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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 ... دایرمان هو

 ،نهیمان یاوم یهاست،نه توبرا نی فراترازا یز یرابطه ها نه عادته،نه عشق،نه دوست داشتن،چ یبعض
 !استیرابطه دن نیدردناک تر نی... وادیدبمانیتوان یهم نم یتو،اماهردوب  یاوبرا

 ...یهابانام اصل  تی شخص 

 ی سی،عاشقانه،پلی:اجتماعژانر

 ( یی رعنا می)مر۸۸۲می من :مر یتاتو،چشم آهو ،ازترمهیز ییدخترپا  ی رمان ها ی سندهینو 

که خودش مدارک مرگش راامضازده  یکرد مرده ا یکرد،هنوزهم باورنم نهیشروع به معا جانی دکترباه 
 یها یگردنش سرخورد،هنوزکبود  یدارویهو ینشسته،دست ها شی وسالم روبه رو حی بودحاالصح

  یکیازدردوسوزش نبود.... دکترباعجله به  یخبر  یکردول   یم ییگردنش خودنما یطناب رو
 .. نیبه خانوادش خبربد  عیسر-ازپرستارهاگفت 

 محراب...- کردوبه زبان آورد یراکه در ذهنش خطورم یلب تنهااسم  رهیدازیهو

 سال قبل....  کی 

http://www.romankade.com/
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  یگذرابه عکس ها یروشن کرد،نگاهرا  گاربرگشیوصش نشست وسمخص یصندل یدخترک باغروررو 
 انداخت..   زشیم یرو

 مشت آدم نفهم کله پوک!  هیبازم -

 دخترک به لرزدرآمدند..  یاتاق ازشدت ارتعاش صدا یوارهایباغرش صابررازدکه د چنان

 !دایبه گوشم هو- صابر

 سرخراروکه فرستاده؟ نیا-

 !میبکن  یامتحان  هیدرسته به نظرم  یل یکارشون خ ،گفتنیجناب ملک-

 نظره تورونخواست،گمشوازجلوچشام!  یکس-

 خدمتتون؟ ارمشونین-

 .. یکن کارشونی چ گمیبهت م شم،بعداخودمیارپ ی س*گ خوروب  یاول اون ملک-

 امر،امره شماست،بااجازه!-

 نکبتتت! -

  یدرامشغول کار آمد،خدمه ونگهبان هاباترس خو رونیرنگش رابه تن کردوازاتاق ب  یمشک شرتیسو 
 کرد..   دارابازیشجاعت به خرج دادونطق هو یملک انیم نیدرا دادند،بازهمینشان م

که   فتی!کانهیزن خاورم نیتر  فیوکث  نی!سالم برپول دارترداواشدیبه به چشم مابه جمال هو- یملک
 کوکه انشااهلل؟ 

 ملک نکبت!  یکش ی کارم ادازحدازفکتیز-

 من!  ی ادملکهی ظرمن بابهینکبت بودن هم به چشم شماز-

  شیپ یاد ی ز دکهیفهم  یبه خوب   یترشدونگاهش سردتر،آن چنان که ملک شی ب  شیابروها انیم گره
که کل اتاق راپرکرده  یازدود شهیاتاق شدوطبق روال هم  داواردهیحرف وحرکت بعدازهو  یرفته است،ب

 بودبه سرفه افتاد.. 
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 !میخفه شد  نیحداقل پنجره روواکن- یملک

 هم انداخت.  یخوش تراشش رارو یانداخت وپاها یسبزرنگ ملک  یبه چشم ها ینگاه سرد 

 ! یکنن جناب ملک یکل خونه روچراغون میدادیوگرنه دستورم  یایم میدونستینم-

 ! یکن یم  تی دنده فعال نیروا شهیهم ا،البتهیچپ بلندشد یتوامروزازدنده -

 ببند..  -

 کرد!  یحرف زدنش آن قدرکوبنده بودکه طرف مقابل رامجبوربه سکوت م لحن

که   یا لهیبفرستشون همون طو خورنیم امرزتیخداب یبه دردننه   یکه فرستاد ییاون چهارتا-دایهو 
 بودن..

وشک   یوعل می،کریکن یدمییحداقل دونفرشونوتا شونی نی مطمئن بودم اگه بب  دا،منیعجله نکن هو-
نبوده که بازنده ازش   یتیمامور هی توکاراش جد  یلیخ ن،محرابی ومحراب ازهرنظرعال لی کم یداشتم ول

  یک یمثل توپ! سازهیم شهیش لمی کم خورهیبه دردت م  یلیخ  یول  اد،خودمختارهستی ب رونیب
 داره.. یمشتر  یحساب یشی عاشق جنسش م یبدجور   یکن رفدوبارمص 

ودودره کردن   انتیکه عاقبت خ یداد حیتوض خورن؟بهشونیدامیبه درده امارت هو یمطمئن -
 کنه؟  یدامیوپ  یکشه ونشت یس*گ بوم دامثلیهو یگفت  ه،بهشونیداچیهو

 باشه؟ دهیدارونشن یامارت هو فیکارباشه وتعر نیکه توا هیهم چشمشونوواکردم هم گوششونو،ک-

نحستوگم وگورکن تاصدات   ختیفعالر یوبه دردآوردسرم  یکاف یخوب فک زدن بسه به اندازه  لهیخ-
 کنم!

 روببوسم؟  یاجازه دارم دست حضرت عال -

 .. رهیگی اجازه نم  فهیس*گ وفادارواسه انجام وظ  هی-

باغرورازاتاق خارج   د،بعدهمیدارابوسیهو  یزده  خیاش دستان  یباهر*** ذات   یملک
  ضیتعو یرنگ  یمشک  بیج  شیو شلوارش   یمشک یارتش شرتیاش را بات یورزش داسوشرتیشد،هو

اعتقادداشت پوشش   شهیکاناپه اش لم داد،هم یلخت مردانه اش رابادست مرتب کردورو یکرد،موها
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  یلبانش جا یوگوشه   زبرداشتی م یازرو یگار یتراست،س اجبو یز ی ازهرچ یدرمقابل ملک 
 میوکر یوعل  لیحراب وکمدررابازکرد..م دایخش داره هو  یصدا دنیداد،صابرچندتقه به درزدوبعدازشن 

توانست    یآن هابه جزمحراب م ی... ترس رادرصورت هرسه ستادندیداایهو  یروبه رو بیبه ترت 
 کرد! یکه خوشحالش م یز یند،چی بب

 !میدم ودستگاه وعمارت فقط چهارتاالل کم داشت نی خداروشکرتوا-دایهو 

 گفت.  زدباجسارتیدرنگاه ولحنش موج م طنتیکه ش یلخت مشک یباموها  یچشم رنگ یپسر  

 اجازه هست؟  میمنتظره دستورشمابود-

 - بنال!-

  یعشقت م یپاهرچ  رهی شماصداکن غالم خاک ز زننی صدام یهستم بچه هاکم لیشماکم  کیکوچ
 از.... البته اگه جسارت نباشه.. یمی ش یکشه مهندس

 - پا،بپاکاردستت نده.. رهیخاک ز یدار  میچه نطق باز-

 

 ده یدنگ جمعه کاردستم نم شیش حواسم

 هستم،غالمتون!  میکر- داشت باترس گفت ی که قدنسبتاکوتاه  ییموخرما یپسر  

 خوام بهت نگفتن؟   یغالم ترسو نم-

  ینگ یهم بگ  یکردن گاه رآبی هستم،متخصص سرز یعل -واهمه جلوآمد  یباجسارت وکم یبعد
  یازحدشرق  شیب ی افهیماند..ق  رهی محراب خ یدارو ینگاه هو انیم نیآتوگرفتن ازشرخرا! ودرا 

  چیه اتیخصوص  نیدرصورت محراب نهفته بودوا شی ازب شیکه ب یز ی ومردانه،جسارت وغروروجنم چ
بلندواستواربه سمت محراب قدم برداشت   ی..باگام هاماندینم  داپنهانیهو  نیزبیوقت ازنگاه ت

- رامقابل محراب گرفت  یرنگ یی لبانش قرارداد فندک طال یخوش عطرش راگوشه  یگارشکالت یس
 کن! گارموروشنیس
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چانه اش    نیداخشمگیندازد،هوی به اوب  ینگاه میرابلندکندتان دسرشیزحمت نکش یامامحراب حت  
 من نگاه کن! یتوچشما -دیانگشتانش فشاردادوباالکش  انیرام

  شیشدناخداگاه دستانش شل شدوکناره پهلوها شیمحراب که قفل چشم ها یا شهینافذوش  چشمان
نگاهشان افتاده   نیب  یخاص شی شداماربا ینم دهیدرنگاه محراب د یجزنفرت وسرد یز ی فرودآمد،چ

 بود..

  ؟یکن یاونوقت دربرابردستورش پشت چشم نازک م  ی دابشیکه س*گ وفاداره هو یاومد-دایهو 
 ورده؟  زبونت ودادن س*گ خ یایب نکهیازا اقبلی یباتوام،الل 

دم   نیعمارت باا نیکه ا نهیتعجبم ازا-فروکردوباغرورگفت نشیشلوارج  بیرادرج شی دست ها محراب
  شی حال واسه خودت سوال پ چرخه؟تابهیمثل توم یا وانهیزن د  ردستی دستگاه چطورز

 ! دایهو ومده؟جنابین

  دهیکه ازاوشن  یفی دابودند،ازتعریهرسه باترس واضطراب منتظرعکس العمل هو لیوکم  میوکر یعل 
مستانه  یقهقهه   یصدا دنیکند اماشن یشک سره محراب راازتنش جدام یداشتندکه ب  نیقیبودند

 شدند..  رهیگردبه اوخ  یداباچشمانیوارهو وانهیود

وقت   یل یخ  یدونستیده،میلقب وبهم م نیکه ا یهست ی کس نی.... خوشم اومد!تواولنیآفر-دایهو
خوب  یلیخ  یهست  یوباهوش رکی بودم؟واقعاآدم ز دهی ودرمقابلم ند یجسارت  نی بودکه توعمرم همچ

  ادتعجبیفک نکم ز اد،پسیبرم یهم که هرکار  وونهیومست!ازآدم د وانهیزن د  کیدای،هویمنوشناخت
 کنم!..صابر! ی؟فکرنمیکن  یروخوراک سگ گشنم کنم؟ تعجب م نتینازن یانگشتا نکهیااز یکن

 ..دایبه گوشم هو- صابر 

 ؟یرونداد یهر  یهنوزغذا-

 کنم..  یدگیخواستم رس یاالن م نیهم-

 مشفق؟  ادمحرابیازکدوم انگشتت خوشش م یچه خوب!به نظرت هر -

 ست؟ ینطورنی،اییجورجونوراآشنا نیا یترباذائقه  شی دونم،احتماالتوب ینم -بدون ترس گفت محراب
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که امروز به قوله  نیباا  یکرد،حت  ینم  نیداراخشمگیمحراب هو یکدام ازحرف ها چیجالب بودکه ه 
 چپ بلندشده بود!  یازدنده  یملک

 ! ،صابریتاهر  انی خوش م دایهو یتربه ذائقه  شی نترس ب یپسر!آدما  ینترس  یل یتوخ-دایهو

 ! نیامرکن-

 وقته که ازش استفاده نکردم..   یلیکن خ داروآمادهیاتاق هو-

 چشم قربان! -

که فقط  ید،طور یشنیمحراب رام نیخشمگ ینفس ها یشدآن قدرکه صدا کیآرام به اونزد 
  ستین فی،حیخلوت تربهم نشون بد  یجا هی یروتو تیگر  یجسارتت رو،وحش  یتونیم-اوبشنودگفت 

 م؟ی نباش  یمزاحم چیباهم تنها،بدون ه  یکن یباغرورنطق م یدار  یوقت

 ؟ یلذت ببر  یخوا یم-

 !برمی دارم لذت م شمینجوریمن هم-

 انجام دادن..  یبرا  میکارادار یل یزوددوروبرمونوخلوت کن،چون خ   یلیپس خ -

  یدامیبودکه وارده اتاق هو یمرد نیمشتاق محراب رابدرقه کرداوچندم یداباچشمانیهو 
بزرگ   یتخت سلطنت  کیروح به اطراف اتاق انداخت، یسردوب  ی! محراب نگاهیشد؟بعدازبهادر دوم

به  داقدمیشده بود.. هو دهیوارکوبیهم به د یدوبلندیسف  سمانی،ر یالکل یها ی دن یباانواع نوش یکمد
محراب رابازکرد  یچهارخانه  راهنیزپ یر یبردودکمه ها شیشد دستانش راپ   کیقدم به اونزد

مچ دستانش راگرفت وبه سمت کمدکتاب ها  انهیشهنوزکامالکارش راتمام نکرده بودکه محراب وح
زنان صورت محراب راقاب گرفت    دانفسیو....... هو داگذاشتیهو یگلو خیهولش داد،دستانش راب

خواسته اش برسد،دستانش راقفل   دابهیگذاشت هو  یوجه نم  چیبه ه رد،امامحرابیبگ یتابوسه ا
رابادستان مردانه اش احاطه   کشی!کمرباردی گردن خوش تراش اورابوس  لیم یوارکردوب ید

راچنگ   راهنشی پ ی قهیبزند  مهیخ  شی ازآن که محراب رو داقبلیهوبرد   شی تخت پ یکردواوراتارو
بودرادرچنگ گرفت وبه سمت دستانش   واروصلیکه ازد یزدواورابه تاج تخت چسباند،طناب 

که   یمار ی ماربود،بیکرد،اوواقعاب  ی م  لیداراتحلیهو کیری ست یحرکات ه  زشدهیر  یبرد،محراب باچشمان
 یپسرانه  شرتیکردودرعوض ت داخارجیدستان هو یبرد،دستانش راازاحاطه  یازوحاشت لذت م 
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گونه  نیتوانست شکارکند،ا یم یخوب  دابهیهو یطب شعف رادرچشمان ق  د،برقی ازهم در مهیداراتانیهو
کرده   یرو ادهی جاهم ز نی تاهم ی!ازطرف دابودیهو یقلب یکه خواسته  یز ی کرد باچ یخودش راثابت م

که   یوجدانش،ملک یکه طعمه اش به اونشان داده بودهم ناراحت برا یراه  یبود هم خوشحال برا
 فاصله گرفت..  زمحرابقرمزا یداباچشمان یدراتاق راازجاکندهو مهیسراس

 ؟ یکن  یم  یمعلوم هست چه غلط چیدا؟هیخبره هو  نجاچهیا-یملک 

رابست   رهنشی پ یدکمه ها تیقدم برداشت محراب بارضا یدرهم به سمت ملک  یبااخم ها دخترک
چانه اش    یرو یمحراب وبعدهم به کبود یشده  دهیدر ی قهیبه   ینیزب ی بار ل ی وازاتاق خارج شد،کم

وچشمان  زنداماسرووضعی ازاوسرنم ییکه ازمحراب داشت مطمئن بودکه خطا یشد،باشناخت  رهیخ
  ییازاوبپرسدمحراب به سمت روشو یز ی کرد... قبل ازآنکه چ  یم تیراروا یگر ید زهی چسرخ محراب 

 راکه خورده بودپس آورد....  دوهرچهیدو

 تواتاق من؟ یواومد نییپا ی مثل گ*ا*وسرتوانداخت یبه چه حق-دایهو

 ..دایهو-

  یش یآت یکه وقت  یدونی؟میه ملکدرانتظارت یکه چ یدونی!ماریخفه شوووو!اسم منوبه اون دهنت ن-
 کنم؟  یبه پام  یامتیبشم چه ق

اتاق   نیوتوهم  تی رفته تمام زندگ ادتی؟یکن یبهادروتکرارم یماجرا یحواست هست که دار  چیه-
 ؟ یکن  هیوتخل نتیحرص وک  زاتمامی چ نیباا یخوا یدا؟میهو هیتوچ ؟دردهیازدست داد

 ... گهید  چکسیکنم نه به تونه به ه یم یمن چه غلط ستیبه تومربوط ن-

وقت به    چیه ؟چرامنیگرفت ده یهمه سال عشق منونسبت به خودت ناد نیپس چرامن نه؟چراا-
 ومدم؟ یعمارت ن  نیا یدایچشم هو

  یاالنشم آماده  نیبخوابه هم شمیتاآت  یشینم  یمدت هم آفتاب هیتا  یملک یشی چشمام گم م یازجلو-
 *ک*م نکن! یمنفجرشدنم پس ت*ح*ر*

 .. گردمیبرم -

 ...اهیصدسال س یخوام برنگرد یم-
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اش راراه انداخت وتامرزجنون   یشگیهم دابساطیرفت،هو رونی که ازعمارت ب یملک 
ناله  یی داباصدایاش راازدست داد! هو یوعقالن یتعادل ذهن شهی...بازهم مثل همدودودکردیکش

 صابر!-وارصابرراصدازد

 ..دایهو منجا یا- 

  یشه،هرچیکه بهش مربوط م ی ! اونوبفرست بخشل یجزاون پسره..کم  اربهیوب  لیگیبرواون چهارتاز-
 خوام برام طالبسازه طالاا! یوپاش م  زتودستی خواست بر یم

 !  دایچشم هو-

که مقابلش    یتوانست باورکندزن یکردنم  یداراتماشامیسردوخونسردحال زارهو یباچشمان محراب
 هم جنس مادرش است هم جنس خواهرش مهراوه..   ستادهیا

 ن یهم یخودتوثابت کن  یخوا یم دا؟اگهیهو ن ی ام یدست چپم؟بش  یبش یخوا یم-دایهو
 تفنگ وبردارواون دوتابه دردنخوروخالص کن..  نیحاالوقتشه،ا

فته رادوباره  ر یچشمان مخوفش قدم ها نیشداماباد  کیدانزدیبه هو یباترس وواهمه کم میکر 
 .. دانداشتند یراهم درمقابل هو امقابلهیاعتراض  ییتوانا یبرگشت،حت

 !  نیزانوبزن- صابر

ترسان   ینگاهش به چهرها یزانونشستند،محراب خونسرداصلحه رابرداشت،وقت یلرزان رو یهردوباتن
  یم یینما اهیس  یدکمی اعتمادش راجلب کندبا نکهیا  یداصدبرابرشد،برایآن دونفرافتادنفرتش ازهو

 کرد..

 ختن؟ی خون ر یبرا  یکن یم  دا؟تومعموالازکجاشروعیکجابزنم هو-محراب 

 !  عیمقدمه وسر شون،بدونیشونیبزن درست وسط پ-

  دچشمانشیشن داراکهیهو کیری ستیه یخنده ها یدصدایچشمانش رابست وماشه راکش  محراب
دش متوجه نشده بود؟ بودچراخو یخال   دنداصلحهیکش  یرابازکرد،هردوخندان درمقابلش نفس م

واسه  نکهیجسارت قاتالرودوست دارم ا -گفت تیلختش انداخت وبارضا یموها نیدرب یچنگ دایهو



 دایهو

10 
 

بکش حالت که جااومدصابرتوروتااتاقت   اتوهمی روهم دوست دارم،ب یکش یبه من آدم م  یوفادار 
 ! دایکنه دست چپ هو یم یهمراه

شدودرمقابل چشمان   زاوخمیم یرو دارفتیسمت هو  دوبهیلبانش کش  یشصتش راگوشه  محراب
زدودودش  یلبانش درآوردودردهان خودگذاشت پک محکم  یراازگوشه   گارشیداسیکنجکاوهو

نشان   استی چگونه س دانستیم  یرادرصورت اوفوت کرد،اومحراب بودبه خوب 
ازاتاق   یکیخاموش کردوهمراه صابربه    مخصوصش گاررادرظرفیس  تیرکند،ودرنهایدارااسیدهدتاهو

 باالرفت...  یطبقه  یها

نشست وچشمانش رابست،محراب هم  نیداخل ماش  نی زم  یرو  گارشیکردن س دابعدازخاموشیهو
 یکه ازمخلوط شدن بو یا حهیشد،را   داخارجیعمارت هو  اطیسروصداپشت فرمان نشست وازح یب

  شی ب شی اخم هاسوزاندو یمحراب رام یاش به وجودآمده بودگلو یگارشکالت یداباسیتلخ ادکلن هو
 خورد!   یتردرهم گره م

 ( ی)ملک؟یچندساله که س*گ وفاداره حشمت-دایهو 

 کنن محافظت کنم! یچوپان گله بودن م یکه ادعا  ییفقط بلدم ازاونا ستمین  یمن س*گ کس -

گله باشه   داچوپانیهو یکه جلوت استخون پرت نکرده باشن!وقت ی،تاوقت یست ین  یتوس*گ کس-
*س یهم پاهامول* دهیهمون س*گ وفاداره محافظ که به وقتش هم دم تکون م یشیتوهم م

 !زنهیم

همه  ن یکه باا یزن نیجالب بودچن شیشد،برا  رهیخ  شیزدوبه روبه رو یمحراب پوزخنده صدادار  
 رهی اش راتاز یکاپشن ارتش پیدازیباشد....هو یثروت وقدرت بازهم عاشقه سلطه گر 

 .. ورشدم یاسطبل ت دوواردهیگلوباالکش

هاشون  داقرصیمحافظ بانوهو یدآقایشد،ببخش  داروشنیبه به چشممون به جمال هو-مور یت 
  انشسته؟یفرمودن   لیروشسته م

 وجدآمد.   موربهیازشجاعت کالم ت محراب

 کارسازبودن..  یل یخ یکه مصرف کرد ییها ونجهی!موریت یکن یچه چه م-دایهو
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 تشکرداره! یبله بانوواقعاجا-

 خوام!   یاسبموم-

 که درخورشخص شماباشه! میندار  ینجااسبیماا-

 ! رمیگی *رم نکن که بدگازممور،هایت  یرومخم یادیز-

 .. یگردیبهت گفتم که برم یکرد رونی منوازعمارتت ب یوقت-

 ! یشناختیمنوخوب م یبود  ارمیوبرگشتم چون تودست یگفت-

 زخم زدنم! ی واست ندارم فقط آماده  یسود چیه گهید-

طورطرف حسابش   نی روهم  گاهشیرو....جا فشیوظ   تیمرده باشخص هیبده  یل یخ-
 !  ازودیرید رسهیخواستش م دابهیکه هو یدون یمورم یت  یباهوش یل یرونشناسه،توخ

 ! فتهیوقت چشم به چشت ن چیه گهیبه دخترم قسم خوردم که د-

 افتاد..  یول-

 ! یمتاسفم که بعده سه سال هنوزهمون-

 توبه داده بودم؟ یبهت وعده -

 !دایهو-

  یتوعمارتموبهم بگ یایزوددوست دارم ب  یلیخ  انه،پسی  یزنده بمون  یکه فکراتوکن دمیبهت وقت نم -
 بهادرکجاست!

 ازش خبرندارم!-

 !یشی نداره خبردارم یاشکال-

 !یکن  یم  داشیپ ؟پسیستیدانیمگه توهو-

 دخترت روازمن بخواه! مورتوهمی خوام ت  یبهادروازتوم-
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 ! مهیکه زندگ یدونیدا،میهو کهی ،تاراکوچ-

 !مونهیم شمیهست که پ نمیواسه هم-

 کنه..  یکار  تونهیمن نم دا،بدونیهو ضهیمر-

 خوام!   یاسبموم-

 !دایراحتش بزارهو-

 ! موررررریخوام ت  یاسبموم-ساختمان رالرزاند ادشیفر یصدا 

 !  نیکن داروآمادهیاسب هو-مور یت 

رنگ    یمشک سووانیبه گ یرک،دستیگرفت وسوارش شد،ماهروز لیاش راتحو یمشک شدارخیهو
 گرشد...  دارونظارهیستادوهوی ا یگوشه ا بیبه اوضربه زد،محراب دست درج دوآرامیاسبش کش

 ؟ یسوارش یخوا یم-دایهو

 ندارم.. نیترازا شیب یا فه یس*گ نگهبان..وظ -

 ! یروشناخت  گاهت یخوبه،خوب جا-

اسب ه*ارشده بوددرست مثل    نیبه اسبش زدوسرعتش راباالوباالتربرد،ا یگر ید یضربه  شی باپا
  یشد،هنوزهم باورش نم دهیکوب نی اسب راازدست دادوباسرعت باالمحکم به زم داکنترلیصاحبش،هو

  یت یوضع  نیاورادرچن یگر ید اشخصیموریت نکهیزده باشد،قبل ازا نیاش اورازم یم یارقدیشد
  یبه شدت زخم شی ستداماانگارزانویکردبا  دوتالشیخاک خورده اش کش یها  لباس هب ینددستی بب

  نیخواست اصالهم  یوزبان م روزخمیشدت دلش تحق   ستاد،بهیسرش ا یشده بود،محراب باغرورباال
 ! دادی کاردستش م شهیاش بودکه هم یزبان قیعال

 

اسب سوارازشکم  چکسی ه یروهم داشته باش  دجنمشیبا یکن  یسوارکار  یادعا نکهیقبل ازا-محراب
 ! ومدهین رونی مادرش ب
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 نیا ی ناسازگار  یک یوسط رومخمه  نیکه ا یی زهایروتنهاچ   شییمن هم ادعاش رودارم هم توانا-
 ! رونی دوست دارم ازحلقومت بکشمش ب یلی هم زبون درازه توکه خ یکی  وونهیح

 ابعدش؟ ی؟یش  نیکمکت کنم سواره ماش نکهیقبل ازا-

 تجربه رونداشته!  نیتابه حال ا  چکسیآخه ه ینی بیداروم یخوردن هو نیکه زم یذوق کرد یل یخ-

اسب  هیعمارت ازپس  یدای بفهمه هو  یکس زارم یمن قولم قوله،نم  مونهیخودمون م   نینترس ب-
 !ومدهی چموش برن

 .. اری ب یز ی چ یلچر ی و ییعصا هیزودباش -

  فهیوظ   یبه پرستارها هیشب  یل یمن خ  کنهمارستان؟ن ی اب ی نمی بی هست که من نم یجامغازه ا نیا-
 شناس هستم؟ 

 !اریربیبرام گ -

   ؟ینی بش  نینجاروزمیتاشب هم یخوا یازشهره، م  رونینجاب یتونم،اینم-

  یبه دوکردن بااورانداشت حت یک ی تابه االن جرات  چکسی درحال آتش گرفتن بوده داازخشمیهو
قدم  یبلندکردوبه سمت درخروج  شیدست ها یدارارویپرمدعا! محراب درسکوت هو یملک

 کرد..   دوخودراپنهانیاش کش ینیب یسرعت کاله کاپشنش راتارو  دابهیبرداشت..هو

 نتت؟ ی بب  یکس  یترسیم-محراب

 خفه شوتاخفت نکردم!-

 اروداشتهی بااون  یگپ وگفت  هیبه کلت بخوره هم  یباد هیهم  ن،یزم نجابزارمتی هم یخوا یم-
 ؟ یباش 

 ؟ یکن یدم یمنوتهد-

 !یباهام برخوردکن   ینطور ی ا ستیرازداره توام اصالدرست ن دا،منیبامن درست حرف بزن هو-

 کشمتتتت!  یم-
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 کاروبکن!   نیحتماا م یدیاگه به عمارت رس-

 جلونشاند..  یصندل   یدارورویخم شدوهو ی کم دند،محرابیکه رس نیماش به

 ..نمی کناره توبش هشی منوببرعقب نم-دایهو 

 جابه جات کنم! یه تونمیکنه نم یکمرم دردم-

 بهت گفتم.. -

پشت فرمان نشست وراه  یکنه! محراب باخونسرد یدردم یل یگفتم که،کمرم خ-
 .......... قتل محراب رادرذهن مرورکرد!!! یرابست ونقشه  دابادردچشمانشیافتاد،هو

 )محراب(   

  زشیم یکشو  یبودوتو یبسته بند یکه تو یت وج*ن*س*انداخ  لیبه کم ی نگاه نی داباتحسیهو
کاراباهات دارم   یلیبعدش خ  یهفته استراحت کن هیتا ی تونی!منی،آفریدرسات وخوب خوند-گذاشت

 ! یلطف من روداشته باش  اقتیل  دوارمیدرانتظارته ام یخوب  یبرنامه ها

من خودتم بزن  زومرتب،جونی تم دهیانجام م  ستیکارشوب  لیدا،کمیکنم هو ینم  مونتیپش -لیکم
 ! نییهنوزازاون باالبرنگشته پا دبچهیرونو یشی امتحان کردم آزما یش یقشنگ توپ توپ م

 گرسنست؟)سگ(  یهر -

من نداره من   یمزه  یبه گوشت ب  یچشم چیه یهر  لی جون کم بندم،بهیچشم چشم دهنموم-لیکم
 نگاهش روصابره! یهمه  دمید

 ...  شعوریب  یگ یم یاااا؟؟؟چ-صابر

دوست داره   یلیگرسنست،گوشت آدمم خ  شهی! اون هملینکن کم یوعصب  یهر -دایهو
 زرنگ وباهوش!   یمخصوصاگوشت آدما 

 رفت..  رونی سروصداازاتاق ب یخودش روجمع وجورکردوب  یکم  لیکم

 زبون دختره بازنشد؟-دایهو
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 هنوزنه.. -

 به کارشم.. ددستیخودم با-

 .. شهی بازوروکتک درست نم -

 ست نوازش بکشم روسرش؟ د کارکنمیچ-

 تواتاقت..   انیکه م ییوچندساله مثل اونا یل*ا*ش*خ*و*رس  هیدختربچست نه  هیاون -

 محراب و  یروبه رو زشدهی ر یداباچشمایهو

داده باشم  ارتامیاخت نقدبهتیادهنوزای نم  ادمی-دیکم پشت محراب کش شیته ر ی رورو ستادودستشیا
 ..! یاتاق منوبد یرفت وآمدا  کیکه کش

  فتیکث  یدستا-ستادیتروا  دوعقبیکش  رونیدابی هو یدستا نیحرکت ازب هیصورتشوبا محراب
   ؟یوشست

محراب   یخ ی یچشما یوارکرد،باغرورتویمحراب گذاشت واونوچفت د یگلو یرورو دادستشیهو
وقت   چی ادهینم  ادمیباشن ، ختهیگناه ر یکه خون ب هیی فقط ماله کسا فیکث ی دستا-شدوگفت  رهیخ

ومحاکمه   لی بوددونفروبدون دل کی نزد شیچندروزپ  نی؟همیتوچ  یکشته باشم ول لیروبدون دل یآدم
 فهیمن کث  ی،حاالدستایپاتوتوعمارت من سفت کن  نکهیفقط به خاطره ا ااونمی دناون  یبفرست

 اتو؟؟؟؟؟؟ ی

به لب   کیری ستیه یدالبخندیوازگلوش جداکرد،هو  داروگرفتیهو یمحراب درسکوت مچ دستا 
 رفت.. رونیآوردوازاتاق ب 

 !وونیکشمت،آشغال ح یم-محراب 

که   یخورد،به هرزور  نیدوتازانوش زم یدورویخشک شدش کش یبه لبا یدست ضی مر دخترک
درب  ی هیچهارپا یلرزونش رورو یبازبودرسوند،پا مهیکه ن یک ی کوچ یپنجره  رهیبودخودش روبه ز

  شی دستش رودرازکردتاپنجره روب د،باشوقیولرزونش روباالکش فینح کلیوداغون انبارگذاشت وه
  دشیمشتش گرفت وکش یلباس نازکش روتو ی قهی داباوحاشتیبود،هو رشدهی د یلیتربازکنه اماخ 
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  نیدخترک راب  فیظر ی داچونهیبکنه هو  یکار  تونهیکه نم نهیچشماش روبست تانب ن،محرابی زم یرو
 ازمن نگفته؟  یز یچ وونتیح   ؟پدرهیشناس یدارومیهو -دیشت هاش قفل کردوسرش روباالکش انگ

 خوام!    یبابام،من باباموم شیمنوببرپ -

 شد!  خکوبیجاش م  داسرهیادهوی افتاد که محراب ناخداگاه جندقدم جلورفت امابافر هیبه گر چنان

 صدات وببرت*و*ل*ه سگ زبون نفهم! -دایهو

  نشی ازتوپوت زشیت یروبه همراه چاقو شی بی قصدساکت شدن نداره فندک ج ددخترکید یوقت
کنه؟تابه حال زخم   یکارمی ناچیداباایهو یدونیم-دخترک نگه داشت ی دهیترس  یچشما یدرآوردوجلو

  یدلت م  داستیردن به هوک  انتی زخم مجازات خ ه؟اونی چ  ینگفته جا  ؟بهتید یگردن بابات ود یرو
 ا؟ یباقال هیبفرستمت قاط   باتبا نیخوادع

 عموتوروخدامنونجات بده!  ترسمیمن م-

 سرتق بسوزه! ضیمر یدختربچه  ه یکه دلش به حاله  ستین  ینجاکسیعمو؟ا-

 کنم! یخواهش م-

  یم یفداکار  نقدواسشیخوادهمه داروندارشوازدست بده؟توا ینم  ؟دلتیچرا؟بابات ودوست دار -
 بگذره؟  شی کنه؟حاضره به خاطره تواززندگ یکارمی اون واست چ یکن

 باباهابچشونودوست دارن! یبابامه!همه  ادچون یکه م دونمیآره..اون منودوست داره م-

 یهمه -وارنشست ید دخترک رورهاکردوکناره ی قهیباشن،ناباور دافروکردهیقلب هو یتو یر ی انگارت 
 ...اون که ازمن متنفربود!اون مگه بابانبود؟...محراب!س؟ی بت  یباباها؟حت

 بله؟ -

 منوببرتواتاقم!-

 خودت... -

 توسالن بمونه همه رومرخص کن!  ی!نزارکس اوبرگردتواتاقتیبامن ب-
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 دا؟یبابام کجاست هو- 

دخترک مثل خوره به جونش   یازجابلندشدوبه همراه محراب ازانبارخارج شد،حرف ها داسرگردانیهو 
چشماش جون گرفته  یجلو لمیف هیمثل  یبچگ  یکرد!بازم خاطرات لعنت یافتاده بودوولش نم

 یکنه؟جلو دکمرشوخمیترس یاون نم یدرمون دردش باشه؟چراجلو تونهیکردمحراب م یبود!چرافکرم 
 داهمهیتمام جونش!!!!!! محراب به دستورهو یعنیدایشه؟غرورهویخوردنم  ادغرورشیبندب   شاون زبون

 .... دارفتیکارکن هارومرخص کردوبه اتاق هو ی

بلندآهنگ گوش بدم،   یباصدا  یباباصدات کنم،نزاشت  ینزاشت  ،ینکرد یوقت واسم پدر  چیه-دایهو
  داهمیموهاموبلندکنم...پول،قمار،پول،قمار..هو یوقت نزاشت چیچون ه رمیادبگی موبافتن و ینزاشت

!اگه صدبارهم به خورهین*ج*س ترازخودت....حالم ازش بهم م یدوستا یشب باز   مهیسک خعرو
  گارشیدستاکه بافندک س نیکنم،باهم یدستام خفش م  نیباهم  ردم،بازمعقب برگ 

 یبرا یزد،مخصوصاوقتیچشمام داشت دست وپام  یجلو یداشت وقت  یچه لذت یدون یسوزندشون،نم 
 بابا..   یدونه  کی یک یباراسمموگفت،گفت تپش بابا،گفت  نیاول

کردن  یکردن،کار  موتباهی همه زندگ-دینفس سرکش کی برداشت و یزعسل یم ی نشوازرویشامپا وانیل
 مونیوقت هم پش چیانموکشتم،هیزنده موندم،زنده موندمواطراف یصدبارخودموبکشم،ول  یروز 
 ...شمینم

 !یمونی مثل س*گ پش یعنیباال یکش  یوم ینفس اون لعنت کی یوقت-

 پاک؟جات توبهشته پس..  ؟پاکهینکرد یگناه  تی توتوزندگ-

 !ستمیه*ر*ز*ه ن یخودت،ول  نیآشغالم درست ع  هیمنم  ستیاعتراف به آشغال بودن اصالسخت ن -

 ره؟ی چشماموبگ یخون جلو یترسی،نمیزنی جسورانه حرف م  یلی توخ-

 توبهشت!   رمی م میبه دست توکشته بشم حتمامستق-

 !....س*گ پاسوزمن!یکن  یکه باشم توواسه من کارم یهرچ ؟منیادعادار  یل یخ-

 بدم!  نیواسه کارات بهت کارت صدآفر شهینم لی کنم دل  یواست کارم-
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 یستاد،موهای جلورفت ومقابل محراب ا یگذاشت،کم  بشی وتوج زبرداشتیم ی روازرو زشیت یچاقو 
  یمشروب  وانیحرکت به پشت هول داد،ل هیبودبا ختهی ر  شیشونیپ یتو یمردونش روکه کملخت 

...دستاش  رکردی محراب سراز یپوست برنزه  یشدروآروم آروم رو یدستش فشرده م یروکه تو
محراب به حرکت درآورد،محراب لرزش نامحسوس بدنش روکنترل کردومچ   ی  نهیس یراباالآوردورو

که   ییمن بازنا-کناره گوشش لب زد وار،درستیگرفت وازپشت چسبوندش به د داروسفتیدست هو
فروکن   نوتوگوشتیخوابم،ا یعنوان نم چیبه ه یهزارتال*ا*ش* یعروسک ج*ن*س* شنیهرشب م

 ! دایهو

 کنم! یم مونتیپش-

 تخت!   التیخوابم خ یهم باتونم  یخوراک هر اگه بشم  یحت-

 یتخت پرت کرد،دستشورو یمحراب زدواونورو یبه شونه  یباآرنج ضربه ا یحرکت ناگهان هیدابایهو
هم   یلی،خید یبامن روچش مهینصف ون یرابطه  هیبارطعم  هیتو-دیمحراب گذاشت وباخشم غر یگلو

  ی هیسرش بامردارابطه داشته درست مثل بق یموها یکه به اندازه  یتحمل کردن زن  ستیسخت ن 
 رن؟چونیوم  انیم یادیز یچرامردا یدون یم دنیکاروانجام م نیکه مثل آب خوردن ا گهید یمردا

 یبه چشماشون نگاه م یکدومشون جسارت توروندارن،وقت چیکنن ه  ینم یکدومشون منوراض چیه
داره،جسارت نفرت غرور،من اگه   یا گهید زهیچ هیتو یچشما اما  نمیب یکنم لذت وترس وه*و*س روم 

 کنم!!!!   یخودم م ی دهتوروبر دامیهو

که  یلحظه  دارودرآورددرستیهو یبی ج یمحراب قرمزشده بود،دستش روباالآوردوچاقو صورت
عرق کرده   یداباصورت یپهلوش فروکرد،هو یصورتش بودچاقوروتو  یمتر  یلیم  کی یداتویصورت هو

 یزدوچاقو ی،پوزخندیخراش ساده وسطح  کیگذاشت.... فقط  شی زخم ی  یپهلو یدستش رورو
 ! گاردیباد  یآقا یشد یبه جمع ماکثافتااضافه م یداشت- نگه داشت ابمحر یرومقابل چشما   یخون

 من نزدمت!-

 من! نی قاتل!درست ع هی یشد یم یرفت یجلوم گهیمتره د ی لیاگه فقط چند م-

بامن   ی دیترس ؟چونیچرامنوزد-چرخ دارش نشست یصندل   یراب فاصله گرفت وروباغرورازمح 
  توننیعالقه نم ی؟آدماازرو ینی بی،م یزن مردبازرابطه نداشته باش هیبا یول  یقاتل بش ی،حاضربودیباش 
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  لیکردن من دل یزخم نطورکهیداره،هم لیدام،دلیسرنوشت وآدم بودنشون روانتخاب کنن،اگه من هو
 ! تداش

 ..  رهیداره ازت خون م-تخت بلندشد یموهاش زدوازرو نی ب  یکالفه چنگ محراب

  یر یامااگه نگ ستهیمیوا یر یاگه جلوشوبگ رهیچاقوفروبره توبدنت ازت خون م یوقت  هیعیطب-دایهو
 ! یر یمیوم شهیخون بدنت کم م

 لباست وبزن باالپانسمانش کنم! -

 ؟ ینگرانم -

 نه..-

 ؟یوجدان دار  ؟عذابیپس چ-

 نه..-

 خوب... -

 خوام بکشمت!  ینم-

 !ادیچرا؟توکه ازمن بدت م -

 !یر یبم یا گهی جوره د  دمیم حی ترج-

 دست راستم؟  یچراتوروانتخاب کردم که بش یدون یم-

 نه..-

 یم زد،دلمی نسبت به دوست آدم داره،تونگات نفرت موج م یتر  شیچون دشمن آدم سوده ب-
که مدام  ی کینگاهش موج بزنه!  یکالمش وتووجودش   یکنارم باشه که جسارت تو یخواست کس 

هستم که  یف ی اماتنهاکث امیآدم دن  نیتر  فیکث نکهیومن لذت ببرم ازا فمیکنه من چه قدرکث یادآور ی
 وباورش دارم! رمدا  تیازش رضا

 !یا وونهیتود-
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 !  وانهید یدایلقب و..هو نیدوست دارم ا-

  راهنیازپ یا دانکرد،گوشهیپ یروبرداشت امادستمال  نیدابتادیهو یکشو یجلورفت وازتو  محراب
وغروربه صورت جذاب اخم آلودمحراب   جانیداباهیدانشست،هویچهارخونش روپاره کردومقابل هو

ازخون وزخم   شهیبه پانسمان شد،هم داروباالزدومشغولیرنگ هو یمشک  شرتیشد،محراب ت  رهیخ
دست لرزونش   یرو داکهیهو ی!دستاارهی باالن خودش روگرفته بودکه یجلو یلیخ  نجاهمیزاربود،تاهمیب

 !  رکردی کل تنش رودرگ ی بی نشست حرارت عج

 ؟یدیترس لرزهیدستت م-دایهو

 من...-

نمونده  یز ی وچ یلحظه خطاکرد کی نکهیواسه ا یمونی پش یلیزم،توخ یعز دونمی..میتواشتباه کرد-
 ! یبودکه منوبکش

 عوضش کن! گهیدوساعت د-

 و؟ یچ-

 پانسمانت رو.. -

خودم تاهروقت بازهم بااون    شیپ  دارمیونگه م رهنی پ نیتو؟شک نکن که ا رهنی اپیپانسمان -
چشمات   یجلو ارمیوب نیبهم ا یزد  شیتوصورتم وبااون زبون تلخت ن  یمغرورت زل زد  یچشما

 عبرت!  ی نهی درست مثل آ

  نیا یعمارت همه جا نیا زهیاتاقش برگشت،همه چ دوبهیبه پشت گردنش کش یکالفه دست محراب
  نکهیشدوبعدازا سی درنگ وارده سرو یوترسناک بودب  زهی که توش بودن نفرت انگ ییعمارت آدما

 آب وبازکرد..  رهی سرهنگ وگرفت ش یخونه   یشماره 

 ؟یهست یراض تی سرگرد؟ازمامور یچطور -سرهنگ 

 زود!  یل ین،خیجابه جام کن-

 واسه مامانت افتاده؟  یچرا؟اتفاق-
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دهن  یجلو تونمیحاله خودش رهاکنم،نم  داروبهیهو تونمینکنم،نم یتوعمارت بمونم وکار  تونمیمن نم-
محراب طاقت آروم بودن ونداره،اگه بمونم  نیدونیبارش نکنم،همونطورکه م ی چ  هیتا رمی المصبمونگ

 ...شهیخراب م یهمه چ

خوب   یلی اون زن وخ ،منیداباارزش یچه قدرواسه هو دمیشن لیدونستموتوروفرستادم،ازکم یاخالقتوم-
  دونیداروازمیباجسارتت هو  یبلد ،توخوبیداکنیبه قلبش راه پ  یتونیکه م یهست یتومرد شناسمیم

 پسرم!  دمیمحراب بهت قول م شهیتوم دامجنونی!هویخارج کن

 داره که عاشق بشه؟ نشی توس یمگه اون قلب-

 اون زنه!-

 زن!  هیباشه جز تونهیم یاون هرچ-

 یباال  یروبکش داودارودستشیهو یتونیکه م یهست یمحراب،توتنهاکس  یخوادجابزن  یدلم نم-
 پسرم! یدار،موفق باش 

 ممنون!-

 سرگرد؟  یندار  یکار -

 خدافظ!-

 خدابه همرات!-

  یگذاشت ودوش آب روبازکرد،باوسواس بدنش روشست،دلش نم نکیس یرورو  شی محراب گوش 
 تنش بمونه....... یدارویهو  فیکث یخواست دستا

انبار،محراب   نی دورب  یبودتاازتو رهی تورخیکردبه مان یرودودم  گارش یس داهمونطورکهیهو 
به    ییبای روبدنش حک کرده بودحاالبالطافت ز  یکه باچاقوش زخم یروتماشاکنه...مرده مغروره شجاع 

  یا گهید زهی جذاب روبه روش بودوچ یصحنه  داتمامامحوهیوگوش هو داد،چشمیمارغذامیدخترک ب 
بودفقط   دهیعمارت ند نیا یمحبت خالصانه روتو نیوقت بودکه ا یلی د،خ یدیم دنهیشنینه م

محراب چه  دکهیفهم ی بود،حاالم شی سال پ یل یمونده بودازخ یذهنش باق  یکه تو یر یتنهاتصو
خاطرات   نیبهتر، یدوست داشتن نقدرهمینقدرجسورومغروربودهمیهم هم نوشه،اون یدار هیقدرشب 
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 یم م یداتسلیهو یایباتمام جذبه واخمش دربراره لوس باز که ییبه همون وقتا شهیمربوط م
سال ازش   ستیروبراش زنده کرده بودکه ب   یگرفت،محراب خاطرات یشدواونوسفت توبغلش م
  یز یمثل مشروب،امانه،چ گار،درستیمثل س اک،درستیکرددرست مثل تر  یدوربود،محراب آرومش م

همون  شه،محرابیساله پ یلیحس خاص که ماله خ هی کرد، هشیشب  یز یبه چ شهینا،اصالنمیفراترازا
اشتباه   کی د،محرابیپرستی که هرشب اونوم یبت بود،بت کیدایهو یبودکه سال هابرا یا هیسا

  یشدکنارش زنانگ یکه م یبود،مرد نوش یکنه،محراب دار شینبود،بهادرنبودکه نفرتش ازمرداروتشو
  یافتاده بودکالفه شدوجعبه  وذهنشکه ت یمسخره ا  ی....به خودش که اومد ازفکرهاادگرفتیرو
محراب دلش روبه اون  یها تینبودکه باجذاب   یدازنیکرد،هو وارپرتیروبه سمت د  گارشیس

 کرد..  یفکروم نیخودش ا  دهمیببازه،شا

 )محراب(  

گنده الکل،تواون رقص   یشدم،کل فضاپربودازدودوبو لوتیصورت نگهبان کردمووارده پ  یحوال یمشت 
زده خودشوبهم   یادیدخترخ*ر*ا*ب که معلوم بودز هیکنم، داشی نورهاواقعاسخت بودپ

به سمت   ت ی شد،باجد  نیگوشش که پخش زم یباقدرت خوابوندم تو دچنانیچسبوندوگردنموبوس
 عمله!  یهو-زی روم دم یباررفتم ومشتموکوب 

 ؟ یزد یچه زر -

کلمه بهم  هی ،فعالفقطیوهفت جدوآبادت عوض  یزنی زرو توم-باال  دمشیگرفتم وکش قشوتومشتمی 
 داکجاست؟ ی،هویگیم

 .. دونمیمن نم- گفت  یدایبالحن ترس  

سروصداکه   یاون قدرب  سازمیوم  نجاکارتیزربزن نفله وگرنه هم-گلوش خیچاقومودرآوردموگذاشتم ب 
 ! یمرد نجانفهمنی ا یکدوم ازمستا چیه

 ؟ یهست  یتوک-

که تودوس داشته  یهرچ ،اصنیر ی سال سابقه دار،قتل وزدوبندوخف گ ستیمحراب چاقوکش،ب -
 ؟ یحاالشناخت یباش 

 که تازه وارده؟  یدا؟همونیدست راست هو-
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 بنال! -

 باال،فک کنم بساط قمارداشتن..  یازاتاقا یکیرفتن تو شی ساعت پ مین-

 برنامه رودارن؟ نیهرهفته ا-

 هرهفته فقط سه شنبه ها..-

راهروبودچهارتاسمت راست،چهارتاسمت   یکردموبه سمت پله هارفتم،درکل هشت تااتاق تو قشوولی
 کیکه نزد دمیبه چشم د یافتضاح یها یدره اتاقاروبازکردم چنان صحنه  یک ی یک یچپ،

اتاقاداشت!ظاهرادرش   ی هینسبت به بق یاتاق که دره بزرگ تر  هیاتاق مونده بود، هی ارم،فقطیبودباالب 
که دستم بودقفل دروبشکونم،چهارتامردسن باالکه هرکدوم  یروقفل کرده بودن،مجبورشدم بااصلحه ا

خواستم برم   یکردن،م یم شی برده بودن ودست مال داهجومیهو یبه تن برهنه  اقی باشورواشت
سرخش  یمشت شده  یفل شد،نگام که به دستا ق  سشیمغروره خ  یاما،چشام که توچشما 

  نکهیکشه،جدا ازا ی عذاب م تی وضع نیازا شهیلذت هم   کسکه اون برع دمیافتاد،فهم
  یاگه خودش باعث وبان یانسان بودحت هی هیازش نفرت دارم اون هم مثل بق نکه یگاردشم،جداازایباد

  یومد،حتی به نظرن  یرام عادبوداماتواون لحضه نگاهش ب داحمقانهیافتضاح باشه،شا تیوضع نیا
صورتم   یکه تو  یجون  ی!بامشت ب ازداشتیبه من ن کهبود   یمنفورهم نبود،فقط کس شهیبرعکس هم 

روکه   یرفته بود،مرد   لیبدنم تحل یانرژ  یفروداومدبه خودم اومدم،چنان اون سه نفروزدم که همه 
اتاق،چون  یآشغال پرتش کردم گوشه  هیرومثل  دشیبوس یم انهی زده بودووحش مهیبدنش خ  یرو
بدنش ذره   ستادم،بهیسرش ا ی...باال کردنی نم ی بودن وحرکت نیومنگ بودن همشون پخش زم  جیگ
بگه اشتباه  نکهیبودم منتظرا  شیبودامامنتظره عذرخواه بینگاه نکردم فقط صورتش،عج  یا

 ......دهمیدخترونه داشتم،شا یایتوقع ح دازاونیکردم،شا

 نکن،دوست ندارم نگاهتو! نگام-دایهو 

 خوردومنگی تلوم یاومداماحساب  رونی ب قهیرفتم،بعدازچنددق  رونی تخت وب ی کردم رو لباساشوپرت
 . ادیب نیی وکمکش کردم ازپله هاپا ربغلشوگرفتمیبود،ز

 حالم بده!-دای. هو
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  نی..... دره ماشیول یازچ دونمیدم،نمیترسینگاه هم بهش ننداختم م مین  ینکردم،حت  یتوجه ا 
ونشستم  ،درشوبستمیدادبه پشت هیوخوابوندم ،سرشوتک یصندل یصندل  یوبازکردمونشوندمش رو

خش دارحرف    یکردباصدا یگاردودمیکردم واون همونطورکه س یم یپشت فرمون... من آروم رانندگ
  یاله من منگران ح یباال؟مگه قبل توکس  یای دبیعنوان نبا چیبهت نگفتم به ه ؟مگهیومدچراا-زدیم

 ی،چی،زدی،خوردیدی،دید؟اومدیکش یم  رونیاون کثافتاب  یال داروازالبهیهو  یشد؟مگه قبل توکس 
ترمنوباحرفات   ش یتاب یمطمئن بش یخواست یضه؟میدامریکه هو یمطمئن بش یخواست یشد؟م

  یفرشته  یبش  یخوا ی؟میرکن یمنوتحق  یدیکه به خودت اجازه م یسته  ی!اصن توکیعذاب بد
 - خودت ودرست کن!  یتونیاگه م یگناهکار  ؟توخودتیار یمهربون که منوبه خودم ب

 ! گارنکشیس

 چرا؟ -

 !یر ی میچون م-

 ! گاریس یاب ی گاریحاالباس   رنیم یم یروز  هیهمه -

 تره! شیب  گاردردشیباس-

  یخواهرم،برادرم،مادرم،پدرم آدم که خواهرمادرشوترک نم   گارشدهیتره!س شیدردش ب  گارمیبدون س-
 ؟ی...خواهربرادردار یکنه؟راست یکنه،م

 کنه! یم  یعروسک باز   یواشکی هنوز خورهیبه درده تونم  یخواهردارم ول هی-

  دنمیباشه نفس کش ونداشتهی!آدم کسیدارن مثل تو،شجاع وتعصب یداداش هیخوش به حالشون که -
 من،خواهرت...  یبه جا شیپ قهی!..اگه چنددقیبه زندگ  چه برسه شهیواسش زهرم 

 کردم،شک نکن!  یهمونجاجنازشوچال م-

 به اجباراونجانبودم.. رون؟منیب  یدیچرامنوکش-

 باشه!  وونیاگه ح  یره،حتیاراونجانم یبه اخت  چکسیه-
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  ییحرف نزدم،البته به جزوقتا یساعت باکس  هیتراز شی کنم،من تااالن ب یچراباتودردودل م دونمینم-
 !نمیشی وقمارم  کیکه سره پکن 

 ؟ یکن یچندساله که مصرف م-

 اروانشناس؟ ی یادیچرا؟کارشناس ترک اعت -

 !نیهم یر یم یم کی سره پکن یخوام بدونم ک  یفقط م-

 !رسهی ازمن به توم یز ی به حاله توداره؟نکنه چ یمردن من چه سود-

 رومخ منه! ی!اون لعنتداینکش هو-

   امن؟ی یلعنت نیا-

 ؟یبشنو  یخوادچ یتودلت م -

 نرفته!  شیبه مراده دله من پ  یوقت زندگ چیخواد،ه یم یمن دلم چ  ستیمهم ن-

 هیمثل  تونهینم یحت داینبود،هو  یعیزن طب  نیزایچ چی وارجمع کردوچشماشوبست،ه  نیپاهاشوجن
ترحم    دونه،تفاوتیمحبت رونم یهنوزمعن  یوچندسالشه ول ستینه،بیبش نیتوماش  یآدم عاد

بااون همه لطافتش  یمهر  داگهیفرق داشت،شا یوهد یتاآسمون بامهر  نی دونه،زمیوتعصب رونم
کرداماازنظره  یم یسنگدل یداادعایاد،هوین رونیداباشه ازترس ازبغل مامانم بیساعت کناره هو کی

  تیکه بهش امن یا گشت،توجهیال محبت وتوجه مپرحسرت بودکه مدام دنب یآدم توخال  هیمن 
 چیبه ه خواست،امامنیم هیسا  هیروبسازه اون دلش  تی خواست خودش امن ی بده،اون دلش نم

 خواست دلم!  ربهشدم مگ یدانمیهو ی هیعنوان سا

 ( سنده ی)اززبان نو 

  یکه سرهنگ ازخوانواده اش فرستاده بودراچک کرد،محله ا یدیجد شنی گرلوک ید یمحراب بار  
  ینقل یآمد،مقابل خانه  یهمه هوش وذکاوت سرهنگ به وجدم  نیکر،ازای دروپ یوب  نی رنشیفق
که به  یکس نیرابازکردوداخل رفت،اول یبن بست بودپارک کرد،دره آهن یکه درکوچه  یمیقد

آزادکردوباشوروبه صورت   یگلدارش راکم  اش چادره یشگ یعادت هم بود،طبق یاستقبالش آمد،هد
 شد!   رهیمحراب خ یخسته وجد
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 سالم پسرعمو!-یهد

 ناخوابن؟یسالم!..مامان ا-

 !دنیکه خواب شهیم  یدوساعت هیآره -

آورده بودراگرفت   شیبرا یکه هد یرابازکردوصورتش راشست،حوله ا اطیح  یآب گوشه  رهیش
  یهم کم ینشست،هد وانیا  یگل یپله ها یپس دادورو یوصورتش راخشک کرد،حوله رابه هد

گفت که   یشه،بابامیتموم م غمونیمهلت ص  گهیچندروزد-یهمان پله نشست! هد یبافاصله رو
 محراب؟ شهیم یچ نشلوغه،برناممو یلیسرتون خ 

چه قدرواسه  اتیعمل نیا یدونی خوب م  م،خودتمریبگ تونم ینم یم یتصم چیه  تی مامور نیا انی تاپا-
 گمیم  یچ یفهم یم دونمیم  یهست یمن وعمومهمه تودختره بادرک

 ما.... تیمحرم -

 م؟ یواست مهمه ازدوربهم تعهدداشته باش یلی خ ستمینجان یمن که ا-

من هرشب کابوس اون  مونیسره خونه زندگ  میخوادزودتربر یندارم محراب،دلم م یمن حس خوب -
 رو..  کهی زن

 !.. دایهو-

 کنم؟  یصداش م  یکنه؟برات مهمه که چ یم یچه فرق-

 حرفام!  نیکم حوصله ترازا یل یکه خ یدونی،میمزخرف زنونت نکن هد رتعصباتیمنودرگ-

 پسرعمو،فقط خواستم..  یشیچراناراحت م-

به  تونمی کنم که عاشق شو،نم به دلم زور  تونمینم ،منیهد  یواسه فتح دل من تالش کن  ستی الزم ن-
داشته   یعشق قبل ازبهی ازدواج ن یکه برا ستمی ن یبرو،من مرد شیخودم زورکنم که بادلت پ

 !میکه منتظره عشقه بعدازازدواج باش  نهیا نانشیباشم،خوش ب 

 !... دوارمیام-
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 !روقتهی بروبخواب د-

جذاب  ی گرنتواندچهرهیمحراب راتنهابگذاردوتاچندماه د ی تواندخشک وخال یمطمئن نبودکه م یهد 
خانواده  یمحراب جلو یشیهرچندنما  ینوازش ها ی برا رفتیضعف م ند،دلشی اش رابب یشرق

قدم باشدتاعشقش   ش یپابگذاردوخودش پ رهی بودچگونه غرورراز ادگرفتهی یخوب   انش،اوبهیواطراف
  یمحراب گذاشت،کم  یومردانه  یدستان قو یرارو فشی محراب ثابت کند!دستان ظر هراخالصانه ب

راشوک   یبلندشدوهد   شیمنتظره ازجا رهی حرکت غ کی راببوسدامامحراب در ش یجلورفت تاگونه ها
 زده کرد!

 ! ........... شهیبدم  یلیخ  نهیتودروپنجره ماروبب   یکی ست،یجاهان  نیزاایچ نیا یجا-محراب 

 یبودکه م ییازپناهگاه ها یک ی نجاهمیله کردوبه سمت پنجره رفت،ا شی پا رهی گاررازیداسیهو 
سوق  ی گر یکردنگاهش راسمت د  یکه تالش م یشدمحراب رانامحسوس تماشاکرد،درست وقت

 نیبودا  بیعج شیکرد،برا ی وجذاب اوراوارداربه سست شدن م یحرکت جد  کیدهد،محراب با
  یرادرخوداحساس م یدیجد یت که حس ها کرده اس شیروبه رو رورهمرده مغ رهیخودرادرگ نیچن

 زهی وقت چ چیراهی توانست درکش کندز یوقت نم  چیکه ه یز ی به حسادت زنانه چ هیشب یز یکندچ
کردکه محراب باتمام   یکند..اعتراف م یحسود گرانیوجود نداشت که ازتوجه د ش یبرا  یباارزش

باارزش   شی ونفوذش،باتمام محبتش برا  قدرتتعصبات مردانه اش باتمام جسارتش باتمام 
تختش   یرو   ورآالتیاست،درست مثل عمارتش،مثل غرورش،نگاهش راازپنجره گرفت وبه لباس هاوز

 کیتوانستند یآمداماحاالم  یومزخرف به نظرم بیعج  شیبرا التیتشک نیا یچشم دوخت،همه 
 به قلب سرسخت محراب!  یدیرس یبرا  یرتگاه باشند،پرتگاه پ

 ن؟ یخوا ینارومیا یواسه کس -نیطن 

 ژه؟یادمنی م ادتیباشم تو  دهیخر  یز یچ یکس یحال برا  ادتابهینم  ادمی-

 ..داینه هو-

 کجام بمالم؟   دبهیمزخرف وبا یایبده اون مدادرنگ  حیتوض  یگردبهم زل بزن یباچشما  نکهیا یبه جا-

 !رانداختندیوسربه ز دنیصداخند  یب  نیوطن ژهیمن

 !ارمیزن هارودرب یادا کمیمنم  ستیبدن  یمسخرست ول  دونمیم-من 
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  نیخوا یم  یواسه چه ساعت نیاگه بگ اد،فقطیهم بهتون م یلیخانم؟مطمئنم خ  هیاشکالش چ-نیطن 
 کنم! یوجورم  وجفتی من همچ نیحاضربش

 کن! ارخالصشین ازداغشوهمیادپ ی زودتربهتر،ز  یهرچ-

 ..  نهیآ یجلو  نینیلطفابش  ستیاگه جسارت ن -

رابه   شیعادت ها  یزودبودتاهمه  یل یدخیداد،شا هیوارتکیرابه د  شینشست وپا یصندل  یدارویهو
  داپرشدهیکه به دستورهو ییزبلندباالیبه م رتیفراموش کند! ..........محراب باح  کبارهی

  یعنوان درک نم چیدونفره رابه ه افتی ض نیا لیشد،دل رهیختلف خ م یها یدنی بودازدسروغذاهاونوش
محراب به دردوخته  یغذابخورد،دره سالن بازشد،چشم ها ینداشت باکس  داعادتیالهوکرد،اص

  یکه ازچهره  یظی ارغلی بس شی پسرانه باآرا یدرشت وراه رفتن کم کلیقدبلندباه یشد.....دختر 
  یهارمون  دبدنش یکه باپوست سف  یقرمزرنگ یجذاب ودلربا ساخته بود،بالباس ها یمغرورش دختر 

  کیدانزدیدخترک راازنظرگذراند،هو یسالن شد!محراب موشکافانه سرتاپا ودواردهدرست کرده ب  ییبایز
ناخداگاه  د،محرابیشن یم یتنده محراب رابه خوب ینفس ها  یکه صدا کی ترشدآنقدرنزد کیونزد

  یسستش کرده بود،محراب ضعف نم یحساب   ییهوی  راتی تغ نیداد،ا هیتک یصندل یدستش رابه لبه 
  ینم  رهی خ شیغرق درآرا یعنوان به صورت ها چیه د،بهش ی کرد،،دلش جابه جانم 

محراب   یداصندلید،هویدرخش یم  شیدرخشان مقابل چشم ها یتابلو کی  دامثلیشداماحاالهو
 ! نیبش -دوگفتیعقب کش یراکم 

شد!محراب  یحس م یخوب  دابهیهو ی هیدادهنوزسای فرمان ودستورم یتندبودهنوزبو هنوزلحنش
  رهی اودرچشمانش خ یپابه پا داهمیدوخت،هو داچشمیوبازهم به هو زنشستیدرسکوت پشت م 

گاه خودراپشت سکوت   چیرادوست داشت ه  یدخترانه نداشت،خجالت رابلدنبود،اگرکس یایشد...ح
 کرد..  یوغرورپنهان نم 

 غذات وبخور!-دایهو 

 !خورمیم-چشم دوخت  شیصورتش کردوبه غذا  یچاشن یمحراب اخم  

 تاغذا... یخور یمنوم یتردار  شی توب یول-

 .. ربودیبادلش درگ ینکرد،فقط کم  داتعجبیازرک بودن هو 
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 !  یکن  یکن ضررنم  یامتحان هی؟یخور ی انم یکوفت نیازا-دایهو

 .. یشناسیتوبهترمنوم-محراب

 .. خورمیم ییباشه،تنها-

 بخورگلوت خشک شده..  نی ازا-داگذاشتیراپرازنوشابه کردومقابل هو وانشیبدون فکرل محراب

انگشتان محراب گذاشت   یکرد،انگشتانش رادرست جا  کیرابه قلبش نزد وانی غرق لذت شدول دایهو
شدوتنش گرم   یترم   شیتروب  شی وبامکث لمسش کردوچشمانش رابست،کوبش قلب محراب ب

 .. دیاش رابازکردونوشابه رانوش  یوحش نداچشما ی!هوشیترازپ 

 نداشت فقط...   یهاروچک کردم،مورده خاص شهیش -محراب 

..من  یعنیداره، یچه معن التیتشک نیا ی کنم بدون م،فکی حرف بزن  شهیتادرمورده کاروش  میستینجان یا-
 ..  ریتغ یز یهم هستم چ شهیکنم،مثل هم ینم  زارودرکیچ نیکه ا

بدشدم؟..خودمم -گفت  ینگران  یاماکم ت یداباجدیبارلبانش رابه خنده گشود،هو  نیاول یبرا محراب
 آت وآشغاالمتنفرم! نیازا

 باالخره... یخوبه!تنوع داد-

 ؟ یتودوست دار -

 نظره من مهمه؟ -

 !  دابودیکه هو  ییشددرست مثل تمام وقت ها یداجدیهو 

کنه   یضعف م یوچاه وبلده ول که خودش هزارتاراه  ی،مرد یهست یتوچه جورآدم دمیحاالفهم -دایهو
 طرفشم معلوم نباشه.. یواسه چادروعباکه نوک انگشتا

که ازش دم   ییفک کن،نه ظاهره االنت واسم مهمه نه چادروعبا  یتوهرجوردوست دار -
 ! دونمیم نوخوبیحرمت دارن،ا  یول زنمیله له نم ،واسشونی زنیم

 ..زبلندشدی محراب باخشم ازپشت م 
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نابه که آفتاب ومهتاب وستاره  یجنسا دم،ازاونیقتودیکنم، مطمئنم!چون سل یمن فکرنم-دایهو 
 .. دنشیدندیوخورش

 ..یهد-

 ..اری من ن یاسمشوجلو-

 عاشقشم؟ یدیازکجافهم-

 کنه؟  یم غهیکدوم عاشق عشقشوص-

 ! یکن  یمرده متاهل تورپهن م هیواسه  وبازم یدونیاومم پس م-

پاشوتواتاق من گذاشته به  یوتورپهن کردن ندارم هرک لهیح  زبها ین یمن واسه به دست آوردن کس-
 خودش اومده.. لیخواست وم 

 دا؟یهو یش یرنمیس ختنی که دوروبرت ر یباوجوده اون همه کثافت یاد،چطور یگشنه بدم م یازآدما-

 !یایراه ندادم،تاتوب  یاتاق لعنت  وتواونیچکیمن چندماهه که ه-

قبالهم بهت گفته   یوچشم انتظاره من موند ی*زتوسرکوب کردی*ر*نقدرغیا  یکرد یکاره بد یل یخ-
 وبخورم!  گرانیدست خورده د یکشه غذا ینم لمیرقمه م چیبودم ه

چشمات وبازکن  -تمام وجودش ازدرده محراب آتش گرفت دکهیبه صورت محراب کوب  داچنانیهو
که تاتختم  یعوض  ین کثافتاکه دلم غنج بره واسه رابطه بااو ستمین  شیچندماه پ یدایهو ،منیلعنت
 پرش کنم! ی ک یبا عیبشه سر  یخال

 ! نی،همیخور ی داروهات وسره موقع م ،فقطیهنوزم همون -

 نکن محراب! وونهیمنود-

  ووناباهاتیکه مثل ح  یتواون حرم سرات و منووادارکن یمنوبکشون  یتونیم یاگه فک کرد یکورخوند-
 ر*ا*ب*ط*ه داشته باشم! 

 !شمیمن درمان م-
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 ..شهیکه درمان نم  یسمیآدم ساد-

 فرصت وازدست نده.. نیا-

 خوام،حله؟    یروم گهید یک یمن -

- داگذاشتیلرزان ازخشم هو دودردستانیکش رونی ب بشیج  شی شلواره ش بی ازج یگار یس محراب
  نقدرپاچهیمنقلت که ا یپا یچراقبلش نشست دونمینم ،فقطیگار یمعتادبه س یدایبکش،توهنوزهو

 ستبرکن!  نهی اسیوبسازبعدب خودت  ،اولیر ینگ

کنم   یقبرم-شد  خکوبیم شیجا داسرهیهو یبه سمت دررفت،هنوزکامل خارج نشده بودکه باصدا 
  مونمیمن م میفرمون جلوبر نی!باهمیکن داممنوعهیروکه باعث شده خودت ودلت وواسه هو یدختر 

 وتووپنجشنبه هابهشت زهرا!

 یآمد،کشتن هد یدابرم یازدست هو یتوانست باشد،هرکار  یهم نم یکرداماعاد یمحراب خوف نم  
 مثل آب خوردن بود! .........   شیبرا

راجمع    لیکم یپخش وپال یلباس ها   دودرسکوتیکش شی رارو لینازک کم  یپتو  اطیبااحت نیطن
 کرد...

 جون؟ بهیط  یاومد-لیکم 

 کنم؟  شوندجمیکه من هرروزبا یکن  یم فیوکث  یپوش یجام  هیهمه لباس و نیا یتوچطور -

 !نمی که شکل ماه توروبب نابهونستی قربونت برم ا-

 ! شهیبشنوه ناراحت م ژهی چرت وپرت نگوبابا،من-

 !کشهی دلم براش پر م بهی _اخ نگو ط لیکم 

 ! نیطن-

 !شهیژنم یواسه من من  یچکیاطنازهی  یباش نیکنه عسلم،طن یم یچه فرق-
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رابه   لیاسم کم جانیاتاق رابازکردوباه زددرهی نفس نفس م  ادشیکه به خاطره وزن ز یدرحال  ژهیمن 
مشغول  لیدراتاق کم  یبدون روسر  شهیکه مثل هم  ن یوطن  لیکم یخال یجا  دنیزبان آورداماباد

 هیچه سرووضع  نیا یکه قورت داد اتمیح -د یتوپ نیطن دوبهیاش رادرهم کش یکوتاه هشت یبودابروها
 ؟ یگردیسراست که باتاپ وشلوارک م نجاحرمیا ؟مگهیخودت درست کرد اسهو

 ..آخه کم..  زهیمن چ-

  ماتیمن؟بازکه س ژهیشده من یچ- آورد رونی درب یرادرآورده بودسرش راازال شرتشیکه ت یدرحال  لیکم
 کرده عسل خانوم!  یقاط

بسته شودودماغش پهن ترازقبل....    زشیر یزدکه باعث شدچشم ها  یازته دل لبخنده پهن ژهیمن
بامن   ینطور ینداره ا تی دخترجوون تواتاق هست خوب هی یگفتم وقت ل،صدباربهتونیآقاکم-ژهیمن

 خواد!  ی! جوونه دلش منیحرف بزن

   زنم؟ی حرف م  یچطور -

 .. گهید یمی صم  ینطور ی هم-وگفت  رانداختی به حالت خجالت سرش رابه ز ژهیمن

 ..  الیزنم،باطناز،روشنک،ل ی حرف م ینطور یمن باهمه ا-لیکم

 ! دایهو-گفت  طنتی دوباشیپر لیکم یجمله   انیم نیطن

اون مرده باابهت نگاه  یکنه توچشما یجرات م ی نگوبابا،ک-راگازگرفت وگفت رنشیلب ز لیکم
نازش   یجون بشم بااون چشما یبودخوراک هر  کیوبازکردم نزد  یکه سره شوخ یدفعه ا نیکنه؟آخر

 آره جون تو!  

 ..  نیشما..فک کرد-که بغض کرده بودگفت  یرحال د ژهیمن

 ازاتاق خارج شد!  رشدآرامیکه سراز شیها اشک

 !ناراحت شدازدستمون؟یآخ-لیکم

 ازدست شماناراحت شدنه من!-کردوگفت یاخم تصنع  نیطن 
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اون  هیکنه که من عاشقه چ یهم سن مادره منه باخودش فک نم  کهیداد،زنی جون توخودش نخ م-
  یمث توروم یکی  ش،منیزمرغ یروفرمش؟اخالق چ  کلیباش،هیز ی شم،چهرهیم

 یروت بامن بازشه همه چ کمیاخالق،فقط  زه،خوشیم زهی خوام،خانوم،باوقار،آروم،کم صحبت،بانمک،ر
 حله! 

 -اتاق سرده! نیخوریل،سرمامی توآقاکم  نیبر-

 ! ینقدخانوم ی واسه توکه ا رمی بم من

  ردوشیبرداشت وز  یهم باالخره دست ازپرحرف لیکارشدکم زدومشغول به  یباشرم لبخند نیطن
 رفت.... 

 )محراب(  

زودترازاون چه که فکرشوکنم    ستم،سرهنگیونشستم پشت س ختمیقهوه واسه خودم ر وانیل هی 
سه چهارتاعکسم  هیداکنه،ی بارهاروپ لی که بهشون دادم محل تحو ییتونسته بودباکمک سرنخا

 لیمیواسم ا دانیرأس عمارت هو  یشدگفت تو یبامیبودن وتقر دامشغولیکه توعمارت هو ییازکسا
به  دمی کردم رس یعکساروردم  نطورکهیونه،هم اشونیبعض  یبودم ول دهیاشونودیض کرده بودکه بع

  یزل زده بودکه ابهت وغرورش هرکس نیچنان به دورب ش یوحش  یطوس یها دا،باچشم یازهو یعکس 
به   یدنیزننده اونقدربرام د شیآرا دابااون یمثل هو یکردم زن یوقت فکرنم چیدهیکرد،شا  یروجذب م

روکردم که    ییتجربه هاروبه دست آوردم،کارها نی اول تیمامور نیمن توا گفتشد   یبامیاد،تقرینظرب 
که ازش    یکثافت  داباتمامینداشته وبه خاطره اعتقاداتم ازش منع بودم،هو یت یوقت برام جذاب چیه

کنم   حتشیبخوام نص نکهیکه عالقه به عوض کردنش داشتم نه ا یخاص بود،طور  زدواسمیباالم
مزخرفم  یخوام....دره لب تاب وبستم وبه فکرا یبشه که من م یطور  نخواست او یم نا،دلمیوا
وقت   چی شدن،ه یپاک نم  شی خون یوقت دستا چیشد،ه  یض نم وقت عو  چیداهیدادم،هو انیپا

 مانیمن به قدرت عشق ا دهمیاشا یاگه واقعاعاشق بشه، یداشت،حت  یبرنم  ی ز ی دست ازقتل وخونر
باشه به   یکه عاد یسرهنگ بود،طور  یاومدم،شماره  رونی ب الی ازتوفکروخ میزنگ گوش یندارم!باصدا

 دوش وبازکردم تماس ووصل کردم!  رهی ش نکهیسمت حموم رفتم وبعدازا

 سرگرد؟ ییکجا-سرهنگ

 توعمارتم! -
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 رون؟ یب   یایب یتشودار یموقع-

 افتاده؟ یاتفاق -

 ..گمیبدون مقدمه م نیواسه هم  یکن یودرک م  یهست یمرده قو دونمیم-

 مادرم؟ -

 ! مارستانیب  مشیآورد  ستیخوب نحالش   کمی  یوسالمه،مهر  ح ینه اونکه خداروشکرصح-

 سرش اومده؟ ییچه بال-

دوتاازدوستاش بوده،خودش که  یک یگرفتنش،با یمهمون هیتو نکهیا ،مثلیعن ینبوده  یمهم زهیچ-
چون به  یا یگفتم ب  م،خالصهیوباورکنیحرف ک میدونینداشته،هنوزنم یخبر  یبودن مهمون یازقاط گهیم

 هم تنهانباشه! یبهتره،مهر  یای کنن،خودت ب یکه چه قدرمسئله روبزرگ م  یدون یخبرندادم،م مادرت 

 عمو!  رسونم،فقطیخودموم گهیربع د هیتا-

 بگو!  م،جانمیدیعموازدهن شماشن هیبه به چه عجب ما-

 اد؟ی ب  نیکه نگفت یبه هد-

 ه؟ی چراپسرم،مشکلش چ-

ومتقائدش   فتهیازدواجمون عقب م یلیدم که به چه دالب حی واسش توض نمیبش تونمیاالن نم-
 برادرزادتونو!  نیشناسیکنم،خودتون بهترم

 کنم عموجان تونگران نباش!  یخودم متقاعدش م -

 !نمتونیب یم-

 فعال!-

  رون یبودوواسه ب ومدهین  رونی ازاتاقش ب داازصبحیاومدم،خداروشکرهو رونی کردم وازاتاق ب وقطعیگوش 
 درآوردموازعمارت خارج شدم.........  نگی ناروازتوپارکی ازماش یکینداشتم، یرفتن مشکل 
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دره اتاقشوبازکردم ورفتم تو،صورتش کامل کبودشده بودودستاش توگچ بود،آروم کنارش نشستم  
 نداره... هیکه گر  ینکن،گندکار  هیگر -زازاشکشیلبر یوباخشم زل زدم به چشما

 !دداداشیببخش-

احمق!مادره توباهزارشوروذوق   یکش  یاون چادرت وبه کثافت م یخودیتوکه ذاتت خرابه چراب -
 کنن ازهمه خراب ترن!  یپاک بودن م یکه ادعا ییهمونا گنیاونوواست گرفته،راسته که م

  یزنیگندم یوقت -کرد یصداهق هق م  یوب ختیری گونه هاش فروم یرو یگر ی پس ازد یک ی اشکاش
دستم خانم!مگه  دبهیرس ت یکثافت کار ی،عکساکه خبرنداشتم وفالن  یالک  ستا،زرنزنیپاش وا

 نشو! یز یبابارومثل آب خوردن ببراصالهم نگران چ یعقل؟آبرو  یتوچندسالته ب

 اومدن تواتاق..   یبانگران  یعمووهد دمیکه کش یازداد 

  ؟یتوصاحاب ندار  ؟مگهیبر یسوال م رهی منوز رتیغ-

 !ستیبس کن محراب حالش خوب ن-عمو

شرف حداقل حرمت   یکردم!ب  یم  نجاچالشیهم زنه،وگرنهی زنده جلوم زارم ستی چون حالش خوب ن -
 !یداشت یروح بابارونگه م

 پسرعموآروم باش!-یهد 

 تودخالت نکن!  -

 هیبا ازداشتمیموهام زدم وباسرعت ازاتاق خارج شدم،تمام بدنم داغ کرده بود،به شدت ن  یال یچنگ
  یبطر  هیکنه!دره داشبورت وبازکردم و یم  داروسرمستیهو هشیکه هم یز یآروم بشم،باچ یز یچ
راه گلوم سوخت که تمام   دم،چنانیرنگ رومثل آب سرکش ییآلبالو اتیبرداشتم،محتو یا شهیش

 گرفت!  شی آت دنمعضالت ب

 (دای)هو

آشفته ابروهام توهم گره  تیمحراب تواون وضع دنیخودموروسوندم دم پنجره باد عیدرسر یباصدا 
 زد،پردهینم البیکوفت نیوقت به ا جیوقت مست کنه به قول خودش ه چیخورد،سابقه نداشت ه 
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  یبه لباسام که کم یدروقفل نکرده بود،نگاه شهیروانداختم وبه سمت اتاقش رفتم،برعکس هم 
چشماش   یبودوساعدشورو ده یتختش درازکش یتو،رو درفتمیشک وترد یوباکم  داختمبازبودن ان

 بود!  گارگرفتهیالکل وس  یبو یجلوتررفتم وکنارش نشستم،لباساش بدجور  یگذاشته بود،کم

 کنم!  یخوام باهات باز   یم-محراب 

  یشعف  ،اونیهم ناراض ینشون ندادم که چه قدرخوشحال ومتعجبم،البته کم افم ی کردم،اماتوق تعجب
باهام رابطه داشته   یمست یدوست نداشتم تو رازاونی دم،غیدینگاش نم یخواستم هنوزتو  یروکه م

بود....اول تصاحب   یا گهید زهیمن چ ی اد،برنامهین  ادشی ی چیه  دارشهیب یباشه ووقت 
 کل وجودش!!!!  حبقلبش،بعدتصا

 شرطه؟ -

 ! یکن فیگذشتتوواسم تعر دکلیاگه من بردم....با یخوا یکه توم یز ی چ یاگه توبرد-

 رسه؟ ی به توم یچ-

 ....دونمینم-

 ! دونمیمنم نم-

 یخواستمش چون تنهامرد یدمی محراب بودوبس،شا ازبهی ن شی آت هی د؟فقطیرس ی به من م یواقعاچ 
براش مهم   مییترازدارا شی ب یل یمن خ  یکه ناپاک یقدم نشد،تنهامرد شیبودکه خودش به سمتم پ

 که ازمن متنفره!!!!!   یگذشت،وتنهاکس  ی خونسردازکنارم نم  یعاد فمی کث یکارا دنیکه باد یبود،تنهاکس 

 !یاتاق باز  میبر-

 کنم! یمن ازاون اتاق استفاده نم-

 اگه من بردم..  یول-

 !  میریم یاگربرد-

  یسرخ زل زدبهم،کارت هاروپخش کردوشروع به باز  یدرآورد،باچشما زشیم یکشو  یهاروازتو کارت
  نیروبرام تع  یمرگ وزندگ یباز  نیا ی جهیکارت هام بود،انگارقراربودنت  ی...تمام تمرکزم رو میکرد
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آن   کیکنه!تو یزودهم فروکش م  یلیتجربه ثابت کرده بودکه خ یتندبودول شمیکنه،آت
به گردنم   یبود،تمام بدنم گرگرفت،دست رهی پلک بزنه به گردنم خ نکهیا رکردم،بدونیلگنگاهشوغاف

  ختی....،کارتارور یلبشورو یمونده بودکه گرم یدورازباز  ه یز،هنوزی کارت وانداختم روم نیوآخر دمیکش
لحن ممکن لب   نیتر م،باگرمیشونیپ شوچسبوندبهیشونیوپ  دیکش  زیم یتررو  شیوخودشوب  نیروزم 

  یعمرت حس کن یها هیرابطه بامن وتوتک تک ثان مت یکنم که لذت مال یم یکار  هی...شبام-زد
 !فتهی مسخرت ن یوقت نگاتم به اون اتاق باز  چیه گهیکه د یطور 

وجودم    یداشتم که تک تک سلول ها نانیخواستمش حداقل تواون لحظه اطم یمطمئن بودم م  
ترازمن مچ  عیسر یگذاشتم تاتوتنش جربدم ول شرتش یت یمحراب روخواستاربود!دستامولبه 

  یم یقدم بشم،فقط سع شیپ  زاشتینم یتقالکنم،حت  زاشتی دوتادستموگرفت وپشتم قفل کرد،نم
 یزندون بسته حبسش کرده باشن،بابوسه  هیشده بودم که تو ییل جنون زده هاکردمهارم کنه،مث 

کردم    یخون وحس نم انیضربان قلب وجر گهیکاشت،تمام عضالتم شل شد،د م یشونیپ یکه رو یگرم
 محراب بود!!!!!!!!!!!!!  یلبا ی داغ رهیتمام فکرم درگ

 ( سنده ی)اززبان نو 

اتاق  نیکه درا یز یهم نبودتنهاچ  ش یازلباس ها یاثر  یحت  دیچشمانش رابازکرد،محراب راند 
  کیبود، رکردهیوجودش رادرگ یتخت افتاده بود،حس بد ن یی خودش بودکه پا یوجودداشت لباس ها 

کند،مثل    هیتانبوده محراب راتوج گشتیوبهانه م لیمثل منع شدن،انگاردنبال دل ی،حس یحس توخال 
  شیها راهنیازپ  یک ی....کمدمحراب رابازکردوزدی لب حرف م رهیدوزیچرخی دوره خودش م ابهه وانهید

آرام   یدکمیدانکرداماشا یرفت،محراب راپ   نییکنددره اتاق رابازکردوازپله هاپا یآنکه فکر  د،بدونیراپوش
 بود!!! دهیرفتنش رافهم لی دل نکهیگرفته بودازا

 )محراب(  

 هی راهنمودرآوردم،دلمی وپ دمیکش به موهام یورفتم تو،خسته وکالفه دست نییپا   دمیدروکش رهیدستگ
که سبکم کنه!حولموازتوکمدبرداشتم وبه سمت حموم   یز یچ هیخواست، یدوش آب گرم م

وان حموم   یبود تو دهیمنوپوش راهنیتفاوت که پ نی صبح باا تی وضع داباهمونیهو دنیرفتم،باد
 دروطلبکارچشمامودوختم توچشاش.. یدادم به لبه  هیکبااخم دستموت 

 ..یومدینم-دایهو 



 دایهو

38 
 

 ! امیدوست داشتم ن یلی اتفاقاخ-

 چرا؟ -

 متشنج هست! یکاف یخونه به اندازه  نیا یچون فضا-

 برات گرم کردن آبشو!  اتووانی ب یر ی دوش بگ یخواست یمگه نم-

 کنم! یکاروم  نیحتماا رونی ب  یایب-

 داره منم باشم؟ یچه اشکال -

 خودتم حموم داره مگه نه؟فک کنم اتاق  -

 کنم! نجاحمومیمن دوست دارم ا یول-

 ! گهید یجا رمی من م ستین  یمشکل-

 محراب!!!-

 !!! دایهو-

 من زنتم!-

 ؟یاااااا؟؟؟؟ازک-

 !شبیازد-

 بودخبرنداشتم؟  میعروس  شبید-

 !میکرد غهیماص -

 به اجبارتو! -

 یهرکوفت وزهرمار  دونمیحروم بشه گناه بشه چه م یخوا یکه نم  ینبود..خودت گفت یاجبار -
 وکوفتمون نکن! شبینجامحراب،دیاایبشه!......ب



 دایهو

39 
 

 ! ادینم ادم ی یز یکه چ ،منیدار  یخوب  یچه حافظه -

منوگرفت   یوان گرفت وبلندشد،حوله  یرونباخت،دستش روبه لبه   داماخودشیبرق چشماش پر 
کنه،نه حرارتش رونه   ی وپاک نم شبید یاازاتفاق  چکدومیبدتو..ه یحافظه -ودوره کمرش بست

 عاشقونمون رو!  یزمزمه ها

ودوش آب وبازکردم ازخودم   دمیرفت،باخشم دره حموم وبهم کوب رونی زدوازحموم ب   یپوزخند
 نتونسته بودم خودموکنترل کنم!!! ...............    یمتنفربودم که چطور 

 ( لی )کم

  یبازاتاق هم حس م مهی نگاهشوازپشت دره ن  ینیکردم،سنگ شی پاهام تنظم یکردم ورو  تارموکوکیگ 
بودم که  دهی د یحرکت درآوردم وترک مورده عالقشوخوندم،چندبار   تاربهیگ یتارها  یکردم،انگشتامورو

بسته  یدرها نیپشت ا نیکه داشتم وجوده طن یرغم حاله بد یده،عل یآهنگ وگوش م نیتوخلوت ا
- قهوموبرداشتم وانیدادمول هیوارتکید تاروبهیحوصله گ ی !آهنگ وکه خوندم ب!!!دادیبهم آرامش م هم

 !  یشیم اتو،خستهیب

وباشک   شی اتاق،روسر یگوشه  یکاناپه  یونشست رو  نییزده سرشوانداخت پا  خجالت
بهش گفته بودم دوست ندارم باهام  یبرداشت،خندم گرفته بود چون چندبار   دازسرشیوترد

  نهیفرشته روبب نیکرد،اگه غزل ا یحرفم گوش م  فتادوبهی م ادشیرفتارکنه هردفعه  تی بامحدود
  یم ل؟فکی کم یگیم یرفته توفازعروس دارشدن!!!چ مخصوصاحاالکه ستیتاعقدمون نکنه ول کن ن

وآسونه؟ازدواج  یعاد یمخف  سیپل هی نقدرواسهیباندقاچاق هم هی یازکارکن ها یک یازدواج با یکن
جونت   ؟توکهیخانوادش کجان،اصالتومگه مرده ازدواج یدون ینه م هیک یدون یکه نه م یبادختر 

 ! یمجرد حاتی وتفر  قاتیبستست به رف

 سخته!  یل ی...گفتنش واسه دختراخزای چ یسر  هی-نیطن

بانمکش که حاالازخجالت سرخ شده  زنقشی شدم به صورت ر رهی قلوپ ازقهوموخوردمودوباره خ هی
 بود....

 خوب!- 
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 یکردم که.... بااسترس ازجاش بلندشدوباگفتن جمله   دم،احساسیمن..من ازاول که ...تورود-
 رفت!  رونی !«ازاتاق بلیکوتاه»من دوست دارم کم

  ینبود!انصافادلم باهاش بودول  شهیکه مثل هم یطور  هیزدی م یطور  هیروقلبم..انگار دستموگذاشتم
 حس خوش اومدن باشه فک نکنم.....  هیتراز شی ب نکهیا

 )محراب(   

شدم،معلوم نبودقراره    رهیخ شهیش یشلوارم فروکردم وبه بسته ها  بیباغروردستاموتوج
 قبرستون وچندتاخانواده ازهم بپاشن!   یگوشه   فتنی ب  یزهرمار   نیچندهزارتاجوون باا

 ؟یهست  یباالراض میوبرد تی فی س؟ک یچطوره رئ -لیکم

 !میراض یادامه بد ینطور یاگه هم-

نشستم  ی آهن  یها یازصندل یک ی یرو یعصب   د،باحالتیچ یانبارپ  یداتویتلخ هو گاروادکلنیس یبو 
 ..واردوختم یوچشاموبه د

 ! یاسم درآورد ومدهیپسره باهوش،ن یخسته نباش-دایهو 

 !مییدا یهو یپا رهی خاک ز م یکه باش میهرچ-لیکم

شدن وتوقلبم  یرمی که ت ییکرد،ازهمونا یگردنمومتورم م یمدل خنده هاکه رگا دازهمونیخند 
 خراب شده؟ نیادتوای وقت ب یداشت که وقت وب  یلی !اصالچه دلرفتنی فروم

 .. گهیبخش د هیتو ن یبر  نیوجمع کن لی دارم وسا ارمیبادست  یحساب خصوص هیتصو کمیمن -دایهو 

- زدموبه سرتاپاش نگاه کردم یمقابلم نشست،پوزخند ی صندل   یدورویسوشرتشوتاگردن باالکش پیز
  یکه ب میدونی نکن..من وتوخوب م نقدخودتوخستهیا یکه عوض بش یار یبه خودت فشارم یدار  یلیخ
 !دستیفا

 کنم؟  یکاراروم  نیمن واسه خاطره تودارم ا یکن  یچرافک م-دایهو 

 !کنم مطمئنم یمن معموالفک نم -
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 ه؟ یمن ازتوخوشم اومده،تودردت چ-

 !نیادهم یکه من ازتوخوشم نم نهیدردم ا دنشیفهم ستیاصالسخت ن-

 !ادی همه ازهم خوششون ب ستیقرارن -

 !یشیبدون نقشه عاشقم نم  ی حت  یکن  ینم یکار  یقبل  یبدون نقشه  دا؟توکهیهو هیتودردت چ-

 ! ستی_حس من به توعشق ن 

 ! هیکه حس توبه من چ  ستمی اصالعالقه مندن-

 بلندشدم..  یصندل  یحوصله ازرو یب

 ؟ یحرفاموبشنو  یخوا ینم-دایهو 

 بگو!-

  نجارمیا تی ریمد ی،حتیکه داشته باش یکنم،هرخواسته ا یواست فراهم م یبخوا یهرچ-
  یاون دخترمورده عالقت جانمازآب نکشم ول دمثلیمحراب،شا شمیبه تو،من عوض م سپارمشیم
 یخایکنه!_م یم میراض  نمیهم یآرومم کن  هی،کاف یکنارم باش  هیکاف ،فقطیخوا ی که توم یهمون شمیم

 زن دومم؟  یبش

 ..یاگه دوسش دار -

 ! دایبس کن هو-

 افهیق دنی واسه ند یل یدل یتوبش  یمثل توکنارم باشه،وقت  یکی  یندارم زن دوم بشم وقت  یمن مشکل-
  کنم؟ میتقس گهید یک یداره که توروبا یوامثال اون چه اشکال ینحس ملک ی

کنارم   یخوا  یم -ازدردجمع شدفشارموکم ترکردم یگرفتم وفشاردادم،صورتش که کم بازوهاشوتودستم
 وبهت دست نزنم؟ یباش 

 !شهیبه مروردرست م-

 اگه درست نشد؟ -
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 کن!  نانی بهم اطم-

 !داکنمیپ نانیکه بهت اطم  یتاوقت  یزندون هی  یشیم  یزن من بش-

 االنم توزندونم! نیمن هم-

 !نیهم یاحساس خالدار  دا،توفقطیهو یست یتوعاشق ن-

 خوام اون حس خالروباتوپرکنم!!!!!  یم-

 )پنج ماه بعد(  

 شد...  میقا لی باترس پشت کم  نیکه وارده عمارت شدم طن نیهم

   داکجاست؟یهو- 

 ....دونهیخدمتکاره سادست چه م هیفقط  نیطن-لیکم

 ه؟یوقت شب کدوم گور نیداتاایفقط بگوهو نیندارم طن تی !کارکننون یا تی خودحمای توخفه شو!ب-

- کاناپه ینشستم رو یمسلط بشه روحرفاش باآرامش ظاهر  یکم نکهیا د،واسهی لرزیازترس صداش م 
 فقط بگوکجاست! نی من آرومم طن

 حالش بدبود،فقط کمکش کردم سواره آژانس بشه..-

 عمارت نرفت؟  ینای چراباماش-

 خودشون گفتن.. -

 ؟ یآدرس کجاروداد-

 ... دابفهمهیاگه هو-

 کنه! ینم  یغلط چیبفهمه هم ه نیطن  فهمهی نم-.

 آقامحراب!-
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 !  فتهیواست ن  یاتفاق  چیه دمیقول م-

 ! نیبگوطن- لیکم

 ..... شی قبل یبود،ساق یملک یفک کنم آدرس خونه  -

نکرده بود،لعنت   داترکیبود،هو  دهیفا یاماب  رهنموبازکردمی پ ییباال یبه دوارن افتاد،سه تادکمه  سرم
 که نتونست پست بزنه! میرات دادم لعنت به قلب لعنت  میبه من که توزندگ  دالعنتیادهوی بهت ب

 محراب؟ یخوب - لیکم 

 سرعت به سمت دررفتم...  رهنموباالزدموبهی پ ینایآست 

 ؟ یر یکجام -لیکم

 .... ادنبالمیب-

هم به سرعت   لیاومدم،کم  رونیدرآوردم وازعمارت ب نگیناروازتوپارک ی ازماش یکی 
روزاروکرده  نیزدم توگوشت فکرا یعقدش کرد یکه گفت  یاون موقع-لیخودشورسوندوسوارشد.... کم

 !یار یواون درش ب نیا ی لهیدنبالش تاازطو فتی بودم،حاالب

 نکنم پس حرف نزن!   ادتیپ یخوا  یاگه م لیکم  ستی االن وقت سرزنش ن-

پدال   یگازفشردم وحرصمورو یتررو شی!پاموبدیدوخت واخماشوتوهم کش رونی اشوبه بنگ یبادلخور 
 وپارک کردم..   نیماش عیته کوچه انداختم وسر  یبه ساختمون کلنگ یکردم،نگاه  یخال

 باهات!  امیم -لیکم

 !  ایب-

بازکردم    لیاونور دروکه واسه کم دمیواروپریباآرامش دربزنه رفتم رود شهیمثل هم لیکم نکهیازا قبل
 وونیتو،سه چهارتاح میبازبودراحت بازش کردم ورفت مهی که زنگ زده بود،چون ن یرفتم سمت درآهن 

 زجاشونباترس ا  دنیود  لیکه وسط اتاق به پاکرده بودن تامنوکم یش ینشسته بودن دوره آت زونیآو
 .. دنیپاشدن وچاقوکش 
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 ن؟ یکاردار یباک-

 سره اصل مطلب!  میدارم دک ودهنتون وپهن کنم وسط خونه پس بازبون خوش براالن اصالحوصله ن-

 ؟ی کاردار  یگفتم که باک-

 ! یملک-

 .. میندار  یملک-

 کردروهرسه تاشون..   ادهی قشنگش پ یفنا دوازهمون یبه پشت گردنش کش  یدست لیکم 

 کجاست؟ ستی رئ  یتوجوجه فکل یم،هویمادار  یول  نیشماندار- لیکم

 تواتاق باال .. -

 ؟ یباک-

 ! دای..هو،اسمشیخانوم هیبا-

  ی توقلبم بودکه درده سرم وحس نم یدرد د،چنانیرکشیگرفت ت یم شهیکه هم یسرم ازهمون نقطه ا 
  یترم  شی شدم درده سرم ب  یترم   کیبلندپله هاروباالرفتم هرلحظه که به اتاق نزد یکردم!باگام ها

تنشه   دش،لباسیترس یسرخ زل زدم به صورت عرق کرده  یستادم،باچشمایشد!توچهارچوب درا
که دستش بودازدستش افتاد،باترس ازجاش   یا ،لولهیکه بعدعقدواسش گرفت یی لباسا همونمحراب،

  ن یکه ازب یازاشک شده بودمثل شب  سیخ  شیوحش  یطوس  ید،چشمایلرز یبلندشد،تمام بدنش م 
 یکه توبغلم دردم یکه بسته بودمش به تخت تاترک کنه،مثل وقت یمرداجمش کردم،مثل وقت

 یگوشه  یکه باخونسرد  یملک یکه خرفرض شدم! نگام رو  ییوقتا  تمومکرد،مثل  یم دوالتماسمیکش
بدون  زد،جلوتررفتمی م شمی!خونسردبودوخونسردبودنش آتدسرخورد،خونسردبودیکش یگارمیاتاق س

کردم،باتمام    نشیرسوندم ونقش زم  یخودموبه ملک دابندازمیبه هو ینگاه نکهیا
کردم!دستاش که   یکردنم  یداکه هق هق میبه هو یوتوجه ا   اوردمیوجودمشتموتوصورتش فرودم

گرفت مچ دستشوگرفتمودنبال خودم کشوندمش،چون حالش  شیبازوم نشست قلبم آت یرو
 .. نیروزم دمشی همونطورکش نکردمو یافتادتوجه ا نیزم یبدبودوتعادل نداشت رو

 محراب!  -یملک 
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 ! گردهی برم یببرش ول -نکردم..  ستادم،امانگاهشیوا

 گرفتم!  قشوتومشتمیکردم ودوباره  لی به کم یا اشاره

 ..پام پام محراب! ام یب تونمین..نم-دایهو

پرتش کردم توصندوق عقب ونشستم  یرحم  یسردبهش انداختم ورودستام بلندش کردم،باب ینگاه 
  یخرنم گهیشدم د   یسست نم گهی د یالتماسش،ول یومدصدایم دادشیدادوب یپشت فرمون.. صدا

شدم،دره صندوق وکه بازکردم خودشوپرت   ادهیدرپارک کردموپ یجلو میدی شدم!به عمارت که رس
 کردتوبغلم!  

 ه!  تموم گهیتمومه د گهیکردم به قرآن د دمحراب،غلطیببخش-دایهو

... بازوشوسفت گرفتم  م یدیدم،چشمامشونم یشنیچشماموگرفته بود...صداشو نم یجلو خون
ورفتم توبازوشوکه ول کردم   د،دروبازکردمیترس یازش م تی نها ی که ب ییسمت انبار همونجا دمشیوکش

توگوشم    نیمامان مه  یشد.. دستم رفت سمت کمربندم توهمون لحظه صدا نیپخش زم 
 که داشته باشه(   یل یحاالهردل طانهی هم دست ش لندکنهکه دست روزن ب ی)مرددیچ یپ

 !زتیتوروجون عز-گرفت  دستموتودستش

صورتش گذاشته  یدستشورو هیشد!باگر یبود،هرچندکه آدم نم قشیکه ال ییزدمش،ازهمونا 
  مونیکنه،پش یکه ناخواسته دلم روجابه جام ییوقتا یهمه  خت،مثلی وربود...دلم فر

شدم،چون..چون بهش قول داده بودم که منم مثل باباش ودوستاش باوحاشت باهاش رفتارنکنم،اونم 
که بعده   ییخت،اشکایباراشکام فرور نیاول یدوزانوافتادم،برا یبهش عمل نکرد! رو یقول داده بود ول

  اداشتنیزن دن  نیتر اقتیل  یبودن حاالبه خاطره ب رنشدهیازوقت سر چیمرگ باباه
  ینکارومی چراباهام ا-نگام کرد،دوطرفه صورتموگرفت وتندتنداشکاموپاک کرد ی !بادلسوز ختنیری فروم

 دا؟ یهو یکن

 من دوست دارم!- 

 تنفر!  دهیحس بهم دست م هی توفقط  یمن ازرفتارا-

 !دونمیم  یتوام منودوست دار -
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 لعنت به من که دوست دارم لعنت به منننن! -

 !دایهو یکرد  رمیپ- واریدادم به د هیصورتموپوشندم وتک   بادستام

 مگه نه؟ یکن  یتومنوول نم -

  ،توپاکیکه ترکش کن  یچرااراده ندار  ؟پسیکن  یعشق نم یادعا ؟مگهیکه ترکش کن نقدسختهیا-
 اقت؟ ی ل یکنم ب یچه غلط گهیباهات؟د  مکارکنیچ گهیکردم د تونستمیم یمن هرکار  دایهو یشده بود

 !دیببخش-

 ! ی ستی ن دنیبخش قیال-

که  دونستمیم د،فقطیرس  یبه فکرم نم  یچی بود،ه  یدستم گرفتم وچشماموبستم ذهنم خال نیسرموب
 ترکش کنم!  تونمینم

 خواد!  ینداره فقط اراده م یکه کار  دمیکنم بهت نشون م یکشم،عرض چندروزترک م  یم-من

 ؟ یشد وونهی؟دیچ-

 ! یکرد وونمیتود-

 جاسازتو؟  یکجاگذاشت-بلندشدم نانیبااطم 

 کنم!  ینکن محراب خواهش م ینطور یا-

 خودم بگردمت! شمیامجبورمی یدیم اخودتی-

 محراب!!!-

کولش درآوردم    بیدم،لولشوازتوجیکش رونیب درنگیسف یبسته  هیو باشوگشتمی بدون تعلل ج 
 ..هیثان هیواسه   یشدم حت  یمنصرف نم یول  رهیزدتاجلوموبگ رش،بازوموچنگی وفندک گرفتم ز

 ! یدوس دار  یجون من نه جون هرک دا،اصنیخودت وبدبخت نکن محراب،توروجون هو-دایهو 
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لوله  هیداباگر یدن،هویکش یم ت ی تومامور یبودم چطورخالفکارا دهیباال....همونطورکه قبالد دمیکش
  یچجور  دونستمیومنگ بودم نم  جیبغلم کرد،توحال خودم نبودم گ دومحکم یروازدستم کش

 ...........ستمیسرپاوا

 (  لی )کم 

  چکسیکه به ه دونمیوم یحقته بدون  دونمیکه م  یراز  هین،ی روبهت بگم طن یراز   هیخوام  یم-
 ! یگینم

 زل زدبه لبام..   یگوشش هول دادوباکنجکاو شوپشتیلخت مشک یموها 

 !ستین  نیاصالکارم ا ستمیخالف ن  ،توکارهیعنی..ستمین  یکن یکه توفک م  یمن اون- 

 ه؟ یپ..پس کارت چ-

باندندارم،چون  نیهم باا یسروسر  چیتم،هیموادمخدر،االنم تومامور ی رهیم،تودایمخف  س یمن پل-
 . روبلدم وگرنه. شهیخوندم ساخت ش یم یش یرشته 

 .. یزن ی حرف م یازچ فهممی گنگ شدم نم من

  یم ی...صم شهیباشم،خودمم باورم نم   سیکه باورش سخته من پل دونمیکنم،م یم دونم،درکتی_م
من   هیکه خشک وجد یا گهید سی گذرونم،برعکس هرپل  ستم،خوشیبندن یاصول پا یسر  هی ادبهیام،ز

 کنه! یکه منوتوکارم موفق م ییها یژگیناو یا یشوخ وراحتم ول 

 -پس آق..آقامحراب...-

 نیترتوا  شی ب گهیمن تاچندروزد یدونیرازوم نیکه ا یهست ین،توتنهاکس یمن گوش بده طن  به
 یلوبره تالش سه ساله  تیمامور نیکارداره اگه ا یمحراب هنوزدوسه هفته ا یول  ستمین  تیمامور

منم  یتوبه من حس دار  ،همونطورکهیکه واسم مهم یدون یچون خودت م  ناروگفتمیره،ایماهم به بادم
 یباالخره م یول  یوگنگ رشدهیکنم که فکرت درگ  یکامالهم درک م  ستمیتفاوت ن ینسبت به توب 

 !یدیفهم

 که....من وتو.. یدون یوم-
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 !مونهینم یسد چیه  میاگه عاشق هم باش-

 کنم! یباندکارم  نیمن پونزده ساله که توا-

سرت   یی عمرااگه بزارم بال زاروبفهممی چ یسر  هیتا یاگه کمکم کن  یرکن یخوام فکرت ودرگ یاالن نم-
 ! ادیب

 ؟ یچطور -

 ؟ یچ یعنی-

 ؟ یر یمجازاتم وبگ یجلو یخوا یم-

 کم ترش کنم! تونمیم ینه ول-

 ... یگفت یکاش زودتربهم م-

 دلخوروناراحت به سمت دررفت...  ی افهیباق

 جان!  نیطن- 

 برنگشت....  یستادولیوا 

  شوسرکردوازاتاقید،روسریشنی ! انگارصدامونمستمیکه همه جوره پات وا یخوامت،اونقدر  یمن م-
 رفت!!! رونیب

 )محراب(  

انگاراستخونات دارن ازهم  یطور  هیکردم،تمام بدنم کرخت شده بود  یاحساس ضعف م  
کامل  ینقشه  هیعمارت متمرکزشدم  ینقشه  یتررو شی کردم وب موپاکیشونی پ  یرو شن،عرقیجدام

سرهنگ فرستادم،اونم  یباربرا لیازمحل تحو قیدق شن یلوک هیعمارت با یازتموم سوراخ سمبه ها 
  یطول داده بودم! درلب تاب وبستم وکالفه خودمورو تیمامور نکهیکم کم کالفه شده بودازا گهید

 دم که حق داشتم نگاش نکنم.. درکه اومدچشاموبستم اونقدرازش رنجوربو ی تخت پرت کردم،صدا

 _آقا...نیطن 



 دایهو

49 
 

 ن؟ یشده طن  یچ -چشاموبازکردم دمیوکه شن نیطن یصدا

فک کنم حالشون بده آخه  انیتونم  نیایب  گمیبهشون م ینشستن هرچ ربارونیز  یپشت اطی خانم توح-
 کنن..  یهمش ناله م

 دنبالش!  رمی توبروسره کارت من م-

 _چشم!  

بودکه  یینجاجایرفتم،ا  یپشت اطیمحکم به سمت ح یها  دمش،باقدمیوپوش سوشرتموازتوکمددرآوردم
آب   سی نشسته بود،تمام تنش خ اطیوسط ح یسکو  ی....رودمشیدوسش داشت!د یلیداخیهو

وانداختم روشونه هاش تاخواستم بلندش کنم  د،سوشرتمودرآوردمیچک  یبودوازموهاش آب م
 ولم کن!-دستاموپس زد

 ؟یر ی بشه؟بم یلت کنم که چو-

 انه؟ی رمی واست مهمه بم نجا؟مگهیا یچرااومد-

 کنم!   یدارم وقت تلف م ستینه مهم ن-

جون به    یب  یسرش وبغلش کردم،بامشتا رهیز گموانداختمیزانوش ودست د رهیدستموانداختم ز هی
 ! داینکن هو میوحش -کردم  یمن اصالبهش توجه نم   یکردولش کنم ول  یم  یدوسعیکوب  یم نمیس

 بخوام؟  دازتواجازهیواسه مردن هم با-دایهو 

 بارون! ره یز  ینیوبش  ینه که مثل بچه هاقهرکن   یکن یخودت وخالص م   غیت هیبا یر یبم  یاگه بخوا-

ترکردم   شیشدن به ما،منم سرعت قدم هاموب  رهیخدمتکاراباتعجب خ  یهمه  میوارده عمارت که شد 
روتخت،تاخواستم بلندشدم    داروخوابوندمی!باپادره اتاق وبازکردم وهوارمین  شونیک یسره  ییابالت

خواستم   یصورتش،هرچه قدرمن م  یمحکم دستاشودوره گردنم حلقه کردکه باعث شدخم بشم رو
 شهیوحش  ینقطه ضعفم چشما دونستیکردچون م یاون فاصله روکم ترم  رمی بگ صلهازش فا 

 کرد!!!!   یرم یازقصدنگاهمواس
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 یمنودوست ندار  گهی...د؟یر ی ازمن فاصله بگ یخوا ی م ی؟تاکیکن تمیاذ  یخوا یم یتاک-دایهو
   ؟یمنوببخش  یخوا ینم گهیمحراب؟د

  یومچ دستشوگرفتم تاازخودم جداش کنم ول   دمیکش قینفس عم هی گلوموقورت دادم، آب
من به -کنم خودشوجادادتوبغلم یمخالفت نکهیتخت قبل ازا یومنوپرت کردرو  نبارکمرموگرفتیا

 شدنت به توجهت!  یرتی تنت،به بودنت،به اخمات،به غ یتومعتادم محراب،به بو 

 برواونوربخواب!  - 

تندشده  یه یترتوبغلم جاداد،ضربان قلبم به طرزه فج  شی دازقصدخودشوبیشنیانگارصدامونم 
  شوازتوصورتشیلخت مشک یآروم برگشتم سمت صورتش،موها یل ید،خیتاخواب نقدمنتظرموندمیبود،ا

چرا؟؟؟؟؟؟؟مگه عشق  یمتنفرباشم ول  دازشیبا ل یهزاردل ومدبهیبدم م  دازشیبا  لیکنارزدم..به هزاردل 
عکس   دا؟چرادرستیکنه*چراهو ی رورومی روز یروممکن وزندگ  رممکنیغ یزهای *عشق چ بود؟ن نیهم

ترحم؟عقدش کردم باتمام کثافت   افقطیزنانبود؟عشق بود ی هیزن که مثل بق  نیارهام؟چراای تمام مع
 یدخترونش جدام یایکه اونوازدن ستمین یمرد نیمن اول  دونستمیم نکهیکه کرده بود،باا  ییایکار

  یبه عقدم دراومد،درست وقت نکهیرابطمون نه!درست بعدازا نیکنه....من عاشق بودم!!!!!نه قبل ازاول
محبت   یعشق بودگدا یداگدایکه کرده بودنه،هو ییکه متوجه خاص بودنش شدم نه واسه کارا

 خوشحالش کنم...... تونستمیم یوعاد کیکوچ یزا یباچ  ازمندکهی اونقدرن

 ( لی )کم

 مقابل سرهنگ... یصندل یگذاشتم نشستم رو  یاحترام نظام نکهیبعدازا

 ؟ی نیمنوبب  یداشت نقدعجلهیکه ا یبگ  ازمحراب  یخواست  یم ینگام کردوگفت_چ یبامهربون  

 ... وگفتمیدستاموتوهم قالب کردم وهمچ بااسترس

 پسر؟ یچرابه من نگفت -

  نکهیداد،بعدازا شونشونیخانم بااون همه ادعاخوده واقع یکه مهر  یبه محراب پناه آورددرست وقت-
  یهمون حسه که چشم آدم وکورم  نیبودبهم گفت اگه ا یجور  هیمن حالش   شی عقدش کرداومدپ

آره  گهیجوره د هینباشه  یشیم  یجور  هیوباشه  دهیاحساس ضعف بهت دست م شین یبی کنه و تام



 دایهو

51 
 

قول   یهرچ رهیچون زدم ز تونمیتوچشاش نگاکنم سرهنگ،نم تونمی!نم شدممن عاشقش 
 وقراربودواعتمادشو و....

 ! لیکم  رونی بروب-

خاله    شیپ یوبر  یستیحماقتش وا یاب پامحر یای_اومدم ازت خواهش کنم مثل  بچگ
که دختره قاتل شوهرت   رمیپسرت وبگ یتوصورتش نگاه کنم وبگم من نتونستم جلو تونمین،نم یمه

 بگم واسه حرفت ارزش قائل نشده ودختره مورده عالقت وعروس نکرده!سرهنگ...  تونمیوعقدنکنه،نم

 !  رونی بروب-

وقت   چیکرده بودم؟ه یچه غلط ومد،من یدم،نفسم باالنماوم رونی سرموبلندکردم ازاتاق ب نکهیا بدون
 ل؟ یکم یکارکردی ،چیش  اهیمردروس نیا یقرارنبودجلو

 ( دای)هو 

  یبه محراب بودبانفرت زل زده بودبه چشمام وباحرص پوست لباشوم هیاندازه شب یکه ب یدختر 
 یکه باوجوده چروک ها یمشک ی  دهیکش ی....چشم هاباسرخوردی سالخورده اماز یزن  یکند،نگاهم رو

 یجلو  یلیبودانگارخ  زازاشکیکاسته نشده بود،تونگاهش نفرت نبود،امالبر شییبا ی اطرافش ازز
  یچک ینجاهیکه ا دونستمینم نجا؟مگهیا امی چراقبول کردم ب زن،منی بودتااشکاش فرونر فتهخودشوگر

توش   یخونه وآدما  نیاباایدن هیاونا،من  پیبه ت  یخودم کردم ونگاه پی به ت یست،نگاهیمنتظرمن ن 
ازاشک توچارچوب   سی خ  یکه باصورت  یزنقشی باوریز یبه دختر  بیغر یفاصله داشتم نگاه

 .. نداختم بودا ستادهیدروا

 ..ستادیوکنارم وا نی چمدونموگذاشت زم محراب

  م؟یدی خونه راه م نیدختره روتوا نیگفته ماا یک- 

 ! یساکت شومهر -محراب مامان

 .. گه یالل شود نیبگ ییهوی شو؟ وساکتیچ یچ-

 پس الل شو!-محراب
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 محراب! -م محراب 

 ..  زهیری م نجااشکیکه ا یدختر  نیدا،ایخانم هو نی بب-یمهر  

 !  دیکه حرف تودهنش ماس دتودهنشیچنان کوب محراب

  یبه بعدم جزئ  نیدازنمه،ازای!هویکن  یکه خودت ونخودآش م یست ین یکس یوص   لیتووک-محراب
 وگفتمیبه مامان همچ رمیازشمااجازه بگ نکهیازا ن،قبلی بهش احترام بزار دهمهیخونوادست با نیازا

 حاالهم گمشوبروتواتاقت!  یمن دخالت کن  ماتیکه توتصم ی نشد نقدربزرگیهنوزا

بودم که محراب   ستادهیوا ییرایاتاقش،مبهوت وسط پذ دسمت ییبه من رفت ودو یچشم غره ا یمهر 
بوفه  ه یو یتخت فلز  هیکه به جز میشد  یاتاق نقل هی ش همراه کرد،وارده دستموگرفت ومنوباخود

  یشدم،چندتاعکس خانوادگ دهیوارکشید یرو یتوش نبود ناخداگاه به سمت عکس ها یا گهید زهیچ
 مختلف.. یازمحراب بودتوسن ها هم هیوبق

 دونه هم ندارم! هی  ،منیچقدعکس دار - 

 !یروازدست نداد یاد یز زهی چ ستیمهم ن-

 !یهرآدم  یبخش زندگ نیباارزش تر  مو،جزءیچرااتفاقا،بچگ-

 کاردارم.. رونی ب یدوساعت هیاتاق بمون من   نیلباسات وعوض کن وتوهم-

 هنوز؟  یدیتومنونبخش -بره بازوشوچنگ زدم،بااخم زل زدتوصورتم رونی ازاتاق ب نکهیقبل ازا 

 .میزن یبعداحرف م -

 محراب! -

 ! می زنیحرف م امیشب م-

وشلواراس   یسرمه ا شرتیت هیکردم ولباساموبا یقد نهیبه آ   یرون،نگاهی بازوشوازدستم درآوردورفت ب 
 یوهوا نحاحالیوزل زدم به سقف..ا دمیتخت درازکش  یرو یعوض کردم،بدون کنجکاو ی لش مشک

به    ی!حس خوبدادیغزلم روم ی،بویخونگ یغذا یت،بوی حما یداد،بویخانواده م یداشت،بو یبی عج
!چندتقه به درزدواومدتو،چقدرحالل زاده هم بود..ازجام  نداختیغزل م اده یمادرش داشتم منو
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احترام بزارم  یتعارف کنم اصن چطور  یدچجور یبا دونستمیتخت،نم ی بلندشدم ونشستم رو
  دوباخندهیشلختم کش یبه موها یزدونشست کنارم،دست  یتلخ  اد،لبخندهی ازم خوشش ب کارکنمیاچی

 ست؟ ی خوشگل ن  یموها نی ا فیتودختر؟ح یستی شونه زدن بلدن- گفت

  یکمدچوب ی ازتو یحرف زل زدم به صورت مهربونش سراسرآرامش بوددرست مثل محراب!شونه ا یب
ازم   یسالگ شیحس روازپنج ش  نیاتاق برداشت وشروع به شونه زدن موهام کرد،چشاموبستم،ا

 گرفتن،حس قشنگ بچه بودن،حس قشنگ نازکردن....

 !!!!!! یمونیتومثل مامانم م -زبونم به حرف بازشد   ناخداگاه

 خوشبخته که توروداره!    یلیمحراب خ-دیشونه هاموبوس ینزد،آروم رو یحرف  

 من آشنابود!  یبااخالقا  ییجورا هیکنم،انگاراونم  یشدکه *تو*خطابش م  ینم ناراحت

 ! یمتنفر  ازم دونمیم-

 !یست یتنفرماله دشمناست تودشمن من ن-

 که پسرت وازراه به درکرده..  میزن  یول-

 بوده!  شه،حتماقسمتشیبدون خواست خودش ازراه به درنم یپسر  چیه-

 .. یایکردم کنارن   یم نقدرراحت؟فکیا-

 م؟ یکن ینم نشی که ماتع یدختر؟قسمت امی کنارن  یباچ-

 ...یآرامش دار  یلی توخ-

 ..... موندیهم م گهیرفت،کاش چندساعت د رونی دستم گذاشت وبالبخندازاتاق ب  یشونه روتو 

 )محراب( 

گذرابهش   ی کرده بودوکنارحوض نشسته بود،نگاه اشوتوگوششیهندزفر یدروبازکردم ورفتم تو،مهر  
کنارسجاده خوابش برده بود،به اتاق  نمیچراغاخاموش بود،مامان مه یانداختم ورفتم تو،همه 

سمت اتاقش،کنارپنجره  دمییدو یبه گوشم خورد..بانگران  هیگر فیضع یشدم صدا کینزد داکهیهو
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عقدش کردم   نکهیدم؟بعدازای دیبودکه اشکاشوم یبار  نی چندم نیخت،ای ری م بودواشکنشسته 
اشکاشوباکف دست پاک کرد...خواست بره سمت   عیبار..حضورمنوکه تواتاق حس کردسر  نیچهارم 

 گفته؟ یز ی بهت چ یمهر -واریگرفتم وچسبوندمش به دتختش که مچ دستشو 

 کنم؟  یم هیوگر  نمیشیبگه ساکت م یز یاگه چ یکن  یفک م-

 

 

 قدرتمندمن!  ،زنییدایمن فراموش کرده بودم که توهو  یگینه خوب راست م-

 ! ستیدانیهو گهیوقته که د یل یداخ یهو-دستاش گرفت نیرهنموبیپ ی قهی

 !یواسه من که هنوزهمون-

 ؟ یکن یمگه توبه من توجه هم م-

آروم   کمیدستام گرفتم تا  نی تخت،سرموب ینگاهموازش گرفتم ونشستم رو دیدلم ازبغض صداش لرز  
که  یطاقچه ا ینبود،نگاهم رو اطمیبازکردم تواتاق نبود،ازتوپنجره نگاه کردم توح رم،چشاموکهیبگ

  یم هیبود،پس بگوچراگر یمن وهد یازنامزد ییاد،عکس هاکنارش نشسته بودافت شیپ قهیچنددق
 ...اطی ورفتم توح دمیسرکش؟کاپشنموپوش نیبارون کجارفت ا نید،تواکر

 فک کنم توکوچست! رونی رفت ب-اشودرآوردوگفت یهندزفر یباخونسرد یمهر 

 ولم کنننن!!-دایهو

 توکدوم قبرستون؟ یولت کنم که بر -

 .. یکه توتوش نباش شهیدامیپ  یقبرستون هیباالخره -

 که من توش نباشم!  ست ین  ییجا یبر  اکهیدن نیا یهرجا-

  دولمیابای  یدمنوببخشیابای؟یکن   یچراولم نم یازمن متنفر  پرسم،توکهیبارصادقانه ازت م هیفقط -
 متنفرم متنفر!! ت ی وضع نیازا ،منیکن
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 دا؟یهو ی بشنو یخوا  یم یچ-

 تونگه داره! یکه منوتوخونه  لیدل هیقانع کننده، لیدل هی-

 !یتوزن من -شی منتظروحش یزدم وچشمامودوختم به چشما نیبه زم یکالفه لگد 

منقلش که برسه شاهرگمم   یکه پا میابونیخ  زونیآو یعمله  هیفقط  ستم،منی زن تون  ستم،منینه ن-
  رمی ازاشک شد،خواستم دستاشوبگ سی صورتش خ دکهی طول نکش یز یچه برسه به خانوادم)چ دمیم

مثل قبل نگام   گهید ی،وقتیمنوکشت ینگام نکرد گهید یمحراب،وقت  ی(تومنوکشتدعقب یکه خودشوکش
که ازداشتنت   ستی محراب حق من ن یل یتاوان پس دادم خ یلیسره عشق توخ   ،منینوکشتم ینکرد

 محروم بشم!

 

 ! شهینکن زشت م هیکوچه گر نجاوسطیا میزنی خونه حرف م میریم میعصب   یلیخ

 واست مهمه جزمن!  یسوال نره مگه نه؟همه چ رهی ز رتتیواست مهمه که غ-

 !!! داااایهو-

 ..یدیوقت ند چیش؟تومنوه یشناخت یکه م مییدایهو هیشب  شم؟منیچندماه پ هی!من شبنیمنوبب- 

توبغلم،تواون لحظه نه حرف مردم واسم  دمشیکردباتمام قدرت کش سیاشکاش که صورتش وخ 
 کرده بود!!!  دهی که دوتامونوموش آب کش یمهم بودنه بارون 

 ( لی )کم 

 درآوردم وپرتش کردم توکمد..   اموازتوگوشمیمامان هندزفر  یباصدا 

 ؟ یوهمونجاجاگذاشت یدل وباخت یکه رفت ینکنه تومسافرت-

پاهاش گذاشتم وکف   یمچ دستشوگرفتم وآروم نشوندمش روتخت،باحسرت سرمورو 
 بدون توهمه جاجهنمه! -دمیدستشوبوس
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  تین یوخونه نش یر یمتوجه گوشه گ چیه یستیقبل ن لی..توکم لیکم شمی دارم نگرانت م -مامان
 که.. یمونخود یتوکه کارمندخونه  رهی سره کارم ؟حاالاونیر ی نم رونیبامحرابم ب  گهید ی؟توحتیشد

  یفکرم مشغول شده حس م یحساب یعکسشوبهم نشون داد  ینم،ازوقتیب یچندشب خواب تپش وم-
 جلوچشام بوده.. یل یکنم خ ی حس م  دمشیکنم د

  دازمیلحظه..شا هیاز غی در یول ادتوخوابمیب هیثان هیکشم که شده واسه  ینومیعمره دارم حسرت ا  هی-
 خوشگل شده!  یلی االن کجاست؟حتماخ یعنیدلخوره!

 ! یچی ه یستین  یچی ،تومقصرهیخودی نکن ب ت یخودت واذ-

 بلندشد...  دوازجاشیسرموبوس یرو 

 ( دای)هو

 دهیند ییدنج وباصفا یجا ن یخلوت،توعمرم همچ اطی سرم گوله کردم ورفتم توح موهاموپشت
  یبرگردوندم،ب بمی جعبه روتوج نیمهربون مامان مه  یچهره  دنیدرآوردم باد گارموکهیس یبودم،جعبه 

محراب همون  دم،نامزدسابقیغرق بودم که بازم اون دختررود الیپله ها،توفکروخ  یحوصله نشستم رو
 اد؟ی ازمن بدت م -خواست بره توخونه که جلوشوگرفتم  یترعموش،مدخ

 بروکنارخانوم.. - 

 خوام بخورمت؟  یمگه م ید یدزد یچراچشات وم-

 خوادنگات کنم بروکنار..  یدلم نم-

 اد؟ یبدت م ،ازمینگفت-

 ! ادینداره که ازت خوشم ب یلیدل-

 دم؟یچون نامزدت ودزد-

 .. یدون یزاروم یچ  نیهه،خوبه خودت ا-

 ..یخورد ی توبه دردش نم-
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 سرووضعت؟ نیباا یخور یحتماتوبه دردش م -

 داد! حی منوبه توترج  خوردمیانم ی خوردمیم-

 ..نقدربودهیهم  اقتشیحتمال -

 مثل تو!   نی فقط عاشق شده هم نقدرنبودهیهم  اقتشیل-

 تو؟  هیعاشق چ -

 !دهیازخودش بپرس حتماجوابتوم یکنجکاو-

 مچ دستشوول کردم وراه افتادم سمت خونه.. 

 ؟ یدوسش دار - 

 ..ومدمینجانم یوقت ا چیاگه دوسش نداشتم ه-برنگشتم ی ول ستادمیوا 

  یخونه  یحال،نگام که رو یخونه که شدم سوشرتمودرآوردموپرت کردم گوشه  وارده
خونه   نیکه توا دونستمیاالن م ،حداقلیخم شدم وسوشرت وگذاشتم روجالباس   زسرخورددوبارهی تروتم

رفت وبرگشت   یمن چشم غره ا دنیباد  یکرد....رفتم توآشپزخونه،مهر  تی رورعا  ییزایچ هیدیبا
 میخواد،ازقد  یدلت دلمه م یگفت-ی صندل یدستموگرفت ونشوندم رو یمهربون با  نیتواتاقش،مامان مه

زودکه خواب  شه،صبحیبچش کج م  یچشا یبخوادبراش درست نکن یز یگفتن زن حامله دلش چ
 تازست!  یبرگ جمع کردم تازه  کمی یپشت اطیرفتم ازتوح  یبود

 که حامله ام؟من هنوزبه محرابم نگفتم... یدینگاش کردم_ازکجافهم باتعجب

 ..فهممیومیمادرم همچ هی_من 

 کردم ودوباره زل زدم به صورتش...  یپوف

 .. ینیشیهم نم قهید هی یشیکه بلندم ؟ازصبح یش یخسته نم-

 ترندارم! شی عروس ب هیخسته ام که بشم بازم -
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  یزن  نیعروس چن نکهیازا کرد!دلم ضعف رفت انشیکه باشعف ب یعروس یشدازکلمه  یجور  هیدلم  
 منوبه عنوان زن محراب قبول کرده بود!!!  نکهیبودم وا

 شه؟ یآماده م یک- 

 کشم!  یواسه توم یاگه توگشنه ا یول  میستیمیاالنم آمادست،مامعموالمنتظره مرده خونه هم وا-

 مرده خونه؟مگه شوهرتون...-

 ! میستی میمنتظره محراب وا-

نوش  -تازه وداغ گذاشت جلوم یپرازدلمه ها یداشت! ظرف یب یوغر بیعج نیخونه چه قوان نیا
 !  زمی جونت عز

 !مونمیمنم منتظره محراب م-به ساعت... یبه دلمه هاکردم ونگاه ینگاه

 من قربونت برم!  یاله-

  ینبودکه عروس ودومادبتونن راحت جلو ینطور یماایقد-رو به کمرش زد ونشست روبه روم دستش
  یبهونه ا هیبه  شهیهم  امرزمی شوهره خداب یوباهم غذابخورن،ول ننیبشمادروپدرشون کنارهم 

برابراصل   ی کپ  رتی ازلحاظ غ م،محرابیخوردیخلوت غذامونوم  اطیتوح میرفتیداشت  وم یغذامونوبرم
  شی ب نکهیبه عموش شده نه ا هی ترشب شیب  ستیبه باباش ن هیاصالشب گهید یازنظرا یبابابشه ول

 اونوگرفته.. یتربااون بوده خلق وخو 

 ؟یهد یبابا-

 ازعموهاشه.. گهید یکینه اون -

 ..ستمیمنم بدن  یعروست باشه ول یهد یدوست داشت دونمیم-

ازسرنوشتش   یک چیکنه ه ی رمی ماروغافل گ شهیهم  یدختر؟گفتم که زندگ یگفته توبد یک-
 ! ستیخبردارن

 غذاروببرم تواتاق؟ شهیم-
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 ببرم تواتاق!   ینیغذاروبزارم توس  نجاتابساطیهم نیم توبشدل زهی چرانشه عز-

 خودم.. -

 !  یکن  داستراحتیتوبا-

حس    هیگذشت  یترم شیکردن تامن،هرچه قدرب   یبچه روحس م  نیتروجوده ا  شیب هیانگاربق 
که به محراب    یحس  ینبودحت یحس  چیبه ه هیکه اصالشب یحس  هیگرفت  ی درونم شکل م یخاص 

حس   نی منم ا یکه روز  میدینم دتوخوابمیگن؟شایهمون حس مادرانست که ازش م نیداشتم،ا
  نهیوبردتواتاق منم رفتم تواتاقمون،باوسواس توآ ین یس که نیروتجربه کنم... مامان مه

  پی همه هم روت یحساس شده بودم هم روحرفا یروهمه چ  یل یروزاخ نیسرووضعموچک کردم،ا
شلوارکتان  هیدادبایشکمم رونشون نم یبودکه برآمدگ  رتنمی تاپ ازجنس حر هیدم،خو ی افهیوق

واسه تنوع زده بودم  اموکهیسرم گوله کرده بودم وچتر یروهم طبق معمول باال  د،موهامیسف
خسته وآشفته  افشیپشت پنجره،ق دمیپر جانی درکه اومدباه یبودم،صدا ختهیر  میشونیتوپ

مشت  هیکه دستش بودوگذاشت کنارحوض و  ییداشت!پاکت ها یر ی نفس گ تی بوداماهنوزم جذاب
شد،تمام نگاهم   اطی باچادرسبزرنگس وارده ح یخواستم پرده روبندازم که هد یدتوصورتش،م یآب پاش

م به صورتش زل زده واخ یازهرحس  یخال  دمید ینم،وقتیصورت محراب بودکه عکس العملشوبب یرو
ازحرص پنجره روبازکردم وبدون   ستیدست بردارن  یهد دمید یکرده قلبم سرشارازآرامش شد!!! وقت

 محراب! -بندازم خطاب به محراب گفتم یبه هد ینگاه نکهیا

 جان؟ -

 ! اتومنتظرمی غذاسردشدب-

 دمونشستمیدادوپاکت هاشوبرداشت،پرده روکش  دتکونییتا یسرشوبه معنا یبالبخندمصنوع 
گذشته  دنشیازشن یل یچون خ یدم،ول یشن یجان روازدهنش م یبارنبودکه کلمه  نی اول یکنارسفره،برا

  یباشه... اومدتواتاق،پاکت هارورو ی لمیوف  یاگه مصنوع یقشنگ به دلم نشست حت  ییجورا هی
 یخوردی م-وصورتشودوباره شست واومدنشست کناره سفره  ،دستییورفت توروشو زگذاشتیم

 توزودتر.. 

 منتظره توموندم -
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 داده؟  ادتی یکارا،ک نیازا یکرد ینم-!

 داده باشه!  ادمی یکس ستیکشه الزم ن یروعقلم م  ییزایچ هیمنم -

 ؟ یحرف بزن  ینداده بهت نگفته باشوهرت چجور  ادتی زاروی چ نیکه ا یاون-

 ! دمیت جواب ممن درس یتودرست حرف بزن-

 ؟ یر ی میم یجواب ند-

 راحت شد؟؟؟؟  التی خ رمیم یآره م-

 قاشقموپرت کردم توبشقاب ونشستم عقب.. 

 ؟یه*و*س نکرده بود ،مگهی مون یگشنه م یقهرکن - 

 باشه.. زاهمی چ نیکردم حواست به ا  یفک نم-

 ..زای چ نیاروایازو میدونیم ییزایچ هیماهم -

 ؟ ی دونیازکجام-

 - کنم!...بخور! یم یدارم بامردم زندگ  ستمیکورکه ن-

 منم بخور!  یتوبه جا ممنون

 بچم کج نشه! یربخورچشایمتلک ننداز،بگ -

 بچت؟ -

 بگم؟  یپس چ-

 حتما؟  دمیتوا مگه نه؟منم دستگاه تول یفقط بچه -

 راحت شد؟   التی تو؟ بچمون خ یکن  یم ینطور یچراا-

 کلمه بودم!  نیآره راحت شدفقط لنگه ا-
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باقهرچراغ   د،منمیکه مامانش کنارپنجره پهن کرده بوددرازکش یتشک یوزدکنارورو ینی س تی باعصبان
شکمم دراومددلمه  یساعت نگذشته بودکه صدا می دم،هنوزنیتخت درازکش  یوخاموش کردم ورو

مطمئن شدم محراب خوابه نشستم   نکهیکردم وبعدازا موروشنیزد،نورگوشیچشمک م یهاهم بدجور 
که کل صورت ولباسم شده  خوردمیم نقدباعجلهیوباولع شروع کردم به خوردن،ا مهقابل یباال

 شدباترس قابلمه روول کردم...  دهی چ یمردونش که دوره کمرم پ  یبوددلمه،دستا

 خوام برم دست وصورتموبشورم!  یولم کن م- 

 کنم!  یم  زشیخودم واست تم -

بدنم  یبودوخورد،تمام سلول ها دهی که به دستم مال ییوآروم تودهنش فروکردودلمه هادستم یانگشتا
گونش  یرورو  گمید زد،دستیچشماش توصورتم دودوم هیفعال شده بودن وبه تکاپوافتاده بودن،قرن

که   نیمامان مه یبودکه.....صدا ن،حاالاون یزم  یطاقت کمرموگرفت وخوابوندم رو یگذاشتم و.....،ب
  یدروبازکرد،ازخنده  یباخونسرد  وار،محرابیدادم به د ه یوتک دمیبه لباسام کش  یطراب دستاومدبااض

 کردم!!!  یم نیکه تاته ماجرارورفته واقعاهوش وذکاوتش روتحس  دمیفهم نیمامان مه یپرمعنا

پارچ   نیحاملست بدنش عطش داره ا  نکهیبشه نه ا داتشنهیخواب هو نیدبی گفتم شا-ن یمامان مه 
 وبزارباالسرتون تشنه شدآب بده دستش! خیآب 

 کردم!  یحسود-محراب

 ! یزنت،خسته هم هست شی دم،بروپیرسی م نقدربهتیهم یشد  یتوام اگه حامله م-

 دستت دردنکنه!-

 ! ریسرت دردنکنه پسر،شبت به خ -

 ! ری شب شماهم به خ-

 !میستیماپسرش ن گهید زدردونشیعز یشد-ز یوپارچ وگذاشت روم دروبست

کنه چون  یکنم،بهم توجه م یفقط حس مادرانشودرک م اد،منیم بیواسم غر  کمی بودن  زدردونهی عز-
 زن پسرشم،زن پسرشم ونوه ش توشکممه!
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ونسبت   لی واسه محبت کردن دنبال دل شناسمیمن مادرموم  ستین یکن یکه فک م یاونطور -
 چون دوست داره حواسش بهت هست! گردهینم

 ؟ یخوابی م نیروزم- 

 خانوم بخوابم؟  یمگه جرات دارم جا-

 .. یدوس داشته باش یعن یندارم  یمن مشکل  یقطعانه ول-

 توراحت بخواب! نجاخوبهینه هم-

 کرده باشم.. یعارفت هیمن که ازاولم راحت بودم گفتم -وگفتم  دمیپتوروروخودم کش 

 ممنون! -

که دستاش توموهام به   یخواست توبغلش بخوابم چشاموآروم ببندم درحال  یگفتم من دلم م دروغ
  یپرعشق تنش روم ینفس هاشوکناره گوشم حس کنم،من دلم گرما یتکاپوافتادن،چشاموببندموصدا

فقط  ن یزم  یواریتخت باشه  یخواست اصالهم مهم نبودرو  یآغوشش روم تی خواست دلم امن
 !!!! ودخودش برام مهم ب

 )محراب( 

ومن که چه قدردلم واسه فشردنش توبغلم تنگ شده،واسه صورت   دونستیدروغ گفتم،فقط خدام  
خواست توبغلم باشه تاهم وجوده خودش آرومم کنه هم   یکه توبغلم خوابه،دلم م یآرومش وقت

کرد،اونم دلتنگ  ینم داشت نگام م خوابم نبرد،برگشتم سمتش او  نورواونورکردمیا یبچمون،هرچ
  جانیکرد،دستاموبازکردم تاتوآغوشم فروبره،باه یبودکه تواون لحظه خوشحالم م یز یدتنهاچ یبودشا

 گذاشت!!!  نمیس یوشورخودشوتوبغلم جادادوسرش رورو

 ؟ ی_کالغابهت رسوندن باباشد

 .. یشیمن نخوام که توحامله نم ی_من شوهرتم ناسالمت

 نگاه نکرده بودم! هیزاو نی_هوم..ازا

 ! یکن نگاه کن یبه بعدسع نی_ازا
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 بچم؟....آخخخ! یکه عاشقتم بابا  یانیآروم دم گوشش لب زدم_درجر یل یوخ دمیخند

(عاشقتم د یگوشموباعطش بوس  یشد!)لباشوچسبوندبه گوشم والله  شی_جووووون!!بچم حسود
 !! وانهید یدایهو

 (  لی )کم 

پول وموادمخدر   یارزبادیمدارک واسنادبودبه همراه مقداربس یشده بود،هرچ یعمارت خال  تمام
محافط کردم که باخشم وتعجب نگام   یروهای به خدمه هاون  یمنتقل شد،نگاه ی استعالم شدوبه آگاه 

  چکسی تونقشم فرورفته بودم که ه یادیز دمنیکردن،شا یم نمینفر  یکردن وتودلشون حساب یم
زدودوباره به کارش   یشخندیدتنهانیمادره خودمم که فهم یباشم،حت سی شدمن پل یباورش نم

معتقدوخشک   سیپل هیبودنش   دوشرطیق یباتموم ب  لی کردکم یکس فکرشونم  چیمشغول شد،ه
 !!  ارنی به خاطره جذبش نتونن نه روحرفش ب ردستاشی باشه که تمام ز

 !میعمارت روچک کن گهیبارد کی  یمحکم کار  یبرا نیم،دستوربد یرکردیروهارودستگی تمام ن-پور  میکر

 ! ندازمیم ینگاه هی خودم   ستینه الزم ن-

 چشم قربان! -

دورکل انباروچک کردم وبه   هیم، یکرد یباهم مالقات م شهیکه هم ییرفتم جا  نییانبارروپا یپله ها 
 شدم..  خکوبیسره جام م یمحکم یآشنا یسمت پله هاقدم برداشتم،باصدا

 !  یازجات تکون نخورعوض-نیطن

 نداشتم برگردم نه به خاطره تحکم صداش نه فقط به خاطره صاحب صدا..   جرات

 ..یبر  رونی درزنده ب نیازا زارمیوآسونه؟نم نطورراحتیداهمیبه هو انتیخ  یفک کرد-

 ! نیطن-.. دیبرگشتم،اماباشک،باترد  

 منم شکست خوردم مگه نه؟  یمردم؟فک کرد یفک کرد-

 من..-
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 کنم؟  یم  انتیخ  ونمیمد موبهشی که زندگ یبرت داشت که عاشقت شدم وبه حرف توبه کس  الیخ-

 ! نیطن ی_توعوض شد

آروم نبودم،من    یخجالت یدست وپا یاون دختره ب  ،منیکرد ینبودم که فکرشوم ی_من اصن اون 
  رمردپنجاهی پ  هینزاشت دخترش بره توبغل  یکه شاه رگشوزدول  یطاهره،زن ،دخترهیمور یت نی طن نمیطن

  یکیخودم قراردادم که بشم  یداروالگو یعمارت بزرگ شدم توکل عمرم هو نی ساله من کل عمرموتوا
 نتونه بهم زوربگه..  یچکی اون اون قدرقدرتمندوجسورکه ه لمث

کارکن   هیاون   یتوفقط برا زنهیداره دست وپام یتوچه کثافت دکهی کرد چون فهم داخودشوعوضی_هو
وتوهم خوب  دونمیم ده؟منی م یکاپ فداکار   ادبهتی م یاگه االن منوبکش  یکرد ،فکیساده بود

 ...ادیسرش م  یقدرتش تهش چ داباتمومیکه هو یدونیم

 کنه!  یمتقائدم نم-

 لرزه،توهمونیکل بدنت م  یر یگ یاون اصلحه روتودستت م یچراچون وقت  ینی توازنظرمن همون طن -
 اماپرازعقده! ینیطن

 نداره! یاصالبه توربط  یول میمن عقده ا-

 به من ربط داره،چون من دوست دارم! -

 ! دیگیدروغ م ،همتونیگیدروغ م-کردم یخس م یخوب نوبهیدایدستاش لرز 

ازهمون لحظه  دمتیکه د یاول ی دوست ندارم من عاشقتم ازهمون لحظه  گم،چونیآره من دروغ م-
  یاالنتوباورنم  ادکهیباورکردم اونقدرز یمن اون باز  یبوده باشه ول یدباز ی،شایکه چشماتوازم گرفت  یا

 کنم!

 ؟ یخالفکارازدواج کن  هیبا  یخواست یم-

 کنم!!  یکمکت م-

 ! نیفقط هم یکن یعمل م   فتی به وظ  یمامور  ؟توفقطیچه کمک-

 !نیطن  مونمیتک وتنهامن تاآخرش م  یاون توبمون  زارمیرم،نمی گیم فیتخف -
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 ؟ یبه پام بمون یخوا  یکردم بازم م یمن گولت زدم،من واست نقش باز -

 ..یبد لمیمزخرفات تحو نیاگه بازم ازا یمونم،حتیآره م-

 !یا وونهیتود-

 ؟یدیشدم مگه نفهم  وونهید  دمیتورود یمن ازوقت-

 منودوست نداشته.. یچکیه-

 من دارم..   یول-

چون   خورهی دوست داشتنت به دردم نم یول- دکر یکلمات روادام نبارباتحکمیکردا میاصلحشوتنظ
 هم توهم من!   یشیم  نجاتمومیهم

چشم   ی دوبعدهمه یچ یگلوله مثل ناقوس مرگ توگوشم پ یانگشتش روماشه بخوره صدا نکهیازا قبل
  دمییکه توپاهام مونده بوددو  یشده بود،باتمام توان  یکه ازبدنش جار  یوخون  نی وگوشم شدطن

 یلختش روازتوصورتش کنارزدم تاچشما یولرزونش روتوآغوشم گرفتم...موها فیسمتش،بدن نح 
 .. نمی روببقشنگش   یبادم

 !نیبهم نگاکن طن -

 اانت کردم..دو..ست نداااشتم.. یم..ن ب..بهت خ -

 منونگاه نکن برواورژانس خبرکن!   ی !..اونطور ستیمهم ن-

خوبه که هنوزم  -دمیموهاشوبوس یفشردم ورو نمیروبه س د،سرشییدو  رونیبه سمت ب  سربازباترس
نداشتم  ودوستیچکیبعدازمادرم ه می...من توزندگنیمن!..طن ی.....فقط جلویمن راحت  یجلو

  ،توفقطیمنوتنهابزار  یحق ندار  یچشات وببند یدوست نداشتم حق ندار  یبهم بگ  یجزتو،حق ندار 
 !شهی..هم یراحت باش  منجلو یحق دار 

 )چندماه بعد( 

  (دای)هو 
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  افمیپوف کرده بودوق کمی  یپشت سرم جمع کردم،صورتم به خاطره حاملگ رهیگ  هیزدموبا موهاموشونه
بچت   یوقت گهیم  نیمه دم،مامانیشکمم کش یبود،باعشق دستمونوازشگرانه رو رکردهی تغ یحساب 

مشغول   شهی مثل هم  وون،بازهمی!دروبازکردم ورفتم توا شهیترم شیعشقش به مادرش ب   یونوازش کن
شدم به صورتش،آروم   رهیپله هاوخ  ینشستم رو  جانی به گلدون هاش بود،باشوروه ادنآب د

زنگ  یزدودوباره مشغول به کارشد،صدا ینگاموکه حس کردبرگشت سمتم،لبخند ینیاماخسته!سنگ
 چادرسرم کردم به سمت دررفتم..  نکهیبلندشدم وبعدازا نیکه اومدزودترازمامان مه

 ه! حتمامحراب-ن یمه م

سست شد،بچه توشکمم چنان  ژه،پاهامیو یروهای ون  سیپل  یها نیماش دنیبازکردم،باد دروکه
 !  یعل -در یسرخ اومدجلو یباچشم ها نیلگدزدکه ازدردصورتم جمع شد،مامان مه

زدوبه مامان   هیوارتکیسن باالتربود،دستشوبه د هیداشت وازبق یخشک  ی افهیکه ق یسالخورده ا مرده
 شد....  کینزد نیمه

 خونه،اونوقت تو..   یعباس درعذابه،قلب مهر  ن،روحیمه  یایموضوع کنارب  نی _ازتوانتظارنداشتم باا

 به خاطره پسرم!-ن یمه م

 نی انداختم وسوارماش  نی به مامان مه  یزن جلواومدن ودستامودستبندزدن،نگاه یروی دوتان 
 وچشاموبستم...  دمیدرداومد،چادروجلوترکش قلبم به  ختیشدم،اشکاش که روصورتش فرور

اون پنجره،قاب عکس   یکردم،رفتم تواتاقش،نشسته بودجلو می)طنابوتودستم سفت گرفتم وپشتم قا
کرد،خون دوره دهنموپاک کردم   یمادره منونگاه م  فشیکث  یغزل تودستاش بود،داشت بااون چشما

 ....شهیکردمثل هم ش،حضورموحسی وجلورفتم درست پشت صندل

 ی کرد یمنوول م ،توهمیشد  یم هشیاگه شب ،چونیاون بش  هیدلم نخواست شب-سیبت 
  یشیعمارت،م نیا یدایهو یش یمن،وارث من،من که نباشم توم ،دخترهیمن یدای...توهویرفت یوم
دوست داشتم باباصدام   شهیداره،هم یمنوزنده نگه م  ادهیکه  یهست یعمارت،توکس نیزن ا نیاول
  یتونی....االن میکن هیخواستم به من تک   ینم یخواستم به من وابسته ش یچون نم یبگ ،نزاشتمیکن

تانوازشت کنم،تادست پدرانه بکشم   اتوبغلمی ب  س،بعدشی !بگوبابابت،صداکنیباباصدام کن 
 دا؟یهو یروسرت،چرامعطل 
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  دم،دستیکش یباتمام توان م  یادنبودولیطناب وانداختم دوره گردنش وسفت کردم،زورم ز 
 .. دمیکش یفقط م دمیفهم  ینم ی چیکرد،امامن ه  یالتماسم م زد،باچشماشی وپام

وقت دوست نداشتم،توقاتل قلب   چ ی،هیگاه من نبود هیوقت تک  چی،هیمن نبود یوقت بابا چیتوه- 
 یجا هیه ک  یوحش وونی مشت ح هیدست  یتومنوداد یگرفت  موازمیزندگ ی ،توهمهیواحساس من

 چیدخترت که ه یحت  رنیگیهمه آروم م رهیگ یعمارتم آروم م نیا یر یسالم توبدنم نزاشتن،توکه بم
 !!!!بابانگفتوقت بهت 

دوتازانوافتادم   یگونم وپاک کردم ورو یرو یکردم،اشکا  ستاددستموشلیدست وپاش که ازحرکت وا 
  یوسط اتاق ودستاموتوهم قالب کردم..همون مردنشست رو یفلز  یصندل ی.......( نشستم رو نیزم

غزل  گان،فرزندهیتپش شا-شدتوچشام رهی خ  تیگذاشت جلوموباجد یمقابلم مداد وکاغذ یصندل
 ... شی،بق یفر ی ک یودوساله بدون سابقه  ست یتهران،ب  گان،متولدهیشا  نوشیودار

 ...یفر یک یبدون سابقه   گانیشا سیفرزنده بت گانیداشایهو-

 ... شی ،بقیمشخصات قالب  ناهمیا-

 نداره!  هیبق-

 ؟سهیاعتراف کن اتی وبه تموم کثافت کار ینی بش یصندل نیا یکشم رو یسه ساله انتظارم یدون یم-
 لحظه ام،حرف بزن...  نیساله که منتظره ا

 بگم؟  ی_چ

گناه   یچندتاآدم ب ؟بگوکهیباالآورد تی عوض یودوسال بااون پدرخوانده  ستیب نیکه توا یهرگند-
 قبرستون بگوکه.. ی نهیس یوفرستاد

 خوام سرهنگ! یآب م-

 بخور!- زی درومیوپرکردومحکم کوب وانیباحرص پارچ آب وبرداشت ل 

زبونم   ،چونیانتظاربکش  یلیدخ یبا  یمتاسفم ول- چندقلوپ خوردم وزل زدم بهش  یباخونسرد 
نحسم توروبه   یگذشته  فیخوادباتعر یلم نمازمجازات بترسم نه،د نکهی... نه اشهیحاالحاالها بازنم 

 آرزوت برسونم جناب سرهنگ!
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  یزدموسرمورو یوچندساله داشت باهام،پوزخند نیچند  ی نهید،انگارکیباری ازچشماش خشم ونفرت م 
 زود!   یلی...خشهیزبونت بازم-.. زگذاشتمیم

فرستاده   گهید یروی ن هیپااومد،دوباره  یصدا قهیرون،امابعدازچنددقی که رفت ب دمیدرفهم یازصدا 
 زحمت ندادم سرموبلندکنم..   یمنوبازکنن،حت یبودن تازبون بسته 

 تپش!  - 

سبزرنگ توشوک   یمحراب تواون لباس ها دنیدم،سرموبلندکردم،بادیشنیمحراب بود اشتباه نم  یصدا
خوردوبه چشمام آب من  وانیقلوپ ازل هیوترسناک، بی خواب عج  هیکردم خوابه  یفرورفتم،حس م

 وار!  وانهیمستانه ود دمی،خندشد...پوزخندزدم    رهیخ

 هوشمندانه بود! یباز  هیخورد!..همش   دارودستیهو-

 نبود! یهمش باز -

قدرخربودم که باورت   ،چهیخور ی رودست م   شه،گفتیگفت مث بهادرم یدا،ملکیهو یچه قدراحمق -
کف دستت کل عمارت   موگذاشتمیزندگ  ،همهیدیم میباز ی دار  دمیکورم کردکه نفهم نقدعشقتیکردم،ا

 وسپردم بهت،ترک کردم...

 نبود!  یناباز یا-

  یازباز  یقدرلذت برد  ؟چهیکرد داتصاحب یهو ی نهیکه ازس یبابت قلب دنیبهت م یقیچه قدرتشو-
  یتاترک کنم به نقشه هاتون فک م دمیکش یاون مدت که کنارت زجرم  ،توتمامیکه برندش توبود

 .. رهیگیبودکه خندم م  یبچه باز  نیون خونه وامگه نه؟نگوا یکرد

 نبود! یباز -

 ن؟ یهم-

شد نتونستم مانع ورودت   یبه بعدقلبمم وارده باز   ییجا  هیاز یوانجام دادم ول  فمیمامورم وظ  هیمن -
 بشم!  میبه زندگ

 ولوندادم مگه نه؟  یاطالعات  چیچون هنوزه یگ ینارومیاالن ا-
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 ! ستیبه لودادن ن یاز ینه..اونقدرمدرک هست که ن-

 کنه محراب... یقلبم دردم-

 دکتر.. گمیاالن م-

 ؟ یتومسئول پروندم-

 صب کن برم دکترخبرکنم..-

 مگه نه؟ ییتو-

 آره... -

 اعدامم مگه نه جناب سرگرد؟  یواسه کارا یکن یر یگ یپس توقراره پ-

 .. یاعدام بش زارمی نم-

  یپنج ساله هم بپرس  یبچه  هیاز ،اگهیگینومیا یوقت رهی گیخندت م دتم،خویهه!چه حرف خنده دار -
 -..هیحکم من چ   یدونیم

 وجه..  چیبه ه شهینم  زارمینم

 بودمگه نه؟ سی بهادرم پل-برم گفتم نکهیوبه سمت دررفتم..قبل ازا  بلندشدم

 آره.. -

 ل؟ یکم-

 آره.. -

 ! رمیخوادبم  یدلم م-

 تپش! -

 راحت ترم..   ینطور یکن،ا داصدامیهو-
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داشت   یاعتماد یبدنم ازدرده ب یکردم ودوباره دستبندزده برگشتم توبند،تمام سلول ها  دستامومشت
 ششیبدبخت نفهم که همه خرفرض کردنش وبه ر هیکردم  یم رحسی سوخت،خودموحق یم

  داد،باورشیکدومشون زجرم نم چیکرده ینم تمیمحراب اذ یبه اندازه  چکدومشونیدن،هیخند
 سخت!!  یل ید،خسخت بو

 ( لی )کم

تالشمون  -مادرم کردوباالخره شروع کردبه حرف زدن  یبه صورت آشفته   ینگاه یسرهنگ بادلسوز  
 همه سال دخترتونو..  نیدادباالخره بعده ا جهینت

  نیزندست دار ،تپشمیبرگردوند اشکرت،بچموبهمیخدا- دستاشوباالبردوخداروشکرکرد یباشاد مامان
 کشه! یتپشم نفس م

مامان   ادمثلیز  تونستیخشک بودنم کمیاخالقش  داماچونیگنج یتوپوست خودش نم  یازشادبابا 
 کرد!!  یهم باجذبش م نی تورفتارنشون بده هم

   ن؟یکرد داشیپ  یدخترم کجاست جناب سرهنگ؟چطور -بابا  

اونطورکه دلمون  تی وضع یعنیندارم   یاصالخبرخوش -به من انداخت وباتاسف گفت  ینگاه سرهنگ
 !ستیخواست ن یم

  گانیشا  سیبت  نیدونینشده همونطورکه م تی ترب یخوب   یآدما شیوپ  تی وضع یشماتو دختره
ست البته    شهیسرشناس توپخش وساخت ش یباندموادمخدره وازآدما هی سیشمارئ  یناتن   یپسرعمو

گرفته به نام خودش به اسم  یتقلب یشناسنامه  هیدخترشماهم  یکه برا یاسم ورسم تقلب  هیبا
  نیساله که روا یل یبوده،ماخ گانیاصطالح تپش شا ابهیدایهو نیهم هم داشادمان،تنهاوارثشیهو

  یلیمن خ یسرگذشت برا نیا م،گفتنیشد یمشخصات تقلب  نیالبته تازه متوجه ا میکن  یپرونده کارم
  یک ی حضورداشت و  تیمورما نیخودش توا لیروگفتم چون کم هیجان قض لیسخت بودمن اول به کم

 ....دابودیباندهو یاصل  یازمهره ها

 باندنقش داره؟  نیتپش من چه قدرتوا-بابا  
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  یاصل ی بوده ومهره  گانیشا س یهمونطورکه گفتم وارث بت -گفت دوباافسوسیکش یسرهنگ آه 
ازخودش وباندش   یسرنخ نکهیداشته بدون ا ت یتواون باندفعال یرک یکه سال هاباز یداست،کسیهو

 به جابزاره....  

  داکردهیشد،درست حاله من روپ یسرهنگ زردوزردترم یحرف ها دن یمامان ازشن صورت
باشه برام    داخواهرمیهو نکهیتصورا  یتفاوت که منم مثل باباکمرم خم شده بود،حت نیدباایبودشا

دخترش روداشت   یدوباره  دنی ودست مامانم دادم،چقدذوق وشوق د ختمیر  یآب  وانیسخت بود!!ل
 کرد!! یزندون مالقاتش م  یها لهیم  دپشتیوحاالبا

 ن؟یکرد رشیدخترمو،دستگ  نمیخوام بب  یم-مامان 

 .... گهیداره چون قطعاتمام اطالعات روبه شمام یادیماهم سوده ز یبرا نیا دمی مالقات وم هی بیترت -

 ازدواج کرده؟-بابا 

 شوهرشه،محراب! شی مثبت زندگ یتنهانکته -من 

 بامحراب؟؟؟ - مامان باتعجب نگام کردوگفت 

 مامان! دهیم حی باهم بودن،داستانش روازخودش بپرس اون بهترواست توض تی مامور یتو-

 !!دنشید یبرا  شمیم وونهیدارم د  نیتروقت مالقات روجورکن عیلطفاسر-وشوق گفت  جانی مامان باه 

 کنم!   یم  یدگی زودرس یلیچشم حتما،خ -سرهنگ 

 (دایهو) 

ساده وآروم   یا افهیکم سن وسال باق  یوارتوخودم جمع کردم وزل زدم به سقف،دختر  نیپاهاموجن  
  ؟یحامله ا-شدوکنارم نشست کینزد دبهمیباترد

 دادم.....  سرتکون

 آخرته مگه نه؟  یماه ها-

 دادم.......  سرتکون
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ندارم   یدلخوش چینه وگرنه هاو شی فکرم پ شه،همشیمنم بچه دارم البته ماله من بزرگه دوسالش م- 
 بهت حبس خورده؟  ام،چندسالینجادربیکه ازا

 حبس نخورده..-

 ؟ یپس چ-

 اعدام! -

شکم   یخودش روجمع وجورکردودستش رورو   یازترس نبودکم یمتعجب شده بودامااثر  چشماش
 ..زندست؟ یعن ی؟یشه؟شوهردار یم ی طفل معصوم چ  نیا فیتکل -برآمدم گذاشت

 واسه من..نه! یزندست....ول-

 ازش؟  یدلخور -

 ..دونمینم-

 رونداره!  ییارزش تنها یببخشش زندگ ی اگه عاشقش-

 اومدم...   رونیسربازازتوعالم محراب ب یتوفکراماباصدا  وارورفتمیزل زدم به د توسکوت

 ... داشادمانیهو-سرباز

متعجب  اشونیل یختفاوت و   یب اشونیبرگشت سمت من،بعض جانیوپره دهیتمام نگاهاترس  
 منم!-دهیوترس

 !  یدار  یمالقات  رونی ابیب- 

- زانوم گرفتم وبلندشدم،دختره هم همزمان بامن بلندشد،بازوموگرفت وباتعجب گفت دستاموبه
 معروف؟   یدایهو ؟همونییدایتوهو

زدم  یقدم عقب رفت،پوزخند   هیدستاش حس کرد،باترس دستاموول کردو یروکه رو رمی خ نگاه
  ددلخوربودمی.... شادمشیدیاتاق شدم بعدازدوهفته م نیودنبال سربازراه افتادم... دوباره وارده ا

بود،موهاش آشفته وبلندشده  زگذاشتهیم یواسش!!!!سرش ورو مردمیاماهنوزم دقهربودمی....شا
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 یروبلندکرد....چشما  ز،سرشی عقب ونشستم پشت م  دمیوکش  یصندل  یحرف چیه ونبود،بد
 یرومردونه ترکرده بود! نگاش که به دستا افشیصورتش ق یرو شیسرخ بودوته ر شیمشک
... دمیخودموعقب کش رهیدستاموبگ نکهیاماقبل ازا دسمتمیدستشوکش یشدم افتادبانگران یچ ی باندپ

 ؟ یسره خودت آورد ییچه بال-محراب

 .... ستیمهم ن-

 مهم ترازاون بچه!  یمهمه حت یل یواسه من خ-

  شیریگیتوبغلت م اد،اونوقتیم ا یبه دن گهیدوماه د-دادمیصدبارانجامش م  یکه روز  یکار  پوزخندزدم
تووتوهم  دنینفس کش لیدل شهیم ،اونیکه براش درست کرد یخونه،احتماالتواتاق  نی ریوباهم م

 براش مهمه..  یکه توزندگ یتنهاکس یشیم

 شمیمادوتاوماهم م یزندگ  لیدل شهیون ما میکن  یخونه وباهم بزرگش م مشی بری باتوم گهیدوماه د-
 ! ینطور ی معناداره تپش فقط ا ینجور یمن فقط ا یبرا یخانوادش،زندگ

 پررنگ ترازتو! یلیخوام پررنگ باشم خ   یباشم م  هیسا شی خوام توزندگ  یازمن براش بگو،نم-

 تپش؟  هیچه حرف نیا-

چون بچست   یبراش بگ دایازهو یدوست ندار  گهیچون تواون موقع د دستیفا  یگفتنش ب  دونمیم-
 !..ادوسطی ازمن ب یاجازه نده که اسم یهد دمیشا زاره ی رمیتاث  شی وتوروح

به جززن خودم   یزن  چیه -گفت  تی وقاطع دجلو،باتحکمیزوخودشوکشیم دبهیمشتش رومحکم کوب  -
  یچک ی کنه،ه ینم  یبه جزمادره اون بچه براش مادر  ی زن چینخواهدداشت،ه ی من نقش یتوزندگ 

 طناب دورگردنم انداختن.. ی..وقت گهی..دوماه دادنموندهیپس ز-کنه جزمرگ! یمنوتوروازهم جدانم

 من..   یدحت یکه کل اتاق لرز ید،طور یدادکش

 ؟ ینجامنوبکشیهم یخوا یداااا،میبس کن هو-محراب

 !  یکش یوقت دادنم چیسره تپش ه دام،چونیهنوزهو-
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نبودت روجبران کنم  یتادلتنگ نجااومدم یبعده دوهفته ا- بست وبرگشت سره جاش چشماشومحکم
 تودلم وبگم تا.. یتاحرفا

 ..  یکه چرانگفت یمردم حسرت نکش یتاوقت-

 .. نتتیخوادبب یم  یک ی-قالب کرد دودستاشوتوهمیکش یبلند آه

 کشم!   یخجالت م نم،ازروشی خوام مادرت وبب   ینم-

 !شهیحالت عوض م  شین یهم تواگه بب نتتیمشتاقه بب ی ل یهست که هم اون خ یک ی..ستیمادرم ن -

 ؟ یک-

 .. یدیکش یدوبارش روم  دنیسال هاحسرت د که  یمادرت...غزل-

کردم  یبزرگ!!!فک م یل یشوک خ  کیکردم،انگارتوحالت کمابودم  یضربان قلبم روحس نم  
  یچشمام بود،فک م ی....اماجلون یریدروغ ش  هی الهیخ ه یکردم  یدربازشد..فک م  یاست،ولی خوابه،رو

  یسال هافک م نی!تموم اباوجذابی شباهته،احمقانست...چون خودش بود!هنوزهمونقدرز هیکردم 
شدم   کینزد دامابلندشدم،بهشیلرز یادم رفته باشه امانرفته بود...بلندشدم،پاهام می افشیکردم ق

  ییقدم مونده بودتاپرشدن فاصلمون که دوتا هیومد،یقدم.... دوقدم......سه قدم..... اون همه م کی
  ییایبارویز  یلیکردم،اگه خواب هم بود،خ یکردومن فقط نگاش م ی.. اون هق هق ممیروزانوافتاد

  یومن ازشاد نشیکردم؟؟؟ سرموچسبوندبه س هیگر یبود،من ک  سی دم،خیصورتم کش دستموبهبود! 
انگارهنوزم سه سالم بود..دستامودورش حلقه   شیسال پ  ستیسرمست شدم!!!!انگاربرگشته بودم به ب

 ! دمیترس  ی..ازرفتنش م دمیترس  یکردم،سفت ومحکم،م 

 تپش مامان! -

کردم   یم یکلمه منوجادوکرد،احساس سبک  هیاونوگرفته بودم، یجا نبارمنیکردم،ا یهق هق م حاالمن
  یکه توبغلش بودم تپش بودن وحس م  دابودم،االنیانگارکه هو نگارنه،ایاحساس بچگ  یاحساس پاک 

 کردم!

 مامان!- 

 مامان!  یجان مامان!عشق مامان!زندگ-
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 تپش توشکمش داره! هیتپش من -منوازخودش جداکرد،باعشق زل زدبه شکم برآمدم 

م وغرق  هام فرستاد  هیتنش روباعطش به ر یم،بوی کرد هیوگر  میدوباره ازنوتوآغوش هم فرورفت 
 ! دمیفهمی درآرامش مادرانش شدم حاالکه توبغلم بودحس مادربودن وبهترم

 ( لی )کم 

 دای تودهن هو یدادمونگاشون کردم...بچه توبغل بابابودومامان باوسواس کاچ هیوارتک یبه د 
ها خودشوبه   وونهیروزامثل د نیکه ا یبود،محراب!محراب  ینفرخال  هی یجا  زاشت،فقطیم

  یراه   نیکه همچ میدونستیواسه نجات تپش،اماهمه خوب م داکنهیپ ی راه هیزدتای وارمیدرود
 یچ ،ازهمهیدوار ینقاب ام میبزن یال یخ  ینقاب ب میخون بودامامجبوربود نوجودنداره...دل هممو 

ونده به آوارشده باشه،فقط کم م اروسرشی کرد...انگاردن یبدترحاله بده محراب بودکه حالموخراب م
 دنیواسه د  یبودم،حت دهیحالشوند نیموقع ا چیهدار  یسرتپش نره باال فتهی پرونده ب یقاض یپا

  یبه کناردلم واسه جوون یچندماه بودکه تپش وهم مالقات نکرده بود،همه چ ، بود ومدهیبچش هم ن 
مادروپدرم که تازه به بچشون  یسوخت واسه سرنوشت نحسش،واسه دل سوخته  یخواهرم م

  یهممون بود،خصوصابرا یزندگ یروزا نی روزابدتر نیکردن....ا یوداع م دباهاشیبودن وبا دهیرس
 ..ستادمیتپش وا یدررفتم اماباصدا تمحراب،بغضموقورت دادم وبه سم

 نه؟ یادبچشوببیمحراب نم-تپش 

 کرده بود!!   فشیبودکه ضع یکردم،درده دلتنگ یحس م   یخوب وبهنیدایلرز  یصداش م 

 اتو؟ یواسه بچش -

 نتم؟ یادببی دارم که ب شی توزندگ یمن چه نقش-

 ! نی هم یشیفقط زندگ یچی ه-پوزخندزدم به حرف مزخرفش  

 مانیرزایچندروزکه درگ نیا نیطن  شیشدم که برم پ  نیحوصله سوارماش  یرون،بی ورفتم ب  دروبازکردم
  یکس ازداشتیکه ن  تیموقع نیکردم اونم توا یم دجبرانیتنهاش گذاشتم با ی تپش بودم حساب

 ....  ادیب  ادشیازگذشته  یز یدچیدوروبرش باشه تاشا

 ( دای)هو
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 نمیروبه س فشینح  کلی...هستادنیاتاق وا یتازن بودن...خشک وسرد!بچمودادن بغلموگوشه  سه
  یرنم ی که ازش س یی..بو دادیمحراب وم ی.بو.دادیم  یزندگ یداد،بویعشق م یفشردم..بو
شدم به  رهیپلک بزنم خ  نکهیا زد،بدونیگونم گذاشته بودودست وپام یکوچولوش رورو یشدم!!دستا

  ادمیبعدازمرگمم  یتوذهنم ثبت بشه که حت یخواست جور  یدلم م فشی صورت نازولط
گونم  یاشک ازرو ربدم،قطراتیباربهش ش  نیخواستم واسه آخر  یپاهام،م یبمونه..خوابوندمش رو 

  هی یاتاق نبود،حت نیا یزتویچ چی اطرافم نگاه کردم..ه ومد،بهیبچم فرودم یگونه ها یخوردورویسرم
لحظات عمرشون وداع کردن وقلبشون فشرده  نیباآخر یانفراد نیتوا!!تاحاالچندنفر کیکوچ یپنجره 

  یدبرای خورش  گهید نکهیثبت کنن؟فکرالحظات رو نی کردن تاآخر یم یشده؟چندنفرمثل من سع
  یومعصومم سرخورد،کاش توروتو چارهیطفل ب  یکنندست!!دوباره نگام رو وونهیکنه د یتوطلوع نم 

 ادلی دن نیشدم تاراحت ترازا یوجذاب نم یرتی وجودم نداشتم پسرم!کاش عاشق اون مردغ
که  ی,ضعف ودلتنگ هیداد،یقلبموفشارم یز یچ هیدارقدم بردارم...  یبکنم،تاراحت تربه سمت چوبه 

 دهیروواسه چندماه ند دنیتپ لیهم دل داد،اونی داشت هشدارم داد،انگارقلبمیم  یحس خفگ
قلب عاشق فاجعه  هی یبرا نی وا دیتپ  ینم  نمیوپرتپش توس یبود..چندماه بودکه درست وحساب 

سخت هم بشه  دنشیباد کندنم ددلیشا یدل بکنم حت یزندگ نیتابتونم ازا دمشیدیم دیبود!!با
  یشیبستش نگاه کردم..توعاشق من م یمن بود..حق قلب من بود!باعشق به چشما دارحقید نیاماا

  یکه منوپنهون نم دونمیگه،میتوازمن خوب م شی چون بابات عاشق منه،عاشق منه وپ دونمیم
  ره،باعطشیازاون زناجلواومدودستش رودرازکردتابچه روازم بگ یکی!هیخوب  یل یکنه،چون اون مرده خ

 بارصدم نگاش کردم وگذاشتمش توبغل مامور!  یروغرق بوسه کردم،برا  فشی صورت لط

 ( سنده ی)اززبان نو 

هم   نوشی کرد،دار  یم زدوالتماسیدادزارم یاش فشارم نهیتپش رابه س یکه عروسک ها یدرحال  غزل
زده  هیوارتکیبه د لیداشت آرامش کند!!کم یفته بودوسعکمرشکسته اوراازپشت درآغوش گر

  یم یوارطول وعرض خانه راط  وانهیکردکه چطورد ی قراررانگاه م یسرخ محراب ب  یبودوباچشمان
  یکباب شده بود،جلورفت وشانه ها قشیرف  یبرا زشد،دلشی..صبرش لبرزندیم  ودحرفباخ رلبی کردوز

 یدار -دیادکشیخشداروبغض آلودشده بودفر شیکه صدا  یمحراب راگرفت واوراتکان داد،درحال 
  یفهمیشه،میداره اعدام م ،تپشینمونده که نرفته باش یراه گهیباخودت محراب؟؟د یکن یکارمیچ

 دونمیم یعاشقش دونمی؟؟؟می وبعدازدستش بد ی خواهرروبچش نچقدسخته دوماه طعم داشت
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چشم  دمشیکه د یا هیثان نیجون خودت تاآخر نش،بهی ش قلبته،پس الاقل بروببتپ  دونمیته،میزندگ
 توبودنزارچشم انتظارسرش بره باالدار!نزارمحراب!!!  دنیانتظارد

محراب   یخون   ینگران وآشفته دست ها ل ید،کمیکوب یوارم یکردومشت به د ی م هیمحراب خون گر 
 محراب!  ششیبروپ- دستش رابست یگرفت وبادستمال  شیدست ها نیراب

 (دای)هو 

تنم  یبه لباس ها  یبود!دست  برهی شدوچونم روو یم  دهییروهم سا  د،دندونامیلرز یدست وپام م 
...پلک زدم،پلک زدم ودوباره چشماموبازکردم..هنوزوقت داشتم واریودوباره نشستم کنج د دمیکش

سرخ  یپاهام نشسته بودوباچشم ها  یتااطرافمونگاه کنم..چشماموبستم بازش که کردم مادرم جلو
 کرد.. ینگام م

 مامان....- 

  سیبلکه مثل بت ینش  نوشیمثل دار دمیترس یبودم!!...م دهیآوردم مثل االن توترس  اتی به دن یوقت-
  یگل بزرگ کرده بودم..وقت یتپش،تورومثل دسته  یرحم وناخلف!..مثل برگ گل پاک بود ی،ب یبش

  شیسال پ  یل یتو..من االنت وخ  ی دهیوترس س یخ یچشما دنیکابوس هرشبم شدد  دنتیازم دزد
خواست   ی!دلم منمتیوگناهکاربب  مونیوقت پش  چیخواست ه  یدلم نم دمی دیهام م وس کاب یتو

!منوتوحسرت داشتن توسوزوندن تپش..حاالهم یبمون  اتی زبون معصوم بچگ نیری همون دختره ش
دار؟ دستامودرازکردم   یچوبه  یجلو  امیکشه ب یپاهام م رن،مگهیخوان بامرگ توروازمن بگ یم

ورفت...  شمیااومدپ یرو هیشد..مثل  بیروتوآغوشش جابدم اماغ  ودمتاصورتش رونوازش کنم،تاخ
لحظات   نیآخر دادمیم حی ومد،ترجینم میگر گهی..اشکام خشک شده بود،ددمیدستموبه صورتم کش 

 وقتشه؟؟- نکنم!! درکه بازشدباوحشت چشماموبازکردم یسپر  هیروباگر

 مسئول پرونده منتظرته،پاشو!  - 

هاشوبندازه وبره..تودلم آشوب   کهی ت  نیبارآخر نی آخر یاومده بود..اومده بودتابرا محراب
  رهیزنج   یودنبال سربازراه افتادم،صدا  دمیهاروپوش یی بودوقلبم...انگارتازه جون گرفته باشه!! دمپا

شدمثل خوره افتاده بودبه جون مغزم وول کن نبود!!   یم دهیکش نیزم یپاهام که رو
حرفاباشه اماچهرش،حال  ن یکردم سرحال ترازا یبود،فک م  ستادهیدروبازکردن..رفتم تو،سرپاوا
 !! نداختیهام  میتیبچه  ادهیوروزش،لباساش فقط آدمو
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عتراف  ا یز یچ یخوا  ی؟نمیبارازخودت دفاع کن  نیواسه آخر یخوا  ینم-لحن ممکن گفت  نیباسردتر
 ..یدبخوای شا رنشدهی ؟هنوزدیکن

 ! یش ینم تیخوام نگات کنم..اگه اذ یبگم...فقط م یز ی خوام چ  ینم-

 حاللم کن!-پاکش کردوازم روبرگردوند عیچشمش سرخورداماسر یقطره اشک ازگوشه   هی

   ؟یچجور -محراب 

  پیبات   یهاخودموقالب توکردم وحساب دهیمثل دخترترش - کاغذمچاله شد کیازبغض صداش مثل  دلم
کارم باعث شدتوخودتوواسه  نی ازپروبودنم،هم شمیم  وونهیکنم د یپزاومدم،االن که فک م افتیوق

 ! یر یمن بگ

 من خودموواسه تونگرفتم! -

 یعذاب ها یمعتادم!همه  دنتیتابفهمم چقدبه بودنت به نفس کش یدینخواب شمی...پیچراگرفت -
 محراب! یظالم  یلی!توخ ینگام نکرد  یدرست وحساب گهیه دشروع شدک یمن ازاون وقت

 !ستمین-

 !!!یچراهست-

کردم که   ی...ازاون موقع ازخودم متنفرشدم،چون داشتم باورمیبهم ظلم کرد  یروتوازم گرفت یازوقت
 مصرفم...  یچقدحال بهم زن وب 

 ؟ یندارم...توچ  یمن حرف-

 ازت دلخورم محراب!!-

 گه؟ید- 

 !یچ یه-
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گرفتنه،چه  شی ازقلبم درحال آت یمیکردم ن  یبزنه ازکنارم گذشت ورفت..حس م یحرف  نکهیبدون ا 
کلمه  کیکلمه، کیحسرت به دلم گذاشته بودامشب،  یحسرت نم،چهی به پاکرده بودمحراب توس یجهنم 

 کنم!  نحادرجاتمومیبودم بشنوم وهم   یعمر!راض نیا انیوپا  یخشک وخال ی

 عاشقتم!!  یل ی.چون هنوزم خازت متنفرم!!...-محراب

برگردم    نکهیروحمم جون دوباره گرفته بود!!قبل ازا یبرگردوندحت یمنوبه زندگ  یشوک قلب هیمثل  
  یتنم رونفس م یدادوبویهامنوبه خودش فشارم وونهیسمتش توآغوش مردونش فرورفتم،مثل د

مونده بود....ازم ن یروصورتش باق  یخال یجا چیصورتش رواونقدرکه ه یجا ی دمش،جای!بوسدیکش
  چارهی هق هق مردونش دلم روسوزوند!محراب مغرورمن مثل ب یدرهم گره خوردصدا امونجداشد،نگ
 دنیاشکاش رونداشتم،طاقت د د،طاقتیبوس یموهامو،دستاموم یوصورتم رو،رو  ختی ریهااشک م

عشقه نه  ن یاگه ا-لحن ممکن لب زدم نیحال وروزش رونداشتم،صورتش رودربرگرفتم وباآروم تر نیا
بزرگ   ی چیدارکه ه  یاون چوبه  می کنه،اگه ماقسمت هم باش یتمومش نم یا گهید زهیچ چیمرگ نه ه

 خوام بشنوم،بشنوم تادلم قرص شه.. یم م،فقطیکن  یهاوعذاب هاروهم باهم ردم  یسخت  نیتر

 ره؟ یه دلت آروم بگبگم ک یچ-

 !یخوا  یبگومنوم-

 خوامت! یم-

 ! یبگوعاشقم-

 عاشقتم! -

 ! یبگودوست دار -

 دوست دارم! -

 !یوونم یبگود-

 سگتم نوکرتم به موال! وونتم،خرتمید-
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 یها نقدرخندهیوقت ا چیبودم ه دهینخند نقدرتلخیوقت ا  چیقهقهمون کل اتاق روپرکرد،ه یصدا 
 دهیگفت که محراب من ازهم پاش  یراست م ل یبودم،کم  دهیوعذاب آوره محراب روند قیعم

  اشینداشتم که اون باتمام خوب  اقتیگفت که کمرش شکسته،منه خراون قدرل یشده،راست م
 !!!  شهمن ب یفدا شی ومردونگ

 کنم..  یم  تیوص -

 تپش!! -

پدرش    نی کنم...بچم ع یم تی !وص رنشهیمادرم سراز  یقطره اشک ازچشما هیکنم که  یم  تیوص -
داشته  میخوام دوتامحراب توزندگ  یمحراب،م ننیهمه نگاش کنن توروبب یخوام وقت یبشه،م  تیترب 

گرفتم..توسهم من  یسهمموازندگ ن،منیوقشنگ تر نی،بهتری من یاتفاق زندگ نیباشم!توبهتر
 من بسه!!!  یبرا نی،وایبود

 حکم اجازه هست جناب سرگرد؟  یواسه اجرا میدبریبا-سرباز 

 دوسش دارم! یلیبهش بگوکه خ - 

 ! رم ی می من..بدون چشات!..بدون نگات..م- 

  اطیکرد..سربازادستاموبستن ومنوبه سمت ح  یکردم،فقط نگام م ینگاش م د،فقط یبغضم ترک 
شه،من  حکم سرم باالبا یاجرا یخوردم امابلندشدم،بلندشدم تالحظه   نیکردن..چندبارتوراه زم تیهدا
مهم چون   یل یمن بود،بخش بزرگ وخ ی اززندگ یبزرگ دابخشیهو دابودن،چونینبودم ازهو مونیپش

هاش دل   هیکه گر دمشون،مادرمیدیتارهم م یبودم!! باچشما ونیمحراب روبه اون مد عشقداشتن 
  ینشسته بود واشک م یخاک  نیزم یکردوپدرم،کمرشکسته وداغون رو یسنگ روآب م

 یبودکه سرش روبزنن پاشوتوحجله  اد،گفتهی وجه نم چیگفته بودکه به هکه..نبود! یخت،وبرادر یر
  د،ازمرگیرس یدورهم به گوشم م یادگوش خراش محراب ازفاصله یفر ی..صدا زارهی خواهرش نم

ترسم ازکم آوردنش بود مباداکاره احمقانه   دم،همهیترس  ینداشتم..فقط ازحال وروزه محراب م یترس
کنم وبوش    ربغلشیدل س  هیشرفانزاشتن  یاماب دسمتم یدخودشوکشیمنوکه د بکنه!! مادرم یا

که  یینجایگزاشتم)ازا یچوب  ی هیچهارپا یلرزونمورو یهاوداع باشه..پا ن یآخر نیکنم،نزاشتن ا
بارموزه   نیچشمام ردشد!!مادرم اومدجلوا  یازجلو لمیمثل ف می(تمام زندگده یآنتن نم ی..زندگ ستادمیوا

هنوزنگهش  - باال اموگرفتی دوخت وعروسک بچگ شوبهمی خون  یومد،چشمای هم جلوترننگرفتن اما اون 
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  ی،وقت یبزرگ شد یشاهدکه وقت  یعروسک وگرفت نیاه؟مگه ن ادتهی یداشتم،توعاشقش بود 
 ؟یبود نوشاهدنگرفتهیقولت؟مگه ا رهی ز یزد یبساز  یچوب  ینقل یکلبه  هی واسه من  یپولدارشد

وانداختن دوره گردنم،درست   خوندم،طنابیکردومن اشهدموم یم هیچشمام خون گر یمادرم جلو 
 دردناک ترازاون!  یوکشته شدم حت س،کشتمشی که اون طناب وانداختم گردن بت یزمان نیع

 گان؟یخانم شا نی ندار یحرف - 

 ! نیتمومش کن-

  ادباپاهامیجلوب  یسک نکهیآب دهنموقورت دادم،چشاموبستم،طناب ودوره گردنم سفت کردم وقبل ازا 
 روهول دادم!!!!!!!............  هیچهارپا

 دعالئمی کش  یرفتم باالسرش نفس نم یفوتشوامضازدم،وقت  یچطورممکنه؟من خودم گواه-دکتر 
آدم سالمت    هیاز یست؟حتین  ستاده؟معجزهیوسالمت جلوم وا نقدرسالمینداشت،االن چطورا یات یح

 مرده بود! ش یساعت و میهم سالم تره!انگارنه انگارکه تان

 شنوه؟ی ماروم یصدا-پرستار  

 معجزه؟  یتر،خوب  شی ازماهم ب یکامال،حت -

 خوبم! - 

 ؟یوبسنجم،پس به سواالم جواب بده..متاهل بود تی اری خوام سطح هوش یم-

 آره.. -

 ؟ یبچه هم داشت-

 روزه..  ستیب-

 ؟یبوداسمم براش انتخاب کرده -

 نه..-

 بود؟ یاسم شوهرت چ -
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 محراب! -

 !  نیمعجزه روبهشون خبربد نیا نینقص،به خانوادش زنگ بزن یوب  زدرستی چ ه،همهیعال-

 ( لی )کم

وبه سقف  نشیبودروس داروگذاشتهیورفتم تواتاق محراب،عکس هو نی خرمارودادم دست طن  ینیس 
محراب داداش،پاشولباست  -وازتوکمددرآوردم ونشستم کناره تختش  ش یمشک راهنی زل زده بود،پ
 ..میجنازه رودفن کن  میبر میخوا یوعوض کن،م

 .. نیبر-

 ش؟ ی نیباربب  نیواسه آخر یخوا   یپاشوداداش،نم-

صدقش رفتم  دمش،قربونیاومده بودبه خوابم،ازم دلخوربود،بغلش کردم،بوس  شبی..ددمشید-
 نمش،قبالهم،دلشوشکستهی بب انرفتمی آخر نیباشه،ا ی..اخماشوبازنکرد!حق داره ازم عصب یول

 گذرهیگذره،نم یچطورم یاگه نباشه زندگ   دمیوقت نفهم چیبودکه ه میداتوزندگ ینقدهویبودم!ا
دور،منه احمق بهش قول داده    یجا  هی بردمشی دمیم،بایکرد  یدفرارمی!!باگذرهیدانمیهو ل،بدونیکم

که  نقدنامردبودمیوارزدم،ایفقط خودموبه درود ارم یدم،فقط تونستم روخودم فشارب بودم نجاتش ب
که چقدعقل ودلم   یدونیعشقم بود،خودت م   نیدار،اول یچوبه  هیگذاشتم عشقموبکشن پا

 گرفت!! یم شی آت دقلبمیخند یم گهید یامرد یجلو  یدابود،وقتیرهویدرگ

توبغلم گذاشت   دهیچی بچه روپتوپ یدرکه اومداشکاموباکف دست پاک کردموبلندشدم،مهر  یصدا 
 کردضعف کردبچه!! هینقدگریا-وگفت

 ست؟ یگشنه ن-

بغل  شهیآروم نم ینطور یتکونش نده ا یخودیتموم کرده،ب  رخشکی ش یتاحاالدوتاقوط شبیازد-
بچه   نیا یداداش،ول یزادار ع  میدونیاستعفاداده،م تشیکه باباشم ازمسئول  شهیباباش آروم م 

 گم؟بهیم  یاصن چ یشنویبچه فقط توروداره ها،م نیخواد مادرش که توسردخونست،ا  یمادرپدرم 
 دزد.. کارهخالف  هیخاطره 
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  ،گلوشوسفتیمهر  دتودهنیمحکم کوب رم یجلوشوبگ  نکه یمحراب مثل برق ازجاش بلندشد،قبل ازا 
 محراب..  -واریگرفت وچسبوندش به د

 کیاول دهن ن*ج*س*ت*وآب بکش بعدزربزن،اگه  یراجع به زن من حرف بزن  یخوا  یم یوقت-
مادرموبه   نمت یبب  ادوروبربچمیدرمورده زن من حرف مفت ازدهنت بشنوم  گهی بارد  کیفقط  گهیبارد

 !نشونمیعزات م 

  دوبچهیسرخ دستشوپشت گردنش کش یجداکردم،باچشما  یبچه روگذاشتم روتخت ومحراب وازمهر  
 محراب؟   یر یکجام- ! روبرداشت

 ! ادیدنبالم ن یبه خودم مربوطه..کس -

  ی..تازه منیدستشوروگلوش گذاشت ونشست روزم  هی باگر یرون،مهر ی ورفت ب چشوبرداشتییسو 
 الو! -زنگ خورد میکه گوش ارمیخواستم برم واسش آب ب

 گان؟یشا لی کم یسالم،آقا-

 !د ییخودم هستم بفرما -

 هستم که حکم فوت خواهرتنومهرزدم!  یمن همون پزشک -

 امرتون؟ -

 !دی کن  نترنتتونوروشنیا قهیچنددق هی شهیاگه م-

 ؟ یچ یبرا-

 !ه،لطفایخبره خوش-

 دنیدتابازشد،باد یطول کش ه یفرستاده بود،دوسه ثان وواسمیدیو کینتمووصل کردم ورفتم توتل، 
بودم  ستادهیا؟دوروای ارویبود ب دم؟خوایدی!!اشتباه مستاد یازحرکت وا ربودقلبمیتصو یکه تو یز یچ
خودم   یچشما یخودم طناب وانداخت گردنش،جلو یچشما یجلو   دمیودیهمچ یول

باتعجب اومدکنارم وبه  یزد،مهر ینم  د،نبضشیکشی گذاشتم،نفس نم وروتختجنازش  ن،خودمیافتادزم
 ی! چشمامیکرد ینگاه م یگوش  یهردومون مات ومبهوت به صفحه  گهی شد،حاالد رهیخ  یگوش
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که کنارش   یبود..دکتر  دشدهی دسفیقرمزشده بود،لباش هم سف یودوره گردنش حساب شیطوس
  یاالن شوکست،اماسالمه حت-کردوگفت  میوروخودش تنظ  نی دورب زنهیحرف نم  دتپشید یبودوقت

هست که   یکی ترخواهرتونو، شی ب یعنیدوستون داشته  یل یمعجزست،خداخ کی  نیازماهم سالم تر،ا
 نیشوهرش هم نشون بد   وروبهیدیو  عیسر نیمعجزست،بر هیترازهمه منتظره  شی ب دونمیم

 دنبال گل دخترتون،خدانگهدار!!  نیای وب نیریبعددست خانواده روبگ

 ( دای)هو

شده واسه   وونهیمحراب که د شی داداش قربونت بره!..بروپ یاله -د یگرفت وروشوبوس دستموتودستش
 !دنتید

 گهیورفتم تو..د داکردمیبه عمارت هو یشدم..باغم نگاه ادهیپ  نیآروم سرموتکون دادموازماش 
  یخونه نگاه م  یخونه نبود!باحسرت به تک تک درختاوشمشادها  نیتوا چکسیه

  نجادلشیقرارگرفت..ا یمشت ل*ا*ش* ه ی نجاموردتهاجمیشد،ا  نجابزرگیداایکردم..هو
  یزمان  دادرستینکبت بارهو یشد!!!!!وسط زندگ نجاعاشقیکشت..ا نجاآدمی..انجامتنفرشدیشکست..ا

 یا نهیباتمام نفرت وک  یاومدواونونجات داد حت زد،محرابی دست وپام شیباتالق زندگ یکه داشت تو
شده بودوخاک تموم   دهیدپوش یسف یمالحفه  لی تمام وسا یکه داشت!! دروبازکردوم ورفتم توخونه،رو

دلتنگ!!به چهارچوب   هی یش،صدایگر یومد،صدایش م..صدا رفتمخونه روبرداشته بود!ازپله هاباال
شده  وارنصبید یتخت نشسته بود،درست مقابل پوستر عکسم که رو یدادم،پشت به من رو هیدرتک 

 یبود،جلورفتم وآروم بغلش کردم،باعشق دستا   دهیخواب  نورتختیا دهی چی بود،بچم مالحفه پ
 !!ستادمهام فر هیتنش روبه ر یوبو دمیکوچولوش روبوس 

عددبزرگ    هی شهیتوهم ی!ول یکیگفتم  ی؟میچندتادوسم دار  یدیپرس یازم م  یوقت  شهیهم-حرابم 
دراومده   ،حرصتیک یمنم بازدوباره گفتم  یچندتادوسم دار  یدیپرس ادازمیم ادم یبار هی..یگفت یترم

پس   یدوست دار  یل یتوکه منوخ  یدرشت شده بود،بهم گفت  تی وحش یچون چشما دمیفهمیبودم
دوست   یکی دوست دارم؟من همون  یل یگفته من توروخ  یدوست دارم؟منم گفتم ک یکی  یگ یچرام

گفتم که  یبهت م  اده،کاشیمن چقدز یکی  یدونستی نم گهید ی!..خربودیرفت یدارم!توهم..قهرکرد
توهم  نیک ی پدرومادر هیکی ه،ماهی ک ی نی ن،زمیک یایدن یزا یچ  نیزتریعز شهیعدده،هم نیبزرگ تر کی
  نی کیمردونه!! بغضش که شکست وجودپدرومادر یول  یکی ه،یکیعشق من به توهم  ی ،اندازهیکی

محراب   دنیگرفت ازدردش،د شی مردونه!!  آت یول یکیه، یکیعشق من به توهم  ی ،اندازهیکیتوهم 
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محراب تصورکردم،اگه به   یلحظه خودموجا هیرحم وخشک بود!  یمحراب ب دنیعاشق عذاب آورترازد
 کشتم!  یخودموم دمیشدم شا یم وونهیادشد،قطع یم شی زیمن محراب چ یجا

خوامش،چقدعاشقشم،چقدمهمه واسم  یبگم که چقدم  نمش،بهشیبب گهیبارد  هی ا،فقطی خدا-محراب
فرصت   هیگه،یبارد کیکردمم عاشقش بودم،فقط  یم یمحل  یوب  نداختمیم  کهی بهش ت  یوقت یحت

 حاالبگو! -شونش گذاشتم یتررفتم،بالبخنددستامورو...جلوگهید

 من( یفصل دوم رمان چشم آهو انی)پا

  ۸۸/۴/۲   

که به دلتون  دوارمیداشد،امی:متشکرم ازوقت گرانبهاتون که صرف خوندن رمان هوسندهی نو اززبان
جذاب   یل یترمه ودامونه که خ  یعن یپدرومادره غزل، یزارم،درموردزندگیکه م ینشسته باشه،رمان بعد

  نی بشه،اگه موافق باش یگذار  دپارتیرمان آمادست وفقط با نیزارم،ایروم  زه،خالصشی انگ جانیوه
 ابچشونیخودشون  ادرموردهی داباشهیرمان هو  یفصل بعد سمیخوام بنو یکه م یرمان بعد

 دارم!! د،دوستونیکننظرهاتونواعالم  نیادم یو یاپی خودم  یو  یپ ابهیدوی لطفاشماانتخاب گرباش

  نکهینداده تاا یمرد چیلجبازومغروره که تابه حال دل به ه یخالصه رمان ازترمه تاتو:ترمه دختر  
کنه  ی م رخودشی وترمه رواس شهیم شیکه ازپدرترمه داشته وارده زندگ  یا نهی دامون به خاطره ک

که   فتهیکه بعدازازدواج م  یسته،امااتفاقاتیا یازدواج بادامون مقابل پدرش م یکه ترمه برا یطور 
 دردناک وعذاب آوره!!!  یلیخ
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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