادلکنه پسره نا متع کاریچ خواستیم گهیگفت:)د غیاز بغضو ج ختهیام ییبا صدا دیلب ورچ  دویکوب
چلغوز لباس   نیبه خاطر ا هیکمدم خال دمیبح دوش گرفته بودم اومدم دص رونی کل لباسامو انداخته ب

 ( دمیپوش  فیکث

 

 بامزه شده بود   رویمثل بچه ها بهونه گ  قای باره اتاق رو ترکوند دق  ک یخندمون به   کیشل

 

تو بغلش فرو رفت ساکت   شتریکرد که ب  ییماهان شد تقال یبازوها ریسمتم حمله کرد که اس غیج  با
 زد رو شونم:)از دست شما (  ییشد دا

 

 که....  دینگام رو صورتش چرخ رونیکنارم رد شدو رفت ب  از

 

شد  دهیصورتش کش  نییدرست از کنار چشمش تا پا یبه خود خندم تو گلو خفه شد قطره اشک  خود
من نبودم جلو رفتمو روبه ماهان گفتم:)ولش   لشیاشکا دل نیخندمو گرفت قطعا ا یجا  یظیاخم غل

 کن ماهان( 

 

 داداش( یخودتو به کشتن بد یخوایبا خنده گفت:)م ماهان
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داد حسار   ینثارش کردم که با تعجب خم شدو به مهسا نگا کرد خندش جاشو به نگران  یمعنا دار نگاه
 ( رونی ب نیب زدم:)بر بزنن ل یحرف   نکهیبلند شد قبل ا ییزندا دنیکش نیه یدستاش شل شد صدا 

 

بسته  یبرد صدا  رونیرو ب ییپلک زدم از مهسا جدا شد رفتو زندا نانینثارم کرد با اطم یمردد نگاه
  یو دراخر زوم شدنش رو یاتاق خال  یتو شی اشک یشدن در همانا بلند کردن سرشو چرخوندن چشما

مگه  میبکش یخواستیبزن مگه نم  ای:)بستادمیا شیچند قدم یتو نهیصورت جلو رفتمو دست به س
 مانعت بشه( ستین یکس گهیبزن بکشم د گهیبزن د یبارونم نکرد وشف

 

مگه  یسادیچرا وا هیگره دستامو بازکردم:)چ شدیروونه صورتش م  لیاشکاش بود که مثل س فقط
 هوم( یخفم کن یخواستی مگه نم ینبود یعثبان

 

 جلوتو نگرفته (  یبفرما کس یسرمو بکن  یموها یخواستیخم کردم:)م  سرمو

 

پلک زدم :)مهسا   قیحسار دندوناش به خون نشسته بود عم یسکوتش کالفه سر بلند کردم لبش تو از
 (  یکن  یحرصتو خال  یتونیم سادمیمن جلوت وا نیبب   یکنیم هیچرا گر

 

کردم دستم رو کم  نمونوی جلو رفتمو فاصله ب  دمیکش یقی از حرکت دندوناش رو لبش نفس عم  کالفه
خودمو مجازات کن مگه  چارهیپاره کرده اون لب ب  یبهش اوردم:)جا یک یچونش نشست فشار کوچ

 (شه یکس مانعت نم  چیه گهیکن د یتالف  ایب  رونی مگه من لباساتو ننداختم ب  ستیمن ن ریتقص

 

ال  چشماش به خشم نشستو لبش ازاد شد دستش با دی منو د یسمج  یکرد چونشو ازاد کنه وقت تقال
شده بودم فقط    ینکردم ومنتظر برخورد دستش با صورتم شدم اون لحظه روان یاومد حرکت
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دختر   ه ی یلیمنتظر س  رفتمیاز کوره درم گفت یکه مادرم بهم تو م یکنه من یخودشو خال  خواستمیم
 بودم، 

 

زانوهاش خم شد و هق زد   دمیکش ی ق یصورتم نفس عم یمتر یلی م مین یتوقف دستش درست تو با
نشستم هق هقش اوج گرفتو   نی هوا گرفتمش همراهش رو زم نوی زم نی دستم سمت کمرش رفت ب

 نمیقلبم با شدت به س شیکیبار دوم از اون همه نزد   یفرود اومدم برا نمیرو س  شیچ یمشته باند پ
ست خودم  موهاش حرکت کرد د یکرده بود دستم ال سی خ  رهنموی پ  سشیخ  یموها شدیم دهیکوب

تمومش   یخوای گاه داشت:)مهسا خانم نم هیتک هیبه  ازیارومش کنم اون االن ن خواستمی نبود فقط م
  یکن یحروم اون کثافط م ستی اشکا ن  نیا فیح یکرد کاری باز دستتو چ  نیهوم دختر خوب بب یکن

چقدر خوش حال شدن اون  تی کوچولو بچه باز هیصبح واسه  یدید سوزهیدلت واسه خانوادت نم 
 دختر( تهیارزششو داره مهسا تو هنوز اول زندگ

 

هق هق کرد:)اون   گرفیکه بهونه عروسکشو م یهمراه بغض نفسم رو بند اورد مثل بچه ا صداش
 من دوسش داشتم چرااا( الیکرد دان ینجوریچرا ا کردی باهام م نکارویا دینبا

 

جدا کردم   نمی ر حالمو خراب کرد خم شدم سرشو از سبهونه گرفتناش بدجو نیا  دمیکش یق یعم  نفس
  ناسیبهتراز ا اقتیداره اون بز زشت تو ل یصورتش قاب دستام شد :)دوسش نداشته باش مگه چ

 ( یتر  یتا بفهمن تو از اونا قو  یشاد باش دیبا  یازش متنفر باش دیبا

 

سنگدل باشه اون*"  نقدریبه چپو راست تکون داد چشمامو روهم فشردم چطور تونست ا سرشو
ساخت   چهیبار به کاراش فک کن اون ازت باز هیبه عقب حل دادم:)مهسا  شی شون یپ یموهاشو از رو

 (میکن یم کاری چ یدن یحاال م
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 میر ی :)منو تو مفهمهینگاهش لبخند رو لبم اوردو بهم فهموند حرفامو م  نینگام کرد هم یسوال
بفهمن   میکن ی م یکار مونیبا شاد میکنیجشنشون شرکت م  یتو میسیم یجلوشون وا  ششونیپ

 شکست خوردن( 

 

 ازم نخوا(  نویا کنمی دو رگه گفت:)خاهش م ییروهم فشردو با صدا چشماشو

 

شروع   هیرو حرف استادش حرف بزنه قدم دوم واسه  دیحرف نباشه ادم نبا  شی پاک کردم:)ه اشکشو
 ( ست یتو صورت بق تیخوش حال  دنیتازه کوب 

 

که رو صورتش کاشتم کنار اون کتوشروار واقعا  یگفتم:)اون بادمجون طنتی چشمام شد با ش  رهیخ
 مگه نه( هیدنید

 

 تا کنار گونش اومدو با سک سکش همونجا خشک شد   اشکش

 

  چهی نم دیبا ام  ری فقط ارام بگ تیبا جانو دل مشت ها  خرمیم ری فقط ارام بگ تی اشک ها یپا نمینشیم
 ر ی فقط ارام بگ تیدردها  یپا نمینشی لبخندت م

 

 :مهسا کاور 

 

 《مهسا》

 



 ن یخون  یمشت ها

131 
 

  شی خال  یشدم خارج شم مات جا ریکه توش اس یبازو بسته شدن در باعث شد از خلسعه ا یصدا
واسه خودم ساختم اونقدر بدبخت شدم که واسه اروم شدن   هیچطور زندگ  نیشدم من چم شده بود ا

 برهی داره منو کجا م یاحساسات لعنت نیا ا یخدا برمینامحرم پناه م هیبه اغوش 

 

حس مزخرف    نیاز ا یلعنت یاشکا نیدستام گرفتم خسته شدم از ا نیسرمو ب  دمویکش یق یعم  نفس
 ... به دادم بر ایخدا

 

 :)مهسا( 

 

 دورت بگردم (   شدهیاومد داخل :)چ ی شدم ک  رهی بلند کردمو به ماهان نگران خ سر

 

 :)ماهان( دمیورچ لب

 

 دونه( هی ی کیکرده  تتیاذ ینشست:)جون دلم ک جلوم

 

 ( خوامیبچه ها بغض کردم:)من لباس م نیع

 

 ( د یخر  میپاشو بر االیجانم تو جون بخواه  یبه خنده کش اومدو بغلم کرد:)ا لباش

 

 ( رونی ب  امیب  یبلندم کرد:)من که لباس ندارم با چ دیبلند شد دستمو کش دویبوس گونمو
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من همجوره   یحله اج  یمنم بپوش یشرتایاز سو یکی  ستی به لباسم انداخت:)اوم بدک ن ینگاه
 خوشگله( 

 

طرف   هی دستم داد با دست موهامو  یخاک  شرتیسو  هی دیدستمو تا تو اتاقش کش دمیبوس گونشو
 ( میسرم کردم:)بر شرتویفرستادمو کاله سو

 

پشت سرش رفتم  رونی رفت ب دویبود لپمو کش  ایمسکن دن نی بهتر نیوا شدی رو لبش پاک نم   لبخند
 ( یالزم ندار یزی چ دیخر میریداد زد:)مامان منو مهسا م

 

 ناکسا تنها تنها(  ی:)ارون ی ب دیاز اشپز خونه پر الیدان هوی

 

 باال انداختم:)اره چطور مگه(  ییابرو

 

 ( ایتوهم ب میندار  یمداخله کرد:)ما که از دست تو خالص ماهان

 

 ( یفکر کرد یکش اومد:)پس چ ششین

 

 ( یای:)به نفعته ن  سادمیروبه روش وا نهیبه س دست
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 نگام کرد:)چطور( یسوال

 

 (یبد یکه به فنا داد ییخسارت تمام لباسا  یاونوقت مجبور گفتم:)چون سی خب

 

 مادمازل( دیشما بخوا یاوردو جلوم تکون داد:)هرچ  رونیب  یکارت  بشی ج از

 

 منتظرتونم(  نی کج کردم:)تو ماش رونی رامو سمت ب دمویکش یکالفه ا نفس

 

شد در   دای باز شدو سروکلشون پ ن ی ضرب گرفتم که ماش  نیبا پام رو زم  سادمی ماهان وا نیماش کنار
ضبتو روشن کردو   الیدوساله ذوق کرده بودن دان یبچه ها  نیعقبو باز کردم نشستم اونام نشستن ع

 ( یهرخوا م یگاز داد:)کجا بر یماهان با سرخوش سادیوا ی چندتا اهنگ جلو عقب کرد و رو اهنگ ساس

 

 ( د ی:)مرکز خر

 

 ( زنمی م شیهمشونو ات یبخر یبه جون ماهان لباس مشکسمتم:) دیچرخ  الیدان

 

 ( یکن یم  خودی:)ب

 

 (  یدفعه حق با دن نیضبتو کم کرد:)ا ماهان
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  یلیکجاست خ  یبحث قبل گفتم:)برف  الی خی بپوشم پس ب یقصد نداشتم مث عذا دارا مشک  خودمم
 ( نمشیب یوقته نم

 

 ( اری سام شیفرستادمش پ  ذاشتیم  ری اونم تاث هی:)حالت خوب نبود تو روحالیدان

 

 ...یجاش بود بخندم ول  اال

 

 رتش ی تا بگ یدنبال برف وفته یکن سام راه ب فک

 

 از فکر خارج شدم:)هوم(  الی دان یصدا با

 

 (  یری نوشتنو از سر بگ ی:)قصد ندار

 

 بهش فک نکرده بودم(  دونمیشدم:)نم رونیب  رهیخ  متفکر

 

 ذهنتو اروم(  هم کنهی :)به نظرم نوشتن هم حالتو خوب مماهان

 

 ( کنه ی تو رو اروم م یگفتم:)چ ناخداگاه
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 تو(  دنینثارم کردو لبخند زد :)خند ینگاه مین

 

 یوونگیرفته د ادمی دنمیخند یهوف حت شهیحساب حاال حاالها اروم نم نیرو هم گذاشتم با ا چشامو
 محزه 

 

  یپاساژ نگه داشته بود درو باز کردم سه نفر یزندان افکارم خارج شدم جلو  نیاز ا نیتوقف ماش با
  نایعجبا انگار ا دیچرخ یلباس زنونه نگاهشون رو لباسا م  کی راست رفتن سمت بوت هی میداخل شد

 (د ید یاشاره کرد رو به مرد فروشنده گفت:)اقا اونو م یمانتو صورت هیبپوشن ماهان به  خوانیم

 

 ادم عمرابه ابروم د ینیچ

 

 چند(  زی :)سا

 

 چنده(  زتی نگام کرد:)سا ماهان

 

 بپوشم(  نویدرصد فک کن من ا هیحوالش کردم:)  یظیغل اخم

 

 مطمعا( کنمی :)نج فک نم

 

 (ست ی ن  بی:)ارزو بر جوانان عرون ی سمت ب دمیچرخ
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 (نمیبب  سایوا یری:)کجا م 

 

 ماهان من..( نیسمتش:)بب دمیحرص چرخ با

 

  یاز مشک هوی یخوایماهان م گهیخوب راست م   دیکنیوسط حرفم:)بچه ها چرا دعوا م  دیاحمق پر اون
 داداش( ادیجور درنم یارتقاش بد  یبه صورت

 

 ( نییایحرف درست زد دنبالم ب  هی یتکون دادم:)بعد عمر سر

 

 (یخریدراومد:)واسه ماهان لباس م  الیکنجکاو دان  یمردونه رفتم صدا یلباسا کیبوت سمت

 

 باال انداختم:)نج(   ابرو

 

 ( ستمیبه زحمت ن یراض  ی:)من لباس دارما مرسدیخند

 

نه من حاال   ییکه قراره پول خرج کنه تو یاز تعصف تکون دادم واقعا مخش تاب ماب داره:)اون یسر
 کمتر حرف بزن (
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  یسر سر یبود نگاه  شخونیپشت پ یمامان  شیت  یپسر ت هیرفتم تو  شونیتوجه به نگاه سوال بدون
شروارک   شرتوی مختلف برداشتم همراه چندتا ت یتو رنگا رهنی هدف چندتا شروارو پ ینثار لباسا کردم ب

 ( د یماهان گفتم:)حساب کن  الویگذاشتم جلو پسره رو به دان

 

گرفته بود گفت:)کم   رو لونایکه نا نطکریهم الیدان  دمیچند جفت کفشم خر رونوی تمام زدم ب ییپر رو با
 پوعف( هیچ نایاخه ا یدختر کنمی کم دارم شک م

 

 ممنوع(  ی:)حرف اضاف

 

 مینظر نباس بد میخر بارکشم حرف نباس بزن کنمیکم کم دارم حس م یمعترض گفت:)اع اج پاهان
 چه وضعشه(

 

 (یبه خودت نچسبون داداش الویدان  یگفتم:)صفتا سی خب

 

عجبا   ستین  شیحال  نیبه اسم توه  یزیپسر چ نیکش اومد ا ششی ن  دمیکمال تعجب د با
 (  شوی:)ببند ن دمیغر

 

به دربا حرص   زدهی س میریم  ایهردو قهقه زدن چندنفر برگشتن نگاع کردن پوعف مارو باش با ک نباریا
 راه رفتن ندارم(  ینا گهیخونه د می بر گهید نیگفتم:)ببند

 

 باس جشن مونده(باال داد:)ل شویافتاب نکیکردو ع ینچ  الیدان
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 (یکردم :)جشن چ زیر چشم

 

 ( امی نفسو ت یمغازها رفت:)عروس سمت

 

 ماتومنگ نگاش کردم  ختیتو وجودم ر یزی کردم چ حس

 

 فشوی کث یقلبمو باختم باز ی جور هی فهممی عشقو نفرتو نم  نینگاهش شدم فرق ب ریاس یجور هی
 هیرو شروع کرده   یبد یطلسم شدم طلسم نگاه سردش سرنوشت باز کنمیحس م  یگاه رمی پذینم

 تونمینه م  رمی اس شیحاله نگاشو باز نی انگار ب فهممینم  سادنویچرخشو وا نیتابوندم که فرق ب یجور
روزا قلبمو حس    نیا تپهینم نمیس  یتو یزی چ کتمیکنارش باشم حس م تونمی باشم نه م تنفرازش م

 کنمینم

 

 《الیدان》

 

سمتش رفت چشماش   عیروح سرد حس کردم زانوهاش خم شد ماهان سر  یبود ب یالخ نگاهش
  هیبرم  نی اه لعنت به من :)ماهان ببرش تو ماش  شهیموقع باز م یکه ب یباز بود لعنت به دهن مهین
 بخورع فک کنم صبحونه هم نخورده(  رمی بگ یزیچ

 

 براش گرفتم وهیابم  کویک هیپاساژ رفتم  یسر تکون داد سمت کاف  ینگران  با

 



 ن یخون  یمشت ها

139 
 

سمتشون رفتم انگار بهتر شده   زدیدر باهاش حرف م  ینشسته بودو ماهانم جلو  نیماش تو
 ( یبود:)خوب 

 

 رو سمتش گرفتم:)بخورفشارت افتاده(   وهیکردو با مکث پلک زد کالفه ابم نگام

 

 ( زه یری انداخت:)معدم بهم م وهیبه ابم  یدودل نگاه

 

 رو(   نایبخور ا یغش نکرد یبده :)تا از گرسنگخودشو به کشتن   خوادیدختر م نیا یوا

 

 (گه ید میرو به ماهان گفتم:)بر دی حرص از دستم کش با

 

 ( می:)اره بر

 

وحشت کردم سرخ شده بود  افشی ق دنیشروع کرد به سرفه کردن با د هویکه   نمیدور زدم بش نویماش
چندتا ضربه   عیسر دیلرزیسمتش ماهلن هنگ کرده بودو با ترس م میدییهردو دو شدیداشت خفه م

 بخور روش مهسا منو نگاه کن مهسا جا..(  وه یبه پشتش زدم:)ابم

 

 ( یمهسا خوب  شدهی خدا چ ای  ی:)سالم ه
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درست کنار گوشم بود با ضربه محکمم نفسش سرجاش اومد زانوهام سست شدو کنار   نیسل یصدا
 ممنون شکرت  ایخدا نشستم خدا رحم کرد نی در ماش

 

 ( د یکن ی م کاری چ نجای:)شما ا

 

  نجایتو ا د ی:)خر دیلرزینگاه کردم نگران به مهسا زل زده بود ماهان هنوز م نی بلند کردمو به سل سر
 ( یکن ی م کاریچ

 

 ( د ی:)منم خر

 

 سمت مهسا:)خو..( دمیچرخ

 

اون دوتا   دنیرد نگاشو دنبال کردم با د ختیری نقطع و اشک م هیمرده متحرک زل زده بود به  نیع
دوتا شه نه    نیهااک ا زارمینم گهی نه د کردنی بودن از دور نگاه م سادهیوا دیخون به مغزم نرس یعوض

 ماهان نه مهسا . 

 

  یقینفس عم گرفتیدستام گرفتم نگاهشو ازشون نم نیکنار زدم کنارش نشستم دستشو ب نویسل
 :)مهسا ( دمیکش

 

 :)مهسا جان( سکوت 
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 :)مهسا باتوام نگام کن( سکوت 

 

 مهسااااا( ستمی:)مگه باتو ندمیغر یسکوت عصب بازم

 

االن  نیهم  یکن ی گفتم:)اشکاتو پاک م یچشمه اشکش خشک شد متعجب نگام کرد عصب  دویجا پر از
 ( کشمشیم ابونی وسط خ ارمایسرش م ییبال هی رمیم یای به خدا که به خودت ن

 

 شد( رفهمیها نگام کرد خندم گر فته بود داد زدم:)ش  یسکته ا نیا مث

 

خنده ماهان تازه به خودش اومد از حرص دندوناشو    ریباز سرشو تکون داد از قصد زدم ز یدهن با
  شیک ی  ستنین  یپوخ چیاونا ه نیاری در ن یتابلو باز نقدری:)با توام بو دم ماهان ادیساب یروهم م
 *" ارزششو ندارن ش یکی کثافطه 

 

 ( کنه یاشغال چطور نگاه م نیبب  ی:)حق با دان د یموهاش کش نیب یدست نماها

 

حساسش  یکردم:)جا زیمهسا بود رو به ماهان چشم ر رهی به پشت کردم خ  ینگاه نامحسوس
 کجاست( 

 

 ( یگفت:)چ منگ
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 مهسا اشاره کردم:)قلقلکش بده(  به

 

 (.د ی پونگو تو خودش جمع شد:)فکرشم نکن نگیتوپ پ نیشد ع  چشاش

 

 ماهان( االی شهیزدم :)فقط نما  یطونی ش  لبخند

 

  ریماهان اس یدستا نیطرف در بره جلوشو گرفتم ب نی سمت مهسا حمله کرد اومد از ا دویخند اونم
با خنده رو به   هیچجور موجود گهید نیلبخند عجبا ا هیاز  غی در کردی شده بود فقط ورجه وورجه م

 (ه یهان گفتم:)ولش کن ادم اهنما

 

دراومدو قهقهمو   غشیج یبستم که صدا  نویکه ازاد شد سمتم اومد منم با خباثت در ماش  نیهم
 کرد... دیتشد

 

 قباحت داره پسرخاله(  ابونی:)وسط خ 

 

 از تو نظر خواست (  یسمتش لبم به پوزخند کش اومد:)ک  دمیباال رفته چرخ یابروها با

 

 ( یچاک مهسا شد نه یتا حاال عاشق س یمشت شد:)از ک دستش
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بچه  نیاشاره کردم:)بب  امیسردمو تو چشاش انداختم ههه بزار با افگار الودش خوش باشه به ت نگاه
 ( نمت ینب یشوهرت اونجا منتظرته مزاهم ماهم نشوهر

 

 به مهسا بگم(  یزیچ  هی خوامیاومد:)برو عقب م نیدر ماش سمت

 

 (اری ن فتی سا رو به دهن کثدادم:)اسم مه حلش

 

 زد:)مهسا مهسا(  داد

 

کرد:)بزار حرفشو بزنه   خکوبمیمهسا سرجا م یخودم خفش کنم صدا یهجوم بردم با دستا سمتش
 (الیدان

 

روحو سرد زل زده بود به مهسا چهرش اروم   یب  خی کهی نگاهش سرد بود چشاش مث به ت دمیچرخ
کارت دراورد:)خوش حال   هی فشی نفس جلو رفت از ک رهی گیم  شیوجودش داره ات دونستمیم  یبود ول

 ( نیتو جشن شرکت کن شمیم

 

 دهنشو خورد کنم دختره *"اشغال خواستیکارت دعوت شدم دلم م مات

 

 پوزخند لبخند؟؟؟؟ هیاالن چ نیموند ا رهیکج شده مهسا خ  یرو لبا نگام
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 ازش گرفت:)چرا که نه حتما دختر عمه(  کارتو

 

:)گورتو  دیماهان غر دمیدیبه وضوح تعجب اونم م دهیارامش از مهسا بع نیاوردم ا یشاخ درم داشتم
 ( ییگم کن تا رسوات نکردم دختره هرجا

 

 نهیو از اونجا دور شدم از اروشن کردم  نویسمت در راننده رفتم ماش ادیدرب  غشیج یصدا نکهیا قبل
فدات   یشکست:)خوب   نویاز صورتش مشخص نبود ماهان سکوت مرگبار ماش یچی نگاش کردم ه

 بشم(

 

 (  میضعف نشون بدم عال  خوامینم گهیبه بعد خوبم د نیدورگه شده بود:)خوبم از ا صداش

 

تو از   نهیخودمو دراوردم دادم دستش:)هم  یاز ارامبخشا  یکی دستاش له شده بود زدم کنار  نی ب کارت
 بخور(  نو یا ایتورو ندارن ب  اقتی اونا ل یهردوشون سر

 

 ( ه یکرد:)چ نگاش

 

 :)ارامبخش( 

 

 ماهان گذاشت:)فرداشب جشنشونه(  یدستم گرفتو بدون اب غورت داد سرشو رو پا از
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 بدتر شه  دیاهان نبام شهیحاال که مهسا داره خوب م کرد ی م میعصب نیبود و ا یماهان عصب  ینفسا

 

 《مهسا》

 

 شونهیادیز نم یشدم هوم خوبه هم رهی خ  ومدیرونم م یساده که از جنس لب بودو تا رو هیاب  رهنیپ به

 

 به در خورد:)بلع(  یستشو کج رو شونم انداختم تقه ا فیک

 

  یهمون مهسا نی:)نه بابا ادیکش یتو چهارچوب در ضاهر شد سوت  الیدان دهیاتو کش افهی بازشدو ق در
 خودمونه (  یپسر نما

 

  ستین یداد پسره گاو:)اوه اوه نزن مادمازل کس  یکفشمو پرت کردم سمتش که باخنده جاخال لنگه
 کنه(  زی لباسمو تم

 

 ببندمت(  ای یبندی م الی:)دان

 

 مهسا(  هیمشکل تو چ یدون یتوجه به حرف گفت:)م بدون

 

 رفته(  ادتی:)لبخند زدن سادیوا میتکون دادم تو چند قدم سر
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 ( یخوب که چ دونمیباال انداختم:)م یا شونه

 

 شد(  رید میبر االیمنو کشته  تی تفاوت ی ب نیحرص گفت:)ا با

 

 دهیم ف یک یزدم حرص دادنش ا  ینامحسوس لبخند رونی رفت ب  دیچرخ

 

 《الیدان》

 

اخم  هی یحت ای قطره اشک  هینگاهم بود هر لحظه متنظر به تلنگر بودم  نیذرب  ر ی مدت ز نیتمام ا یتو
 کرد ی ارومم م نیارامش نگاهش تمام تصوراتمو خراب کرد و ا کیکوچ

 

 اومد نشست:)سالم درود بر لشکر شکست خورده(  اریباز شدو سام نی ماش در

 

 با  مهسا

 

 باال رفته گفت:)حاال چرا شکست خورده( یابروها

 

 ( ییکجا یسالم عمو او کیجلوش تکون داد:)عل یماهان دست خورهیتکون نم دمیعقب د برگشت
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 مهساست(  نیزده برگشت سمتم:)ا  رتیح

 

 (گه یخنده سرتکون دادم:)نه قلشه مهساست د با

 

 رد داد نمیا رونی ب دیدرو باز کرد پر هوی

 

موجود ناشناختس منو   هیانگار  کردی نگاش م یجور ه ی رونی ب دشیسمت مهسا رو باز کردو کش در
  کاری دادشو دراورد:)اع چ یانگشتشو تو لپ مهسا فرو کردو صدا میماهانم که از خنده روده بر شده بود

 سام (  یکن یم

 

 (  ستتتتتتین یتازه ....تازه اخمم نکرده لباساش مشک  زنهی زده گفت:)نه خودشه حرفم م  رتیح

 

 (میبر  نی بش ایدلدرد گرفتم اره خودشه ب  گهیدچشامو پاک کردم:)تو روحت سام بس کن  اشک

 

 جونم برادر زادم ادم شده( یتوموهاش:)ا دیبچه گربه دست کش نیتو بغلشو ع دشیکش هوی

 

 تکون خوردن نداشتم  ینا گهیافتاد به جونش د غی با ج مهسا

 

 عموووووو(  یموهامو خراب کرد شعور یب  نمی:)ولم کن بب
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 عمو  یخراب کردبه شخصه هنگ کرد موهامو   یکی من

 

 مهسا گفت  نویا

 

 اولش نه به عمو گفتنش  شعورینه به اون ب میشد رشیگرد خ  یبا چشا هرسه

 

دست   رونویلنگه پا ورجه وورجه کرد با خنده رفتم ب  هیسام زد که دادش به هوا رفتو  یبه پا یلگد
 ( میبر نیمهسا بش  رونی ب زنی ریها م هیاالن همسا گهید هی:)کافنیسمت ماش دمیسامو کش

 

رو به غشو ضعف  ای دخ خوادیجلو:)نه بابا انگار سام امشب م دیرا انداختم ماهان خودشو کش  نویماش
 بکشه( 

 

 ( پ ی مهشر سام کردم:)مراقب باش ندزدنت خوش ت پ یبه ت  یخنده نگاه با

 

 من متعلق به همه شمام(  یمرس یبه جلو خم شد:)مرس یشیصورت نما به

 

 بغلش (  ریز  دیکم هندونه بزار گهی:)خو دن ییپا  دیرو کش شهیش  مهسا

 

 ( ه یبا چشمو ابرو بش اشاره کردو لب زد:)ماجرا چ سام
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 د ینپرس یسوال گهیدر گوشش گفت که د یزیچ هیخم شد  ماهان

 

پارک کردم ماهان غرلند کرد:)اقاجونم عقلشو داد دست اون کثافط باغ به   یباغ بزرگ  یجلو  نویماش
 کرده(  فیرد اشیواسه کثافط کار  ویبزرگ نیا

 

به خاطر مهسا اروم باشو   هیگوشش گفتم:)امشب شب سرنوشت ساز ریروشونش گذاشتم ز دستمو
 ( یکن فقط کنارش باش  یسع

 

 پلک زد:)چشم داداش( نانیاطم با

 

 (دنیکرده بود بهمون ملحق شد:)داداشو زنداداش رس ریکه دست مهسارو اس  نطوریهم  اریسام

 

 وقته(  یلی :)اره خماهان

 

  ری:)ول کن داداش اسدم یکش رونی ب  اریخودشو ازاد کنه باخنده دستشو از دست سام کردیتقال م  مهسا
 ( یگرفت

 

  رهیدست برادرزادشم بگ تونهیبروز بده :)ادم نم  خواستینم  یبود ول  دایعمق چشاش حوو یتو ینگران
 ( زنه یم یامشب خطر نیفرار نکنه ا رشیبگ  الیعجبا دان
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 بشر دوپا  نیتعصف براش سر تکون دادم امان از دست ا با

 

 گفت:)مختلته(  یماهان با کالفک میراه سنگ فرش شده عبور کرد از

 

 بهتره  میلحاظم خوب بود کنارهم بمون هیاز  نهی نفسو با لباس عروس بب خوادی نم دونستمیم

 

جلومون:)بعععع  دیپر یک ی هوی شده بود  یسراسر باغ نوران دیچی ارکسترو همهمه تو گوشم پ یصدا
 اوردن( فیتش ایسوگل

 

چه عجب ما چشممون به جمال   ی خوب   ییزوم کرد رو مهسا:)احوال دختر دا میباهاش دست داد همه
 تو روشن شد( 

 

 ( یارمان تو خوب  یزد:)مرس  پلک

 

 بچه ها اونور باغن(  میبر االیمنم خوبم  ی:)شما خوب باش 

 

 (یکجان ارم  نای:)باباماهان

 

 پاتاال (  روی به پ یدار کاریکوفت ده بار گفتم اسم منو نصف نکن چ وی:)ارم
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 د ییجویو م ضرب گرفته بودو لبش نیکالفه رو زم مهسا

 

 درباره داداش من درست حرف بزن( یا ی:)اسام

 

 خوردم(   کری جون من ش یی:)اوه نزن دا

 

 ( ییحرفا  نیتراز ا یتو قو شهینم  یچ یبکش ه قی گوشش گفتم:)نفس عم ری شدمو ز کشینزد

 

  دیکشی م قینفسم بند اومد دستشو فشردم نفس عم  یسردش تو دستم قرار گرفت لحظه ا دست
 (گه ید نیی ایمهسا ب  الی :)دانومد یداد ارمان چند قدم اونورتر م یصدا

 

قرار   یصندل  زویدرختا م نی شده بودو ب  یپا تند کرد باغ نوران دمیدستشو کش رفتنی داشتن م دمیچرخ
کرده بودنو درست چند متر اونور  عروسو دامادو درست  گاهیافتاد که جا یگرفته بود نگام به گوشه ا

عروسو   گاهیبود که جا  یتاب خیبزرگ قرار داشتو بچه ها دورهم جمع بودن نگاه مهسا م زی م هیترش 
 ( یخواهر میبرگرد ای داماد بود لرزش دستاش نشون از طوفان بود ماهان برگشت سمتمون:)مهسا ب

 

 :)نه( دیغر

 

 ( مینیبش گهیجاد هی  میگفت:)پس بر کالفه
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 خوبم(  خوادی :)نمدیمنو کش زوی سمت م رفت

 

کنار خودش   دیدستشو کش سویدراخرم آ کردنیمهسا رو بغل م  یک یها بلند شدن دخترا  بچه
 نشوندش 

 

رو   ییخان شما فقط دا  الیدان استینطوریرو پام:)ا دیبود اراد کوب   یماهان نشستم بدجور عصب کنار
 ( یسر بزن  یوقت ادم حسابمون نکن هی گهید میکشک اره ما بوق  زامیچ نیعمه وا یدار

 

 ( یزدیسر م یومدیبعدشم تو م  یدون یداداش خودت که م الی خیزدم:)ب  یلبخند

 

 (گه ید ای کوتاه ب یا نهیتوهم:)ک  دیکش  اخماشو

 

 عاشق(  یخوب کجان مگسا میبحثا نش  نینگاش کردم:)بهتره وارد ا یجد

 

 شه(  داشونیاالناس پ  شگانیمنو کشته ارا فت ی خنده:)توص  ریز زد

 

 کنه  یماس مال  مویادگاریبا کرم پودر  خوادی خان م امیتکون دادم ههه ت سر
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نگاه  دادمیقرص بهش م  هیشده بود پوعف کاش  دیموند صورتش مثل گچ سف رهی رو مهسا خ نگام
  یتونینم یدادم:)هروقت حس کرد  امکیدراوردمو بهش پ مویگوش  دیچرخ یقرارش دورتا دور باغ م یب

 ( میریفقط نگام کن م 

 

 بود گهیعالم د هیانگار تو  یبخونه ول  کردمی خدا م خدا

 

 نشه  یزیلطفا چ  ایدستو سوت چشامو روهم فشردم خدا یصدا با

 

ماهان بلند شد   هویکردن همه دورشون کردن  دنیباغ شدن ارکستر نواخت دخترا شروع به رقص وارد
خداروشکر همه اونور بودن   دیلرزیدنبالش رفتم سمت مهسا داشت م  دییدو اریرفت سام  دیراشو کش

 ( ه یپاسو کاف االی میکردم بلندش کنم:)مهسا بر یسه

 

 ( خواد یپس زد:)خوبم نم دستمو

 

 پاشو(  گمیمهسا م  یستی:)خوب ن

 

 ( میری خوبم هنوز کار دارم بعد م گمیخشم گفت:)ولم کن م با

 

 یکنار یشماره استا صندل   دنیمانع ادامه بحث شد خاستم رد بدم که با د میزنگ گوش یصدا
 ( نینشستم:)سالم استاد خوب
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 ( اد ی ثدات بد م ییکجا یستیجان انگار تو خوب ن الی :)سالم دان

 

 دوتا اشغال( وی:)عروس

 

 استا (  نیمکث کرد :)پشت خط یا لحظه

 

 (  میزنی :)اره پسرم برو بعدا حرف م

 

 اون دوتا بود  خی ابو سمتش گرفتم نگاش م وانیقطع کردم ل ویگوش

 

 ار ی :سامکاور 

 

 《مهسا》

 

 ؟؟؟ی چ  یعنیمرگ  یدنیم

 

 بهت بگم   بزارمن

 

 حال االن من  یعنی مرگ
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 یتحملش کن  یمجبور یول  کنهی خفت م  تیکه از شدت مسموم ییتو هوا دنینفس کش یعنی

 

 کشه ی داره از دستت پر م تی زندک  یعنی مرگ

 

 شمیخفه م دارم

 

 زنمیدم نم  نموی بیشدن قلبمو م  یخورد شدن غرورم متالش دارم

 

 من هنوز زندم  یشد ول  دهیکش یبه نابود دامیتمام ام امشب

 

 به صورت رنگ باختش دوختم  موی ا شهیافکارمو پاره کرد،نگاه ش یای دن صداش

 

 باشه؟؟؟  ام یت الی دان یبه جا هیثان کی یبرا شدیم یچ

 

 !! یبار اون بپرسه خوب کی یبرا

 

 از رو قلبم رد شده یک یفقط  ست ی ن میچی خشم پسش زدم من خوبم ه با
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 فقط غرورم خورد شده ستین میچی خوبم ه من

 

 ممم یمن عال  ستین م یچ ینه من خوبم ه نه

 

 کشه یم ری ت نمیچرا قفسه س دونمینم  یول

 

 :)مهسا( 

 

 کنه ی... گنگم مشی خال  یجا یول  رسهیبه اون تاب م کنمیرد صدا رو دنبال م  گردمویبرم پرمی جا م از

 

 حلت بدم(  نی بش ای:)مهسا ب 

 

دست تو   رقصهی داره م نشیزنشه بب شیمهسا اون االن پ ایبه خودت ب  دمیوحشت سرمو تکون م با
 دست هم نگاشون کن 

 

 مهسااااا( مینج نج همه دختر خاله دارن ماهم دختر خاله دار ی:)اع قهر کرد

 

نگران سمتم  الیدان شعی م رهی ونگاها روم خ وفتهی م یکه صندل یجور شم یزده بلند م  وحشت
 زودباش( میبر االی:)ادیم
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 کنم ی نگاش م گنگ

 

 حلت بدع(  امیعمو ت  ایمهسا کوچولو ب گهیم  کنهی تاب داره صدات م نی وروجک بب ی:)ه

 

 شمیم  وونهیدارم د ایخدا خو

 

 ( الیدان زنهی باهم حرف م کنهی :)دا داره صدام مزنمیچنگ م الیدان یبه بازو درمونده

 

 ( ی:)ک شهیگرد م  چشماش

 

 ( گه یم یم امی:)تدم ینال

 

 (میبر گهیبسه د  ستین  یزیچ شی :)هدهیفشار م دستمو

 

 :)نه نه هنوز کادوشونو ندادم( دمیم  سرتکون

 

 مهسا جان ب....( یشیم  وونهید یدار یچ ی:)کادوزنعیپلک م  قیعم

 

 مثل پرده جلوم قرار گرفت:)تاب تاب( خاطرات
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 ( یی:)مهسا

 

 ( امی:)اع ت

 

 د یچ یخندش مث ناقوص توسرم پ  یصدا

 

 نجا یاومدم ا یکجاست من ک  نجایشدم ا رهی خ  الیطرف صورتم سوخت هنگ به دان عی

 

واسه خودت درست   هیچه وضع نیا ای به خودت ب گهی د هیدادش رعشه به تنم انداخت:)کاف یصدا
 (ااااایبه خودت ب  یدیعقلتو از دست م یدار یکرد

 

باغ تموم وجود منو با   نیا د یسر خوردم نگاهم چرخ نیبرخورد کردم رو زم یزیرفتمو به چ عقب
 خندهاش  یخاطراتش صدا کشهی خاکستر م

 

 شمیم وونهیدارم د ااااااایخدااااا

 

 زدم هق
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قهقهم سکوت باغو درهم  یصدا  دیتابیدرختا م یروشن شد نور افتاب از ال  هوی  یکی ظلمتو تار اون
 هوووو من اومدم( رمتیگی دختره سرتق االن م نمیبب   سای:)واشکستیم

 

 فنچ( یهمه مو دار نیوجب قد ا می :)جون بابا تو با نشهیدستاش م  ریاس موهام

 

 (د ی:)بگو ماشاال چشم سفادی درم زبونم

 

 اره( ی ریگیخوابه منو م گهی:)حاال د کشهی م گوشمو

 

 معسرت موخوام نجن(  یا ی:)ا

 

 کشهی م ندهیوبه ظلمت ا کنهی گذشته دورم م نیریش  یای*" از رو

 

اون   ایبعدش به خودت ب یکن ول یکن خودتو خال هی:)گر کنهی م شتریاغوشش هق هقم رو ب  یگرما
 ازدواج کرد فکر کردن بهش گناهه باشع مهسا منو نگا کن باشه( گعید

 

التماست    رمیم یم تونمیبرو نزار ازدواج کنه توروخدا من نم الی :)دانزنمیمشت م نشیوار به س وانهید
 (اااااااالیتوروقران نزار ازدواج کنه دان نمک یازت خاهش م الی دان کنمیم

 

 《الیدان》
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گلومو  یگرفت منم ادم بودم سنگ که نبودم بغض بد   شی دلمو ات زدیگذاشتم هق م نمیرو س سرشو
 دادمی چطور جواب التماساشو م ایخدا  کردمیفشرده بود چطور ارومش م

 

  نجایاز ا دیبا  کردیم دیهق هقش رو تشد کیموز یصدا  گرفتی*" رو م یبچه ها بهونه اون عوض مثل
 چطور  یول  بردمشیم

 

 خدا لعنتشون کنهههه کشمیم  امویخودم ت  یبا دستا کشمیم

 

 ( الی:)دان

 

 ( الیقطع شد:)جان دان نفسم

 

 ( ه یک  ی:)عروس

 

 پسرخالت(  ینوازش کردم:)عروس  موهاشو

 

 ( یگ ی:)دروغ م
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بزار جلوشو    الیزدن:)ولم کن ولم کن بزار برم بزار برم دان غی شروع کرد به ج هویکم اورده بودم  گهید
 ولم کن(  یوالم کن لعنت  رمیبگ

 

:)اروم   دمی نال  کردیم وونمید کردی هق هق م زدیخودشو از حسار دستام ازاد کنه مشت م کردیم یسع
 (  یعنتاروم باش به خاطر اون حرومزادها هق هق نکن ل ینکن لعنت وونمیباش مهسا د

 

  ختیریصدا اشک م یب  ختیریجون شد حاال فقط اشک م یکرد که ب  هیگر داونقدریشنیاصال نم انگار
  کیموز دی چکی از اشک اشک که نه خون خون از چشماش م سیاز درد خ  سی بود خ  سیخ  رهنمیپ
نوزاد تو بغلم   هیتو مشتش مچاله شد مثل  رهنمیپ دنیرقصی شده بود انگار داشتن دونفره م تیال

 دادم یتکونش م

 

بغض ترانمو   کنمی روشنو کابوس م یلبمو به گوشش چسبوندم:)خوابا کوینشنوه اون موز خواستمیم
 کنم  یک میتقد

 

 کنه ی با اون که خاطرش ترکم نم کنهی که کنارمه درکم نم اون

 

 بغضش فقط منم(  شکنهیاون که نم شکنمیبا صدام بغضارو م هیعمر

 

 ن یلب زد:)عاشق شدم که باز عشقم جدا بشه اما دل عاشق ا یدورگه و نابه هنجار یصدا با
 اشتباهشه(
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 اوردن اسمشم گناهه( یازدواج کرد حت  گهیبهش فک نکن اون د گهی:)مهسا بسه د

 

تو نگاش بود که ناخداگاه خم شدم بدون   یتیجور معصوم هیچشمام شد  رهی درشتش خ یچشما
 دم یحرکاتم دست خودم باشه رو اشکاشو بوس نکعیا

 

  میحالو هوا نبود با بغض گفت:)بر نیانگار تو ا یول کردی لتوپارم م دیبود شا یا گهیهر زمانه د اگه
 دارم(  یکار هیخونه 

 

 ( کاری:)چ

 

 یباغ در پشت نیحالش بدشه :)تو ا مویباز از کنار اونا رد بش خواستمی نم رهی خ  رهی نگام کرد خ فقط
 (میهست که از جلو رد نش 

 

 باغ اشاره کرد:)اونجا(  یانتها به

 

بازش کردم کوچه   یدر بزرگ اهن  هینبود که مخالفت کنه  یحرکت رو دست بلندش کردم تو حال  هی با
ول نکرد نگاش   قمویخواستم درو ببندم که   نیگذاشتمش تو ماش دمییبود عرض کوچه دو یپشت

 (رتم یگ یم امی کردم با التماس گفت:)نرو وگرنه ت

 

  رینگاتم کنه ز یحت گهی*" دی:)اون عوضومدینفسم بند م اوردیاسمشو م یوقت  دمیکش یق یعم  نفس
 (کنمی مشتو لگدام لهش م



 ن یخون  یمشت ها

163 
 

 

 :)نه نه(

 

 دم یحرص دستشو پس زدمو درو کوب با

 

 الی :)دانکاور 

 

 شده بود  خی اندازش م یب  تیمعصوم یبود که رو نگاهم

 

خانم  میدی غرق شده بود :)رس  یک ی تو ظلمتو تار قیبردم داخل خونه عم  نویباز کردم ماش موتیبا ر درو
 خانما( 

 

 کردم تا سرحال بشه  طونی قصد لحنمو ش از

 

  ری کالفه بود بهونه گ گشتیم دیدنبال کل فشی پشت سرش رفتم تو ک عیشد سر  ادهیباطل پ  الیخ ههه
 ( ست ین  ستین ست ی داد زد:)ن نیزم دی کوب فویک  هویشده بود 

 

 داخل باشه( میریاالن م لکس ی رفتم بازوشو گرفتم نشوندمش:)مهسا جان اروم باش ر سمتش

 

 ست ین گهیجلوچشمشه م دیدسته کل  نهاشیخم شدم ا دیکشی بلند م ینفسا فقط
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 ارهیسرخودش ب  ییبال  دمیترس یسمت اتاقش دنبالش رفتم م دییدو  عیباز کردم سر درو

 

  داشیپ  ناهاشیکرد:)ا دایصندوق چه پ هیبالخره  گشتیها م وونهیکرده بودو مثل د  یخال کمدارو
 کردم( 

 

 اونوقت( هیچ نیجلو رفتم:)ا نهیبه س دست

 

:)بسه  دمیروش کنه کالفه دستشو کش  رویحاال نوبت اشپز خونه بود ز  رونیب  رهیتوجه به سوالم م  بدون
 (  یگردیم یدنبال چ یبگ شهیم گهید

 

 :)الکل( 

 

 ( کاریچ  یخوایباال:)الکل الکل م  دیابروهام پر متعجب

 

  نیرو زم  اوردمیاز کاراش سر در نم اطیباز کرد الکلو برداشتو رفت تو ح   نتاروی در کاب  دویکش دستشو
  یمتعجب کنارش نشستم به عکس ینشست صندوق چه رو باز کرد پراز عکسو خرتو پرتو عصباب باز

 پسر بچه هی  یموها دنیدرحال کش طونیش  یولودختر کوچ عیشده بود   رهیخ

 



 ن یخون  یمشت ها

165 
 

 میامشب اونو خاطراتشو ردشو از زندگ  سوزونمی:)مد یقطره اشکش چک نیاول دی رو عکس کش دستشو
  امیوقته مرده اون ت ی لیدوستم بود خ نیکه بهتر یامیبود ت   امیبچگ  یکع هم باز یامی ت زنمی م شیات

 (د دوستم بو نیکه بهتر سین  یامی که روبه رومه ت یاون  دمیچهارده سالم بود مرد و من نفهم  یوقت

 

که  یمرد زنمیاز قلبم روحم خط م  میاز لحظه به لحظه زندگ  زنمی:)خطش مد یعکس کش  ری ز فندکو
 از ذهنم( کنمیکه از پشت بهم خنجر زد پاکشون م ی دوست  زنمیگرفت خط م  یاحساساتمو به باز

 

روبه   دویجد یمهسا هیشد از اون شب  دهیکش شیکل صندوقچه همراه خاطرات مهسا به اتو   عکسا
 دم یدیروم م

 

 لب هاش قرار داد بزار امشبم بکشه راحت باشه  نی دراوردو ب یگاریس بشی ج از

 

 (یشد:)هنوزم دوسش دار رهی خ دیکشی که شعله م یشیبغل کردو به ات زانوهاشو

 

 ( یبه اطراف نگاه کردم:)بامن متعجب

 

 (ی:)هنوز فاطمه رو دوس دار

 

دوسش   یدنبالش وقت یشد:)چرا نرفت رهی مونده باشه جا خوردم بهم خ ادشی کردمی وقت فکر نم چیه
 (ش یدیچرا نبخش  یدار
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کرد   انتی*"رو مهسا اون بهم خ ی:)دوسش دارم هه اون عوض دمیکردم فکم منقبض شد غر حس
کرد از مادر خواهر خودمم متنفر باشم   یکه کار یندارم برم دنبال کس  اقتشوی گفت ل ادییبعدم جلوم وا

سراغم  ومدی به عالمو ادم شکاک بودم ن   کردمیم بش یتعق رونی ب رفتی م ایدن دمیکش یمن چ  یدونیم
 (میزندگ  یاشتباه کردم حاال که خوب شدم برم دنبال مصبب نابود گهب

 

 مگه نه( میعاشق بش  میتون یوقت نم چیه گهیرو صورتم زوم شده بود:)ما د شی اشک یچشما

 

که دوست داده و  یکنار اون  یاز اول شروع کن یروز بتون  هی دوارمیام یول دونمی شدم بهش:)نم  قایدق
چون از عقدهات نشعت   خورهینم  یسا عشق اول به درد زندگمه نی بب یمطمعا توهم دوسش دار

قلبت   نیواسه هم یکردیم ییماهان رفته بودو احساس تنها یتو اون روزا کمبود محبت داشت رهیگیم
 دوستات ( ییزندا ییاالن ماهان هست سام دا ی ول یمحبتاش شد ری درگ  نیواسه هم دیلرز

 

 ( ره یکرد:)ماهان دوباره م بغض

 

به خاطر تو از کل   رهی نم ییتمومش کنه جا  نجایگرعته ا ی زدم:)نگران نباش اون انتقال   ینیدلنش  لبخند
 مطمعا باش(  گزرهیدنباهم م

 

 بشم( شرفتشیمانع پ  خوامیپاش له کرد:)نم ریز  گارویس

 

 حال خرابته مطمعا باش(  شرفتشی مانع پ  کنهیم شرفت یاون پ  ی:)تو خوب باش 
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  یشدم لباش تکون خورد ول   رشی خ  رتیحس شده با ح   یلحظه کل بدنم ب  هیحرکتش حس کردم   با
 گفت واقعا واقعا لبخند زد لبخند زد یچ دمینشن

 

 (د ی ببخش  یصدات زدم جواب نداد  یزده دستمو روصورتم گذاشتم شرمنده گفت:)هرچ  رتیح

 

 برو بخواب(  روقتهید گهیتکون دادم:)خوبم خوبم پاشو د سرمو

 

 :)نه منتظر ماهانم(

 

 هیماهان کاش سام ارومش کرده باشه بلند شدم ازش فاصله گرفتمو شماره ماهانو گرفتم نزاشت  یوا
 ( نییخواهرم چشه کجا  الیدان  الیبوق بخره برداشت:)الو مهسا خوبه دان

 

  یتو خوب هیبگم عال  تونمیم ی:)اروم داداش من مهسا خوبه حت وونع یفاصله دادم پسره د ویگوش
 زد( بتونی غ هوی نیی کجا

 

  یگفت دان   میایاستاد نزاشت ب  یدلم هزار راه رفت ول  یتوکه بهش زنگ زد  میاستاد شی :)من خوبم پ
 (یکرد کاریکارشو بلده حاال خواهرمو چ

 

 بود(  حی لبخند مل هی  زممی خنده گفتم:)خواهرتو خوب کردم و جا با
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 ( د یماه خند یاز اونور داد زد:)چ یکی

 

 از رو بلندگو بردار(  وی:)ماهان دارم برات گوش

 

 ( امیدارم م  ییکجا یگفت:)اوک  باعجله

 

 :)خونه( 

 

 وونهیحرف بزنم قطع کرد پسره د نزاشت

 

 :)مهسا ماها...( دمیچرخ

 

بچه در ونش بود که   هیدختر  نی شدم ا  رهیبه سرش که رو پاهاش بودو خوابش برده بود خ  متعجب
 دهیکم کم داره خودشو نشون م یکرده ول شیچندساله زندون 

 

دادم بلندش کردم بردمش تو اتاقش اتاق   هیزانوهاش گذاشتمو سرشو اروم به بازوم تک  ریدستمو ز هی
 داشت یدست برم یخاکستر  یاراوید نیکه نبود بازار شام بود کاش ازا

 

 روز تازس  هیبخواب کوچولو که فردا  دمیروش کش  پتورو
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 《مهسا》

 

 کردیاتاقوروشن م ینور مهتاب کم کنمیباز م چشمامو

 

 پنج  دیشدم نگام رو ساعت تاب بلند

 

 فرو رفته بود یکی اتاق خارج شدم خونه تو ظلمتو تار از

 

  دیبغضم:)منو ببخش دنیاز خونه خارج شدنم همانا ترک  درواروم باز کردمو دمی صدا کفشامو پوش یب
 ی نی دخترتو بب یخوش بخت  یبودم باباجون ببخش که نتونست یببخش که دختر بد یببخش مامان 

 

  یمحبتا اقتینداشتم من ل اقتشونویوقت ل  چیبودم من ه یحالل کن که خواهر بد یکن ماهان  حاللم
 احمقم هیسامو نداشتم من  الویدان

 

حرف ازم دور    یحساب کردم که ب شو ینثارم کرد با اخم کرا ینگاه مشکوک  ستادویخارج از شهر ا یتاکس
 شد

 

 ستادم ینقطش لبه دره ا نیبلندتر یشدم ازش باال رفتم تو رهی قتل گاه روبه روم خ به
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دتر  ضربان قلبم کندو کن خوردیکه م یشمارشو گرفتم با هر بوق رمی چشمامو بگ ل ی س یجلو تونستمینم
 شدیم

 

 انداخت:)بله(  ن یتو گوشم طن صداش

 

 ( د ییشد چقدصداش خسته و کالفس:)بله بفرما  یطوفان چشمامو

 

 ( یشیمزاحم م  یدار یکردم تا صداشو تو ذهنم هک کنم داد زد:)مشکل روان سکوت

 

 زدم:)اره(  یتلخند

 

 بود... تی :)امشب شب عروسدینامنظمش گوشمو پر کرد بغضم با صدا ترک   ینفسا یصدا

 

 مبارکه 

 

 مبارک  د یعشق جد یمحکم گرفته بود یل یخ دستاشو

 

 ا ینگرفته بود ینجوریمنو ا یحاال دستا تا
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 رم ی میتو م  یب  یگفتیم ادتهی

 

 الاقل یکردیتب م ییییییییلعنت ههه

 

 بودددددد یرا چرا باخواهرم مگه گناه من چندارم فقط بگو چ  ی...باشه ازت گله ا  باشه

 

 کردمممممم یم هیمن خون گر دمیاز تو ترک  دم یدیقدماتونو م  یوقت

 

  رهی چشم تو خ یتو وجودم مرد وقت  یزی هچی یکه پر از خاطراتمون بود دستاشو گرفت یتو باغ یوقت
 من کا سه خون بودددددد یاون بود چشا

 

 نهیعمر جلو چشات کنار خواهرت بش هی یکه دوسش داشت یچقدر سخته اون یفهمی م یفهمی.م

 

  یارهههههه خودکوش  کنمی م یامشب خودکوش گهیتموم شد د الیخ  یکشدم هههه ب  یمن چ  یفهمیم
 دم یازش ند انتیکه جز خ کنمیم  یعشق یکه سهله امشب خودمو قربان   یخودزن کنمیم

 

 خورد کرد  نمیتر زی عز یمشتا مویچون خوبارو نفس برده بود چون زندگ  امیبداوردم من بداوردم ت من

 

 رهیکه نکنه اهم بگ کنمیم  یخودکوش یتاتو راحت باش  کنمی م یخودکوش  امشب
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 من نیبشه ع تی وزندگ رهیبگ آهم

 

تو   یتو خودت ناموس نداشت می عمر نونو نمک خورد هی منو تو  یابج یینفس اونجا شتهیکو پ زنت
 نفر نفرت جمع بشع(  هیتو دل  تونهیچقدر م  یقلب نداشت

 

 زمزمه وارخارج شد:)مهسا(  صداش

 

 یندارم ول  ینکن من ازت گله ا هیدلت واسم سوخته گر امیت هیها چ  یکنی م هیچرا گر هی:)چ

 

وقته  یل یوقته داغونم خ  یلیمن خ ین لعنت نک هیگر یخورد یبا دستاش عسل م  ی... تو ..توداشت یول
 شعیم  یبه خودزن لیهات تبد هیجا گر هی شهیم ت ی وونگیجا سردرد همه د هیاز گنیم یدیشن

 

  یبگم خوش بخت ش تونمیفقط م  یفهمی م کنمی م یرد کردم اال دارم خودکوش وی االن مرض خودزن من
 عشقم(

 

 :)مهسا( 

 

 ( ای نکن یتو قربونت برم مهسا کار  ییهق کردم زار زدم:)مهسا کجا هق

 

 نگو قربونت برمممممم( یزدم:)نگوووووو لعنت  غیج
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 من کجام مهسا(  یدون یهق مردونش وجودمولرزوند:)م  هق

 

 اون اشغال( شی زنت پ  شی:)پ

 

 به حرفام(   یدیمن ازدواج نکردم مهسا گوش م ستمیاون ن  شی:)نه نه پ

 

 دروغه( یمنصرفم کن یخوای زدم:)دروغه م  غیج

 

کشون کشون بردت   الیهمون لحظه که دان ستیبه جون خودت دروغ ن  ستی:)نه دروغ ن
 رو بگم(   ییزایچ  هی دیگوش بده به حرفام با گمیمجلسوترک کردم به قران راست م

 

 ( یدی:)گوش م

 

 :)اره( دم ینال

 

نفس بود تا بهت ضربه بزنه من دوست   یازدرباره من فراموش کن همش ب الویدان  ی:)تموم حرفا
تو اسمش تو   میکه زندگ ییخودمو شناختم مهسا بودو مهسا مهسا یاز وقت  یداشتم از همون بچگ
 شد یوجودش خالصه م
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گفت که   ییزا ی زد چ ییکنه که نفس اومد سراغم حرفا تی خاله خاستگار  شیروز مامانو فرستادم پ اون
 پاکو معصوم من*"... یاز عالمو ادم بدم اومد گفت مهسا

 

خودشو بهم بچسبونه    خواستینفس بود به زور م  کردمی من داغون بودم ازاون روز هرجارونگاه م برد
  یچیشد ه دایسروکله نفس از کجا پ دونمیاز دوستام بود *" نم یک ی یاومده بودم پارت  لندیتازع از تا

 هیروز گر  اوناز دمیکنار نفس د ی که صبح خودمو تواتاق شدیچ دونمینم  ادینم  ادم ی ییازاون شبه کذا
مجبور شدم به  ومدیازم برنم یکار یول  دمتید یاونجور یشروع شد وقت  داش یها رفته رفتع تهد
 رو سرم خراب شد ای دن یک یدون یازدواج تن بدم م

 

دست   کاش یا یزدی باهام حرف م یومدیکاش م یکه دربارت زد دروغ بود ا  ییفهمبدم حرفا یوقت
 (ید یبهم م یقول هیکاراز کار گذشته  گهید یول  دم یپرسیازخودت م داشتمویبرم میازغرور لعنت

 

 چیقول بده ه ینکن خانوم  هیزدم من بدجوز خنجر خوردم اون اشغال بدجور ازپا انداختم :)گر زجه
 قول بده ( یخوایاگه ارامشمو م یاگه منو دوس دار یقول بده خوشبخت ش ینکن  هیوقت گر

 

 ( رمی بسه من دارم م دمینم  یمن قول  امی:)بسهههههه بسه ت 

 

 ( شههععه ی نم  تیزی زد:)خفه شووووووووو مهسا چ داد

 

 نکن( هیگر رهی:)مهسا بم 
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قول بده  یشه قول بده مراقب خودت باش  شیزی دچیخفه شو مهسا جونه منه نبا گمیزد:)مگه نم داد
 برم(  خوامیم

 

صورت من   ی خونه منعکس شد ول یتو یلیضربه س یدستش باال رفتو صدا اورد سمتم ورشیبابا  هوی
  اوردمویتاقت ن  گهیبابام شد د  یلیافتاد که سپر س الیحس نکرد چشم باز کردمو نگام به دان ویدرد

دختر   یکش ی زد:)بسه داداش خجالت نم غی عمه ج دیچرخ یم  ادورسرمیافتادم دن نیباهق هق رو زم
رسمورسومات مزخرف   هیقربان   دیکرده با یطفل معصوم چه گناه نیا یندازیحال م نیبه ا ودتوخ

 ( یزنیبهم م ویخاستگار نیاالن ا  نیخانواده ما بشه هم

 

 تمومش کن(  گهیبندشم عمواراد گفت:)درسته بس کن د  پشت

 

فرود اومد:)دلت خوشه داداش اگه  نیبودکه جلوم رو زم  الیبرام تارشدو دان ایداد ماهان دن  یصدا با
 یتموم دردا لی دل دمیزده حاال فهم  شی خواهرمنو ات هی ساله زندگ 24به همش بزنه  تونهیبخوادم نم 

  یاخه ب مون یدگ زد به زن شیپدرخودمون ات نمیب یم اموی مرگ ت هیدردونم جلو رومه حاال باعثو بان زیعز
توشناسنامه   نیکه اسم خواهر منو تو اون سن کمش زد فهمهی از ازدواج م یانصافا دختر نه ساله چ

 ( ستنیادم ن نایا ا ی خدا ایاون دلقک خدا

 

 سرم اومده  ییبال  نیهمچ دیگنج یتو مخچم نم  شدیباورم نم کردمیبه مامانو بابا نگا م ناباور

 

زنگ بود که سکوت مرگبار خونه روشکوندو زجه من بود که خراب شد رو ستون به ستون خونه  یصدا
شده   رونیو  اهامویقرار نبود اروم شم تمام رو گهیدراروم کردنم داشتو من د یاغوش ماهان بود که سع

 شدم مهسا مرد یقرار نبود نفس بکشم تموم شدم خال  گهید دمویدیم
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 《الیدان》

 

گوشام   کنه یم  ینیجسمم رو پاهام سنگ  ادی نفسم باال نم کشهیم  ریقلبم ت  ستین  فیقابل توص حالم
و ذهنمو به جنون   شهیپخش م ی خراب لمیمثل ف شهیماهانه که تو مغزم اکو م ی و حرفا کشهی سوت م

ها   لیهق هق مهساست که انگار از ما یصدا  میفکر یها  یری درگ نیو ب وفتهیسرم به دوران م کشهیم
 شهیکوب م خیماهان م یبازوها  نیجونش ب یچشمام رو جسم ب  رسهیدور به گوش م 

 

 یکه رو قلبم هکه تو شناسنامه اونه اسم یاسمش تو شناسنامه اونه اسمش اسم اون اسم هشناسنام
شه قراره  گهید یکی یقراره دستاش گره دستا یعنی ی عن ی بسیغر هیتو شناسنامه  میکه شده زندگ

خندهاش تو برق چشماش غرق    یتوصدا گهید یکیقراره  کنهیکردن ارومش م  هیموقع گر گهید یکی
 شه ..

 

  ی حت ینباشه وقت یوقت  دوننیبدون وجودش سلوله نم می کل زندگ دوننیاونا نم  دوننیاره نم دوننینم
  ایچه خبره خدا فهمینم  کنمی حس نم  ویچی ه کنمی زوره من حس نم میدارینباشه خوابو ب اشمی فکرو رو

 هدختر ن هی شهیکابوس وحشت ناک مگه م هیکابوسه اره  نایباشه خواب باشه ا یهمش شوخ  شهیم
 ساله...

 

نوهات   هی لعنت بهت که با زندگ   یدیکش دکیارسالن بزرگ که فقط اسم پدربزرگو  ری لعنت بهت ام اره
  ییدا یدر رفتم ول  شونیمن در رفتم من از ازدواج زور خواستیچون بزرگ اقا م شعیم یکرد یباز

چطور دوتا   دونمیمهسا نگاه کنه نم یتو چشما ونستتیچطور م دونمیکرد نم یدختر پاکشو قربان 
  چارهی ب امیبعدم ت یاول پسر خودتو به کشتن داد یبد کرد  یلیعاشقو از هم جدا کرد ارسالن خان خ 
مرگتم  یارسالن خان ول  یتو مرد  یحاالم مهسا رو کشت یرو بعدم سر حماقتات نفسو اواره کرد

 بهمازت متنفرم مرد حالم ازت  زارمیازت ب  رهیرو بگ  برامون  یکه ساخت یسرنوشت شوم  ینتونست جلو
 خوره یم
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 یینگاهم به مامانو زندا کشهی اومد چطور اومد چرا عربده م یبه خودم اومدم ک  اری عربده سام با
وحشت   شهینفسم قطع م  کنمیرد نگاهشونو که دنبال م زننیتوصورتشون م کشنوی م غیکه ج وفتهیم

داره   اریچشماش مشخص شده و سام یدیسف  زنهیسمت مهسا *" نفس نفس م برمیم  ورشیزده 
 برگردونه  نفسشو کنهیم یسع

 

  یسر دارمیبرم زی پارچ ابو از رو م  کنموی که به سمت اشپز خونه پرواز م گردهیچطور برم رومین  دونمینم
افتمو   یکنارش م  گردهیو نفسش برم  بلعهیجا م  کیهوا رو  کنمیم  یپارچو روش خال  رمویسمتش م

*" حق نداره بهش   چیاره اون مال منه ه کشمی جونشو به اغوش م یجسم ب هیبدون توجه به بق
 الیاره من دان زارمیبه عشقم بزنه نم  فشویکث یدستا  زارمینم  زنمی م شیدست بزنه وگرنه خودمو ات

 یشدم عاشق مشتا یعصب شهی خط بکشم عاشق دختر هم  ویکه قسم خوردم دور عشقو عاشق یمن
  نیا کنمی شدم اره اعتراف م  طنتاشی ش وونهیخندهاش شدم د ابینا یشدم مست صدا شی خون

کس   چ یدختر دارمو تابه حال به ه نیکه به ا یعشق کنمی اعتراف م کنمیباره تجربه م نی حسو اول
 اون وونهید وونمینداشتم من د

 

 یگاه ومدیفرود م نمیمشتش بود که روس یگاه کرد یگذاشته بودو هق هق م نمیس یرو سرشو
دم  شدوی قلبم فشرده م سوختی اشکاش م یس یاز خ نم یس شدیبود که تومشتش مچاله م  رهنمیپ
انداختو از   یی پر نفرت به دا یماهان سمتم اومد از بغلم جداش کرد رو دست بلندش کرد نگاه زدمینم

اره ازتو   نی:)بالخره کار خودتونو کرددیشدم که سام داد کش رهی خ شی خال یرفت به جا  پله ها باال
آدمه اره اون  ای دخترتون عرش یبه زندگ نیدیکش  شیات نجوریا شهیانتضار نداشتم زن داداش باورم نم

  یک ی خوامی من نم یش یادم نم یول  دایببخش یایداداش تو سر عقل نم  یآدمه که مهسا رو بهش سپرد
 یخوایم  دمیدار د یجنازه داداشمو رو  ویجنازه عل  یگه رو از دست بدم فقط ده سالم بود وقتید

  نیخودش درد داشت خودش پربود چرا باهاش ا  چارهی اره اون ب یدچار کن یمهسارم به سرنوشت عل
 (  یبزن  ششیات ینجوریچطور دلت اومد ا دیفهم ی م ویخوش بخت یتازه داشت معن یکارو کرد
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  یکیسام رو کرد سمت بابا وگفت:)اراد خوب گوش کن تو نشو  زدی بودو حرف نم  نییاسرش پ  ییدا
به   ش یبابا ات  ینزاشت ویسادیپشت پسرودخترت وا ری مثل ش شیمثل داداش من چندسال پ

 هینزار زندگ  یمهسا که گذشت تموم شد ول سایطفل معصوما وا نیبکشه حاال هم پشت ا شونیزندگ
  ی حاال که پدرش پدر ری بالو پرشو بگ ری ز ارویاحساس ماهانو دن  یدونیخودت خوب م ننماهانم نابود ک 

 کنو نزار دلش بشکنه(   ینکرد واسش تو پدر

 

مهسا گذشت به   یچ یعنی یشد  یبردمو داد زدم:)روان  ورشیرو سرم سمتش  شدیاوار م حرفاش
 بود کل احساساتت  نیهم یکرد یپشت برادر زادتو خال یراحت  نیهم

 

  زارمینم ی ول کشمی بعدم خودمو م  ایشده اول عرش  زارمی نم  ای من جنازه مهسارم رو دوش عرش زارمینم
 ( زارممممممیبه مهسا بخوره نم   ایدست عرش

 

 رون یشده بود از خونه زدم ب رهیحاجو واج بهم خ  ییدا

 

 فضا برام دشوارشده بود  نیا تحمل

 

سر زدم تهشم خسته و ناتوان   لویا دادگاهو وک چقدر راه رفتم از چند نفر پرسو جو کردم چندت دونمینم
 دمیدرخونه کش یپاهامو تا جلو

 

 بر سرم شده یخاک هیخدا نکنه   ایوحشت زده زنگو فشردم  دنیکل کش کوی بلند موز یصدا با
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کاش همونجا   یکه ا دمییبالخره دربازشد با وحشت طول باغو دو نکهیتا ا  فشردمیتند زنگو م تند
  امیت هیتو عروس فهممی حاال م دمید یصحنه ها رو نم  نیا ی ول  شدیاز روم رد م نی ماش  هی ابونی وسط خ
نگاهم  دنیکشی کل م دنو یرقصینبود همشون جمع بودن م  میکه تازه عروس نی ا دیکشیم  یمهسا چ

کز کرده بود قدم اولو   یکرده بودو گوشه ا اهیسرتاپا س یی نه مامان بود نه مهساو ماهان،زندا  دیچرخ
:)جمع  دمیسرم باخشم پسشون زدم سمت ظبط رفتمو خاموشش کردم داد کش  ختنیداخل گذاشتم ر

 (ی مسخرشو راه انداخت ییچه وضعشه دا نیبندوبساتتونو ا نیا دیکن

 

 ییداغ شد داکلم  زدیکه مهسا روصدا م  ایعرش  یصدا دنیبا شن  دمیشن یطبقه باال رو م یصداها االن
  نا یا ینیب ی :)چه خبرته مگه نمدیدستموتاگوشه سالن کش  دویباخشم سمتم اومدکه قبلش بابا بهم رس

 ( یکن یم  یزیچرا ابرو ر نجانیا

 

 ندارن بگو گورشونوگم کنن( یواسم ارزش   یجماعت کول  نیا یزی:)هه ابرو ر

 

  کویپس،داداش موز نیشدیدرچما  ایخاله بابا ساکت شد:)عروس خانم هنوز اماده نشده عرش  یصدا با
 ( یچراقطع کرد

 

در اتاق مهسا   یجلو  دنشیبردم سمت پله ها با د  ورشی دست بابارو پس زدمو  هیبه چ یچ  دمینفهم
  ی:)هودیپرتش کردم وسط راهرو داد کش دمویکش قشوی دیخون به مغزم دو  اتشی چرند دنیباشن 
 ( یکن ی کارمی چ یوحش

 

 هیسا یحت  لیجدوابادته اسم شکل شما ی:)وحشد یچی نثارش کردم که ازدرد به خودش پ یلگد
 ( زنمی خطت م ایوگرنه خودم از دن ی زنیمهسارم از ذهنت خط م
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 گرفت:)مهسا زن.....(  قموی بلندشد

 

شد پرتش کردم اونورو سمت اتاق مهسا رفتم   یمشتم تو دهنش خون روصورتش جار بافروداومدن
 رو مخم بود چندتا تقه به در زدم:)مهسا بازکن منم( کی بلندموز یصدا

 

درو   یکه وارداتاق شدم سر نی در بازشد هم یال دمی تودرو شن  دیکل  دنیچرخ یصدا دینکش یطول
محابا   یبلندش که دورشو احاطه کرده بود ب  یموها دنیترسش قلبم گرفت باد نیبسته قفل کرد ازا

گوشش زمزمه  ریشد ز دهینوازش وار روسرش کشدستم  دیلرزیتو بغلم م دمشیبه اغوش کش
 خرس کوچولو(  یلرزیکردم:)چرام

 

  شکونمیدرو م رونیب یاین گهید ن یم میبابا گفت تا ن خوامی گفت:)نزار بهم دست بزنه من نم بابغض
 ( اد یبدم م   ایشه من از عرش  کینزار بهم نزد الیدان

 

رو دستام بلندش کردمو سمت    شدیبود که توبغلم جا م  زیاونقدر ر دمیهام کش هیتنشو به ر عطر
تختش رفتم روتخت گذاشتمش سرشو رو پام گذاشتو دستمو محکم گرفت:)نرو تنهام نزار ماهانو به  

 (الیدان ترسمیکردن توروخدا تو تنهام نزار من م  رون ی کردن سامم ب شیزور بردن تو اتاق زندون 

 

تاقت خم شدمو   یزار بزنم ب  شی ناتوان  نیازا ای دونتمی م یک یبسوزم که با ماهان   نیاز ا دونستمینم
مهر کردم گناه نبود اون عشق من بود به قلبم محرم بود موهاشو نوازش کردم بدون توجه   شویشونیپ

دست بزنه   مناز رو جنازم رد بشن که بزارم اون*" به وروجک  دیپشت در گفتم:)با  ایعرش یبه تقالها
به جز من بهت دست بزنه اول  یاگه هرکس  یگشوت فرو کن تو مال منخوب تو   گمیم یزیچ هیمهسا 

 شد(  رفهمی ش زنمیم  شیاونوبعدم خودموات
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 یتو بعلم:)با اون چشا دمشیبلندش کردمو کش  کردیخشگلش گنگو متعجب نگام م  یچشما
بگم عاشقتم  دیبا  ایاعترافم واضح بود  شمیم وونهید یگیبهم نم ی زنیزل م ینطوریا تیی جادو

 جغجغه( 

 

  یپا نوبزارم یا خواستیناخداگاه خنده رولبم اومد دلم م  دیبهم چسب یکردو جور  یفی لرزش خف بدنش
سک سکش گرفت چونشو گرفتموباال اوردم صورتش سرخ بودو   هوی*" که  ستین  لیم  یاونم ب نکهیا

  نکهیت دراتاق از فکراپش یادایازفر زیفارق بودم ازهمه چ ختیری روصورتش م ل ی اشک بود که مثل س
گوشش گفتم:)بسپارش به  ریکردو خنده رو لبم اورد ز  یمخف  نمیدخترک روبه روم *" که سرشو توس 

اشکارو حروم اون   نیازادت کنم توفقط قول بده ا یاز بنداون لعنت دمیمن فکرهمه جاشو کردم قول م
 ( ینکن  ایعوض

 

 (الیهق هق گفت:)دان  با

 

 :)جونه دلم(

 

 (نمش یبب زارنینم گهیازم گرفتن د نوی:)اردد ینال

 

 نترس( یزیتامن هستم ازچ میزندگ   شششی:)ه

 

 از صبح(  یخورد  یزیسک سکش گفتم :)چ یباصدا
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 نگام کرد:)گشنمه( مظلوم

 

 نخورده  یچی از صبح ه رمی بم  یاله دیکشی از کودک درونش دست نم طمی شرا نی به خنده بازشد توا لبم

 

 《بعد دوروز》

 

  یصدا رونی که فرستاده بودنو از پنجره انداختم ب یصورت رنگ باختش گرفتمو لباس عروس از  نگاهمو
سمت اتاق بابا رفتم درو باز کردم چندتا   رونی از اتاق زدم ب یهق هقش کل خونه رو برداشته بود عصب
بزنه   خوادی م  افتی مجنون چرا ق یزد:)چته اقا  یلبخند مچهیورقه جلوش بود سر بلند کردو نگام کرد ن 

 ( ه یگر ریز

 

بابا توروخدا بگو   یکرد کار یدستام گرفتم:)براش لباس عروس فرستادن چ نینشستمو سرمو ب کنارش
 هست( یراه هی

 

وکالت نامه رو بده مهسا بگو   نیا کنمی پوشه گذاشت جلوم:)من دارم تمام تالشمو م هیشد  بلند
اردالن خوابه  یتوشه امشب ساعت دوصبح وقت شیک  تیامضاع کنه و وکالت تام بهم بده دوتا بل 

 فرودگاه ماهانو مهسا رو  شونیبریم

 

مهساستو اردالن به ماهان  دیکارشون تهد نیاول ادی ب شی دور باشن چون تا بحث طالق پ نجایاز ا دیبا
  دهیاون بگن اراد فرستادمون همه کاراشونو انجام م  شیتو پروندهاست برن پ نفر  هیبگو اسمو ادرس 

چ کس  یکارتاشونو عوض کنن حق ندارن با ه میمدت تلفوناشونو خاموش کنن بعدم س هیفقط تا 
طالق   یتا وقت نیهمه فکر کنن اب شدن رفتن تو زم دیخود تو ارتباط داشته باشن با یحت
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به   زیهمه چ شهیدختر نه ساله جرم محسوب م هینباش عقد  یچ ینشن نگران ه یمهسارونگرفتم افتاب 
 نفع ماست( 

 

 چطور جبران کنم ( ونتمیشدمو بابا رو بغل کردم :)نوکرتم بابا مد بلند

 

وع  ن هیخودش  اریدر ن یباز وونهیتو شاد باش د خوادی جبران نم  وونهیخنده ازخودش جدام کرد:)د با
  نیرو از خونه سام بردار بر ایدن  یکرد ی بچه ها رو که راه شاالیکرده ا دایسام خونه پ یجبرانه راست

 ( ست یکه مادرت حالش خوب ن یدون یم نیبخر لشویوسا

 

 :)چشم بابا جون من برم سراغ ماهان( 

 

  یبود عصب  به در زدمو وارد شدم لبه بالکن نشسته یرو برداشتمو سمت اتاق ماهان رفتم تقه ا پوشه
 داره(  ازی اونم حاال که خواهرت بهت ن یخودتو به کشتن بد یخوای گفتم:)م

 

 یبه روزخودت اورد یسمتم چشماش کاسه خون بود اخ داداش چ دیچرخ  یسر

 

گنگ بهم   ی ا قهیکردم چند دق فی بابا رو براش تعر یگوشع اتاق نشستم بدون مقدمه حرفا یتلخند با
 تو اتاقو اومد سمتم بغلش کردم با بغض گفت:)به قران نوکرتم برادر زن( دیپر هویبود   رهیخ

 

 بدم(  وونهید هیبچه پر رو من هنوز قبول نکردم خواهرمو به  یبه کمرش زدم:)ا یضربه محکم  باخنده
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پس دور مهسا رو خط بکش   هینطوریابروشو انداخت باال:)اع ا هیازم جداشدو  دیباال کش دماغشو
 بق( شوهر خواهر سا

 

اماده  رمیدوش بگ هیمن  یزن ی:)باشه بابا چرا م ییتو دستشو دیبردم سمتش که چپ  ورشیخنده  با
 شم(

 

 (شدمیگندت مسموم م یداشتم از بو گهی:)چه عجب د

 

عصر بود از تو   شی به ساعت انداختم ش  ینگاه رونیتوجه به حرفم ابو باز کرد با خنده رفتم ب بدون
 نخورده  یچی غذا برداشتمو بردم اتاقش از صبح ه ینیس هیاشپزخونه 

 

 حتما خوابه یق یاروم موس یجز صدا  دمینشن ییصدا  یدر زدم ول چندبار

 

  زیرو رو م  ینی مسخ شدم س ییچشم چرخوندم که با صدا  دهیترس  دمشیتو اتاق ند یباز کردم وقت درو
مهشرش بود  یشدمو فقط صدا  خیسرجام م  دنشیگذاشتم و رد صدا رو تا تو بالکن دنبال کردم با د

 گرفت :)انگار از همون روزاست حالو هوام رنگ توعه یکه روحو روانمو به باز

 

 دلتنگ توعه کوچه

 

 تورو داره  یگرفته دوبارع هوا  دلم
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 قراره  یب دنتید یواسه ا سمیخ یچشما

 

 بر از دل من که ندارهراه دورم خ نیا

 

 واسه قلبم  خوامی نشونه م هیندارم  اروم

 

 بندم ی نم لی دخ یزینشونه واسه چ  نیا جز

 

 تورو داره  یدل تنهام دوباره هوا نیا

 

 گال  یشهرتو و بو یهوا

 

 اتاقم مثل خواب یتو دهیچ یپ

 

 دونه یم یاخه جز تو دردمو ک  کنهی م یب یغر یبدجور داره

 

 تورو داره  یگرفته دوبارع هوا  دلم

 

 قراره یب  دنتیواسه د سمیخ یچشما
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 راه دورم خبر از دل من که نداره نیا

 

 واسه قلبم  خوامی نشونه م هیندارم  ارم

 

 بندم ی نم لیدخ یزی نشونه واسه چ نیجزا

 

 تورو داره(  یدل تنهام دوباره هوا نیا

 

  شکنهیجلو برم غرورم م دونستمی م هیصورتم از چ   یسیخ  دونستمیاز دستش افتاد م تاریهق هق گ با
 ارومش کنم   خوامی االن فقط م یول

 

عطرش   گهید دمشیدینم گهیاز امشب د دمشیلرزون سمتش رفتمو از پشت به اغوش کش یپاها با
نکن دورت   هی:)گرد یصدام از بغض لرز  کردی م میچند سال زجه زدناش روان  دی چندماه شا دینبود شا

 توله(  یکردی رو نم  ویداشت یمهشر یصدا  نیبگردم همچ

 

دادو اشکاش بود که صورتشو قاب گرفته بود چرخوندمش سمت خودم که  هیتک  نمی به س سرشو
 نگام نکن مگه من دل ندارم( ینجوریزدم:)ا یتلخند  کردی زده نگام م رت یبنداومدو ح  شیگر

 

 (یا وونهیگفت:)تو د هیگر ونیشدو هق هقش اوج گرفت م زونی از گردنم او هوی
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 ترم نکن(  وونهینکن د هیگر گهیتو بسه د وونهیخودم فشردمش:)اره د به

 

خون  دنیبا د  دمیاز گردنم متعجب دستمو کنار گردنم کش  یزیشدن چ یفاصله گرفت با حس جار ازم
 دنیاز زخم نبود اومدم از مهسا بخوام نگاه کنه که با د  یرد یول  دمیمتعجب باز دست به گردنم کش

دستشو باال گرفتم  دیدستش عضالتم منقبض شد سرم به دوران افتادو خشم بود که به صورتم دو
 ( وونهههههه ید یکرد ی:)چه غلط دمیکش ادی فر دیچکیخون ازش م 

 

 یزد نیچشممو گرفته بود :)با ا  یبود خون جلو نیافتاد که رو زم یغ ینگام به ت دیعقب کش دهیترس
منم  غهیاگه به ت ستی هنر ن دنیکش  غیخوب نگاه کن ت   نیبب نیاره بب  یخودتو داغون کرد نیاره با ا

 ( کشمیم

 

نکن   ی:)هعدیاز دستم کش غویسمتم اومد به زور ت دویکش یغیج دمیبار رو بازوم تا مچ دستم کش سه
 ( کشممممممممینم گهید شعوریتمومش کن ب  الیغلط کردم دان یبسه نکش روان  الیدان

 

رو   هیاول یجعبه کمک ها دیتو اتاق دستمو پشت سرش کش دییدو  دیچکیم  نیکه رو زم بود خون
 اوردو درشو باز کرد مچ دستشو گرفتم:)اول دست خودت( 

 

اول خودت   گمیم یرو تخت نشوندمش:)وقت دمویسرشو تکون داد جعبه رو از دستش کش هیگر با
 خودمو( زارم یزنده نم یغلطا بکن   نیازا گهیبار د هیخدا  ه یحرف نزن به خداوند

 

 《مهسا》
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سخت بود برام نگام که به  دنمی نفس کش ینداشتم حت یچ یبه ه یل یزور چند لقمه غذا خوردم م به
نگاهمو به جنگل نگاش دوختم هزاران حرف توش بود   رفتی م یاهیچشمام س وفتادیدستش م

 شه ش ی زیچ خواستیدارم فقط دلم نم یچه حس دونستم یخارقالده بود نم  کردینگاهش ذوبم م

 

شده بود سرمو رو    نیچشمام سنگ هیاز شدت گر رفتیم یک ی اتاقم روبه تار شدویم کیکم کم تار هوا
موهام تاب   یروزا برام امنو ارامش بخش بود اغوششه دستش ال نیکه ا ییپاش گذاشتم تنها جا

 خاموش کرد  اهمویس یایکه خواب دن  دینکش یطول  خوردیم

 

چندبار پلک زدم تا چشمام   کردیم تمیاذ خوردویصورتم پلک زدم نور به چشمام م  یرو  یحس نوازش با
تو    دمیدور بدنم بازشد حاال فهمنفر بودم،*" که دستاش  هیبه نور عادت کرد رو تختم نبودم تو اغوش 

 وابجونم بالخر ازخ یسرخوشانه ماهان کنار گوشم متعجب سربلند کردم:)ا یبا صدا نمیماش
 ( میزندگ  یدارشدیب  یزمستون

 

 ( نجا یدورگه گفتم:)چه خبره ا یینگاش کردمو باصدا جیگ

 

 ( زونه یم  مونیگاله زنان گفت:)عروس فرار الیسرعت گرفتو دان نیماش  هوی

 

 رونیب میشدن اصال چطور ازخونه زد  ناخلیا یفرار سعرو 

 

 (یبد ح یتوض  شهی:)ماهان چه خبره م کردیجاده رو روشن م   نیبودو نورماش  کیتار کیتار رونیب
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بود که کش اومد توحال   شمیحرفاش حس کردم طلسم چند روزم شکست ن دنیتکون داد با شن  سر
 الیشدمو گونه دان زونیراننده او ی جلو چشمموگرفته بود سرخوشانه از صندل یخودم نبودم خوش حال 

 رخندهی خنده ماهان انگار از هپروت دراومد زد ز کیتو سکوت فرو رفت با شل  نیماش  هوی دمیبوس
اداش پسرمردمو *" بزنم  جلوخان د گهیحاال د طونیش ی*" شروع کرد به غلغلک دادنم:)ا انماه

 ( ده ینصفت کنم ورپر

 

 نکن ماهانننن(  دیول کن نکن ببخش یییکردم ازدستش فرارکنم:)ا  یسع غیباج 

 

 سادیجاوا هی یکه دان میجلو ازخنده سرخ شده بود دمیکش  ایصندل یفرارکردمو خودموازال ازدستش
 ( یسادیوا  نجاکجاستیکنجکاو گفتم:)ا دمی دینم یزیچ ی کی توتار

 

 ( ا یکنوزود ب یمنتظره خدافظ ایبه ماهان انداخت :)بروپسر دن  ینگاه

 

  ایازلحظه به دن نیارد دنیواسه د  دیکشینگاموبه روبه رو دوختم دلم پرم نیی پا دیپر عیسر ماهان
 کنه یم وونمیبارم ازش جدا نشدم حاال نبودش د هیاومدنش 

 

 دورت بگردم( کنهی م هیمن چراگر یبه خودم اومدم:)زندگ  الیدان یباصدا

 

حرکت بلندم    هیشدم که با  رهیبه صورتش خ شدیم رممکنیمحار قلبم غ زدیحرف م  ینجوریا یوقت
 فدات شم(  شدهیکردو کشوندم توبغلش:)چ
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 :)خدانکنه( 

 

  چیفدات شه به جزمن ه یمن فدات نشم کدوم پدرسگ کنه یخوبشم م کنهیم گهینشنوم د شی*" :)ه
  هیچراگر نمی من درباره تو هم حسودم هم خودخواه حاال بگو بب نوبدونیحق نداره فدات شه ا یخر
 ( یکن یم

 

 تنگه( نیخودمولوس کنم بابغض گفتم:)دلم واسه ارد کردی م یکار کردی م وونمیحرفاش د با

 

  یشیترم یخوردن ی کشی خجالت م  یدونیگفت:)م رگوشمیسراغم اومد ز یسک سکه لعنت نی*" باز ا
 (توله 

 

 وفتمیاالن پس م ایکشتن بده خدا خوادمنوبهیم نیحبس شدا نمیتوس نفس

 

سرجام نشستم که قهقهش به هوارفت   یسام تند زیام  طنتی ش یخوردو صدا  شهیکه به ش یتقه ا با
 ( یدن  هیگوجه سرخ ک نیگفت:)پس کومهسا ا یخند  شیدروبازکردوبان 

 

دادمچ دستموگرفتو گفت:)دستت  یظ ینثاربازوش کردم که خندش جاشوبه اخم غل یمشت باحرص
 ..(رتیغ  یب  یاون بابا شدهیچ

 

 :)سام درباره بابام درست حرف بزن من خوبم( دادزدم
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 نم یوونموبب ید یقراره عمو یک گهید دونمیشدمو بغلش کردم نم ادهیشده بود پ یجومتشنج 

 

 :)عمو(ن یتوماش دمیبغضم بشکنه چپ نکهیا قبل

 

 (طونیش ی خوایم ی:)جان عموچ 

 

 باش(  نیبابامامانوارد شعورمراقبیباحرص گفتم:)کوفت ب رخندهی زدز الیدان

 

 :)قربون دل مهربونت چشم گوجه(دیشد گونمو بوس خم

 

راه انداختو ظبطو   نویشدم بالخره ماهان باحال داغون اومد ماش رهی زدمو به نم نم بارون خ یلبخند
 یدادمواشکام راه خودشوگرفت:)چه بارون قشنگ هیتک شهیسرموبه ش میروشن کردهمه داغون بود

 یهنوزباورم نشده رفت  یتوهم دلت تنگ شده من هنوز باورم نشده رفت 

 

 ا ی خواب  یب نیا لی هرشب برام دل یشد

 

  ییتو ادتمیتورو من هنوزبه  یبره اون همه حرفا  ادمی  یچجور ایدلتنگ مونهیجات م  یگفتم بر بهت
 منو  یشناسیکه نم
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 ارومش نکرد  یشک یرو ه وونهیدل د نیبدون بارونش منم ا یباش  یرهراسمونیز

 

 .. ( ادیبه  یاریکه نم ییتو ادتمیمن رو با نگات من هنوزبه  یکش یچشات م  بدترقلبه

 

رو شونه هام نشست   یزیچ  میشد ادهیپ ومدیبارون م رونی ازخلصه خارجم کرد ب نیماش توقف
تنش بود کاپشنو گرفتم   شرتیکاپشنشو انداخته روشونه هام خودش ت یدن دمید دمیچرخ

 (ست ی تنت ن یزی خودت چ  ستی سمتش:)سردم ن

 

 ( نمیداد:)حرف نباشه بپوش بب  لمیتحو یاخم

 

صورتمو قاب   ی تازه نگام به دستش افتادواشکام راهشونوگرفت عصب زدیتو تنم زارم دمشیپوش کالفه
 کرد(  هیگرفت:)بازگر

 

 نکردم بارونه(  هی:)گر

 

 کردو گفت:)اهوم منم عرعر(  بغلم

 

 :)بالنصبت( 
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 یادا یماهان ازم جداشد رفت بغلش کردوگفت:)اگه بخوا یبه خودش فشردم باسرفه مصلحت   باخنده
 ( دمیروشوهرم  ایدن  یاریارودرب ی رتیغ

 

 مهسارو(  نی:)به همچن ماهان

 

 جمع کرد(  یگرفته بود ازهم جداشدن نگاهم به چمدونا افتاد:)چمدون منوک خندم

 

 گفت:)من( طنتیباش  الیدان

 

 خاک توسرم رفت سرکمدمن ابرو واست نموندمهسا  دمیگز لب

 

نگاهش سربلندکردم نگاهش پربود   ینیباسنگ میداد لی چمدوناروتحو میسمت فرودگاه رفت ییتا سه
 حفظ غرور کرده بود  یکنه ول هی گر خوادیم زدکهیدادم

 

 روبغل کردن :)داداش مراقب مهسا باش(  گهیسمتش رفت همد ماهان

 

 :)مهساجونمه داداش(ماهان

 

 منتظر بود من برم جلو  دیروم پروازو عالم کردن شا دینگاهش چرخ  جداشدن
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که دوست   وونهیزد:)دوتاد شمیصداش ات دیاشکمو ماهان دستمو کش نهی نب   نییپا سرموانداختم
 غرورداشتن(  گهیواسه همد یداشتن همو ول

 

لحظه زدبه سرم غرورموکنار   نیاخر دیهاش کش  هیبغلش کردم باولع عطرتنموبه ر دمویاوردم چرخ کم
 هق هق گفتم:)دوست دارم(  نیگذاشتمو ب

 

 《الیدان》

 

 المی کردن باهاش توخ یبه زندگ اشیعادت کردم اره به نبودش به رومن  یبدون اون سخته ول  یزندگ
  نیتر نیر ی لحظه هامه کلمه دوست دارم اونم از زبون اون ش یایحرفش رو نی عادت کردم هنوزم اخر

  اون یوقت  یتومشتم بود ول  اینکردم انگار دن کنموی وقت حال اون لحظمو درک نم چیممکنه ه یایرو
  یرهنی پ رهنشیپ  دنییکار هرشبم شده بو ختنیبلند شد انگار خروارمن خاک روم ر  یلعنت یمایهواپ

توله خرس   رهی گیکمدش خندم م یاداوریکه اون روز موقع جمع کردن ساکش برداشتم هنوزم با 
 شلخته من

 

 کشهیداد مامان طبق معمول سوهان به مغزم م یصدا  زنمیجام غلط م  یتو

 

 درسته(  یتوهم گاوش لسی:)توکنمی داخل با حرص نگاش م پرهی م ایدنو  شهیبدون درزدن باز م دراتاق

 

 (میخواهر شدهیتو جام نشستم:)چ شی گر یصدا دنیخودشو انداخت تو بغلم باشن دویمحکم کوب درو
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کنم   ز یدوست ندارم اتاقمو تم ریگ  ریگ  ریمنو حرص نده همش گ نقدریبه مامانت بگو ا یزد:)دان   غیج
 (گه یبسه د  نیاه خستم کرد رمیدوست ندارم دوش بگ رونیدوست ندارم برم ب 

 

  رفتیسه بارحموم م یکه روز یکرده بود دختر وسواس ریدرجه تعق 180 ایدن کردمی دهن باز نگاش م با
 حال افتاده نی به ا شدینم دایاشغال پ یتو اتاقش سرسوزن 

 

 مگه نه(  یاروم بسوزد پدر عاشق میاروم خواهر شی:)ه دمیسرشو بوس دمویخند تلخ

 

 ( یبلندشو نوازش کردم با بغض گفت:)ازشون خبر ندار یبهم نگا کرد موها مظلومانه

 

شده زودرنج شده  یماهان رفته عصب یحالشو از وقت  دمیفهمی اونم حال منوداشت م دمیکش یاه
مامانم واسه  دونمیتو اتاقش ممدام توخودشه وکز کرده  رهی گیم شیحرف مامان گر ن یباکوچک تر

 ماجراها  نیکاش تموم شه ا دهیم ری نگرانشه بهش گ نکهیا

 

غم  یحاال کم زانو میخبر باش یخودشون بهتره ازشون ب  تی امن یمنتظرش نگاه کردم:)برا یچشما به
 (ومده یبغل کن بابا هنوز ن 

 

 اردالن اومد دنبالش باز رفتن(  ییدا یاومد ول یخواب بود ی:)وقت

 

مهسا رو تو دست   رهنیپ  دمیبه ساعت انداختم هشت بود بلند شدمو دست اونم کش ینگاه
 بهتر نبود(  یداشت یعطرشو بر م ن،یگرف:)حاال چرا ا
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روتن   یروتنش باشه برام لذت بخشه وقت یموقوف عطرش فقط وقت  ی:)فضول دمیازدستش کش رهنویپ
 نداره(  یعطرا فرق هیبرام بابق  سیاون ن

 

 می حرف بلند شد باهم از اتاق خارج شد  ینگام کردو بعدم ب رهی خ  رهیخ

 

 ( زمیعز ی:)چطوردمی*" گونشو بوس کردینگا م  ونیداشت تلوز مامان

 

 چطور باشم(  دیخونه من با زامی دل عز ی:)وقتد یبه صورتم کش یدست

 

 باز(  شدهینشستم:)چ کنارش

 

  نی اگع مهسارو ند کردیم دشونیامروز راه مهتابو اردالنو بسته بود تهد  رتیغ یب   یای:)اون عرشمامان
خدا بگم   یاردالن از ترس رفته مامور گرفته واسه خونش ارامش داداشمو گرفتع لعنت کشمیم نویارد
 کردنت(  تی با بچه ترب نیم یکنه س کارتیچ

 

  زی:)همه چای عرش کشمتیمامان حفظ ضاهر کنم خودم م یکردم جلو یبست سع خی تو رگام  خون
 ( رن یمامانم بزار طالق مهسارو بگ شهیدرست م

 

 (گه ید گردنیبرم  یدوماه شده هنوز طالقشو نگرفتن ک یگفت:)پس ک یعصب ایدن
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 تن زدم  شرتمویقرار ازجا بلند شدم سو یسوال بودم ب نی دنبال جواب ا خودمم

 

 :)کجا پسرم( مامان

 

 اردالن( یی:)خونه دا

 

کامل باز بود از سرو   اطیدرپارک کردم درح یجلو  نویرفتم ماش ییبرداشتمو سمت خونه دا ویفرار چیسو
  سوزهیم  ییخونست دلم به حال زندا نیهرروز ا تیوضع  نیدعواست ا دیفهم شدیداخل م یصدا

 چارهی ب  نیطفلک ارد

 

مثل ابر   نیارد کردی م دیرو تهد  ییگرفته بودو دا نوی ارد وونیاون ح سادمی چهارچوب در وا یتو
 با حرف ارومش کنه  کردی م یحال رو مبل بود بابا سع یب یی زندا  کردویم هیبهارگر

 

  نینثار پهلوش کردم دستاش شل شدو با داد رو زم  یشدم و ضربه محکم  کی اروم بهش نزد ازپشت
نکبت   نیگرفتمو برش گردوندم سمت خودم:)بب  قشویپناه برد  ییبه اغوش دا  هیبا گر  نینشست ارد

 وفتهیخونه ب نیرو ا تمیسا گهیبار د  هیواسه از دست دادن ندارم  یزیمن چ زم یکن خونتو برن  یکار
 بخون سگ فهم شدددددددد( فاتحتو

 

زنان    غیج  ییزندا دمیدرو محکم کوب  اطی دهنشو بازکنه تو دهنش زدمو پرتش کردم تو ح نکهیا قبل
 پسرم(  یصورتمو قاب گرفت:)خوب   هیسمتم اومدو با گر
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 ( ست ین میزیخوبم چ  ییاش زندا:)اروم ب

 

مدت فشار   نیا ادی سرش ب ییبال دمیترسیانداختع بودو کز کرده بود گوشه مبل م نییسرشو پا ییدا
پدرشو   ت ی خواهراشو وص خواستیازدواج بده م نیمجبور بود تن به ا دونستمیروش بود م یادیز

 حفظ کنه دخترشو از دست داد

 

مهسا   شهیمثل اولش م  زی،همه چ شهیلرزونش گذاشتم:)تموم م یپاش نشستمو سرمو رو زانوها جلو
 وقت بده(  کمیفقط  گردهیبرم

 

من حال خوب مهسارو به   یلطف درحقمون کرد  یلیجان شرمندتم خ الیرو سرم نشست:)دان دستش
 کردم(  تتونیچندوقتم عذ نیاگه با رفتار ا دی بودم ببخش ونیتومد

 

 نگو(  ینجوریدشمنت شرمنده ا ییدا هیچه حرف نی:)اع ا

 

 (بخشه ی:)مهسا منونم ییدا

 

 داره(  یچه دل پاک یداداشم هنوز دخترتو نشناخت  بخشهی جلواومد دست گذاشت روشونش:)م  بابا

 

 ( میدادگاهو ببر نیفقط کمک کن ا دهیمهسا همون روز خانوادشو بخش یی:)دا
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 (  شهیعقد باطل م نیتو ا تیبده بارضا تی رضا  اوی :)اردالن ببابا 

 

 ( ه ی:)باشه دادگاه ک ییدا

 

 :)فردا( بابا 

 

 من برم اتاق مهسا(  شهیگفتم:)م ییجام بلندشدم روبه زندا از

 

 شد :)برو پسرم(  رهی روم خ نگاها

 

تو دماغم با تمام وجود عطرشو استشمام   دیچی هارو تند باال رفتم دراتاقو که باز کردم عطرش پ پله
 دم یتاقت رو تختش افتادمو بالشتشو بو کش یب  کردم

 

:)توهم دلت دیافتاد دماغشو باال کش نیارد سینگاهم تونگاه خ دمیضربه به شونم خورد چرخ  چندتا
 واسه ماه تنگ چوده(

 

 ( گلده یبلنم گهیبغلم:)ماه د دیپر هی نشستمو دستامو براش باز کردم باگر روتخت

 

 ( کنه ینم  هیمردکه گر یکنیم هی چرا گر زمی عز گردهیراه گلوموبست:)برم بغض
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 ( یتونیم  هی:)پس خودت چال د

 

که غرورم اجازه   یدختر من من   یبه سرم اورد یبود چ سی اره خ دمیبه صورتم دست کش متعجب
:)من مرد دم یکش یهام شده مضحکه خاصو عام اه هیدردمو بروز بدم گر یحت  یکس  یجلو دادینم
 برم(   کردمیعشقمو ول نم شیجان نامردم اگه مرد بودم پنج سال پ نیارد تمسین

 

در   ویکس هی که گ هیاون تونهینم هیکه گ  سین یتو چشام دوخت:)ماه دوفته ملد اون شوییایدر یچشما
 ( اله ینم

 

 فهمهیم  شتریبچه از ده تا ادم بزرگ ب  نیکه ا یوا یوا

 

تلفنم از خودم جداش کردم شماره نگار بود جواب دادم:)بله خانم   یغرق بوسه کردم با صدا صورتشو
 (یمحمد

 

 ازمهسانشد(  یاستاد خبر دی:)خوبنگار

 

 :)نه متعصفانه ( 

 

 واسه ظبط حاضره (  ومی:)استاد بابا گفتن استدنگار
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 اونجام(  گهید قهی دق ستی من تاب  نیکه خبرداد ی:)مرس 

 

 خدانگهدار(  کنمی :)خاهش منگار

 

 ( یبل  یخوایگفت:)م  نی قطع کردم ارد ویگوش

 

 :)اره وروجک( 

 

 بابام(  شی پ یبل ی:)منومنییپا  سرشوانداخت

 

 گفتم:)بابات(  متعجب

 

 ( امی :)اهوم بابات

 

 اخ به بختت پسر  دونستیشدم پس م قیصورتش دق  بع

 

 ببرتت باشه(  ادیب  ایمامان مهتاب بمون تابگم عمه دن شی:)پنیی کردمو رفتم پا بغلش
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زدم گفتم بره دنبالش  ازنگیتوراه به دن ومیکردموراه افتادم سمت استاد  یداد خدافظ  سرتکون
 شهیهردوشون عوض م یحالوهوا

 

 《مهسا》

 

 ( رم یبگ  یتونیدراوردم:)اگه م ستادموزبونموبراشیخنده لبه بالکن ا با

 

 (نیی اپایندارم ب  تیزده گفت:)باشه کار  وحشت

 

 :)بگوبه جون تو( 

 

 (وونه ید  نییاپای:)به جون توب 

 

 ( یخنده باحرص گفت:)روان ری بغلم کرد زدم ز دهیترس نییپا دمیپر

 

زنگ خورد متعجب به شماره ناشناس   میگوش دمیدیم لمیداشتم ف ونیزدمو برگشتم جلوتلوز یا قهقه
 که شماره منونداره ینگا کردم عجب کس 

 

 :)همراه مهساخانم( د یچی پ ی توگوش یدختر یدادم صدا جواب
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 :)بله شما( 

 

 ( یشیمهسا خانم تواالن توک  میبزن دحرفی:)با

 

 ( زنمیحرف م  ی:)من دارم باک

 

 :)همسرسابق عشقت فاطمه( 

 

 ( امی:)کجاب نجام یا دیداکردازکجافهمیزنگ بزنه چطورشمارموپ  من دبهیکردم فاطمه اون چرابا هنگ

 

 ( فرستمی :)ادرس م

 

 ( نمت ی بی م ی:)اوک

 

قراروگذاشتم اصال چرادارم   نیباکدوم عقل ا  دونمینم دادمیانداختم مضطرب پاموتکون م ورومبلیگوش
 مهسا یهوف ردداد رمیم

 

 ا ی :دنکاور 
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 رون ی واماده اومدم ب دهیشدمو رفتم تو اتاقم لباس پوش بلند

 

 ( ه یخبر ی:)شالو کاله کرد ماهان

 

 (ی هوا بخورم داداش کمی  رمیزدم:)م  یلبخند رمی بگ  یالل مون کردیم بمی ترق یچه حس  دونمینم

 

 ( شه یتموم م امونی بدبخت شاالی:)امروز دادگاه استاد یروم ا روبه

 

 ( یدادا فعال با شهیمحل  زینگران نباش همه چ شاالی:)ا

 

 :)مراقب خودت باش( ماهان

 

 :)چشم(

 

 که ادرسشو فرستاده بود رفتم یشاپ   یبرداشتمو سمت کاف نگیاز پارک  نویماش

 

طرفم مالقات با فاطمه   هیطرف دادگاه از هیداشتم از  یب یاسترس عج  دمیبالخره رس  کیتراف یکل بعد
 شم یم یدارم روان 
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 هیچع شکل  دونمیکنم من که نم داشیپ خوامیشدم چشم چرخوندم اه حاال چطور م  یکاف وارد

 

 ( د یگردیم  یشده خانم دنبال کس یزیاز گارسونا سمتم اومد:)چ یکی

 

 :)بله دنبال خانم فاطمه...(

 

اومده باشه   ادشی یزیچ هینگام کردو بعد انگار  کمی لعنت بهت مهسا ؛گارسونه  هیچ شیلیفام اه
 باال(   دییگفتن که مهمون دارن بفرما نجانیصاحب ا شونیا یگفت:)اها خانم محمد 

 

 خر پوله مونیباز موند نه بابا دخ دهنم

 

 درک  به

 

درو باز    یزن  دییبه در زد و بعد بفرما یاتاق رفت ضربه ا هیسر گارسونه رفتم طبقه باال سمت  پشت
 کرد:)خانم فکر کنم مهمونتون اومدن(

 

 تو(  ارشی:)ب
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شد با سست شدن زانوهام وحشت   یسمت اتاق برداشتم و ورودم به اتاق مساو یکنار رفت قدم مرد
لعنت   نییپا  دمییتو پاهام جمع کردمو دو رومویزده عقب رفتم که از جا بلند شدو سمتم اومد تمام ن 

 بهت فاطمه 

 

 حرف بزنم مهساااا( خوامیندارم مهسا فقط م تی به خدا کار سایروخدا وا:)مهسا مهسا تو

 

 ( یپسش زدم:)ولم کن عوض یمشتش شد عصب ریاس دستم

 

  یدادگاهو تو برد نیندارم ا تیبه جون مامانم کار  یتو بگ یباشه قبول هرچ  میزد:)اره من عوض داد
 ( ره ی بردشو جشن بگ یل با خوش حا الیدان زارم ی حاال که باختم نم نجامیا نیواسه هم

 

 ( ه یشدم :)منظورت چ رهی صورت داغونش خ به

 

به حرفاش گوش بده بعدم   اویبهت بگم لطفا ب دمیخودم د فهیکه وظ  الهیدرباره دان قیحقا یسر هی:)
 نداشته باشم(  تی کار خورمی برو قسم م

 

 ( یقسم خورد ای گفتم:)عرش زشدهی ر یباچشما

 

 ( می:)چشم بر
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به   کردینگام م  یدادمو همراهش رفتم باال تازه نگاهم به فاطمه افتاد با لبخند معنا دار سرتکون
 ( د ینی اشاره کرد:)بش  یصندل

 

  لیم یبه سمت جلو خم شد:)خوب چ  دیکنارم سرتاپامو با نگاهش کاو امیروش نشستم عرش روبه
 مهسا جونم( یدار

 

 لطفا برو سر اصل مطلب(  یچی :)ه

 

دوخت انگار تو خاطراتش غرق   ی دادو نگاشو به نقطه نامعلوم  هیتک یبه صندلخنده سرتکون داد  با
 ....هی دمشیبار د نیزمستون بود واسه اول ادمهیشد :)خوب 

 

گرفت پول   دشیناد شدینم کردی م بشینخبه که بااون سن کم کل استادا رو تو ج  هیعجوبه بود،  هی
 نقص   یادم کاملو ب هیمخ  افهی ق پیت

 

تازه   هیبود سمت اون رفتم اون  گهید یکی  شیدلم پ نکهیشدم با ا  کیخواهرش بهش نزد لهیوس به
کم   یخوبش سراغش اومدم ول از یراحت اوالش فقط واسه امت یلیکار خام بود راحت تو دامم افتاد خ

  یپارو  خواست یعشقش تو قلبم جوونه زد اون روزا م   میمحرم شد نکهیکم تو قلبم جا باز کرد بعد ا
بود   فتیش  مارستانیروزا مطب شبا ب کردی روزاهم کار م کردیمطب زده بود شبا کار م  سهیوا خودش

وقت   چی که عشق اول ه یکن یاومد سراغم فک کنم تو درک م  میتنها بودم اون شب دوست پسر قبل 
  موخود نینبود واسه هم  لیم یقلبم نسبت به اون ب یدوست داشتم ول الویدرسته دان شهیفراموش نم 
شده بود بعد   والیمهربون ه الیازش کتک خوردم اون دان یاون شب کل  دیمارو د یاتفاق  الیباختم دان

فک   الویدان بخشمیوقت نم  چیه دی که کارم به کاوره کش یی شدم تاجا  سیپار یابونا یاون شب اواره خ 
تا حدمرگ   ماغبود چندنفرو فرستاد سر یا نهینه اون ک یاون شب انتقامشو گرفت ول  یکردم با کتکا
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حس   یتکون بخورم ب تونستمیچشمامو باز کردم نم یخوب شدم وقت  یکتک خوردم رفتم تو کما وقت
برگشتم خونه پدرم از داداشم کتک  دمیسرم د یخونه بودم به خودم که اومدم اونوباال هیبودم تو

  دیبه من رس  شییرااوردم اون مرد پارسال مرد و دا ایساله شدم بچمو به دن70مرد هیخوردم بعدم زن 
پدر بزرگ شه   یاونم حق داره پدرشو بشناسه نزاربچم ب  ی بچه رو بزرگ کردم ول   نیا ییمن تا االن تنها

بچه   کنهیکه ثابت م یان ا یجواب تست د نیمدرکم دارم ا یبرو حت الیدان یاز زندگ  کنمی خاهش م
شرط   هیگفت به  دیبچه رو د یوقت  رونیپرتم کرد ب  یرفتم سراغش ول رانیا ادیب  نکهیقبل ا الهیاز دان

تورونجات    خوامیم یهمسر دومم من به خاطربچم قبول کردم ول  شهیگفت توم کنمی باهات ازدواج م
 (یدار یبهتر یتوبکش کنارتو هنوز فرصتا میهردومون تباه ش  نکهیبدم قبل ا

 

رد به خس خس افتادم نفسم باال  گلومو فش یزیو تار شد سرم به دوران افتادو چ رهی برام ت ایدن
شکستم بد  واریتو د دمیکوب وانی دهنم گرفت با خشم ل یجلو یاب وانیل  دهیترس ای عرش ومدینم

 اخ دیکش یم  ریشکستم قلبم ت 

 

هام به هم   کهیت گهیشکستم که د یجور وانیل نیشکستم درست مثل ا یبه روزم اورد یچ الیدان اخ
که برام   یال یبادان شناختمیکه م یال یکنم دان سهیمقا تونستمینم دیگنج یتو باورم نم شدیوصل نم

 ی لیخ ینامرد  یل یافتاد خ زی ساختن نگاهم بع برگه روم

 

 بلند شدم تلو تلو خوران اتاقو ترک کردم:)مهسا(   ازجام

 

 ( ای:)خفه شوووووو فقط خفه شو عرش دمیکش عربده

 

سرمو رو فرمون  شکستینوم یسرد ماش یهق هقم بود که فضا دمیخودمو کش ن یتاکنارماش  یسخت به
فاطمه مثل ناقوص مرگ   یحرفا  شدیکردم حرفاش تو سرم اکو م هیگذاشتم و به حال خودم خون گر
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درد  دی باری درد داشت قلبم مغزم گلوم، چشمام که خون م کردی باورامو نابود م شدویرو قلبم اوارم
 ت داش

 

 اسم ماهان گلومو صاف کردم:)جانم(  دنیزنگ خورد باد میزدم که گوش  چقدر زجه دونمینم

 

 برات دارم( زی سوپرا هی ایب یخواهر ییبغض راه گلومو بست :)کجا  بازم

 

 رفتمی حال م ن یچطور با ا کردیم سی محابا صورتمو خ  یاشکام ب  یکردم لرزش صدامو کم کنم ول یسع
 نگران نباش(  امیداداشم م امیخونه:)م 

 

 مهسا(  یگفت:)خوب  نگران

 

 :)خوبم( 

 

روشن کردمو پامو رو پدال گاز فشردم    نویپرت کردم ماش  یرو صندل ویشکست با خشم گوش بغضم
چراغا   ره یگیوقتا حسم م ی:)بعضشکافت یسرعتم سرسام اور دل جاده رو م  دو یچی تو فضا پ کیموز

 خاموش خوب دستام سرده دوباره

 

سرش   زایچ نیدلم گرفته ا دهیتهش رس گهیحسو حال خوندن د رهیگیم می گر ییوقتا تنها یبعض
 شهینم
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 ی ریبگ خوامی غرورم شکستههه دستامو نم دینیبب  خوامی اشکامو نم دینکن نگام

 

 ی نی بب خوام ینم  ینجوریحالو روز منه ا شهیکه شاد بود هم یهمون ادم من

 

 رحمه  یروزا ب نیمن تنهام چقدر ا فهمهیم  گارمیتنهام فقط س من

 

 فهمه ینم یاصال حوصلع ندارم من تنهام چرا کس اااااه

 

 وقتا  یبعض  رهیگیبغضم م یوقتا بدجور یبعض

 

 .... یگرونیسهم د یعنی  یمال من نباش  یوقت

 

 ی نواونیا شی پ یعنی...یمن نباش  شی پ یوقت

 

 وار یبه شونه د هیتک  رهیگیکه دلم م یوقت

 

 گار یس شی جز ات ی کس فهمهینم  یدرد پر

 

 پاها له شدم هربار  ریز  اموشکستنیدن یوقت
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 خدانگهدار  رم ی توبرو خدانگهدار من م کردی زمزمه م  رلبیز

 

 زنم یخودمم م دیوقتا غ یبه سرم بعض  زنهی م ییوقتا تنها یبعض

 

 شترمیب  هیکنا هیوقتا از  ی منو دلم مث تو شاد بود بعض  نینب ینجوریا

 

 شکنمیاشاره م هی وقتا با یبعض  ارمیپرغمه سرمو باال نم چشام

 

 وونهیمن مردم همون ادم د دونعی نم ینوکس یمردم ا من

 

 .........( ینیب ینم رهی دلش شکسته دارع م یروز  هیکه تورودوست داشت  یادم همون

 

تار بود درد تامغزو استخونم رسوخ  دمیخارج شدم د  المی خ یای که سرمو شکافت از دن یا باضربه
 شهی م شهیدوباره بشکنه م زنهینم گهیکه د یقلب شهینه درد سرم درد قلب شکستم مگه م کردیم

 ها یعذابم بد نقدریا ادیباتوام آخدا چطور دلت م ادیخدااااااااااا چطور دلت م

 

هواله بدنش کردمو باهق   یمشت دمیکش  غیبه کنده درخت خورده بود ج  نیشدم ماش ادهیپ  نیماش از
 نیلحظه توا هی.... نتونستم احساس ارامشو هیشوخ  نیا گمیافتادم همش باخودم م نی هق رو زم

که از صدتا مرگ   یاریسرم م یی شروع شده بال  امیتموم شد خوش گمیجهنم حسش کنم هروقت م
 کنم  یبزار مثل ادم زندگ ای بکشم  ای اااااای لعنت ستیانصاف ن  نیبدتره ا
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نگاه   دیکردم چشمه اشکم خشک هیاز بس گر  دمیکش نیجسم خستمو توماش رفتی م یک یروبه تار هوا
 مطلق  هیحس  یبرام مهم نبود ب یچیه گهیسردموبه جاده دوختمو دور زدم سمت خونه د

 

 لطفا(   گاریپاکت س هی:)   سادمیوا یسوپر کنار

 

 خانم سرتون( دینگام کرد:)خوب متعجب  فروشنده

 

پس چرا من   ومدیسوپر مارکت نگاهم که به خودم افتاد وحشت کردم سرم هنوز خون م شهیازش
 کردم ی دردشو حس نم

 

 به همتون  لعنت

 

کنار لبم گذاشتم  گارویهمراچسب زخم گرفتم چسبو رو زخمم زدم خون روصورتمو پاک کردم س  گارویس
 ماهان خود دارباشم یبتونم جلو  دیتاشا

 

تودرچرخوندمو قدم اولو داخل گذاشتم که صورتم سوخت عربده ماهان روسرم خراب  چویسو
 شبه االن باتوام(12یصبح رفت11هان ساعت  ی بود یشد:)کدوم گور

 

 داشتم متوجه گزر زمان نشدم( ییتنها ازبهی سردموبه چشماش دوختم :)حالم خوب نبود ن نگاه
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 دستم نگرانت بودم( بشکنه  زمیعز خوامیبغلم کرد:)معذرت م  یبانگران 

 

به   ارهیرومبل نشوندمورفت برام غذا ب ارهیروم ب خوادبهی مشخص بود نم  ینگران ترش کرد ول سکوتم
 ام یشدمو غرق شدم توبدبخت   رهیخ یوی صفحه خاموش ت

 

 (ومده یوروجک هنوز از خونه دوستش ن نیمثل برق گرفته ها صاف نشستم:)داداش ا ییباصدا

 

 ( زی زد:)سوپراتوسالنو داد دییدو ماهان

 

بودو   شی شونیروپ   سشیخ یشد موها  یته وجودم خال یزیچ  دنشیسرچرخوندم باد دیبر نفسم
 حوله کج رو سرش 

 

 هی:)دلم واست دادم یحرکت به تپش قلبش گوش م یب  ربودم ی بازوهاش اس ن یخودم که اومدم ب  به
 زره شده بود دورت بگردم(

 

کمرم ازفشار   سوختیم نمیقفسه س ومدیبه پوزخند کش اومدو اشک بود که روصورتم فرود م لبم
 دروغاش خورد بود 

 

تهران   میگردیبرم یمال خودم شد گهید یطالق گرفت  یاب یق میگفت:)دادگاهو برد دیسکوتمود یوقت
 تموم شد(  گهید میکن ی بعدم عقدم
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 ال یتموم شد چه خوش خ  هه

 

 استراحت کنم(  رمیگفتم:)من خستم م یازاد کردمو با لحن سردازحسار بازوهاش  خودمو

 

اونقدر زدم که ردخون رو   کردمیم  واریزدشون به اتاقم پناه بردمو مشت بود که هواله د  رتی نگاه ح ریز
 ن یمونده بود اونقدر زدم که خراب شدم رو زم وارید

 

 به خس خس افتاد نمیکه س دمیکش گاریاونقدر س شکافتینموم یخندش مث رعد قفسه س یصدا

 

 حال رو تخت افتادم انگارامشب خوابم باچشمام قهربود  یب

 

نمونده  دنیواسه کش یگاریس گهیشدم د  رهی دادمو به ظلمت شب خ هیبالکن تک  یها لهیحال به م یب
سرد   ویجسم خال  هینمونده  دنیهم واسه درد کش ییمهسا گهیواسه خوردکردن نمونده د میمشت

 زوهاش حبس ابدخورد مونده که ار

 

 اشک بودکه مهمون چشام شد  تاخودصبح

 

  نیواسه فرار از ا دمویموپوش یسوارکار یبلندشدم لباسا دادیبه ساعت انداختم پنجو نشون م ینگاه
 جهنم به استبل پناه بردم
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 《الیدان》

 

 ی حرومش کن ستیصدات ن   فیح گفتنیبچه ها و پدرنگار واسه ظبط اومدم م بازور

 

 نمی توس ایکه وارد شدم دن  نیهست هم یخبر  هی دمیداخل فهم یرگشتم خونه ازصداهابودب12ساعت 
 ( یباخت  یزد:)باخت غ ی ج  نیفرود اومدو ارد

 

 :)چه خبره( دمیکش یا ازهیخم  دمیدیجلوموبه زور م یازخستگ

 

 (یخسته ا زنهیبخواب که چشات داد م ابرویب  کننی م یباخنده گفت:)دارن باز  بابا

 

 خوابم برد  دهیتکون سراکتفا کردمو سمت اتاق رفتم سرم به بالش نرس  به

 

به ساعت انداختمومث جت   یکرد نگاه ت یاطالعاتواپد هومغزم ی به بدنم دادمو بلند شدم  یغوس کشو
 (ینکرد  دارمی:)مامان بابا رفت چرابرونن یب  دمیپر

 

 ( گه یروبهت م جهی نت یدادزد:)رفت گفت توهم نر ازاشپزخونه
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مارم مضطرب  یگفت:)اه بسه دن  یعصب  ایخونه رو به ناله انداختم دن یهاست باقدمام پارکتا ساعت
 ( یکرد

 

 ( میبرد دیدادزدم:)بگ یی باباو دا دنیزنگ خونه پرواز کردم سمت درو بازش کردم باد با

 

 گفت:)چشمت روشن(  باباباخنده

 

 یبغل کردم دورخودم چرخوندم صدا نویسردادمو ارد یاشک توچشام جمع شد قهقه ا  یشاد  ازشدت
 خندشون خونه رو پر کرده بود

 

 ( یمامان گفت:)کجانهارنخورد رونی اومدم ب دمویبود سمت اتاق رفتم تند تند لباس پوش رپاهامی ازیدن

 

 ( ارمیعروستوب رمی:)نوش جون م

 

 گرفتم تیواسه امروز بل حرفاشونوبشنوم خداروشکر ازقبل  نموندم

 

 چشه خدا یعنیرفتارشه  ری فکرم درگ دنشیهمون لحظه د از

 

 کرد ی نگاهش منجمدم م یسرد ادیلحظه خواب به چشمم نم هی

 



 ن یخون  یمشت ها

217 
 

  دمویمهساس تند از جا پر نکهیبود با فکر ا  دهیدر خونه نگام به ماهان افتاد که کنارم خواب یصدا با
سمتش پا تند کردم:)داداش من   یویکاغذ رو ت  دنیبه خونه انداختم با د یکل  یاتاقو ترک کردم نگاه

 ( امی تا قبل نهار م یاسب سوار رمیم

 

  شیزیچ هیدختر خوب  هیچ یساعتو نگاه کردم پنج صبح اسب سوار گهیبار د هیباال انداختمو  ییابرو
 دختر  نیهست ا

 

 (   یخوابیخرس گنده چقد م گهیکردم:)اه بلند شو د دارشیماهانو به زور ب  شیپ رعتم

 

 ( میوفتیبشه مگه ظهر راه نم  یاول صبح بلند شم چ یگیم یدورگه گفت:)چ ییصدا با

 

 کجا رفته(  یدونیم یاسب سوار رمیگفته م رونیداد زدم:)مهسا زده ب یعصب

 

اون تا ظهر   یموقع مسخرم کرد نیشده اونم ا داریمهسا ب  یمثل جت تو جاش نشست :)چ  هوی
 (ه ی چ یخوابه اسب سوار

 

رفتاراش دارم   دنیبا د شبیجهنم برم دنبالش از د نی کجاس ا گمینرو م  ورتمهی:)ماهان رو مخ من 
 (شمیم وونهید

 

  بتیتا شب غ  یکه اونجور روزید  زمی :)چت شده عز زنهی لب با خودش حرف م  ریو ز شهیبلند م نگران
 خدا( یوا  یدیخواب یرفت  یزد بعدم که اونجور
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 زد(   بشی غ روزید هیمنظورت چ نمیبب سای:)وا

 

 گنگ نگام کرد:)هان( برگشت

 

 ادرسو بده(  گمی:)اه بسه ماهان م

 

 رون ی گرفتمو زدم ب نشویماش چیادرسو سو دم یپوش شرتمویتن زدمو سو نمو یشروار ج تند

 

دنبال مهسا چشم  زدمویمحوته بزرگ که پر از اسبو ادم بود قدم م عی دمیربه رس   هیبودو  کینزد
بلندش شدم که تو دست باد بع   ی گشتن با اسب از کنارم رد شد محو موها یچرخوندم بالخره بعد کل

  دینکش یطول کنعیم یانگار سال هاست سوارکار کردیپرواز دراومده بود چنان ماهرانه اسبو کنترل م
به صورت بق   یکنارش رفتم لبخند بشیاخماش توهم رفت نگران از رفتار عج  ستادویا دنمیکه با د

 رو(   بایهستم ز یچ ونیاخمتتونو مد نیبانو ا دیکننده بود رهی کردش زدمو دستمو سمتش گرفتم:)خ

 

 دختر نیخدا چشه ا ا ینگام کرد  رغضبیاخم کردو مثل م بدتر

 

اومدو سمت اسطبل رفت دنبالش پاتند کردم:)مهسا جان   نییتوجه به دستم از اسب پا بدون
 چته( یبگ  یخواینم

 

 (یدهنم باز موند:)مهسا جانو مرگ مغز دمویشن  یلب گفت ول ریز
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 ( یخانوم  یخسته شد یزود نیگفت:)به هم ییسمتمون اومدو با خوش رو یمرد

 

 ی گفت خانوم  یچ جان

 

  ایبعض یزد:)خسته نشدم مهراد جان با مزاحمتا  ینم متورم مهسا لبخندمشت شدو رگ کرد دستام
 به کامم تلخ شد(  یاسب سوار

 

 نهیبعد لبخنداش واسه ا زنهی مزاحمت من کامشو تلخ کردم با من به زور حرف م جانننن

 

جرعت داره کام   یکرد:)اوه بله ک یبه خون نشسته دستشو گرفتم مرده خنده کوتاه یچشما با
 (ی دیاز خودت بوده که حسابشو نرس یپرانسسو تلخ کنه حتما کوتاه

 

دستشو دنبال   نیخشمگ  کردمی م شیک ی واریبا د زدیحرف م گهیکلمه د هیاز حرص فشردم  دستشو
 ( یبه من دست زد  یول کن دستمو با چه جرعت یوحش یبلند شد:)هو ادشیکه فر دمیخودم کش

 

که تو باهاش   ینه انگار واقعا عقلشو از دست داده برگشتم سمتشو داد زدم:)با همون جرعت  ههه
اون معلوم هست چته باتوام   نوی اخموتخمات واسه منه خندهات واسه ا یکن یخوشو بش م   یاونجور

رفتارم   نی عوض شده که مصبب ا یدوماه چ نیتو ا م یفقط چزوند چته از لحظه اومدنم با رفتارات
 (اااااااامهس
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  اری)خفه شو اسم منو به زبون نداد؛یرو سرم خراب شدو لرزش صداش نشون از حال بدش م عربدش
 مهسا مرد مهسا مرددددددددد( یدیفهم

 

  گهیبار د هیعه خفههههه یدی:)خفه شو فهمدمیاز دست دادموبا پشت دست تو دهنش کوب کنترلمو
 ( اد یسگم باال ب یتا اون رو  اریاسم مرگو ب

 

مهابا    یب  دیکش شی قلبمو ات  یزیانگار چ خوردی م زیسرخش ل  یگونه ها یاشکاش که رو  دنید با
کنترلمو از دست دادم غلط کردم به  دیدستم بشکنه دستم خورد بشه بلخش یتو بغلم:)وا  دمشیکش
  تی خیاون نگاه  ادیازم بدت م  نقدریکه ا شدهیدورت بگردم چ شدهیشدم اخه چ  وونهیلحظه د هیخدا 
 ( ی کنیمجازاتم م یکردم که دار کاری چ برتمی جنون م مرز تا 

 

  ومدویفرود م  نمی به وجودم رخنه کرد مشتاش تو س ی ب یشد ترس عج  لیهقش که به زجه تبد هق
داغونه  نقدریتموم شد چرا ا زیبه خودم فشردمش بغض راه گلومو بست حاال کع همه چ دیکش یم  غیج
 چرا

 

 ( کنمی بعد باهام حرف بزن وگرنه دق م  یکن ول یگوشش زمزمه کردم:)بزن خودتو خال ریز

 

 :)ازت متنفرم( دیرو شونم افتادو نال  سرش

 

 (ه یکردم مگه جز دوست داشتن گناهم چ  کاری :)چرا چ
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 قهار( گری:)هه برو بابا، باز

 

 ( زمیکردم عز کار ی خودم جداش کردمو صورتشو قاب دستام کردم:)من چ از

 

 ( رونی برو ب می:)از زندگدیصورتم غر تو

 

 ایدن هی زدم دور شد و منو با  رت ینگاه ح  ری تو وجودم شکست ز  یزیشل شد حس کردم چ دستام
 واب تنها گذاشت ج یسوال ب

 

زده گفت:)چته  رتیدهنش باز موندو ح  دنمیخورده برگشتم خونه ماهان درو برام باز کرد با د شکست
 به منم بگه چه خبره مهسا چش بود( یکی پسر 

 

 به منم بگو(  یدیوارد شدم زمزمه کردم:)اگه فهم نیی کنارو با سر پا زدمش

 

 صدام گرفته بود:)مهسا(   سوختیته گلوم م یزی رو مبل افتادم چ کردی نگام م متعجب

 

 (یگرفته ا نقدرینشست :)چرا ا  کنارم

 

 ( مینپرس امادع شو بر یزی:)چ
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 مجازاتم نی چرا مصبب ا یاتاق مهسا شد چرا واسه چ رهی درهم رفت سمت اتاقش نگاهم خ یاخما با

 

 《مهسا》

 

  نیدنبالم قبل اومدنش درو قفل کردمو سرخوردم رو زم د ییماهان دو دمیرفتم تو اتاقو درو کوب  یعصب
  ادیگلدونو پرت کردم وسط اتاق ماهان پشت در دادو فر غیبغض داغون بودم با ج  تی حرص عصبان

 اونقدر که خسته شدو رفت  کردیم

 

 هههههه خورهههه یحالم ازتون بهم م  خورهی بهم م یزندگ   نیحالم ازا خستم

 

بغضمو غورت   دمیها کش شهی سرم به دوران افتاد خودمو تا کنار ش  خوردیها تاب م شهیرو ش نگام
تو گلوخفه   میهفت گر شیدو سه چهار پنج خون ش ک ی دمیرو رودستم کش شهیوار ش وانهیداده د

نگاهم تاب  سوختیچشام م  دیکشی م ری نداشتم قلبم ت یشد درد یرو پارکتا جار  دویشد خون پاش
 رو رودستم متوقف کرد:)بازکن مهسا(   شهیدر حرکت ش یصدا  یزدم ول  یخورد رو رگم لبخند مسخره ا

 

  ی کنی :)بازمزد یبلندشدو به درمشت م ادشیازجنس مرگ فر یاز جنس درد سکوت  یکردم سکوت  سکوت
 ( یبشکونم باتوام لعنت ادروی

 

 بروکنار(   ی:)اروم باش دنماهان

 

 کنه بازکنننن(  بگو دروباز رمی :)نم
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 به پوزخند باز شد نگرانه دستش رو بشه ههه لبم

 

هوا متوقف شد  نوی سمت در رفتم بازش کردم دستش تو زم دمیچیشدم شالمو دور دستم پ بلند
گلوش   بی شد س  خینگران سرتاپامو برنداز کرد رو دستم م هویمتوقف شد  ییو جا دینگاهش چرخ

شد انداختم تواتاق قبل ورود ماهان درو بست نگاهش به خون نشست مچ دستمو که  نییباالو پا 
حرکت شالواز دور دستم باز کرد دستش دور مچم ول شدو به صورت   هیبا  دینفسم بر شگرفت از درد

سوخت کنار درسر خورد  شیلینگا کردم به خودم که اومدم صورتم از س دشی خشک شده ورنگ پر
 کرد یم هیمغرور چرا گر  الیدان کردی م هیگر یشدم که صورتشو پوشونده بود چرا واسه چ ییاشکا رهیخ

 

 زدم  غی حواس ج یب   دویکه از درد پام نفسم بر رفتمی عقب م عقب

 

و هوا معلق شدم   نیرو زم  هویپام افتاد چشمامو رو هم فشردم که  ریز شهی ش یها کهی به ت نگام
خم شدو گذاشتم رو تخت که قطره اشکش رو گونم  کرد ینکا به صورتم نم  دمیمو رو دستاش دخود
اشکا   نیبا ا ینکن لعنت  هیاشکام لجوجانه راهشو گرفت گر یتا هق هقم بلند نشه ول دمیلب گز دیچک

 یییییییییی لعنت یبچه دار ه ینکن خودتو تو تبرعه

 

 ااااااااااایلعنت شمیم وونهیفاطمه جنگل خون شده نگاهش من دارم د یحرفا ادیهقهقم بلند شد  بازم

 

  کردویناله م زدیگوشم حرف م ری تو حسار بازوهاش غفلم کرد نجوا کنان ز دویحس کنارم دراز کش  یب
به   کنهیبه زور تهملت م  یحس کن  یعنیدرد  ییمهسا  یچ  یعنیدرد  یدونی:)مبردیمنو تامرز جنون م

  یاز ک گوبهش بنده بگو توروخدا ب  تی که زندگ یاون  یبودن تو زندگ  یاضاف یعنی د در دهیزور جوابتو م
  ییجا هیشدم بگو اون حرفت تو فرودگاه واسه دل خوش کردن من نبود بگو هنوز  یاضاف تیتو زندگ 
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منو   ایب  یزن ی م بیچرا به خودت اس یکنیتو اون دل پاکت دارم بگو و راحتم کن بگو چرا مجازاتم م
تامرز   یکنی هق هق م ینجورینزن دورت بگردم ا بیفقط به خودت اس گمیکن اخ نم کمی ت کهی بزن ت

همون که به حرفات   الیبهم بگو چته حرف بزن باهام مهسا منم همون دان گردم یبر م رموی جنون م
 همون که دق دقش اروم کردنت بود( دادیگوش م

 

من   یول گزرمیچطور ازش م دونستمیزش دل بکنم نمچطور قراره ا دونستمینم شهیم  یچ دونستمینم
گناه   یتا اون بچه ب گزرمیباشه م  ششیپدرش پ نهی بچه که حق داره پدرشو بب  هیمجبورم واسه خاطر 
 خوش بخت شه  مهی عشق زندگ یای که حاصل گوه کار

 

سکن  برام م شهیکه هم ییاالن جا  یساعته ارامش ندارمو خوابم حروم شده ول24روهم گذاشتم  چشم
بار   هی خوامیم ستمیمگه من ادم ن قسیهمش چند دق  هیبوده چشمام خمار خواب شده اشکالش چ

 بار  نیارامشو بچشم واسه اخر نیبار طعم ا نیاخر نویواسه اول

 

 بغلش وول خوردم  یبچه گربه زخم خورده تو هی مثل

 

 پشت دست اشکاشو پاک کردم  با

 

 مهسا!؟؟(  می:)من الش 

 

 ( الی دان یستی:)ن
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 کثافط (  یعوض یمن الش یتوبگ ی:)باشه باشه هرچ 

 

 ساکت( شی ه ادی:)من خوابم م

 

 کرد یخوابو مهمون چشام م  سکوت

 

 . یییییییییخعل  یباحال   یلیشدم؛ به خدا نوکرتم خ یساختمو چ  یبودمو چ ی چ ی نوکرتم زندگ ههه

 

شدم غروب جمعه بوداسمون رنگ خون گرفته بود  رهی سرم گذاشتمو به سقف اسمون خ ریز دستمو
هفته گذشته  کیهنوز فقط  قمیباتالق عم هیوسط  کنمی من خونه،حس م نی اسمونم دلش ع  دیشا
دندونمه من چطور   ریز  نیریهنوز عطر تنش هنوز طعم اون خواب ش کنهیم وونمیداره د امیتاب یب  یول
 ارم یتحمل کنم چطور بسازمو نشکنم چطور کم ن خوامیم

 

 نیانداختم:)ا رونیب  المیخ یا یاز دن  یکس یبازم گلومو فشرده بود تو حال خودم نبودم صدا بغض
 ( خنده یم دیند  یول زنهیدلتنگه زار م  بیعج یغروب وحش 

 

شست  زدو کنارم ن یسام انداختم تلخند نیچمنا نگاهمو توچهره غمگ یاشکم سر خورد رو قطره
که کوه  یکارو باخودتون نکن گناه داره مرد نیشدو اشکمو پاک کرد:)ا دهیدستش رو گونم کش

 منطق بردار( یب  هیلجباز نی دختر دست ازا یداغون کرد دادویتکونش نم
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شدم از جاش بلند   رهیخ  یبه پوزخند کج شد سرمو به جهت مخالف چرخوندمو به نقطه نامعلون لبم
بزار   یرینگ میتنها تصم  نهیا خوامیکه ازت م  یزیتتها چ دونمیم یکنیدهن باز نم   یشد:)تا خودت نخوا

 ( یزنی بهم بگو چرا لجبازانه پسش م یدوس دار الویدان دونمیکمکت کنم حرف بزن باهام من م

 

لجوجانه   گفتی که م هیدرد من چ دونستیصدا سرخورد مگه اون م  یلجوجانه شکست اشکام ب بغض
 شده  ییتو وجودم چه غوغا  دونستی مگه م رمی گیم میتصم

 

مزاحمو پاک کردم خسته سمت   یبود بلندشدمو اشکا یکرد سمت خونه قدماش اشکار عصب  پاتند
حل   قشونی ماهان و لبختد عم او ی ه خورده دنگر یخونه رفتم همشون تو سالن بودن نگاهم تو دستا

 شدم یم یهرروزش روان دنیشد خداروشکر رفتن از خونه وگرنه باد

 

چشما خود    نیشدم ا رهی خ نینگران ارد یشد به چشما زونیازم او یکیسمت اتاقم کج کردم که  رامو
داله صدات    یماه ینگران گفت:)خوب وفتهیزدمو دستمو دور بدنش حلقه کردم ن  ی ارامشن لبخند تلخ

 (ید یچال جواب نم تونهیم

 

 ( دم یشدم:)جونم نشن رهی به ماهان خ گنگ

 

 فدات شم( یخوب  شمونیپ  نیبش  ای:)گفتم ب  اوردی به روش نم یول  زدیتو چشاش موج م ینگران

 

  دونمیبابا انداختم نم نیی به سر پا ینگاه ینتبغض لع نیتا نشکنه ا دادمیاب دهنمو غورت م مدام
  یازکاراش شرمندشت ول دونستمیشدن م  بهی مثل قبل سمتش برم انگار همه برام غر تونمیچرا هنوز نم 

 کار دارم(  رونی ب  رمی منم از وجود خودم شرمندم :)داداش م
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 ن ییگذاشتمش پا  دمویبوس نویگونه ارد کردی نگام م یسوال

 

جلوم   شی دست خون  دیخورد و به بالکن رس زیرو بدنم ل یغایاوردم نگاهم رو رد ت  رونی ب رهنمویپ
  کردمیم  ینشستمو از حرصو درد مشتامو تو پارکتا خال  نیمنعکس شد اشکام راهشو گرفت رو زم 

 خوره یخداااااااا حالم از خودم بهم م

 

  کیکم کم داشت تار هوا رونیحال رو سرم انداختمو اومدم ب   یتن زدم شالمو ب  مویمشک یمانتو
 (یدیم نتوی ماش چیرو به ماهان گفتم:)داداش سو شدیم

 

 خرابه(  یمتعجب گفت:)مگ دن سام

 

  چویبق کرده سو دویکش  یقیواسه مهسا مرد ماهان نفس عم یهق هقم بلند نشه نه دن دمیگز لب
 پامو گرفتو شروع کرد به بهونه گرفتن:)ماه منم ببل تولو خدا ببل لفطا تولو خدا( نیارد هویداد 

 

 شدع( ک یهوا داره تار یترس یم  ییبابا  شیبرم بهشت زهرا پ خوامیم  زمی نشستم:)عز کنارش

 

  دمینتلس یبابا  ش یمنو بلد پ ایعمه دن یاون موقع تو نبود تلسمینم  گیگفت:)د نوییانداخت پا  سرشو
 لوخدا( تو  امیمن ب
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که دارم دق   امیت  ییکنم اخ کجا یری نتونستم از فرود اومدن سرم رو شونش جلو گ دمویکش یاه
 منتظرتم(   نیخب گلم برو کاپشنتو بپوش توماش  یل یغما :)خ نیبار ا ری ز کنمیم

 

 اومد یجلو در پارک کردمو منتظرش موندم سر نوی ماش رونی زدم ب نییطبقه باال با سر پا دییدو

 

مامانت   امو ی من بابات یجا خواستینثارش کردم:)دلت م ینگاه  مین میکردم هردو ساکت بود روشن
 بودن(

 

  یوقت  یدلم واس بابا تنج شد ول یتو لفت  ینگو وقت  ینجولیخشگلشو دوخت بهم اخم کرد:)ا یچشما
 ( خوامیکسو نم چیه یتو هست

 

کنار زدم سرمو روفرمون گذاشتمو هق هق کردم به زور خودشو توبغلم   نویماش دی کشی رمی ت نمیس قفسه
 (خواد ی من دلم ماه قبلو م یلوزا انقد ناالحت نیکنم چال ا کالی نتون ماه من بدون توچ هیجاکرد:)گ

 

بهم وقت   کمیشدم تورواز قلم انداختم  امی گرفتار ریببخش اونقدر درگ زمی ببخش عز خوامی:)معذرت م
 درست کنم(  وی همه چ دمیبده قول م

 

  نوروشنیبرداشتم روشن کردم دوباره ماش گاریس هیمانتوم  بیسرجاش نشست از ج  دویبوس  صورتمو
 کردم 

 

 کوچولو( هیگردش مواجه شدم:)چ ینگاش کردم که با چشما  نینگاه ارد ین یسنگ با
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 ردم:)عموسام گفته بده(اشاره ک  گارمیزده به س  رتیح

 

 بده(  یل یبده خ  زمیزدم:)اره عز  یتلخ  لبخند

 

 ( ی:)پس توچرا دار

 

 ( یفهمی م ی:)بزرگ شد

 

بغل کردمو سمت   نویکناربهشت زهرا نگه داشتم ارد دمیگالبو چندتاشخه گل خر هینگفت  یزیچ گید
 قبرش رفتم 

 

  زارمیبچه نم نیبود اخ از بخت ا  رهی افتادکه ساکت به سنگ خ نیبا گالب شستم نگاهم به ارد سنگو
 بشه مثل من

 

مدته نتونستم  هی ستمیمعرفت ن  یب  یی:)سالم اقازهیروسنگ سرد گذاشتمو گذاشتم اشکام بر  سرمو
منم دارم از   ی فرارکنم مثل توکه فرار کرد خوامیبرم م خوامی م امیهم نتونم ب یتامدت طوالن  دیو شا  امیب
کاش مثل من که بعد تو داغونم نشه  یا نمیفقط نگران ارد کنمیم  یمشکالت شونه خال نیا بار ریز

 کنم توروخدا سرزنشم نکن   یاصال سرزنشم نکن منم حق دارم زندگ

 

 تولوخدا(  میبغلم:)بل  دیپر نیروشونم نشست بلندشدم ارد یدست
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 ستمگذاشتم پشت رل نش نیتوماش  نویو راه اومده رو برگشتم ارد  بلندشدم

 

 تبلتم بزارم(  یازاهنگا یکیمظلوم نگام کرد:) نیارد

 

 .....( رهیبمونه م یخوایکه م یاون شهی وصل کرد:)هم نیدادم تبلتو به ماش سرتکون

 

گوشه  هیشد مضلوم کز کرد  کیشل  نیبه ارد نمیترمز کردم نگاه خشمگ انهیگذاشتمو وحش پاموروترمز
 رهیکه سراغتم نگ رهیم یجور هیدادمو بغضم شکست:)   هیتک یسرمو به صندل

 

 ( مه یکه بودنت تموم دل خوش یدینفهم مهیوونگینگفتم که چشات د بهت

 

 ( کلد یم هیگل  ی:)دن

 

 ( یکردم:)چ نگاش

 

 منم بولده بود (  یماه کلدی م هیگل خوندیم  نویا ویتو استد ی:)وگت
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به عشق تورفتم  گفیاون روزم ادمهیاون همع ادم  یاونم جلو کردیم هیمرد مغرور من گر کردیم هیگر
 یپس چراموند ینبود اری یبهروهوروانم:)توکه دلدار نبود دیکش یم شی اره صداش ات یتوکارخانندگ

 ( یسوزند یاخه توهم عشقوهم باورمو زد

 

 یچراموند پس یارنبودی ی:)توکه دلدار نبودیزد شی اتومنواتیبامنه من باورتو سوزندم نامرد  االن
 ی سوزوند یاخه توهم عشقو هم باورمو زد

 

چشمامو  یتو یکاش:)بفهم غما ری بگم جلومو بگ تونستمی(هه کاش م زمیجلورامو عز   ریبگ  نزاربرم
سهم من  یچطور بسازم وقت ی(اخه چطوربسازم لعنتشه یکه م یباهم هرجور میبساز ای ب زمیعز
 شه یکه م یصحبت دور لرزهی:)دلم می ستین

 

 2ی سوزوند یاخه توهم عشقوهم باورمو زد یخوب چراموند یارنبودی یدلدارنبود توکه

 

 (دابشه یتوپ  هیشب یک ی دیشا

 

من   شمیعاشق نم گهیوقت د چیخانم هست:)من اما ه ی فاط شهیدامیفرمون مشت زدم اره پ بادردبه
 شمینم اون ادم سابق گهی:)من دخوام ینومیچون منم هم نیگذاشتمش کنار(هه افر دمیعشقو بوس
 توکه.....(

 

 شو( ادهینگفتمو بردمش خونه جلودرنگه داشتم:)پ یچ ی نگاه کردم که تبلتوخاموش کرد ه نیارد به
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 ( یلیتو کجام  ی ماه ی:)امشب نامزد

 

 خراب کنم زموی عز ینامزد ستمیاونقدرنامردن گهی راس م بغضموخوردم

 

 پلن مثبت بود  هی شدیچشمام سرخ نم   هیموقع گر نکهیبه صورتم نگاه کردم ا نهییا از

 

گرفتمو رفتم تو خونه سرو صداشون از   نویزدم دست ارد نگیتو پارک  نیدرو باز کردمو ماش موتیر با
 ومد یداخل م

 

ازم جدا شدو پرواز کرد   نیزدمو قدم اولو داخل گذاشتم ارد کمی ف یاز اون لبخندا دمیکش یق یعم  نفس
 زدم:)سالم(  یبه من خم شد لبخند با کارش نگاها برگشتو  الیسمت دان

 

به لب  ی کرد رفتم سمت عمو اراد که لبخند تلخ  میاریاب   یبلند شد رفتم سمتش بغلم کردو کل عمه
  کنهی درست نم ویزیقلبت چ  دنیکش  شیاروم زمزمه کرد:)ات دویبوس  مویشونیکه پ میداشت دست داد

 دخترم( 

 

  ینیداشتم اشکوتو حسارش پنهون کنم سنگ یمن بودم که سع کردو یبود که داشت خفم م گلوم
و سامو ماهان نشسته بودن کشوندم   ایکه دن یپاهامو تا مبل  ختیری بدنمو بهم م ستمینگاهش کل س

خودمو رو مبل انواختم که نگاها برگشت روم سام دست انداخت دور شونمو کشوندم سمت   یجور
 قبرستون(  :)چندبار گفتم نصف شب نروگفت خودش اروم 
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 :)دلم پر بود( 

 

نشست بازوم تو دستش له شده  شی شونیرو پ   یظیاخم غل دویعقب کش هویبگه که   یزیشد چ خم
 حرف زدن حرامه ها(   یگفت:)عمو و برادر زاده در گوش ایبگه دن  یزیچ نکهیبود قبل ا

 

 جون(  ایدن  میزدم:)حاللش کرد یلبخند مسخره ا  دیکشی بلند بلند نفس م سام

 

 کارت دارم( ایب  قهی:)مهسا دودقاطیشد تو ح  دهیدستم تکسط سام کش هوی

 

 ( ایب یگی چرا م شیبرد یبود ماهان گف:)توکه کشوند  یآشکار عصب صداش

 

دستمو  یاریدر م یباز ی:)هووووش چه خبرته وحش  اطیپرتم کرد وسط ح بایندادو تقر تی احم
 داغو....(

 

 نیبه خون نشستش انداختم ا یناباور نگاهمو تو چشما   دیکه تو گوشم خورد برق از سرم پر یل یس با
 چرا زد  یروان

 

که با صورت سرخ   دمیبه سمت سام پرتاب شد با چشما گرد شده چرخ یمشت ادیصدام در ب نکهیا قبل
افتادو کنار لبش   نیمواجه شدم دهنم باز مونده بود سام که تعادلشو از دست داده بود رو زم  الیدان

 ( ی زنی :)چته تو چرامدیغر تیپاره شد با عصبان 
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بازم صداش بلند بود مچ دستمو گرفتو کشوندم پشت   یصداش باال نره ول   کردی م یسع الیدان
 (یبهش دست زد  یبا چه جرعت یروش دست بلند کرد یسرش:)واسه چ

 

چون   ارمی سر عقلش ب خوامیعموشمو م نکهیسام ازجاش بلند شد:)با جرعت ا ره یبگ  نارویا یک ی اخدای
هوشو  خوامیچه مرگشه م  فهممیشروع کرده نم  دنو یکش  گاریهاشو قلبش باز س  هیر  تی عبا وض

 ( شی پنج سال پ یبشه مهسا خوامی نم  یفهمیم ارمیحواسشو سر جاش ب

 

تا از فرو   دمیلب گز شدیم شتریشدن بود و هر لحظه فشارش ب یدستم تو دستاش در حال متالش  مچ
کس حق نداره   چیبکنه ه یبشه هرکار یبلند شد:)هرچ  ش ی عصب یکنم صدا یری اشکام جلو گ ختنیر

 (میاالنم برو تو منو با مهسا باهم حرف دار  کنمیروش دست بلند کنه وگرنه قلم دستشو خورد م

 

 باهاش نداشتم  ی نه من حرف نه

 

  یدردش سرسام اور سام نگاه شدو یم  شتریفشارش ب  یول رونیکردم دستمو از دستش بکشم ب  تقال
 :)سام توروخدا( دمیل کردو از کنارم رد شد نال ردو بد  نمونیب

 

سر عقلت   دیاالنم برو شا اریاسم منو ن یومدیسرعقل ن یتا وقت   اری:)اسم منو ندیسمتمو غر برگشت
 اورد( 

 

 حرف بزنم سام(   یبا کس خوامی از درد دستم بود:)من نم دیبغضم شکست شا  بالخره
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مچ دستم داشت پودر   کردیخاکستر م  سوزوندینگاش م ین ینگام کردو رفت تو خونه سنگ یعصب
 دیدستمو کش ادیتا صدام درن دمیلب گز شدیم شترمیب چی ه شدیاز فشار دستش کمتر که نم شدویم

 بدم  صی باز کردو پرتم کرد تو که فقط تونستم رنگ قرمزشو تشخ وینی درماش  نگی برد تو پارک

 

 فرار کنم  خوامیزد ههه انگار م  وینشست داخلو قفل مرکز یسر

 

 مچ کبودم شد  رهیدادمو نگاهم خ  هیتک یبه صندل سرمو

 

 لب خوندم  ری خارج شد که اشهدمو ز اطی از در ح یجور

 

بودم که   رعیخ  گذشتیکه مثل باد م یه جاده امنم الل فقط ب کردی م یرانندگ یسرسام اور باسرعت
 (شمیم ینکن که روان  هیگر ینکن لعنت هیروح از بدنم خارج شد:)گر  ادشی بافر

 

 برق گرفته ها صاف نشستمو اب دهنمو قورت دادم  مث

 

از مچ دستش  دیلزیبلندش ازدستاش که م ینه از صدا  ادشی بودم نه از سرعت ز  دهیازش ترس واقعا
 به خون نشستش  یبود وحشت کرده بودم از چشما   یچی که باندپ

 

واسه نجات جونش دستمو بلند کردمو رو دستش گذاشتم  دیلزیبدنم م ادی سرش ب ییبال هی دمیترسیم
 ( یکن ی:)اروم االن سکته مدم ینال
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پرپرشدن  کشمینم عذاب  نقدریحداقل ا ی:)بزار سکته کنم بزار سکته کنم ازدستم راحت ش د یکش عربده
 ( نمی بینامرد نم  یتو  یپاها ریله شدن غرورمو ز نمی بی عشقمو نم

 

من  یکه بچه دار یلعنت یتو ا یزدم:)من نامردم من نامردم  غی ج دادیگاز م زدو ی فرمون مشت م به
 ( یتوکه اون بالهارو سرفاطمه اورد  اینامردم 

 

خودم اون  یبودهق هقم بلندشد:)توبچه دار رهی سر برگردوندم متعجب به جلوخ ومدیدرنم صداش
 ( ویلعنت نیماش نینگه دارا  دمیبرگرو د

 

سرعتش هنوز سرسام اور بود باارامش  یفرو کش کرد ول  تشیانگار عصبان  دیکش یق یعم  نفس
  میریهم مبا هیندارم اون برگه همش جعل ی*" من بچه اهیسر اون عوض ریز  زی گفت:)پس همه چ

 نکن(  هیفقط گر ارمیصدتا شاهد م میدیم شیازما

 

 ( نویداد زدم:)نگه دارماش هیگر غویباج 

 

نکن دورت بگردم منو ببخش اروم   هیگر ششششیشدت گرفت:)ه میگرف که از دردمچم گر دستمو
 خب اروم(  یل یباش خ

 

 نگه دارررررررررر حداقل اروم تر برو(  نویماش الی:)دان

 

 شد وحشت زده نگام کرد:)مهسا نترس باشه( نیی گلوش باال و پا بیس
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 اروم برو توروخدا( چهیزدم:)جاده پره پ  هق

 

 نکن (  هیدستم بشکنه دستتو کبود کردم توروقران گر  ی*" بوسه زد:)اله دستمو

 

 زدم:)خفه شو نگه دارررررررر(   غیج

 

 د یدور سرم چرخ ایحرفش دن  با

 

لبام نقش    خوامی بغضو نم نیکنم ساکت خفه شو بزار نفس بکشم بزار خفش کنم ا یبزار زندگ سیه
ادم خسته زوار در رفته دست  ن یبره دست بردار ازا ادمیکردن  یزندگ خوامیلبخندو فراموش کنه نم 

  حسکنم تا  یزندگ امی چراتا م ختهی ادم فرو ر نیازا یخوای م یچ ی از جونم زندگ یخوایم یبردار چ 
 ی لعنت  یلعنت هیسهم من از تو چ ستمیتوعمق چاه مگه من ادم ن یکن یارامش کنارمه پرتم م کنمیم

 

 《الیدان》

 

  ویلعنت ن یدارم ا یو من سع کنهیها داره نگام م یمثل سکته ا قسیپنج دق  دیکوبیبه شدت م قلبم
 به دادم برس  کنمیم  نوینوکر  یبمونه خدا  خلوت ینجوریجاده هم نینوکرتم ا ایکنترل کنم خدا

 

نشسته بود لبخند   خیس  کردوی م هیبه صورتش انداختم مثل ابر بهار گر ینگاه مین  اوردویتاب ن دلم
 ( یزدم :)خانوم  یتلخ
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باشه اروم باش   شهینم یزیاون اشکات بشم ماه من چ یفدا ینخورد هنوز تو شکه انگار:)اله تکون
 (  کنمیمتوقف م نویماش نیمن ا

 

 ( د ی وار سر چرخوندو نگام کرد لب زد:)ت.ترمز بر ربات

 

 ( ای ب دهیترمز نبر  دمیم حی برات توض  نجایا ایبغلم ب  ای دستمو دراز کردم سمتش:)ب دمیکش یق یعم  نفس

 

مگه من بچم سرم کاله  یکنیم یرانندگ  یدار امیکجا ب  یشد   یبه چپوراست تکون داد:)تو روان سرشو
 (میری میم میبگو بگو اخرشه بگو دار یزاریم

 

سمت   نویاالن فقط اروم باش تامن مش  شهیدرست م زی نفس من همه چ یترسیم یازچ  شششی:)ه
 باره ی بارون م یسرش زدم:)دوست دارم مث وقت یرو یببرم(*" بوسه ا ییجا  یابونیب

 

  امیدن یخندی توکه م دوننیتنها ارزومه همه م یدون یدوست داره لبخند تو م ایدن  نیا یمثل من تو یک
 ارومه

 

 عشق تو مثل جونه دمیاروم اروم د وونهید یاروم به تودل بستم ا اروم

 

 اروم اروم اروم  اروم
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 عشق تو مثل جونه اروم اروم اروم ار.......( دمیاروم اروم د وونهید یاروم به تو دلبستم ا اروم

 

  دیبا هق هق بهم چسب  دویکش یغی بوق ممتددش صدامو توگلو خفه کرد مهسا ج یوصدا ونیکام  نور
لحظه بچرخمو خودمو رو   هینداشتم کنترلش از توانم خارج شد فقط تونستم تو  نیروماش   یتعادل

 ک.............................. یریمهسا بندازم تا ازش ضربه خورونش جلو گ 

 

 .....ایهفت هشت نه ده  شیدو سه چهار پنج ش کی

 

 ماه دوماه سه ماه چهار) ماه پنج ماه(  کی

 

مگه مجنون  دنیمگه ادم دلتنگ ند دنیمگه ادم عاشق ند کننی نگام م ینجوریچرا ا یپنج ماه ه اره
که چشمام خشک شه ساعت که   ستین  یاشکم حسابشون از دستم در رفته ساعت یقطرها دنیند

اون بخواد بگو  یاصال هرچ  خوامشیبهش بگو بلندشه به خدا نم ایکه نباره خدا ستین یا هیسهله ثان
چراخوبش    یکنیکارم یچ یپس اون باال نشست یییییین یبی نم  یشنوینم  ییییییییییییییییمگه کر دشهبلن
 ییییییی کن ینم  دارشیچرا ب یکنینم

 

بلند  کنمای بلندشو دق م ستمیمگه من ادم ن یهق هق سرمو رو دستش انداختم بلند شو لعنت با
 شووووو 
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  ادیتو ماهانو سام پشت سرشون دادو فر ختنیسربلند کردم چندتا پرستارو دکتر ر رونیادب یدادو فر از
شه صدام    یریجلوگ  ختنمی دادم تا از فرو ر هیتک واریبدنمو به د یبه سخت دیدی چشمام تار م کردنیم

 ( نجایخش دارو دورگه بود :)چه خبره ا

 

دستگاها  نیا زارمی نم نشیبکش  نیخوایهنوز زندس م  ایلعنت  کشهیدادزد:)خواهرمن نفس م  ماهان
 اون هنوز زندستتتتتتتت( شهیجدانم

 

دستگاها  نی به ا شی :)به قران مرده به خدا که زندگد یتر نالشدم دک رهی خ زدیکه زجه م یبه ماهان گنگ
 ( ره ی روحش اروم بگ می جداشون کن دیجسمه که با دستگاه زندست بزار هیبنده اون فقط 

 

 زد ی م یداشت چه زر  نیا زدی چرا حرف مفت م گفتیچرا چرتو پرت م گفتیداشت م یچ

 

:)خفه شووووووووو اون دهنتو دی چی پ مارستانیعربدم تو ب  واریبردم سمتشو چسبوندمش به د  ورشی
بهش   کشمتی خفه شو عشق من نمرده م  یدیمن نمرده خفه شو فهم ی*"نمرده زندگ یعوض  ریگل بگ
 ( یییییی د یبخوره فهم لیدستت به اون وسا دمیدودمانتو به بادم یش  کینزد

 

فرود اومدم  نیشدو رو زم  لی جدام کردن عربدم به هق هق تبدازش   دنمیکشی از پشت م چندنفر
 خدااااااااااااااااا

 

برام مهم نبود نه ابرو نه غرور بدون    یول  دمیشنیکه جمع شده بودنو م یپرستارا ومردم زیپچ ر پچ
 همونه نی:)اخواستمی کدومو نم چیمهسا ه
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 دهی همون خواننده جد اره

 

 استاد دانشگام هست  گنیم

 

 ( یاله  زنهی زجه م نگاچطور

 

 بلند شو   یبلندشو لعنت زنممممیزجه م کنمیطلب م یمهسامو از اون باال سر زنمی زجه م اره

 

شد  زونیاز پام او یک ی رفتنی م  رونی بودنو ب دهیشونمو گرفتو بلندم کرد دکتراعقب کش  ریز ماهان
 هی هیسرطان یمارایبدم ازب  صیتشخ   افشیاز ق چشمام تار تار بود فقط تونستم دمشیدیدرست نم 

 شرط(  هیبه   یواسه خاله دعا کنم ول دمینکن عمو من قول م هیدختربچه که با بغض گفت:)گر

 

 عمو(   ی:)چه شرط  دیاشکم رو سرش چک قطره

 

 ( یخونی :)برامون م

 

 (شد یبعد سه روز دستگاهاجدام  نیازدکتراگفت:)فقط سه روز وقت دار یکی سرتکون دادم  هیگر با

 

  یبردم که ساموماهان جلوموگرفتن پسشون زدمو سمت تختش رفتم سرمو رو ورشی سمتش
 زد یم شمیمچش ات  یدستاش گذاشتم هنوز کبود
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 :[!نیَغمگ یَدردناُک شبآ یروزآ یَسنگ  یرگآ آهویس َقلب  

 

 } دناي کل{ 

 

بوي مرگ است که مشام را پرميکنيد اينجا ارامش نيست زندگي جريان ندارد اينجا همان   اينجا
 باتالق خونين اوست که براي زره اي ارامش دستو پاميزند 

 

واژه اي براي بيان حالش نميابم گويي انگار واژها خودرا ميان غم عظيم نگاهش گم کرده اند  هيج
 اني سال ها پيرشده. شقيقه هايش گرد سفيدي گرفته ودراوج جو

 

را از روي دستان ظريف دخترک برداشته خم ميشود پيشاني کبودش رابوسع زند که مرواريد    سرش
چشمانش روي صورت گم شدع ميان سيم دخترک سر ميخورد صدايش از بغض خش دار ميشود:) 

 بلند شو بزار بهترين هديع سال تحويلم بيدارشدنت باشه( 

 

 ر پنجره اتاق ميکشد و نگاهش را به غوغاي بيرون ميدوزد هاي لرزانش را تا کنا قدم

 

را هياهوي عيد فرا گرفته نه تنها عيد بلکه خبر کنسرت عجيبه خانندع تازه کار در فضاي   شهر
بيمارستان همه را به تکاپو مي انداخت از بزرگ تا کوچک پيرو جوان حياط بيمارستان را پرکرده بودند  

 نه و خانواده خيش گذشته اندو لحظه سال تحويل را از خا
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واس   سوزهی:)نوکرتم غالمتم بهم برش گردون دلت واسه من نمنالد یو بغض الود م بردی اسمان م سربه
 (  دهیکرده تاوان اشتباهات منو پس م  یچه گناه چارهیب ن یدل پاک اون طفل معصوم بسوزه اون ارد

 

  شدیدر باز م چرخدی نگاهش م خورد یبه در م یتقه ا شدیم  شیبود که پاسخ تمام بغض ها  سکوت
دستش را شمع پر کرده و دست   کی شودیم انیدخترک در چهار چوب در نما فیوقامت ظر

 .... گرشید

 

  گنجدیدرباورش نم شودیگم م زدیم یکه حال به سرخ  یچشم  یو نگاه متعجبش در اب   کندیبلند م  سر
 نیارد ا ی  نمیبی :)خواب مکشدیو به اغوشش م   دکنیبه سمتش پرواز م  ندیبیبعد سه ماه او را سرپا م

 کوچولو بالخره از تختش دل کند( 

 

 ماه بلندم کنه(   شعی:)منتظربودم مثل هم کندی پنهان م الیدان یبازوها  انیرا م خود

 

 کند ی را نوازش م  سرش

 

انگار چند   ییگو شدیم دهینه در صورتش ونه در کالمش د  یگرد کودک گریکه د یکودک  شانیپر حال
:)تو   نشاندی بر لب م یفرستاده لبخند تلخ  شیفرشته را مهسا برا نیدارد ا نی قیسال بزرگتر شده*" 

 فرشته خانم( هیاسمت چ یکه از تخت بلندش کرد یمرس یفرشته ا

 

کم کند:)اسمم   یزره ا  شیی بای از ز تواندیان کله کچلش هم نم یحت زند ی م ینی دل نش لبخند
 داست یپارم
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جون به من   نیارد دیخوب   یلیچون خ نمی فقط دوست ندارم شمارو ناراحت بب  ستمیمن فرشته ن عمو
 بلند شه( دیشما چقدر بهش گفت  دمیتنهاتون نذاره من د گهیقول داد د

 

 من خوبم فرشته خانم(  یدون یافتد دستان کوچک دخترک را گرفتع :)تواز کجا م  یبرزمين م  زانوهايش

 

 دخترک روي گونه خيسش کشيده ميشود:) اگه بد بودين اين چشما اينقدر سرخ نبود(  دستان

 

را پایین انداخته بابغض ميگويد:) اردينو بلند کردي اونم بلند کن نفسم به نفسش بنده ولي   سرش
 د تو بتوني بيدارش کني!(بهم گوش نميدع شاي

 

 :) عمو قوي باش بريم همه منتظرنا ما براش دعا ميکنيم(

 

 ايستد و اتاق را ترک ميکند.  مي

 

 } ماهان{ 

 

 سقف اتاق خيرع بودم که دستش الي موهام فرو رفت:) نريز اين اشکارو لعنتي(  به

 

 وار براي هزارمين بار تکرار کردم:)ابجيمو ميخوام (  طوطي
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کم اوردو هق هقش اوج گرفت:) خوب ميشع بيدار ميشه ولي با نابود کردن خودت نميتوني  بار  اين
 برش گردوني مهسا خو....(

 

ميشه خوب ميشه خوب ميشه همش خوب ميشه داد زدم:) بسههههههههههه لعنتيا همش   خوب
ب  ميگيد خوب ميشه همش ميگيد بيدار ميشه مگه من بچم گولم ميزني دنيا چندماهه ميگي خو

جواب بده دنيا جواب بده چرا مهسام بلند    شهیميشه پس چرا خوب نميشه چرا بلند نم
نميشههههههههه من ميميرم من بدون ابجيم ميميرم من ابجيمو ميخوام من مهسارو ميخوام من 

 ابجيمو ميخوام مهسا مهساااااااا(

 

با هق هق رو زمين نشستم خودم که اومدم توي اغوش اراد بودمو اتاق با شيشه خورده يکي بود  به
 :)مهسام کو اراد ابجيم چرا بيدار نميشه چرا ( 

 

 و شونه هايي که ميلزريد ديگه نميخواست اروم کنن چون مهسام بيدارنميشع  سکوت

 

 اين فکربه جنون کشيده ميشدم :) ابجيم( با

 

کن به  پدرانه روسرم کشيده شد:) هيشششش بسه بسه پاشو بريم بيمارستان پاشو توکل  دستش
 خدا(

 

 عظيمي نميزاشت رد شيم دنيا يه دستمو گرفته بود سام اون يکي انگار بچه خردسالم جمعيت
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 :) پس داني کو االن بايد شروع ميکرد( 

 

سام نگاه کردم که اين حرفو زده بود اره خيلي گذشته تقريبا نيم ساعت به سال تحويل مونده  به
چشم چرخوندم گروه موسيقي حاضر بود نگاهم به پرستاراي بيمارستان افتاد که هرکدوم بسته شمعي 

 رو پخش ميکردن

 

هترين لحظتونو  اشنايي توي ميکروفن حالم دگرگون شد:) سالم خوش اومديد ممنون که ب باصداي
کنار مایید برنامه امشبو تقديم ميکنيم به ماه عزيزم که چند ماه روي تخت بيمارستانه اميد وارم با  

 دعاهاي شما خداااون روبهمون ببخشه ممنون که تشيف اوردين( 

 

هيرت بدنم خشک شدع بودو اشکام سرازير ميشد اين همون اردين کوچولو و شيطون بود که حتي   از
اتم براش سخت بود اونقدر تواين چندماه بزرگ شده که با اون جسه کوچيکش کردمو به تلفظ کلم

 حيرت انداخته ميخ شده بودم روش 

 

صداي جيغ ودست مردم نگاهمو به در ورودي بيمارستان دوختم بين جمعيت عظيمه بچه هاي   از
ه هاي خم شدش  سرطاني که با شمع هاي روشن تودستشون دورشو احاطه کرده بودن گم ميشد شون

ادمو ديوونع ميکرد توي جايگا ايستاد بچه ها دورشون گرد نشستن نگاهم به مردم افتاد که يکي  
ميکردن نورشمع فضاي شب رو روشن ميکرد صداي خستش توميکروفن پيچيد و   روشنيکي شمع 

 مردمو به هياهو انداخت خسته تراز قبل رو زمين نشستمو التماس کردم از خدا

 

 داغونه یاعصابم بدجور چارهی :) ب
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 بارونه سیتر چشمم که خ  چارهیب

 

 بهم بگه دیبا یکی امشب

 

 وونهیآدم د گهیبس کن د  آروم

 

 آرامشم باشه  تونهینم یچیه

 

 (شونه یبس که احوالم پر از

 

خيس سام افتاد باصدايي خش دار گفت:) ميرم   یزير بغلموگرفتو بلندم کرد نگاهم به چشما دستي
 پيش مهسا توهم خودتو جموجور کن( 

 

  یتونستم سر تکون بدم و خيره دانيال شم چشمه اشکش يه لحظه خشک نميشد :)امشب اله فقط
 حالم  یواسه  رمیکه بم

 

 که دارم  یواسه حال سوزهی دلم م بدجور

 

 گارم یگم شدم تو دود س ینی بب یستین
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 دائم رو تکرارم  ی  هیپشت گر هیگر من

 

 حالم یواسه   رمی که بم یاله امشب

 

 که دارم  یواسه حال سوزهی دلم م بدجور

 

 گارم یگم شدم تو دود س ینی بب یستین

 

 دائم رو تکرارم(  ی  هیپشت گر هیگر من

 

  یکن ادمیببينم نفسش باال نمياد گريش همه رو به گريه انداخته بود:) يه سر سوزن هم   ميتونستم
 به خو

 

 معرفت قلبم هر لحظه آشوبه  یب

 

 که آوارم دستاتو کم دارم حاال

 

 ذارمی م هیدوش گر یرو سر
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 بارم  کی  یبرا  دوارمیام فقط

 

 بگم دوست دارم( نمتی بب

 

 حالم یواسه   رمی که بم یجمعيت باهاش هم صداشد:)امشب اله  يهو

 

 که دارم(  یواسه حال سوزهی دلم م بدجور

 

 گارم یگم شدم تو دود س ینیبب   یستی:)ن

 

 دائم رو تکرارم  ی  هیپشت گر هیگر من

 

 .......(ام

 

برد سمت   ورشیاز دستش به شدت افتاد وحشت زده  تاریگفتو گ  زیبود که بهش به چ  اریسام
همانا   مارستانی ورودم به ب دمی انداختمو دستشو پشت سرم کش  ایبه دن ینگاه دهیترس مارستانیب
 :)مهسا( دمیعمه و مامانم تو گوشم زانوهام سست شدو نال هیگر  غویج یصدا دنیچ یپ

 

همه جا رو برداشته بود خودمو به سالن  الیدان ادیسمت اسانسور فر دیدستمو فشردو کش  ایدن
پاهامو تا کنار اتاق   یسمتش رفتو بغلش کرد به سخت ایوسط راه رو افتاده بود دن  نیرسوندم ارد
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  سوختیم نم یوسط س  یزیفرود اومدم چ نیزم یرو شدی م کاش وسط راه نفسم قطع یرسوندم که ا
 (میبابا بغلم کرد:)بابا ابج   دمیقلبم کوب یبا درد دستمو رو

 

 هق مردونش بلندشد:)تموم کرد(  هق

 

بود تموم تموم کرد   میکه تموم زندگ یمهسام کس  میتموم کرد ابج دیچ یمثل زنگ تو گوشم پ حرفش
 تموم تموم( 

 

مثل ناقوص تومغزم   الیدان یادایرفت سرم به دوران افتاد هق هقو فرقطع شد ضربان قلبم  نفسم
 تموم شد تموم کرد گذاشت رفت تنهام گذاشت تموم کرد گذاشت رفت تموم مهسا مهسااااا دیچ یپ

 

تار بود   زی همه چ دمیدیتار م  وفتادی بودو داشت م ستادهیکه لب پنجره ا الویدان دیدیم اهیس چشمام
 تموم بود !!!!!!! نجایهم یبود زندگ  رهیت  ای بوق دستگاه تو سرم نامفهوم بود تاربود دن

 

 { الی}دان

 

 جهنمو  خرمیبدون مهسا از جهنم بدتره پس م   ایدن نیگذاشتمو چشمامو بستم ا نیی پا پامو

 

م شد شدن اسمون گ  یمنفجرشدن ونوران یصدا  نیب ییاشنا غیج یکه صدا شدیداشت رها م دستم
  یبابا بلندشد لبخند ادیخودمو رها کردم که فر  ستیتوهمش ول کن ن یدم اخر نیا یهق زدم لعنت

 که..... زیهمه چ  یزدمو چشم بستم رو
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عربده زد:)دستتو به  وفتمیدستمو نگه داشته بود ن یشدم به سخت رهی به خون نشستش خ یچشما به
 نگه دار( لهیم

 

  شیندارم ول کن برم پ یکار نجایا گهی:)بابا ول کن دستمو من د زدنی م غیج  ییمامانو زندا ازاونور
 مهسام( 

 

 زد:)برگشتتتتتتت مهسا برگشت اراد پسرمو نجات بده ارادددددددد( غی ج مامان

 

 جدامون کنن اومدم عشقم اومدم  زارمینم گعیدروغ همش دروغه اره د دروغ

 

 《مهسا》

 

به   کردی م یداد مغزمو متالش  غویهق هقو ج یاصد  دیکشی م ری کل بدنم ت  کردوی م ین یسنگ پلکام
  کننیم ینجوریچرا ا نایپلکامو بهم زدم نگاهمو چرخوندم دهنم باز موند من کجام چه خبره ا یسخت

 متعجب چشم چرخوندم روشون که.....

 

دهنم مانع  یجلو  یزیچ کردینفر لب پنجره بود که داشت سقوط م هیوجودمو پر کرد  رتیح  وحشتو
زدم که  یباال برده ماسکو کنار زدم داد یتمام قوامو جمع کردم دستمو به سخت شدیحرف زدنم م

 (نششششش یری خفه بود:)بگ  غیج  هیشب شتریب
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حکم فرماشده    ینیبود روم سکوت سنگ ری انفجار گم شدو بدنم به لرزه افتاد نگاها خ یتو صدا صدام
باچشمام به پنجره اشاره   کردیگرد شده نگاهم م  یه باچشماافتاد ک یپوش دی بود نگاهم به مرد سف 

 ( اللللللللللیدان نی حس  ایعربده عمو اراد بلند شد:)  هویکردم که 

 

پوش   دیسف یکنم دورمو ادما یبتونم کار  نکهیبود قبل ا الی اشکام راهشو گرفت اون دان الیدا دان دا
توگوشم بود  غایج یفقط صدا  گرفتیم دموید یجلو  کردوی م یکار هیاحاطه کرده بود هرکدومش 

ول نکن دستمو به روح بابام برگشته  الی عمو اراد شک شدم:)ول نکن دستمو ول نکن دان یباصدا
 رو ( لهیم ر یپسرم بگ گمیبه خدا دروغ نم دیخدا دعاهاتو شن معجزست

 

اها رو کنار زدم  چطور اون دستگ  دونمیبود نم ریاس میس  یکل  نیکه جلوم بودو پس زدم بدنم ب یدکتر
فرود اومدم سه نفر هم زمان هجوم   نیبرنداشته رو زم یقدم  یچطور از رو تخت بلند شدم ول  دونمینم

 اوردن سمتم ماهان سام وبابا 

 

  یکنار گوشش به سخت  هی گر ریزد ز دموینبود ماهان به اغوش کش لی تحل  هیوقت تجز االن
 ( الی :)داندم ینال

 

چون خودم هنوز باور   یجره بردم:)صداش کن تاباور کنه زنده ارودستاش بلندم کردو سمت پن  هوی
 نکردم( 

 

منم  یاگه بر ی:)دن دم ینال م یبا ته مونده انرژ شدیم دهیروصورتم کش هیمامانو عمه با گر یدستا
 که بودم( یی همونجا گردمیبرم
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خش   یماهان چسبوندم صدا یسکوت پر کرده بود بدنم کرخت بودو حالم داغون سرمو به بازو  اتاقو
 توهمه( اسی شدم رو ی االتیدارش بلندشد:)خ 

 

 ( ییییییی باال مهسا بلندشده روان  متیبکش ریبگ لهیدستتو به م ال ی:)دان دیکش  ادیفر بابا

 

چشمامو باز نگه دارم چشم  تونستمینم گهیلحنش بخندم د اازیاز عربدش وحشت کنم  دونستمینم
شدمو تو اغوش   دهیکش رونیماهان ب یاز دستا انهیروهم بستم و به صداشون گوش دادم که وحش

 دونستمی چه خبره فقط م  دونستمینم کردیحالمو دگرگون م شیهق هق گر  یفرو رفتم صدا یکس
 دیتورو بهم بخش یبرگشت دی خدا صدامو شن  یبرگشت  یگوشم نجواکرد:)برگشت ریزتشنه اغوششم 

 ( یبرگشت

 

  ضیمر الی ازهم جدامون کرد:)اقا دان ییکه صدا دمیهام کش هیعطرتنشو به ر دی روگونه هام چک   اشکام
 (  نیدستگاها رو جدا کردند لطفا به تختشون برش گردون  یاز مرگ برگشتن بعدم اونطور

 

 ف یح  نمیصورتشو بب   تونستمیکه نم فیشدم *"حتخت گذاشته  رو

 

 《الیدان》

 

که   ییحرفا دنیبود باشن ایعرش   یرو  یتموم شه نگاهم عصب ادتاشونی تا ع ستادمیچهارچوب درا یتو
مهسارو   ییهرجا کهی با اون زن یکه اگه اون روان  رمشی تنها بگ هیبه مهسا زد مرز جنونو رفتم فقط کاف

 نبود  مارستانیاالن عشق من روتخت ب کردن یباچرتوپرت پر نم 
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تا دانشجوها اومدن   ریبگ لی حاالم که از فام کننیکل روز دور تخت مهسا رو ول نم دایپارم نویارد
 تنها باشم  میبا زندگ قهی دود زارنی نم ادتش یع

 

زدم*" لب زدم:)فدات   یقی ند عمدوختم لبخ شیبرداشته به نگاه سوال ایچشم از عرش  ینگاه ین یسنگ با
 شم(

 

به سام نگا کردم:)مرگ   ی محکم به کمرم خورد اخم دراومدو عصب یزینگام کرد که چ  یکردو سوال یاخم
 ( یزنیم یدار

 

 برادر زادمو(  یگفت:)خورد باخنده

 

 :)زن خودمه( 

 

 به قران( ییپررو یلیدهن باز نگام کرد:)خ  با

 

 (شه یم  یکی الکل  نویبا بتاد  ای جمع کن ببر وگرنه دهن مهن عرش نارویزدم:)ا یخند  شین

 

 نشو باشه(   ی:)وحش
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  میوروجک گفته وقت مالقات تموم شده بهتره بر نیدادم رفت تواتاق :)خوب خوب دکتر ا سرتکون
 االف شمان(  ایببر ماهانو دن  ویداداش شمام زنداداشو ابج گهید

 

که چه عرض کنم اون دوتا وروجک ول کن   یشد خال یاعتراضشون بلندشدو کم کم اتاق خال  یصدا
 ( یخونه استراحت کن  یبر یخوایخان نم  نینبودن رفتم تواتاق:)ارد 

 

 ( رمی :)نج با مهسا م

 

 جون وقت داروهات نشده( دای خدا:)پارم  یا هوووف

 

 *"(خوانیم یآر میبر  ای گرفت:)ب نویکش اومدو دست ارد ششین

 

 جونورن  ستنیبچه ن  نایباز موند ا دهنم

 

شدم   رهیکردمو کنارتختش نشستم خ  یسمتشون حجوم بردم که باخنده پابه فرارگذاشتن خنده ا به
 دستشوقفل دستم کردم  شوییجادو  یتوچشما

 

و الل مسخ  یشویکر م کندیکه چنان مستت م ینگاه کندی ات م وانهید شیی که جادو یوچشمان
 ماحر  یگر زمیپنوتیدر چشمان خارقالده اش همچو ه  یشویم
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 《مهسا》

 

بزرگ شدن   گنیم رشدمیوقته پ  یلیحساب من خ  نیبا ا  شنیادما به وسعت درداشون بزرگ م گنیم
 هزارسالم  رزنهیپ هیپس من االن  کنهی خفت م قیکه عم ییبه تعداد بغضا ستیبه سن ن

 

  ریز میشدم به خودم که اومدم زندگ دهیکش  شکستم غرق درد شدمو به لجن  طنتی ش ویبچگ  تواوج
زخم   میفرد زندگ نیتر زی کنارم بود ازعز یخوش بخت  یخروارها خاک دفن بود دم نزدم بزرگ شدم وقت

 یدهمون لحظه که با نابو قایبودم دق زاریدراومدم که ازش ب  یبه عقد کس یالی خ  یاوج ب یخوردم تو
 هیچشمام  شیعشقمو پ  دمیچشی م ویکردم داشتم طعم خوش بخت داینداشتم نجات پ یفاصله ا

 یکنم برگشتم رو یجلوه دادن باختمو توخودم شکستم تا جهنم رفتمو برگشتم برگشتم که زندگ فیکث
 من برگشتم ارمیدرب غویعمراشکو بغضو ت  هی یرو کم کنم اره من برگشتم تا تالف  یزندگ

 

روز گذشته رو دوره    شیش نیبم امشبم مثل تموم ا خوا یهنوز شبا ب  یروزه مرخص شدم ول  شیش
 کرد  یک یکه کل عمرمو با بغض   ییدردا کنمیم

 

بگم  یکنم چ دارشیبازو بسته کردم خل شدم اصال زنگ بزنم توخواب ب ویبلندشدمو چندبار گوش کالفه
 ست یاحمقانه ن  ادی بگم من خوابم نم

 

  زدیبهم چشمک م گاریکمدو باز کردم پاکت س یخم شدم کشو دادیسه صبح رو نشون م ساعت
 نزن(  یزهرمار نیلب به ا گهیحرفاش تو مغزم اکو شد:)مرگ من د

 

 من مرگ من  مرگ
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 ی لعنت  هوفففف

 

  غامیرفت چندبار پلک زدم تا مطمعا شم پ برهیو میکه گوش دمیکشو رو بستمو روتخت دراز کش یعصب
 ( یخواب باش   دینبا  ینی از خودشه:)چرا انال

 

مثل دختر بچه   کردمیبعد پاک م  یول  کردمی م پی رفت تا بوردیصورتمو پوشوند دستم سمت ک  لبخند
از رفتار بچگونم  یشروع به زنگ خوردن کرد عصب  یاونقدر تکرار شد که گوش  شدمیذوق زده م یا

 دم یهوفففف دارم عقلمو ازدست م دمی مشتمو تو بالشت کوب 

 

 ( یداری:)چرا بدیچ یتماسو وصل کردم صداش تو گوشم پ   دمویکش یق یعم  نفس

 

 ( یخانم  شدهیچ یجوابمو بد یخوای جواب قفل بود:)نم یکه ب  ینامنظم و زبون  ینفسا  سکوت

 

 ( یداریزدمو کالفه گفتم:)خودت چرا ب  یغلط

 

 فرشته عادت کردم (  هی:)چون به اغوش 

 

 دم:)عشقم( نفساش گوش دا ینبود سکوت کردمو به صدا  یمن وصف شدن  حال
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 :)هوم( 

 

 دکترو بهت گفتن(  هیخاستگار ی:)ماجرا

 

 تو راه تصادف کنن سقط شن(   ی:)الهدمیغر  یعصب ختیعصابم بهم ر دنشیبا شن  بازم

 

 جاش بود بزنم خفش کنم :)زهرمار خنده داره( دمیشن یخندشو م زیر یصدا  ینگفت ول  یزیچ

 

 ماجراخوش حاله نیقهقه زد هه نه بابا انگار ازا نباریا

 

 پتو.  ریز  دمیخاموش کردمو خز ویگوش  ناراحت

 

 یزیچ هیتو  رهی ابرومون م رسنیاالن م رونی ب  ای:)دختر ب د یکشیمامان رو مخم سوهان م ادیفر یصدا
 بهش بگو سام( 

 

 ( ارمی:)زنداداش داد نزن تو برو دم در من مهسا رو م سام

 

 نهیزدم عارع هم  یخند ش ی انداختمو ن نهییتو ا افمیبه ق یا گعید نگاه
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 اومدنا(  رونی ب  ایب  یخوایماهان بلند شد:)ماه نم یبه درخوردو صدا یزنگ دربلند شد تقه ا یصدا

 

 (امیدادن م یی:)موقع چا

 

 ( اریب  ییچا ایبلند شد:)ماه ب   نیذوق زده ارد یترش کردم که صدا ظیغل کمی ومدین ییصدا گهید

 

 رسمی شادن حسابشونو م  نقدریچرا ا نایا کشمیخدا خودمو م  هوفففف

 

 یکه رژ تا انتها ییکه دورش سرخ بود لبا ییچشما اهیانداختم صورت کامال س افمیبه ق یا گهید نگاه
  یف یکه از فرط کث بیج  شیبود و شروار ش  یر قبلکهنه که واسه کارگ یچپک یچونم اومده بود مانتو

 شباهت داشت  یچرکو قهوه ا یرنگش به صورت 

 

 که چپو چوله رو سرم انداختمو موهامو دورش پخش کردم  شالم

 

  نییرو پر کردمو سرمو انداختم پا یی چا ین یراست سمت اشپزخونه رفتم س هیباز درو باز کردم  شی ن با
به کفشاشون نگاه کردم سامو ماهانو بابا که مشخص بود    کمیبود  دیپام قابل د یکه فقط جلو یجور
 یصدا  یحکم بود حت  یقی مردونه سکوت عم شی کی اسپرته  شیکیکه  گهیدوجفت د مونهیم

  یرو، رو پاش خال  ییپر چا ینیراست رفتم سمت اسپرتا و س هیفکر کنم شکه شدن  ومدی نم شونمنفسا 
  رتی شدم و تازه صورتشو و نگاه پراز ح نی بپر کردنش با خنده پخش زم عربدش و بپر یکردم با صدا

 الللللللللللللل ی دان دمیعمه رو د
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خونه رفت روهوا و همه شروع   هوی شم به صورت سرخش  رهی بود من شکه شم و خ نیوقت ا حاال
 کردن به قهقه زدن 

 

 ( میحرفامونو بزن میریسمتم هجوم اوردو مچ دستمو محکم گرفت با حرص گفت:)مام  به

 

نجاتم   یوحش   نیقران خودت از دست ا ایسمت باال  دی منتظر جواب بمونه دستمو کش نکهیبدون ا و
 بده

 

چرا   نیکه پرتم کرد تواتاقو اومد تو درو قفل کرد با ترس زل زدم بهش ا رونیکردم دستمو بکشم ب تقال
 دم(قران اب دهنمو غورت دادمو وحشت زده گفتم:)گوع خور ایسرخه 

 

 امشب عقلشو از دست داده ایخنده خدا ریدفعه زد ز هی نگام کردو  رهی خ  رهیخ

 

لبمو به دندون گرفتم   تیداد از شدت عصبان  هیبه تاجش تک  نهیرو تخت نشستمو دست س باحرص
 منو مسخره کردن  ناینزنم ا  غیج

 

انداختم با خنده کنار گوشم کفت:)اومم  طنتشی به چهره غرق ش ینگاه  میشدن تخت ن  نییباال پا با
 بوده(  یک  مورتونی بانو گر نیشد یخوردن 

 

 چپ نگاش کردم که باز سک سکم دراومد امشب چپ
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 نگو نه ( یدار یبهم الرژ گمیدست به دست داده منو خل کنه فاصلش کمتر شد:)من م  یچ همه

 

 (نمی گرفت یمگه من مسخره شمام به باز نمتیصدام بغض دارشد:)گمشو نب ناخاسته

 

  یبود توهم که با سوختنم تالف یشوخ  هیعشق من غلط کردم فقط   یه یتو بغلش فرو رفتم :)ه هوی
 عشقم بغض کنه(  نمینب  یکرد

 

 حقتع گاو( ی:)نکبت روان 

 

 ( یکن یم  کاری:)چس یسمت سرو دیازم جدا شد بلندشدو دستمو کش باخنده

 

  یشدم ول متیریعاشق گ  نکهی:)بااد یکردو اروم رو صورتم کش سیستشو خرو باز کرد د  ییروشو اب
 کار دستت بدم(  ترسمیم شیبشور دیبا

 

 هوالش کردم:)گمشو( یمشت

 

 زدو صورتمو پاک کرد .  یا قهقه
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  یروز باشه از سرو صدا هی ایباماهانو دن مونی بود قرار بود عروس ختهیخونه رو بهم ر ی عروس یغوغا
اون  ای یبندینکبت م  نیزدم:)ارد  غیپله ها ج  یاز باال نیی خواب شدمو با حرص رفتم پا الی خ  یب ادیز
 نشونت بدم( مویجن  یرو

 

 از پشت بغلش کرد:)گرفتمتتتتتتتتت( الیدفعه دان هیکه   کردی متعجب نگام م دی کش دنییاز دو دست

 

نثار   یاومدمو لگد نییپله هارو پا  یهرکوله عصب نیسره ا ریدادم پس ز یحرص دندون قروچه ا با
 خرس گنده(  یکشیعربده م یاول صبح  یکش یزانوش کردم:)خجالت نم

 

 خانومم(   ریگذاشتو پاشو گرفت:)صبح توعم بح  نیزم  نویدرد ارد از

 

با خنده دور کمرمو گرفتو کشوندم باال رفت سمت اتاق ماهان  کنممممممممی خفه م نویمن ا یعنی
 ( د یعکسات رس نیبب   ایب  قینفس عم شی :)اروم عشقم ه

 

  جانیعکس روش پخش بود نشوندم رو مبلو خودشم نشست با ه یبه مبل انداختم که کل ینگاه
 مشغول تماشاشون شدم اخ جونننننن چه باحال شدن

 

نداد   یجواب  یم صورتم بود بدون پلک زدن چندبار صداش کردم ولنگاش سربلند کردم زو ینیسنگ از
 بود   بیعج

 

 سمت خودش فرو رفتم تو اغوش مردونش *".. دیدستمو کش  هوی جا بلندشدم که  از



 ن یخون  یمشت ها

263 
 

 

 ♡انیپا♡

 

 

  

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

