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 دمیدوست دارم  تازه خر یلیهامو خ یکتون دارمیقدم برم اروم

نوشتنش وقت صرف کردم  یکه اون قدر خوندمش وبرا ینامه ا هیپاکت صورت کیکه داخل  ینامه است نامه ا دستم

 اطهیهستم  مامان من خ نیاشیمن  هیاسم شما چ دونمیمن نم دی....سالم ببخش کنمیاز برم متن نامه رو تودلم مرور م

 دیافتادم شما من رو گرفت یکه داشتم م یسالمه  روز 12من     دمیشما رو د شیمشتر یبا مامانم اومدم خونه  یوقت

... با مرور نامه  دیوارم شما هم منو دوست داشته باش دیام   ادیز یلیافتم من شمارو دوست دارم خ یب دیو نزاشت

نامه رو  دمیتا اگه اون پسر چشم سبزو د رمیمنم باهاش م یقیخانم صد یزدم اگر مامان ب خواد بره خونه  یلبخند

 و مشغول خودش کرده... که تموم فکرم یبدم پسر بهش

 مزنیرنگ خونه لبخند م یدر اب دنیشدم باد کیزارم چون به خونه نزد یداره م یکه عکس بارب فمیرو داخل ک نامه

ل ش شیبا ن زدادی شهیم سیتموم وجودم خ هویکنم  که  یباز م دمیباکل اطویدرانتظارمه اروم درح یدونم چ یچون م

خدارو شکر ابش گرم  کنمیاز اب کنارم نگاه م یبه سطل خال  ادیم میشیاروم  زویخنده ر یصدا کنهیو وارفته نگام م

که  یگندمو از چشام برداشتم در حال یته استکان نکیکردم  باحرص ع یم یسرشون خال یخونه رو رو  یبود وال

دم حق که امروز سرت اور ییکه بعد بال فیکردم گفتم .داداش ح یباگوشه خشک مانتو گشاد مدرسم خشکش م

 ششیهنوزم ن  دمشید یگزاشته بودمو م نکوینگاه کردم ع زدادیکردم  به  یوگنه  خفت م یکنکارو ب نیا یداشت

رتم تو صو هیتوش چ دونستمیکه خوب م یتوپ بادکنک کیداشت .. تاقدم اولو برداشتم   یبد یمعن نیشل بود و ا

 دم سبز شده بو تیشدم بله تو بادکنک رنگ بودو من در نها یشکل یخندشون معلوم بود چ کیشل یاز صدا دیترک

*** 
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ن وبه زبو یاور ادیدخترو پسرا تو گوشمه با  غیاهنگ کرکننده و ج یباال صدا رمیضرب م هیو  وانیداخل ل اتیمحتو

وع دارم حالت ته رهیم جیرم باال سرم گ یضرب م هیروهم  یبعد کیاون دکتره پ شیپ شیسال پ 10اوردن خاطرات 

خاموش  ویکنه گوش حتیخواد نص یباز م ارمحوصلشو ند شهیپخش م یخوره و اهنگ انشرل یمدام زنگ م میگوش

تکون خوردنم  ینا یهمه رفتن حت یکنم ک ینگاه م یو منگ به سالن خال جیگ   دمیکنمو  به خوردن ادامه م یم

گمم   یم زنمویمستانه م ینگار قه قهه ا دنیبا د   ارمیلباسامو درب دیبخوابم فقط با خوامیندارم گرممه م
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بازوم و گرفتو  ریدر هم اومد سمتم و با حرص ز یبس حواست بهم بود با اخما ینشد ستهبههههههههه دختر عمه  خ

کمربندمو زدو درا رو قفل کرد  نیانداخت تو ماش دمیخندیم لیدل یکه بلند بلند ب ویبلندم کردکشون کشون من

نگار با داد گفت بسه   رونیخودمو بندازم ب شیپ یمثل دفعه  یترس یم ههییییتم  چچچچچگف دمویدوباره خند

جون تو پر پر شدن عشق منم بود  یمگه فقط پاره ها یعذاب بکش یخوا یم یتا ک یده سال گزشته لعنت نیاشی

پر شد داداش من پرپر زدم خواهر من پر غیوجودم ج یمنم بود  با همه  ییدوستو خواهر منم بود اون مادرو زن  دا

 یفهمه چ ینم یک چیخود جونم بودن  با هق هق گفتم  ه ودنجون من نب یشد مادر من پرپر شد  اونا پاره ها

 چه طور بودو نبودم نابود شد ***  یسالگ 12تو  دینفهم یک چیه دمیکش

 

********************************* 
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خوش  یکردم وشروع کردم  .....صدا کیرنگو  به لبام نزد یا روزهیف یوساز دهن زنمینگاه کن منم مثل تو م داداش

روم و ا فیداشت و ظر یبافت موهاش لختو بلند بودن قد بلند یو بلندشو  م یطال یموها میشیساز بلند شد    یاوا

چرا من زشت   دمیموقت نفه چیه یبود   ول میشی   لدرست مث زدادمی  یقلوه ا یداشتو لبا یسورمه ا یبود چشا

رو دماغم بودو دماغمو چهار  شترشیگنده که ب یماست و پر از جوش ها نیا دیسف یچاغ و موفرفر یشدم دختر

 یواقا زشت گهید یته استکان نکیخوردم وبا اون ع یهم غذا م یلیشده  خ  یاور تودنس   یدندونا دادویبربر نشون م

 بودم   دهرو تمام کر

 برگشتم  زدادیباتو ام حواست کجاست به طرف   -

  هیعال یریبگ ادی الونمیفقط اگه و یزن ی=قشنگ م زدادی-

 ریبگ ادی از من الونمیو یگرفت ادی زدادیکه از  تارمیو گ یساز دهن یگرفت ادیتو که تار زدنو از بابا  گهی= راست ممیشی

و از قاب  عکس یبابازدم و به عکسش نگاه کردم که گوشه ا یاور ادیبا  نیغم گ یلبخند  یباور کن استعدادشو دار

روشنش به ما لبخند  تینها یب ی یاب ی...مرگ... بابا با چشا نظوروحشت ناک به م یزده شده بود نوار یمشک ینوار

د که بو راشیاز تعم یکیکرد  وتو  یم رینه سالم بود  تنهامون گزاشت  اون اسانسور تعم یوقت شیزد سه سال پ یم

  میدیتار بابا رو به دست خودش نشن یصدا گهیاسانسور سقوت کردو ...ما د

.***************************************************************** 



 نبود یکیبود  یکی

 
8 

 

************* 

1395 

 گرفت   ینم ادیموهام کردم چرا  یال یدستامو عصب کالفه

 ...یتو روس یکه انگشت وسط  هیفقط کاف زمیعز نیبب -

قال پرت نیانگار  ا یول گرانیکار متنفر بودم ..قطع کردن حرف د نی.از ا یامروز کاف یجون خسته شدم برا نیاشیاه -

 موضوع و نیا  دیفهم یتامسون نم

ب  لحظه بودم که نیکار کن  به ساعت نگاه کردم عاشق ا شتریلطفا ب یول   هیامروز کاف یجون برا دایخب و لهیخ -  

  ارمیکردنو با گرفتن پول از دماغشون در ب وونمید دنشونیفهم ریساعت نگاه کنمو هرچه قدر باد

 صدو پنجاه تومن  شهیم -

ز برگشت پولو گرفتمو بعد ا یصبرکن ورفت داخل اتاقوبعد چند لحظه باسه تاتراول پنجاه کمی زمی= باشه عزدایو-

تو دستم نگاه کردم عکس سامان بهم  یبلند شد به گوش یانشرل یم صداخارج شد کشیتشکر از اپارتمان ش

 زد یچشمک م

  یبله سامان ..عادت داشتم نه سالم کنم نه خداحافظ -

   ؟ییکجا نیاشیسامان .الو -

 بود که باز خواست ممنوع  نی......سکوتم عالمت ا-

 یکنیرو شروع م یباز نیا یک یدیعمت گوش نم یوحت اینه به حرف من نه نگار نه س یسامان =هنوزم کله شق-

رو راه انداختن ما اون  یباز نیاونا ا شیوقته شروع شده سام ده سال پ یلیخ یباز نیگفتم ا یاروم و سرد یباصدا-

 یبرادر خونده  میکن ی/ حاالاهم قراره بازمی/سوخت میاور شد میو هممون گ میبود فیکث یباز نیا یکنا یموقع باز

 کنم  یم  یتفاوت که من باهاشون باز نیبا ا یول زیعز

*************** 
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 . نیبابا باز شروع کرد یمامان = ا-

 کنه  یم تیاذ زدادمنوی نیا نیبند یاه مامان چرا جمع م-

گم دراز  یبهت م یوقت دیهشت سال ازت بزرگ ترم  با یاخه من ناسالمت یگ ی= اه اه چه قدر دروغ مزدادی-

 خوام . یتورو م یمن خوب یگوش بد یبکشودستتو بکن تو دماغت و دراز نشست برو  تا الغر ش

   یناز نیدختر به ا نیا یمامان با لبخند گفت خبه خبه خودتون حاال چ شهیمثل هم دیخند یم حیاروم ومل میشی

اروم   شهیهم میشی دمیخند منم یکس نتونست خودشو کنترل کنه حت چیه گهیخورن  د یدارم همه حسرت م

 وسن افهیق نیاعتماد به نفس  دارم با ا مدرصد فکر کن من ناز باشم   هه    خودمم مونده بودم با کدو هی دیخندیم

غر بلند و ال یتا رو شونه هاش قد یبلند مشک یبا مو ها یدم به  پسر ینامه عاشقانه م نییخوانواده با سطح پا نیوا

تم رف ینم یقیخانم صد  شیشگیهم یمشتر شیکاش اون روز با مامان پ یسبز ا یواقعا خوشگل با چشما یو صورت

خونمون پر از  یول ستیکنن وما.....درسته وضعمون چندان خوب ن یم یتهران جردن زندگ منطقه نیاونا تو بهتر

 عشقو محبته

با  میشی دیبخور هیوختم بدم غذا هم قرمه سبزتا لباسشو که براش د یقیخانم صد شیرم پ یسر م هیمامان =من  -

سالشه مثل  فدهیکه مامان باخنده گفت انگار نه انگار  ه ولیمورد عالقش از زبون مامان گفت ا یاسم غذا  دنیشن

که  نیا یاور ادیبا  میدیما خند شنیوقت بزرگ نم چیدو تا وروجک ه نیبا خنده گفت ا زدادیکنه   یبچه ها زوق م

 . امیشل شد و زود بلند شدم و گفتم منم م شمین  یقیره خونه خانم صد یمامان داره م

 باشه پس زود حاضر شو  --مامان -

  میکن ی= کجا واستا بعد ناهار فوتبال باز زدادی-

  گهیوقت د هیباشه  گهینه د -

 ید یم عیاون زنو به فوتبال  ترج شیشده رفتن پ یباتعجب گفت چ زدادی

ه بار بود ک نیاول نیکرد  وا یم یفوتبالو ...باز میشیبامنو  شهیورزش بود و هم زدادیاشت تعجب کنه رشته د حق

با مامان از خونه خارج  یگشااااد و بعد خداحافظ اهویزدم س شهیمث هم پیت هیکردم  زود زود  یرد م شنهادشویپ

واستادمو مامان  اطیمن تو ح شهیمثل هم میاومد وبوسچون با ات یگم عالف  یم  میدیرس یعالف یبعد از کل  میشد

 یمثل قصر برا یبود خونه ا چیخونه در مقابل خونه پسر چشم سبز ه نیا یرفت داخل اون خونه گنده و خوشگل ول
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پسر بزرگ تر مثل پسر چشم سبزو  هیرو والبته  یبودم  مردو زن دهیبود هرچند د یلینوزده ساله خ جدهیه یپسر

از خونه  و منتظر به در خونشون چشم دوختم و از استرس کاغذ  رونیاومدم ب  نمشیکردم که بب یم افقط خدا خد

 یبامامان برا شهیمعموال هم  نمشیساعت اون جا واستاده بودم تا بب میدادم  حدود ن ینامه رو تو دستم تکون م

...اه کالفه  ادی...پس چرا نم دمشید یم شهیجا و معموال هم نیا میومدیپارچه  م دیاندازه و چک کردن اندازه ها وخر

بزرگ وارد  ضویاز ته کوچه عر یپسر هیکه با دمشیکردم  که د یورو اون ور پرت م نیپام و ا یجلو یها زهیسنگ ر

نداشتم خدارو  یکار کنم . راه یدوسش داشتم چ یشد قلبم شروع به طپش کرد درسته فقط دوازده سالم بود  ول

  کردیمتعجب نگام م یاروم اروم قدم تند کردم باچشا بیاسترس داشتم عج یول دمنبو یشکر  دختر خجالت

 ...دیداشت یاون= بله  کار -

 یلیکردم دوستش خ یبدم به شما و نامه رو به طرفش گرفتم   احساس م نویخخواستم ا یب   بله رر استش من م - 

نامه رو از دستم گرفت   و جلو چشمم بازش  یکنه در اخر پسر چشم زمرد یم یخود دار یخواد بخنده ول یدلش م

خوند ولبخندرو  یدوستشم م رید یلیشده بود خ رید یخواستم بگم االن نخونه مخصوصا جلو دوستش  ول یکرد م

 یخودم نم یبه رو یزد  ول یشد قلبم تند تند م لیدل شکن تبد یدوتاشون پرنگ ترو در اخر به قه قهه ا یلبا

داشت ن یاشکامو  خندشون انگار تموم دیدیبزرگه وگرنه م نکمیقدر ع نیبار خدارو شکر کردم که ا نیاول یاوردم برا

اترون به خدا -کرد گفت  یبه وجود اومده از خندشو پاک م یکه اشکا یبد دوستش درحال  یلیداشتم  خ یحس بد

ا کدوم اخه تو ب -نم اترون بود  گفت کنن   پسر چشم سبز که فکر ک یکه بهت ابراز احساسات م ییدافا نیبا ا  ینوبر

 کوچولو  یدوست دارم مشقاتو نوشت یگ یبه من م یاعتماد به نفست اومد

 یو  چاقو جوش جوشه منو دوست داره دوستش خنده ا دهیبهزاد هر  دختر ترش ینیبیبعد روبه دوستش گفت م 

 رهچایکردو گفت فقط ب یبعد خنده ا یشمارشو بدم باهاش دوست ش یخوا یدوست دارم م هیمن  نیکرد و گفت بب

 ینامه ا دمیهردو از کنارم گزشتن ومن د بعدو دنویمزه خند یحرف ب نیکر و الله   پاهاشم فلجه هردو به ا یمادر زاد

دونم چه  یبرد  نم یاونور م نوریشد  و باد اونو با خودش ا زیر زیرو که با لبخند وعشق نوشته بودم چه طور جلوم ر

 نگاه کردم که نیو چه قدر به زم ستادمیقدر اون جا وا

ا بود ب یراض یقیخونه شب شد کارمم خدارو شکر تموم شد خانم صد میبر   ایب یواستاد رونیمادر چرا ب نیاشی -

 داشت یمامان قدم بر م

 ایساله احمقشو از تو خ شکسته قلب دخترک دوازده یها شهیبرگردهو ش دیدونست که با یزد و نم یمامان حرف م 

 بون جمع کنه
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 یهمه   دمیرنگ خونه کوچولوم دراز کش ینرم اب یکاناپه ساده ول یاروم رو ختمیقهوه ر یبزرگ سفال وانیل یتو

فهمم همش به قول  یحاال بعد چند سال م یارامش بخشه  ول یبودم اب دهیچون شن دیشا  یخونه پر بود از رنگ اب

ه شبک رمویگ یطور بوده  کنترل و به دست م نیواسه من ا دیبه من منتقل نکرده  شا یارامش چیکشکه  و ه ایس

زنگو دوست  یصدا ادینداره  زنگ خونه به صدا در م یچیبندم .اه ه یحوصله  چشامو م یکنم ب یم نییهارو باال پا

  ارنیمن به صدا درب دنیهستن که زنگ درو واسه د یسانکنه که هنوزم ک یم یاور ادیدارم چون بهم 

 شهیکه مث هم دمیداره پشت گوشم م یو اب یاز خاکستر یرنگمو که مخلوط یدود یشمو موها یبلند م یاروم به

بره ناقال  وصل کرده بودن  یو نگار  بهش زنگوله باکله  یو سام ایس دیتو صورتم درو که پارسال ع  زهیر یدوباره م

 یدعوا م میشیکه با    ییداره هنوزم مثل وقتا رامشپر از ا یشم  عمست بقل یفشرده م  یکنم  که تو بقل یباز م

 دوست داشت یلیبورو خ نیا میشی ادمهیده   یم یگل محمد یرفتم تو بقلش بو یکردم و م

  یعمه=سالم مادر خوب-

 زنم... یشاگردام م یکه برا یینه از اون لبخندا تیواقعاز رو  یزنم لبخند یم یلبخند -

  سهیخ نهیب یشم که هر وقت منو م تینقره ا یاون چشا یمن فدا یااله یخوبم عمه گل -

  دمیاهم اهم . با تعجب برگشتم سمت صدا که نگارو د 

من برم مادر   دیرسم که منو از پرورشگاه اورد یم جهینت نیبابا کم کم دارم به ا ینگار= بابا منم ادمم دل دارم ا -

گرفته عمه در  تیگردم  خواست بره که بازوش و گرفتمو  با خنده گفتم کجا  باز شوخ یکنم باز م دایپ مویواقع

 شد گفت یوارد خونه م دویخند یم کهیحال

 بچه  یباش یبار جد هینمک دون نشد  ایعمه= ب-

 داد گفت  یکه رو  کاناپه لم م ینگار درحال -

 

  یمن بدبختو فراموش کرد یدیاه مامان باز دخترتو د -
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 گفتم  باخنده

 تا چشت دراد -

 و عاشق میبود ریبا هم در گ شهیسه تامون باهم کال هم ایعمهو نگار  ایمنو نگار  ایمن با عمه  ایبود نیهم شهی/ هم

 میرو ندار یجز هم کس میدونست یچون م دیشا میبود نیریش یریدرگ نیا

 مالقاتش  یرینگار= فردا مالقاته م-

 رمیم شهیگم اره مثل هم یزنمو م یم ادیو عمه بدشون م ینگارو سام اویکه س ییاز همونا یپوز خند-
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ار که پولد نیزشتم از ا که نیاز ا ادینکنه چه قدر از خودم بدم م داریو ب میشیهق هقم  یزنم تا صدا یگاز م بالشتو

عاشق نشم  گهیبه خودم قول دادم  قول دادم که د یحماقت عمرمو کردم ول نیکه بچه ام و بزرگ تر نیاز ا ستمین

 بودو نبودمو یکنه و جور یم یچه نخوام سرنوشت باهام کار امچه بخو دونستمینم یبزدل نباشم ..........ول گهیکه د

 .رعدو برق    هیاسمم  . . . یکنه  که بشم هم معن ینابود م

** 

 خونه عمه شون... میبر میخوا یجون من م -زدادی

 دیاماده ش دیزود بر میشی نیاشی  دیاماده ش دیپسر چند بار بگم بر گهیمامان= اره د-

عمه  دنیبه خاطر د میشیمثل خواهرش بودو   لبخند منو  یخواهر شوهر دنیمامان به خاطر د یرولبا لبخند

 یهمه م نویمارموز با ما فرق داشتو ا زدادی یجنس خنده  یمثل خواهرمون نگار بود. ول یدختر عمه  مهربونو 

موضوع و که نگار  نیا میمامان و عمه  مستق یعاشقو دل باخته  نگاره و نگار از اون بدتر   حت یدونستن که از بچگ

و منتظر بود نگار بزرگ تر شه  شکستیبا دمش گردو م زادمیکرده بودن و  انیداماد عمه  رو ب زدادیعروس مامانه و 

 دوست مویشیچون نگارو همون قدر که  دیاز نوع شد میخوشحال بود ممیشیوخودشم درسشو تموم کنه  البته منو 

 *** اشتمداشتم  دوست د
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ه من و گفت اگ دیبه کف دستش کوب ینامه رو پاره کرد وبعد با حرص مشت دویاشغال  بهت خند یواقا پسره  یعنی  -

 کردم  یزدم لتو پارش م یجات بودم م

 خوام فراموش کنم   ینگار  لطفا م الیخیاوف ب-

 یلع  میوهم زمان گفت ادتهیشعار معروفمونو که   یگ یزول زد بهمو گفت تو راست م شیدرشت قهوه ا یبا چشا نگار

زدن از اتاق نگار  یشام صدامون م یعمه که برا مویشی یکارتون/ با صدا کیدر  دیو ام یالیخ یبابا /شعار ب یخدی

 رونیب میاومد

   **************************************** 

 ادیبه  بشویغر بیاسم عج یخوام حت یگفت به اون پسر که نم شهیماه از اون ماجرا گذشته  ومن هم م کی حدودا

مامان  رو  یاطیچرخ خ یشم صدا یشدنم ناراحت م خورد یاور ادیبا  یکنم البته  هنوزم گه گدار یفکر نم ارمیب

 اعصاب بود 

 فوتبال  دیایب نیاشی.  میشی-

 دفتر مخمل کینشسته و  نیرو زم میشی دمیدرو باز کردم که..... د هویتو اتاق خوابو  دمییذوق مرگ شدم  دو یعنی

بود که تو خودش بود امروز هم  یکرده چند روز هیو معلومه گر سهینو یم یزیبه رنگ سبز دستشه و داره چ

صورتش واضح معلوم  یپنج تا انگشت رو یجا خوره چون خستس و حاال یاومد تو اتاق خوابو گفت ناهار نم میمستق

 بود

 کنه  میکرد اشکاشو قا یو سع دمیترس یایم هوی=چرا  میشی-

  یکن یم هیشده چرا گر یزیبترسونمت . چ خواستمینم-

 دادم زد تو گوشم  رمونویجواب مد یخواهر ستین یزی= چمیشی-

 دوست داشت که  یلیبه خاطر انضباط و معدل باالت خ رتونیاما مد   یچ-

 دویشم واروم گونمو بوس یخوب م یمنم زود زدادیکن با  یتوبرو فوتبال باز الیخ یکه شده ب هیزی........... چمیشی-

پتو  ریرفت ز دویکش یغیکردم که ج کیو لپامو بهش نزد دمیاه اه منم خند شهیتو خوب م یجوشا یبا خنده گفت ک
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که حال  نیا الیومنم به خ یباز یب یباز گهید یومدین یداوم یزد تا سه شمردم اومد یکه داد م ومدیم زدادی یصدا

 گفتم  دمویگفت  پس کو خاله سوسکه  منم خند یبا لحن با مزه ا زدادیو  زدادی شیپ دمییخواهرم واقعا خوبه دو

 میکرد یم یباال اوردن در اورد    با هم باز یکنه وادا یگفت  .داره استراحت م یکنه با لحن لوس یاره استراحت مد-

ام پ یاز ال زدادیکه  یهمه جا تار شد باحرص  به توپ هویکردم  یم یخوب باز یلیخ  یکه مثل بشگه بودم ول نیوبا ا

برداشته  نکمویرو که ع یزدادی هیسا  دمید یرنگارنگ نم یجز مه ها یزیشدم هر چند چ رهیشوت کرد اون ور خ

 زنه  یاحساس کردم لبخند م  نمیب ینم یچیبده ه نکمویع زدادیبا حرص گفتم  دمیبود و جلوم د

ه کن که ب یموهاتو رنگ  یبزار بزرگ بش یهست یکه تپلو جوش جوش فیح یشیناز م یلیخ نکی= بدون عزدادی 

اش متوسط  ب ادینه ز یها کم   .  الغر بشو ول ادینه ز ادیکن که به دور چشات ب یاب کمیموهاتو  یتو ادیرنگ چشات ب

تموم جونم عاشق برادرو  یبرادرانش زدم به اندازه  یبه ارزو ها یلبخند  یبردار یقیموس دیرشتتم با رهیجوشاتم م

 خواهرم والبته مادرم بودم 

فت من گذاشتو گ نکمویو ع یدیگفت از کجا فهم دویخند  یداشتبر نکمویع شهیمثل  هم یباخت یدیخنده گفتم د با

 اطیقطع شدو مامان اومد تو ح یاطیچرخ خ یکه مامان بشنوه گفت خدا حافظ مامان  صدا یوبلند جور رونیب رمیم

و گفت چششششم و مامان  دیمامان و بوس یزدو لپا ینیریلبخند ش زدادیگذاشتم     مهیپسرم ق یو گفت زود اومد

 یحق دشیپسر رش  زدادیپسرش خوندو فوت کرد تو صورت  یباز از اون ورد ها که همون دعا باشه برا میشیبه قول 

 نیدونستن که ا ینم یمحلو برده بود ول یدخترا نیگودش دلو د یبود قد بلند  و چهار شونه و لپا دیکه واقعا رش

 جز نگار********* سین یداره اونم کس بپسر ناناز صاح

   

رفت اون جا   یسرکارش بود و بعد دانشگاه م زدادیمردم خدارو شکر  یبود داشتم م ومدهین میشیداشتم  استرس

قه ساب یب نیداشت و ا ریتاخ شهینه دو ساعت نسبت به هم ایرفته  نهیبب میشیمامان چادر سر کردو رفت مدرسه 

 داشیگشتن پ یدر کشو رو باز کردم بعد کل ودشمارشون اخر دفتر خاطراتش ب ادمهیدوستاش افتادم  ادی هویبود  

  میشیمطاب نوشته شده  به دست  دنیزدم که چشمام گرد شد باد یکردم داشتم ورق م

که رنگ مورد  نیترسم با ا یکرد از رنگ چشاش م بمیامروزم تعق زمی***********سالم دفتر خاطرات عز

 یکنه چون غرورشو جلو یامروز زد تو گوشم و گفت که بود و نبودم و نابود م ستین یخوب پسر دونمیعالقمه   سبز م

ترسم  یترسم  م یم یزدادو دوست دارم ولیکه  نیچون با ا یرم کالنتر یدوستاش خورد کردم امروز بعد مدرسه م

 کنم ترس ناکه یمتنفرم احساس م دهیگفت اسمش او یاعتماد شه از اون پسر که م یبهم ب
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 کنم خواهش.....    یخواهش م ایخدا فتهیبراش ب ینکنه اتفاق ایترس چشمامو بستمو اشکامو پاک کردم خدا با

 یزیگفت چ دویخنده رو لباش خشک دنمیباد  دمییباترس دفتروبستم وبه طرف در دو زدادی یباصدا نیاشی نیاشی

 شده مامان کو 

که دستش  یکیجعبه کوچ تیباجد دیکش یزد به داخل اتاقا سرک م یمامان همون طور که مامان و صدا م  مامان

 یبه سمت زدادی هویاز استرس و ترس الل شده بودم    یدیچرا جواب نم نیاشیگفت باتو ام  ویبودو پرت کرد سمت

ش ترو فک رهیهر لحظه  رنگ صورتش ت بودو زدادیکردم دفتر خاطره تو دست  خیبرگشتم که  هیرفت بعد چند ثان

 بار...  نیبار توعمرم بود و اخر نیاول یکه زد برا یشد  داد یقبض تر ممن

 کشمت یبود.....م نیا دمیکه ازش شن یجمله ا نیواخر رونیچشم به هم زدن از خونه زد ب ی تو

تا از  ومدیم دادیدادو ب یاماده شدمو از خونه خارج شدم  صدا دیلرز یکه از ترس م یچه طور با بدن دمینفهم منم

م جس دنیو شروع کرد به زدنش با د رونیب دیگرون کش نیماش هیرو از  یکه  پسر دمید زدادوی رونیکوچه اومدم ب

من اون فرم مدرسه  یباشه گرد شد خدا میشی کنهکه مم نیکنار جوب چشمام از وحشت ا ییمچاله شده و کوچولو

بلندش  نیاز زم یچه طور دمیت خواهرم بود نفهمروح صور یشده بود و اون صورت ب کهیت کهیبود که تو تنش ت

داشت زود  دنیبار یبغض داشتم چشمام هوا  ختیریکردمو کشون کشون بردمش توخونه و اون فقط اروم اشک م

قلبم   یرو مخمو بد تر از اون رو سیپل یها نیماش یازار دهنده  یمردم و  صدا ی ههم هم یتو کوچه صدا دمیید

 روکه یبرادر نمینداشتم اون لحظه تا نب نکیکاش ع یتا به برادرم برسم و ا  زدمیکنار م تویجمع نداختیخط م

 نیمرده ها رو زم لمث زدویروکه از سرش خون فواره م یپسر نمیکردن و نب یچشام دورش م یدست بند زده از جلو

م سر بلند کرد یا مرده بود و وقتبود بلکه واقع فتادهیدونستم که اون مثل مرده ها ن یافتاده بود ومن اون لحظه نم

زانو  نیداداش پاشو ورو زم   دیزد داداشم     او یاون اترون بود که دادم دمیمبهوت و پراز غم به رنگ سبز د ینگاه

که منم ازدست دادم برادرم  دمیرو که برادرشو از دست داده بود و من تازه اون جا فهم یبرادر دمیزدو داد زد ومن د

مادرم رو که چادر از سرش افتاده بودو  دمیبه اون پسر خون الود بودو من د نیلحظه حرکت ماش زدادتایرو نگاه 

 کمر شکسته برادرم رو  دمیدیم

 

****************** 
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  -  یکه پسرشو از دست داده بازم استواره ونگاش فوق العاده جد نیکنم با ا یبه مرد قد بلند روبه روم نگاه م 

  رمیمادرم  باعث شد چشم ازش بگ یصدا-فرت وپرن  -خشک  

دونم داغ فرزند چه قدر بده به  یکرده  م یکرده نادون یسالشه بچه گ ستیپسرم فقط ب نیمامان=اقا تورو امام حس-

  میکن ببخش با هق هق ادامه داد نزار ما هم داغ دار ش یشما بزرگ   رسهیپسر من ازارش به مورچه هم نم دیقران مج

 گفتم  مامان.... غیبا ج نیحرکت ساده مامانو حول داد که مامان خورد زم هیبا  مرد

ارزه  یجون پسرمن اندازه کل خاندانت م دیدیتاوان پس م  دیچه نخوا دیخم شدو گفت همتون چه بخوا یکم مرد

 جون پسرم یاندازه  یتاوان بد دیوحال با

 هیده روز گر نیوجود مثل تموم ا یو هم زمان با همه  میکرد یکه از کنارمون گذشته بود نگاه م یبه مرد منومامان

 ********میکرد

 یکه پزشک فیح یکرده ول تیو بگم پسر شما خواهر منو اذ سمیمرده وا یکاش اون قدر شجاع بودم که تو رو  

از عمد  میشی دیکه هنوزم شک دارن که شا فتادهیبراش ن میشیجز پاره کردن مانتو  یاتفاق چیکرد که  ه دیتا یقانون

 ییبردتش و البته کبود ها نیماش یدادتش و به زورتو یگفته که اون ازار روح سایبه پل ممیشیلباسشو پاره کرده و 

کرده  یخود زن میشیگفتن که  ارویاون   یها لیو وک سیپل یول   گهیم گهید زیچ هیهست که  میشی یگردنو لبا یرو

شده  لیزنه خونه پرنشاطمون تبد یزول م واریو به د نهیشیجا م هیاستخون تو خونست که همش  کهیت هیمث  میشی

 ونیزیتلو یغذا بدون صدا یتوپو خنده هامون بدون بو یبدون صدا یاطیچرخ خ یارواح ساکت بدون صدا هبه خان

ه ک حالم بده اون قدر یلیمنم بدم خ هیو گر هینگار از هممون بد تره کارش شده گر رهیبگ تیعمه دو بار رفته رضا

وده که خورده ب یبعد از مشت  زدادیگفته  هکه برادرم نا خواسته کشتتش چون ب هیرفته اترون برادر کس ادمی یحت

 یب مویشیپسر منو  یخوره و برادرمو قاتل مادرمو ب یو بعد به جوب م واریخوره ودر اخر سرش اول به د یتلو تلو م

جور  پولو هر جور شده میخونه اون مرد گفت میاز ده بار رفت شتریکنه منو مامان ب یپدرو نگارو تنها م یبرادر والبته ب

 یاگرم م میندار ازیخورده پوال ن نیبه مادرم زدو گفت مابه ا یلیشما فقط برادرمو ازاد کن که بار اخر س میکن یم

 پوالبود!  نیاال تر از اگرفتم جون پسرم ارزشش ب یبخشم بازم از شما گدا  ها پول نم یخواستم ببخشم که نم

در اورده بود الغر ترشده  شمیتا بالاخره اترون که حاال ر میدم خونشون اون قدر نشست میرفت میشیبار منو  نیاخر

خودمو خالص  گهیاگه برادرمم بکشن د رمیمیگفت =به قران دارم از عذاب وجدان م هیبا گر میشیاومد  رونیبود ب

غض اترون زانو زد با ب یو وببخشن  و با التماس جلو داشمدا نیکن یکست باباتون راض نیتر زیکنم  تو رو جون عز یم

 یم ینجات برادرم هر کار ینبود نگاه کردم منم اروم خم شدم برا طونشیش یازچشما یخبر گهیبه اترون که د
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 رهیبم دیشما قاتل و با  برادر یالک دیزدو گفت تالش نکن یسرد به دوتا مون نگاه کردو بهم پوز خند یلیکردم وان خ

 یواز کنارمون گذشت وما تازه چمدون سرمه ا دیوارم نابود ش دیرم ام یم رانیزدو گفت من دارم از ا یخند شیو ن

 تیضابا ر میقول داده بود میشیبا  میبد یبود  و چ مارستانیحال جواب مامانو که حالش بد شده بود و تو ب میدیاونو د

  ای تیرضا ایب ود  نیوحشت ناک ا یتو سرم اکو شد و اون کلمه  یقاض یحاال....دوباره صدا یول میبرگرد

 ................................................قصاص  ................................................... ................

 

در  یکیماه  کی نیروزا رو تو ا یکال غذا نخورده بودم و باقتو خودشون بودن فکر کنم سر جمع دو روز بود که  همه

چشاش گود شده بودو به  ریز میشیطور بودن  نیخوردم  نه تنها من بلکه همه ا یفقط دو لقمه واسه نمردن م ونیم

 شده رو تیکار کنه جوش دخترشو که مث م یدونه چ یزد  مامان سه بار تا حاال از حال رفته و عمه نم یم یاهیس

برم نه فکر برادرمو ونه  یم ادیلحظه ام نه اون پسر غرق  در خونو از  هیدونم چرا  یبرادر زاده هاشو ومن  نم ایبزنه 

 تیاذ واگه خواهرم نمیب یم دیچشم او زوازیمن همه چ ادیاز اب درب یلعنت دیکه چرا ازهمه جا اترون برادر او نیا

 میشیمواظب نگارو  شتریمامان و عمه ب دیشد شا یوقت قاتل نم چیشد برادر من ه ینم کیکرد و به ما نزد ینم

اون پسر  یبچه باشم ول دیخورم شا یمن  از تو خودمو م یخورم ول یقصه نم یلیکنن که من خ یهستن  چون فکر م

ه فپتو هق هقمو خ ریزنمو ز یبلند داد  نم میشیمن دسبند زدن و بردن شبا مث نگارو  یمن مرد برادرمو جلو یجلو 

 دونستم   کاش.... یقدر داداشمو ارامش خونمونو م شتریکاش ب یکنم ا یم

  *                                         ******************** 

اتفاق بود که باعث شد سر پسر شما بخوره به جوب  نیگناهه به خدا ا یخانوم پسر من ب زتیرو قران جون عز تو

 افتاد و نیباهق هق به زم دیجوونو ببخش کیشما جون  دویایب یول دیدونم حق دار یه مکرد یپسر من جوونه  جوون

به رحم  یدل اون مادرو پدر کم دیالتماس کرد تا شا ستیفرزندش . . .پسرش که براش ارزو ها داشت گر یمادرانه برا

 ادیب

 زن رو در دست گرفت  متیو گرون ق یتور یمشک یافتاد وگوشه مانتو  نیمثل مامان    رو زم  میشی

 سالشه  ستیکنم داداش من فقط ب یخانوم خواهش م-

ش همسر یرو از مانتو میشی یامد دستا یو براق و ان نگاه سرد پر ابهت تر به نظر م یکه با ان کتو شلوار مشک مرد

 شباهت داشت داد زد ادیکه به فر ییکند زدو با صدا
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 دیشیما م  یجا باعث ناراحت نیا دیایم ییگزارش ندادم با چه رو سیلتا به پ دیشما هم  گم ش مید ینم تیما رضا-

رو که به  یمیشیپرت کرد  رونیوچادر مادر  دل سوختم رو گرفتو کشان کشان از در خانه به ب دیگمش دیزود باش

 پرت رونیکند و اونم   به سمت ب یازجا یرو با حرکت دبو یتر از هر زمان فیاز اندازه  ضع شیب یخاطر ضعف و الغر

که خودش  یمیشیکه به کمک  دمیمامان ود  یارام     رونیبزرگ و مجللشون اومدم ب یکرد منم اروم از خونه 

توانست از خواهرو مادرم وجون برادرم دفاع  یشد چه قدر از خودم متنفر بود که نم یبه کمک داشت  بلند م اجیاحت

 کنم***********

**************** 

ن ازشو یخبر چیانگار خونشونو بردن و ه یول دمیپرس لشونمیاز  وک یپرسو جو کردم  حت شونیاز درو همسا رفتم

تن جا رف نیبا خونه از ا ایرفته چون اون عوض نیگفت که تنها راه نجات برادرم از ب ینگار بود که با هق هق م  ستین

گفت که بهمون سالم رسونده  یم هیو مامان با گر زدادیقات  مامانو عمه رفتن مال روزید میتا ما مزاحم ارامششون نش

 نداشته یدیام چیوالغر شده بوده و ه

 

 من یرفتن ول زدادیعمه به مالقات  مویشیخنده هامون تنگ شده بود تا حاال سه بار مامانو نگارو  یقدر دلم برا چه

اواخر  نیخوره و ا یزنه غذا نم یترسونه حرف نم یو رفتاراش منو م میشیکنه  یداغونم م شتریب نیاجازه ندارمو ا

اداشم د یپاک یکه رو ییها هیکنم همسا یرفتنم نم رونیجرعت ب گهیکنه د یهم نم هیگر یوحت زنهیفقط پوز خند م

ون بلند بلند جلو خودم یگردوننو حت یکننو رو بر م یپشت چشم نازک م ننیب یم مونویکیخوردن حاال تا  یقصم م

 گن ! یاز خودمون بد م

مامانو خنده هامون کل  یاطیچرخ خ یدو ماه بود که صدا قایشد دق لیتبد یدیتو خونمون کم کم کال به نا ام دیام

همه الغر شدم صورتم به  نیا یکنم که ک یتعجب م رمیکه م نهییا یهامون به کل قطع شده  جلو یکالمون توپ باز

 ریزدم ز تمیوضع دنیشد که با د یدونم چ یزد  نم یم یبه کبود رشیز نکمیع ریاز ز یو چشمام حت   زدو یم یزرد

 و همون جا زانو زدموداد زدم خدا هیگر

************************* 
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 ده  یخدا خودش جوابشونو م یمسخره رو شروع کن یباز نیکه بزارم ا ی. مگه از رو نعش من رد شایس-

  یشیم یخودتم زخم یریدو لبست هر طرفشو بگ یدختر م انتقام مثل چاقو -عمه -

ده سال به  نیمن تو ا دیریگ یم می. که شما واسه من تصم دیکار کن یگم چ یاخه عمه جون مگه من به شما م -

همه سال صبر  نینشم  من ا یبشم چه زخم یخم بزنم چه خودم زخمشدم  از خدامه که به اونا ز یزخم یاندازه کاف

 نکردم که االن جا بزنم 

  یروخط بکش ایدور منو نگارو عمتو س دیبا یول ریبگ یریانتقام بگ یخوا یباشه اگه م-یسام -

 سامان....- دمینال

 که گفتم  نیسامانو مرض  هم -یسام

****************** 

1385  

زده بود انگار  خیشده  دستو پام سر شده بود و بدنم  امتیبود که انگار غ ییهو ایجمع شده بودن ه یادیز تیجمع

کرد   یتار م نکمویع ختویر یقدم برداشتنم نداشتم  اشکام گوله گوله از چشام م ییپاهام خواب رفته بود که توانا

ها  وونهیمثل د میشیکرد  یم هید مظلومانه  گرسر پا بو ورکرد نگار به ز یمامان   دل سنگم اب م یغایج غیج یصدا

 زول زده بود به طناب دار....

 نیدونم اخر یکرد نم یم هیسوزناک  گر دویمال یمامانو م یکرد  عمه شونه ها یعکث العمل فقط نگاه م بدون

 شیرفت ر یمراه  یبسته بودو به سخت یریاوردنش دستاشو پاهاش با زنج دمشیبود  بال خره د یخواسته داداشم چ

 یادیکه داداشم ز فیکنه ح هیگر ریخواد س یدر اورده بودو الغر شده بود چشاش قرمز شده بود معلوم بود دلش م

و قدر غم نیدفه ا هیتونستم تا حاال  یانگار نم یخواست نفس بکشم ول یکرد دلم م یمرد بود بغض داشت خفم م

خم شده  یطور نیشونه هام ا نیکه دوسش دارمو  احساس نکرده بودم حتما واسه هم یاحساس از دست دادن کس

 یگفت ببخش مامان  که پسر خوب دیلرز یکه از بغض م ییما بود روبه مامانم با صدا دنیخواستش د نیبود انگار اخر

ره قط دیشمو بال خره چکوجدانا  تحمل نکرد دادا یب دیولش کن زدادمیپسرم...پسرم.. دیکش غیج هوینبودم مامان  

ودن ب کشیچند نفر که نزد که فتهیکم مونده بود ب اوردویاشکش روبه عمه گفت حالل کن عمه جون و  و عمه طاقت ن
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 ختیر گهیقطره اشک د کیتو خوش بخت شو و یگرفته/ خوشبختت نکردم   ول یگرفتش روبه نگار گفت/با صدا

 نگو  یطور نیتو رو خدا ا زدادی -نگار با هق هق گفت .

ه اخطار داد ک یسربازه لعنت هیگر ریکه گفت خودشم زد ز نویا میریروز م هیاشکارو همه  نیا دیزیاروم گفت نر زدادی 

 یمثل   اول ش  دیها با یکه مثل مجسمه شده بود گفت ناراحت نباش یمیشیرو به  زدادیزود تر حرفاشو تموم کنه  

 ودر اخر به سمت من برگشتو شیبراقو لرزون سرمه ا یاز چشا دیچک گهید  قطره هیوبازم   یریحقتو بگ یبتون دیبا

 هیکه گفت با تموم وجود گر نویا یکن یمن زندگ یجا دیبه بعد تو با نیاز ا  یتر یتو از همشون قو نیاشیاروم گفت 

 زود تمومش کن -سرباز   فیشم و بقلش کنم ح کیزاشتن بهش نز د ینم یلعنت یکردم که          سربازا

 

 نکمویحرکت ع هیزنم  وتو  یبار اخره که جر م یبرا نیلحظه برگشتو گفت  ا هیقدم ازم دور شدو تو هیاروم  زدادی

 دمیکش یم غیکردم ج یم هیزدم گر یها داد م غیها ج هیبرداشتو پرت کرد همه جا تار شد  صدا ها تو گوشم بود گر

زارن  اومد قصم  یها م یاعدام یپا ریکه ز یمثل اون یزیمثل افتادن  چ یزیچ هی یهمه جا ساکت شد بعد صدا هوی

نگار  خوب دقت کردم تا  عیگفتن مامان اومد و بعد ج نیحس ای غویج یصدا هویچند لحظه نزد   یخورم قلبم برا یم

تونه نفس بکشه احساس  یخورد  و انگا رنم یکه در هوا معلق بودو تکون م یا هیسا دنیکه باد نمیبب یزیچ دیشا

بود که  یا بهیغر یاخر صدا ریباعث لرزم شد و ت  تیصلوات جمع یصدا هویابلفضل عمه و  ای یصدا کردممرگ 

 ************************ دمینفهم یچیه گهیگفت خدا رحمتش کنه غم اخرتون باشه  و د

 

***********************************************************************

***********************************************************************

***********************************************************************

***********************************************************************

************************************ 

 بانگ مزن یشکافد نفس نهیاگرس درد

 

 خود را  به  دل   چاه  مگو    ..........  درد
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 تو اگر اب کند اتش غم استخوان

 

 

 شو............  اه مگو اب

***********************************************************************

***********************************************************************

***********************************************************************

***********************************************************************

************************************ 

ا دوستش  تو شمال ت شیعمه نگارو فرستاده پ  ستین گهیکردم هنوزم باور نداشتم باور نداشتم که د یم هیگر اروم

زنه  یو با هاشون حرف م رهیگ یحالش بهتر شه مامان مثل خشک شده ها عکس داداشو بابا رو در دست م دیشا

صورتش خشک شده صدا ها همه گرفته حال  روکه  ییگوشه تو خودش مچاله شده با اشکا کیاز همه بدتره   میشیو

هاش  یسوخت و نگاهاش حرفاش شوخ یروح شده  گلوم م یهمه بده بغضا همه تو گلو ها مونده  خونمون انگار ب

کاراش  یاور ادیگرفت و با  یلرز م هویدستو پام داشتم جلو چشمم بود  ادیکه ازش به  یزیخنده هاش  همه و هر چ

 یها اومدن سر خاکش اخ  که چه قدر  درد داشت وقت هیشدم چند تا از همسا یمنفجر م هویزدم و بعد  یم یلبخند

 دیشا رمیخواستم بم یم ومدیاون همه خاک دلم داشت از دهنم در م ریزاشتن ز یاون  بدن چهار شونه داداشم و م

شده  ختهیبهم ر یرفتم  .  خونه حساب یترسناک به اسم قبر م کیاگه عمه نگرفته بودم با داداشم به اون خونه کوچ

ه جعب دنیافتادم باد یم هینداخت و به گر یم یخاطره ا ادیهر نقطه از خونه منو  یکردن ول زیبود شروع کردم به تم

 دیاومد خونه و فهم زدادیکه  یشب اخر ادمهیگرفت  میرمامان دوباره گ یاطیچرخ خ زیم ریبنفش رنگ ز کیکوچ

 به رنگ یکارتن یجعبه ا  دمین کش رویدستش بود  اروم خم شدمو جعبه رو ب جعبه نیاومده ا میشیسر  ییچه بال

ت که سه تا قلب کوچولو داش  یدر شو باز کردم که خشکم زد سه تا گردن بند  نقره ا هیرنگ با گر یاب یبنفش با رمان

ته نوش یگردنبند اول یوکردم ر کیهق هقم و گرفتم و با اون دست گردنبندارو به صورتم نزد یا دست راستم جلوب

 و با همه وجودم رمیخودمو بگ ینتونستم جلو گهید نیاشی یو رو سوم میشینوشته بود  یبود  مامان پروانه رو دوم

 هیبازم گر  زدادیساده که روش حک شده بو د نگارو  ینقره  یکردم تازه چشمم به دوتا حلقه خورد حلقه ها هیگر
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خواست اسم بچش با نگارو اگه  یدلش م ادمهیعاشقم چه ارزو ها که نداشت  رادرب یبرا دمیکردم باتموم توانم بار

م قلداداشمو به  یها یادگاریچه قدر مظلوم بود برادرم با قدرت   ایمحمد و اگه دختر بود بزاره در ریپسر بود بزاره ام

اوضاع بهتر شد به نگارو مامان و  گشتوکردم تا هر وقت نگار بر مشونیاز کشوم                   قا یچسبوندم  و گوشه ا

 بدمشون میشی

 

******1395******************************************************** 

 تمتونس یگرفته بودم نم مویبودن تصم ایروم عمه و نگارو سامو س روبه

اون حس انتقام  تو  گهید یتونستم  از طرف یکه برام مونده رو از دست بدم واقعا نم ییو تنها کسا زامویعز دوباره

 گفتم    یگرفته ا یزدمو  با صدا یهمه فکر به موهام چنگ نیکرد کالفه از ا یوجودم    داشت نابودم م

فتم واون گ یجواب پس بدنوبا لحن بد ایدن نیتو ا دیباشه با یاگه عدالت یول رمیگ یانتقام نم دیشما بگ یهرچ باشه

 نیدونم تو پاک تر از ا یمن م   یشینم مونیپش یگرفت یدرست میتصم-یمنم حضور داشته باشم  سام دیلحظه با

         دهیدونستم که پوز خندمو ند یم  یفیکث یها یباز

*************************************************************** 

1385 

 یکس گهیرم د یپر از عذاب بالخره مدرسه رو ادامه دادم و االن چهار روزه که م یهفته گزشته بود  هفته ا کی

 مویشیمنو  میبعد چند وقت دوباره مثل قبل بش دیدرد اوره شا نیکنن و ا یکنه و همش با ترحم نگام م ینم یشوخ

 نیو ا میایباهاش کنار ب میبتون دیخورم  شا یفرو م وکنمو بغضم  یدستامو مشت م زدادینبود  یاور ادی......با زی

 ها تموم شه یسخت

 /ادیقراره سرم ب یدونستم چ یداشتم  چرا که نم دی/ومن چه قر ساده لوحانه ام 

در  دنیدداشتم با  یبه خونه بلند تر برم دنیرس یداشتم قدمامو برا یدیداشت و دل شوره شد یادیقلبم  تپش ز 

 کردم  یکمرم حس م رهیت یرو رو یشد عرق سرد شتریباز خونه استرسم ب مهین
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کردم با وحشت  خی یاز چشمام افتاد رو گونه ها یجمع شده بودن نا خداگاه قطره اشک اطیاز ح یگوشه ا یتیجمع 

از حال رفته بود و مامان گو.شه  یکردنو زدم کنار عمه گوشه ا یبا تعجب نگام م یبا ترحم بعض یو که بعض یتیجمع

اب دهنمو به زور قورت دادم پله هارو  میشیمادر... میشیگفت  یگرفته اروم م غیاز ج یمظلومانه نشسته و با صدا یا

 یتند م افتاد قلبم نیزم یرو ی هیشد نگام به  چهار پا شتریب میدر اتاق شکستمون گر دنیباال رفتم با د یکی یکی

 یم نبود و از و دستش خو دهیپوش دیکه سر تا پا سف دیرس  یبه خواهر   یه باال تر رفتو به دخترزد نگام رفته رفت

به در ها  زدهیکه س دیرس یصبرم به طناب یب یرفت و چشما یطرفو اون طرف م نیو مثل پر با هر وزش باد ا دیچک

 بود و دهیچیخواهرم پ فیظر دویکرد  و حاال اون طناب به گردن سف یبرامون تاب درست م میشیبا اصرار منو  زدادی

 یییه -بلند و پر تمنا  شدیوصل م یو ه شدیقطع م یه یول دمیکش یرقصوندش  بلند و پر صدا نفس م یدر هوا م

 خواهرم ودو باره به جسد  رتیکه به گوشم خورد با ح یلیه  ه  ه   با س  ییه   ییکردم نفس بکشم. ه ی...دوباره سع

 به لباسش نگاه کردم .... دهینوشته چسب

 غیاز خدا وبا نگاه دوباره به جسد رقصان خواهرم با تمام وجودم ج یول رمیگ یداداش حقم و م یگفت یتوراست م-

 مممممممممممممممممیشیزدم...... 

 نیاشی****************************************************************

  1395/8/2........ده سال بعد ..............   تهران 

کنم و  یفوت م یدم   و به اروم یم هیبالکن تک یکنم به حفاض ها یم کیرنگو به لبام نزد یا روزهیف یدهن ساز

گفتم اره ارامش  یومنم م نهیریش یلیعشقت خ دنیگفتن بوس یبچه ها تو مدرسه م ادمهیدم  یلبامو حرکت م

که ارامش بخش بود.هست و خواهد  یزدم  وحق یحرف م یساز دهن  دنیگفتنو من از بوس یاونا پسرو م یبخشه ول

 زنم یلبخند م یو من به اروم ندازهیم نیتو گوشم تن فشیلط یبود  صدا

 با خودت  یخلوت کرد-

 با زدم دستتو شکستم  هیبچه بودم  ادتهیگم نگار  یگردم سمت نگار اروم م یبرم

 میتا ن یزدیدونه م هی یچاقم که بود نیماشاال همچ یموند یها م یبره مثل وحش ادمی شهیمگه م-گفت  باحرص

 زدم و گفتم  بله هنوزم مثل قبلم مراقب خودت باش  یقه قهه ا دمیچرخ یساعت دور خودم م

برگشتم سمتشو گفتم   یاز منم الغر تر  یهولت بدم مرد کیگفت اتفاقا برعکس اون موقع. االن  دویخند زیر اونم

 یاخنده ه یصدا هویقدم رفتم سمتش که  کیاونم برگشت سمتمو گفت نوچ من از تو پر ترم  میبا هم برابر رینخ
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 دیای. سامان  ب امکیگفتم س یستادن   با اخم مصنوعیدو تا موجود فال گوش وا نیباز ا دمیاومد بر گشتم که د یزیر

 یاجزا هیو کم کم بق یقهوه ا یو بعد دو تا چشم بادم رونیزد ب یبلوط یاز کنار در دوتا کله با مو ها هویکه  رونیب

 وو قلد نمیا  امکیس اههیسامان و سرتا پا س دهیدونستم سر تا پا سف یم  کالشونیصورتشونم معلوم شد و  و بعد ه

 ! یافسانه ا یها

 د؟یداریبر م یدست از فال گوش یشما دوتا ک -نگار  -

 کدومشون الغر تره   یگم سام یرو ولش م نایحاال ا ایس-

ان  بعد با لبخند  دندون  یمن دو تا شون بارب یگفت  اوه خدا یچونشو با لحن مسخره ا ریدستشو گزاشت ز سامان

گار قدم به سمتمون بر داشت  که منو ن کیو بهتون بگم و قتونیتونم اندازه دق یتا بقلتون نکنم نم یگفت ول یینما

  میهم زمان گفت

 .. یکن یغلت م تو

کرد  یرو نوازش م ایهم و بقل کردن حاال سامان کمر س هویشمارو بقل کرد بعد  یو سامانم با خنده گفتن  حاال ک ایس

از  میبود دهیترک یعنیکردنو عاشقانه به هم زول زده بودن  یم فمیاز هم تعر یکرد حال ه یسامان و ناز م یموها ایس

هر چهار تامون دونه دونه  میمن رفت یشصت متر ییرایزد به طرف پز یشام صدامون م یعمه که برا یخنده با صدا

کوچولو وسط کاناپه ها بود همه ظرفشون و تو  زیم یو غذا ها رو میمبل لم داد یو رو  میدیگونه عمه رو بوس

 خوردن  یگرفتنو م یون مدستش

 یپخت یدستت درد نکنه عمه جون چ یوا- ایس-

  یگه واقعا خوش مزه  یراست م یگالب نیاره ا -سامان -

  گهید یتو ام گالب یعنیام  یزد پشت گردن سامان و گفت اخه االغ اگه من گالب ایس-

 نیبانمک بود واسه هم یلیحالت حرف زدنشون خ نیاور نیها اور یگ یاروم سرشو خواروند و گفت راس  م یسام

سامانم خودشو پرت  اهیس یعنیرو کاناپه خودش  دیرفتو پر امکیبعد از شام و شستن ظرف ها س میدیهممون خند

تا بود جز اون دو یخونه اب ونی. کل دکراس یو عمه هم رو اب ینگارم مثل من نشست رو کاناپه اب  دیکرد رو کاناپه سف

 د بو  یمشک دیدو تا بشر عشقشون سف نیبودن کال ا دهیو سام خر ایکه خود س دیسف ینفره مشککاناپه تک 

 دیمادرتون زنگ زد بهم حالتون و پرس-عمه-
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با پدرشون دارن نه مادرشون اونا پرستارشون و   یدونستم نه را بطه خوب یو سام رفت تو هم م ایس یاخما

ا دو ت نیپرستار ا ادیم اینگار به دن یکه عمه وقت ییدونن تا اون جا یخدمتکارشونو که عمه باشه مادر خودشون م

سن  نیبوده و تا ا یخشک ریبچمون ش اولاز  ایخب س یده ول یم ریبه  سامان ش یشه و حت یپسر سه ماهه م

پنج ساله رو ومن تو چهارده  ستویدو پسر ب نیمراقبشون بوده وخواهد بود نگارم مث داداشش دوسشون داره ا

 ادیچون منو  دیشا نمیدو تا رو بب نیکه ا ومدیرو لبم م یباهاشون اشنا شدم اون موقع ها فقط خنده وقت یالگس

 شون تا از دست  اون معلم شصتو هشت سالشون خالص بشن   یقیهم شدم معلم موس هانداختن  و بعد  یم زدادی

 ن نباشن حالمونو بپرسه هه حتما گفته حساباشونو دوباره پر کردم نگرا-سام

 زد  یبار پسرم صدامون م هیپوال  نیجور پوال  کاش به جا ا نیرو ا مینیریکه ما م دیفهم یکاش م-با حرص گفت  ایس

 -اما پسرم -عمه - 

 گفتن فعال خدا حافظ و به ایهم زمان با س شهیو مثل هم دیرو تموم کن یشگیهم یبحث نکبت نیلطفا مامان ا - سام

 در  یزنم بهتون و بعد صدا یقبل از خروج گفت زنگ م ایسمت در رفتن  س

 اونا هم حق دارن  دیکن یکارو م نیباره که ا نیصدم نیماما ا -بر گشت سمت عمه و گفت  نگار

 اخه دختر اونم مادرشونه حق داره -عمه

             دیرو به عمه و نگار گفتم لطفا تمومش کن 

پرت  میا روزهیو نگار برگشتن خونه خودشون  و منم خودمو رو تخت ف اخر شب عمه  ستیحرفا ن نیاالن وقت ا 

  دمیخونوادم و نگاه کردن به عکساشون خواب یگفتن به  اعضا ریکردم و بعد از شب به خ

****** 

 بلندش کردم  و نیزدم و از زم یلبخند دیچیپ یپام م یکه ال به ال ینرم زیچ دنیبا توام فندق با د ایزود ب   فندق

 شیفندق یمو ها یتو وان و به اروم ختمیمخصوصشو ر  یرنگش گزاشتمش  شامپو یبردمش تو حمام و تو وان نارنج

که اسمشو فندق  یلیاز دال یکیو به کارم ادامه دادم  زدم یکرد لبخند یکردم اونم اروم اروم هاپ هاپ م یم زیو تم

 یو با حوله خشکش کردم ول دمیبلند و بدن پشمالو شو  اب کش یوهام یبود در اخر حساب شیفندق یگزاشتم موها

 یباق یشدنو اب ها خیبدنش س یکردو مو ها خیحرکت پاهاشو س هیتو  نیبعد از گذاشتنش رو زم شهیمثل  هم

 و  ختمیر شیمخصوصشو تو ظرف صورت یغذا  دیطرف و اون طرف پاش نیبه قول نگار پشماش   به ا یمونده ال به ال
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و تو وبه  اتاق کوچول یتو انبار ندازمتیم یکن فیخونه رو کث رونیرم ب یگزاشتم جلوشو رو بهش گفتم فندق دارم م

از ترس الل  یکیگم چون مثل خودم بود تو تار یدونه کجا رو م یدونستم م یاتاق که بدون المپ  بود اشاره کردم م

 شیمانتو که بلند هیکرد  ینم یاون تو ننداختم چون کار بدوقت اونو  چیتونست نفس بکشه  ومنم ه یشد و نم یم

کار شده بود   یسرمه ا ینوار ها ناشیاست یبود و رو   یبه رنگ سورمه ا  دمیزانوم بود و  پوش یتا پنج انگشت باال

 که یمو سر کردم و در حال یکه تازه مد شده  شال مشک ییاز اونا دمیتنگ پوش یخی نیشلوار ج هیاز جنس مخمل  

 مویسورمه ا یو تند تند ال استارا  میو برداشتم و انداختم تو کوله مشک الونمیو فیتا زود تر برسم   ک دمییدویم

  دمویپوش

 

بودو دو تا  یبزرگمو که دورش سورمه ا  یدود نکیع رونیکردم  زدم ب یخونه خارج شدم  و تند تند پله هارو ط از

 یم نکمیکه چند سال از عمل چشمام و برداشتن ع نیهردو گوشش داشتو  به چشم زدم  هنوزم با ا یباال یاب نینگ

بود و به چشمام نزنم    میدود نکیع یتر از حت رگو که بز نکیکردم مراقب باشم تا دوباره اون ع یم یگذشت سع

 یالحدود دو س نمیماش نیه افتادم ارا  نویدرشو باز کردم نشستم  تو ماش چمییرفتم و با سو دمیسف دیبه طرف پرا

به خاطر دست دو بودنش بود  شترشیب یداغونش کردم ول ادیداغون بود   خودم که ز یشد که داشتم و حساب یم

از خدام باشه   دیو با  یدادن در کل واس من به قول عمه طال  یبهم نم نیکه من دادم هم بهتر از ا یلالبته با پو

 کردم و به اهنگ گوش دادم  ادیاهنگو ز یصدا

  

 ن به غم که هست  ینفر یستیبه تو که ن نینفر

 

 که از رفتنت شکست یدل نیبه ا    نینفر

 

 ذهنمه  یکه تو یبه خاطرات نینفر

 تو جهنمه  یکه ب یبه خونه ا نینفر

  یمن دوستت دارم کاش که برگرد یکه بادلم کرد یکار نیبه ا نینفر 
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 کشم   یم یتو چ یب ینیبب یبخوا یستین

 

 تر بشم وونهید شهیکه از هم یرفت

 خودم یخودم  .هر روز دعوتم به مهمون یبارون یموندمو هوا من

 

 که چشم به راحته  ییکه سردو ساکته من موندم و هوا یموندمو اتاق من

 

  یکه با دلم کرد یکار نیبه ا نینفر

 یکه نامرد نیدوست دارم با ا من

 

 

 من دوست دارم یکه با دلم کرد یکار نیبه ا نینفر

      یکه بر گرد یکاشک

 

چه قدر پول خرج  کیشرکت بزرگ   صادرات و واردات  اوم چه قدر ش هیشرکتشون نگه داشتم اوم خوبه  یجلو

 لیطرف وک یحتما وقت ارمیتونم خوب پول در ب یرفتم سمت شرکت م نیساختش کردن و بعد از قفل کردن ماش

 ایافراد حاظر که هر کدوم   دنیداره وارد شرکت شدم  و با د هیمنطقه تهران حتما ما نیتو بال تراونم  هییجا نیهمچ

زدم  همون طور که ادرس داده بودن سوار اسانسور  یکیاز کارکنانشون بودن  لبخند کوچ ایاون جا بودن  یکار یبرا

تو اسانسور به  ومدیخوشم م یفرانسو یها یقیشد از موس یپخش م یتیشدمو دکمه  طبقه نه  و فشردم اهنگ ال
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 یو رو لبا دمیکش رونیکولم ب کیکوچ بیاز تو ج موییکم بود رژ  هلو یزیچ هی یول بودمخودم نگاه کردم خوب 

دختر در هر  هیبا کالس و پولدارم که  مدل بود  یاز شاگردا یکیحاال بهتر شد به قول    دمیچند بار کش میقلوه ا

..!  با ادیکه بدون دقت به چشم ب ماورد یبه رنگ در نم یداشته باشه  البته من لبام جور ییابیز یلبا دیبا یتیشرا

همه  بود سیقدر که نا نیبخوام بگم کف کردم ا قیاومدم و دق رونیکه گفت طبقه نهم از اسانسور ب یلوس زن یصدا

چون   به رنگ ها  ادیخوشم م ادیمن ز دیبود و شا یبزرگ واقعا عال یلیاون سالن خ  لیانتخاب رنگ ها وسا یچ

نگاه کردنو لبخندم دوام داشت  هیفقط سه  ثان دیدم شا یم تیها عالقه دارم و اهم اسوست لب ونیو دکراس کیموز

تا محمد رضا گلزارو   ینیو المبرگ یاز بوگات یزیشدم هرچ یطور نیا میکه نه بعد از دوازده سالگ شهی.هم شهیهم

داد   یقرارم م ریتهت تاث هیانترسناک   و مسخره فقط سه ث ایزشت  زیچ هی ایجالب  زیچ هی دنیتا د یاریبهنوش بخت

ه از بود ک شیکه نه نرم بود که لهش کنن نه خشک بود که بشکننش  نه ات یرفتم دختر یو بعدش تو جلد خودم م

 خیکرد خودش  یم خیبود که همون طور که همرو  خیبسوزه نه از  سوزوندیم گرانویخودش همون طور که د یگرما

کنه نه سرما نه برف و بارون نه  یجلوم مقاومت م شیشدم که  نه ات یدخترخوش منجمد شه  من  یکنه و تو سرما

اسمم کرده بودم غد نبودم  خود خواه نبودم که اگه بودم تا حاال انتقام  یاهنا  من خودمو معن نیسخت تر یحت

رگ ن جماعت گیا ونینبودمون شده بودن  گرفته بودم متاسفانه هر قدر که خودمو م یکیبود  یکیث که  باع ییاونا

خوندم   یو با هم م زدادینگار و  یاس ام اس ها یواشکیکه   طونمیکرده بودم بازم همون دختر دوازده ساله  ش ریش

 دو برق افتاد ....از رع ییبایاوردم که چشمم به تابلو ز ادیبه  یرو وقت زایچ  نیتمام ا

 دییبفرما -

 ارومم گفتم  یفرااووون  اروم با صدا شیسانتال مانتال کرده و ارا یدختر دنیبا د 

 شرکت هستند  نیا یعمور مال لیوک ایکار داشتم گو یطاهر یسالم من با اقا -

... تیریکه روش رو تابلو نوشته بود... مد میگذشت یکیدر بزرگ و ش یطرف از جلو نیاز ا دییبله اطالع دادند بفر ما-

کال  میدرو باز کرد و با هم وارد شد دییبفرما یصدا دنیچند تقه به در زدو بعد از شن یمنش میدیکه رس یبه در بعد

 یکه مرد یطااهر یاقا رونیرفت ب یبعد از با اجازه ا یمنش  شاتاق کار مندا یبود حت یعال زشیشرکت همه چ نیا

به  یبود و کت شلوار دود پیداشت  بازم خوش ت ییکه سن باال نیجذاب داشت با یه ساله بود و ظاهرحدودا پنجا

 تن داشت 

 خانم ازاد  دییسالم لطفا بفرما  -

 نشستم  زشیرنگ کنار م یمبل مشک یرو اروم
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 یا شهیجمله کل نیبه دوباره تکرار ا یازیمن که موقع ورود بهش سالم داده بودم ن دیدار لیم یروبه من گفت چ 

 ندارم افاقه کردم  لیم یزیممنونم چ کیفقط به  دمیند

از  یکیشما رو از  فیجا راستش تعر نیا دیایازتون خواستم ب نیراستش من متا سفانه وقت نداشتم  واسه هم -

  دمیدوستان شن

 دیکه در کارتون مهارت دار دونمیوم

 یلیخ الونیکنه  چون همسرمم به و زیسالگرد ازدواجمون سوپرا یخواد مادرشو برا یم الونهیمن ترانه عاشق و دختر

 عالقه داره 

 هست؟  یسال گردتون ک یبله ول -تکون دادم و گفتم  یسر

بنده  هم حقوق شمارو تمام  یهست ول یشتریبه مدت زمان ب ازیو ن هیساز سخت الونیدونم و یالبته م گهیدوماه د -

بلند شدم و  یقند اب کرده بودن  از جا هیکه تو دلم به اندازه سه ثان یدر حال یکنم با خونسرد یو کمال پرداخت م

باشه که بتونم به ترانه خانوم اموزش بدم راجب به دست مزد بعداز ماه اول و  ییجا یگفتم شمارتون و دارم قرار بعد

 با شما خوش وقتم و از جا بلند شدم  ییاز اشنا  میزن یدخترتون حرف م شرفتیپ

زنگ  زیم یزدم و همون لحظه تلفن رو یلبخند شهیدخترم حتما خوش حال م رمیگ یه حتما باهاتون تماس مبل -

زد از اتاق خارج شدم که  یزیو تلفنو جواب بده اونم لبخند تشکر ام ادیبدرقم ن یخورد که بهش عالمت دادم که برا

اد جلو چشمم  اروم دادم ش پشت گوشم که با لخت از موهام افت یبر خورد کرد   برگشتم که تره ا یزیشونم به چ

 جفت چشم سبز جون از تنم رفت  هی دنید

    ********************************************************** 

        

قط ف دیاون نباشه شا دیشده بودم اصال شا نینداده بود پخش زم میتک واریشونه هامو نگرفته بود و به د داگهیشا

تونستم خودمو گول بزنم خودش بود همون نگاه و همون چشما تپش قلبم رو هزار بود احساس  یباشه اما نم هشیشب

 یدونستم اون قدر یم نمیوا دهیرنگم پر اشتمو حتم د  دیلرز یم یکردم داغ شدم دستام به طرز مسخره ا یم

روان  شیسرت چند سال پ ریخ  یعنتزرنگ هست که بفهمه حالم چه قدر بده اه   خودتو جمع کن ده سال گذشته ل

 بود و اروم گفت  کی. بهم نزد ایزود باش  به خودت ب یریمختلف م یشناسا
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 حالتون خوبه -

ر بر شونمو د یبزرگشو که به راحت یدستا شهیدونستم  بعدش حالم بد تر م یانگار به دست اوردم هر چند م قدرتمو

 تم گف یکیریستیه یگرفته بود کنار زدم و با لرزش

  یب  ه  م م ن دست نزن عوض -

   دادیقدم  سست به عقب برداشتم بغض ده سالم داشت گلوم و جر م کی

 گفت  یجد یرفت توهم با لحن اخماش

  م؟یدیفهمم من و شما قبال هم و د ینم

اون  نهیب یشناخت اون که مثل من هرشب کابوس اون روزا رو نم یم دمینشناخته بود اه من چه قدر احمقم نبا پس

 نیاشی گهیاز همه    من د یکرده بود جدا نینفر دمینکرده بود . شا نینکرده بود اون که  نفر وونشیکه خاطرات د

 پیوزو قد کوتاه با ت یمشک یو موها یمیس یدندونابا  یته استکان نکیچاق و ع ینبودم اون دختر بچه جوش جوش

لختو    یو موها  میبدون س فیرد یالغرو با دندونا ونکیبدون جوشو بدون ع یدختر  با صورت نیخز کجا و ا

 !!! تمسیاون دختر صابقم ن گهید یسر و وضع کجا ! ان چنان خوشگل نبودم ول نیبا ا یهم اب یوالبته کم یخاکستر

  د؟یشناس یبا شمام شما منو م -

 -گفتم  عیضا  یخودم اومدم و بالکنت به

 یعاد ریغ ینیکه داشتم کولم و که سنگ یشناسم  و با تموم سرعت یم منم تو رو ن م یشناسین نه  تو م منو نن م-

 شدم  ریاسانسور از پله ها  سرا ز یبرا ستادنینداشت انداختم  و بدون ا یکه توان یداشت رو دوش

ر ورتمو در بداغم ص یپله نشسته بودمو اشکا یبه خودم اومدم که رو یاومدم فقط وقت نییدونم چند طبقه رو پا ینم

 ییجا هیتونستم داد بزنم به  یراحت م یلیبودم که خ ییکرد دوست داشتم جا یگرفته بود بغض داشت خفم  م

 نیوا  زدادیو  میشیبود مثل سال گرد فوت  دهکردم دوباره حالتام ش یراحت م یجور هیو خودمو  دمیکوب یمشت م

 یدوشم انداختم و باسرعت باق یلرزونم کوله رو رو یافتاد با دستا یحالت هرسال بعد چند روز پشت سرهم اتفاق م

که  سرم  یاز پله ها خالص شدم در حال  یانگار قصد تموم شدن نداشتن وقت یلعنت یاشکا نیکردم ا یپله هارو ط

با  و شدم گازشو گرفتم نمیشدشون خارج شدم  تند سوار ماش نینکمو به چشم زدم و از در شرکت نفریبود ع نییپا

م زد غیدونم کجا بود که نگه داشتمو با تموم وجودم ج ینم یپرت کردم گوشه ا نکمویروندم ع یم ییسرعت باال
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 دنشویشون که چشم د یکیکله  سو دیکردم با یداشتم فراموششون م  گهیکردم چرا حاال که د یم هیبلند بلند گر

 شه  داینداشتم پ

 ویمهمون    یخاطرات لعنت نیفراموش کردن ا یشه چرا حاال که برا شوندایپ دیحاال که قرصامو قطع کردم با چرا

زنگ  خورد گزاشتم اون قدر زنگ بخوره تا خفه شه مثل جوجه  میگوش ادیب دیخوردن  م*ش*ر*و*ب قطع کردم با

 نویاشکامو پاک کردم   و ماش کهیهوا  تار دمیبه خودم اومدم که د یکردم  وقت یم هیو اروم اروم گر دمیلرز یم

اسمون فوش  نویکردمو به زم یم هیخوردو من گر یزنگ م میروشن کردم و به سمت خونه راه افتادم تموم مدت گوش

باز کردم   دیسوخت  و چشمام بد تر درو با کل یم هیدر خونه بودم گلوم از زور گر یساعت بعد جلو کیحدود  دادمیم

 دمیمسترب نگاروشن یهم باز کردم کفشامو د اوردمو تا وارد شدم  صدابعد از پله ها در خونه رو 

 اومد.-

تو دلم اروم گفتم شمارش  دمیکش یو نفس حرص دمیو بعدش سامو د ایسر بلند کردن اول عمه بعد نگار بعد س با

 ؟ییییی. همه با هم داد زدن کجااااااا بودهوی* و 3* 2* 1معکوس 

 نگاه کردمو گفتم  سالم  ساعت تازه دهه  وارینصب شده به د یبه ساعت  طوس اروم

 شروع کرد به قدم زدن  یشب برگرد و عصب کیبرو ساعت  یخوا یم میمزاحم شد دیهه تازه ساعت دهه بخش -ایس

 که شهیم یماه شیتو که ش  ستیخوب ن ادیمعلومه حالت ز یکرد هیچرا گر یکجا بود نیاشی میبا تو بود -سام

 نشده پس چته؟  یطور نیت احال گهید

خواهرت  یشم اصال من به جهنم برادرات چ یمن نگرانت م یگ یمن فدات شم نم یااله یدخترم  کجا بود -عمه-

  یچ

 خروار ها خاکن  عمه جون  ریهه بردار . خواهر من ز-

امروز عشق دوران بچه  دونسن که یسامو نگارو اما حال من بد تر از همشون بود و اونا نم اوینگاه دلخوره س دمید

 یو که پدرش برادرمو اعدامو باعث خود کش یکردو برادرمو قاتل  و پسر کس تیو که خواهرمو اذ یبرادر کس مویگ

  گفتم ی!!!!  به اروم دمیرفتن خوانوادم شدو د نیخواهرمو  ازب

حتما بچه ها  خورهیاز اتاق داره تو ظرفش غذا م یفندق گوشه ا دمیخوام من خستم وبه سمت اتاقم رفتم د یم عذر

تا حاال مرده بود! با همون لباسا به سمت تختم رفتمو دراز  یبهش غذا دادن خوب کردن وال دنشیکه اومدن د
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بابا و مامان گرفتم  و  چشمامو  زدادویو  میشیبسته شدن در خونه رو  اروم چشمامو از عکس  یصدا دمیوشن دمیکش

 خواب نه کابوس دیبستم به ام

 ******************** 

بودم  حاال  سیاز ساعت هشت صبح تا الن که ساعت پنج بعد از ظهره در حال ور زدن و تدر دیخسته بودم شد      

باز  هیخودمو دوباره  دیمن با یزنگ نزده وبهتر شد برا ارویشده بود    فعال که اون  یبه کنار اعصابم کال متالش نایا

 بکنم  یکل یساز

 کیتراف نیرفتار کردم پوف دوباره گند زدم ا میزندگ یزایبا تنها عز شبیافتاده چه طور د ادمیطرفم تازه  هی از

 بابا ستیهم که تموم بشو ن یلعنت

 یکردم به اهنگ یسع ومدیم ایبه دن کیپشت تراف نیکه بچه توماش یطور نیکرد ا یم مانینفر داشت زا کیو  اومد

 شد    گوش بدم  یکه پخش م

 

 ازت******* رمیخدا دل گ ی******ا

 ازت******* رمیس یزندگ ی******ا

 ******* رمیمیم یزندگ ی********ا

 ازت******* رمیگ ی******و بغضمو م 

 از خنده******* یلعنت یغصه ها نی***ا

 کنن************* ی***********دورم م

 

 هدف************ یب ینفسا نی*********ا

 کنن*********** ی**************زنده به گورم م 
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 ************** هیخوب ی******************چه لحظه ها

 اخرم**************** یها هیثان 

 

 بره*********** یجا م نیعشق مردن من منو از ا به

 ازت********************  رمیخدا دلگ یا

 ازت******************** رمیس یزندگ یا

 ***********************************رمویمیم یزندگ یا

 ازت********************************** رمیگ یم بغضمو

 ******************************************* هیاعتراف تلخ چه

 ته خط********************************************  دمیرس انگار

 **********************************زارم ازت********** یب ایدن یا

 من بگو که گوشت با منه*************************** یزجه ها کهیشر

 منه******************************** یتنم شاهد حرفا یکه زخما بگو

 کنم********************** یکه احساس غم نم نیاز ا رمیخدا دل گ یا

 کنم*********************  یسرم رو خم نم یکس شیبا توام پ چون

 ازت************************************ رمیخدا دل گ یا

 ازت****************************  رمیس یزندگ یا

 *************************رمویمیم یزندگ یا
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 ازت***************** رمیگ یم بغضمو

 ********** هیاعتراف سخت چه

 ته خط*** دمیرس انگار

 زارم ازت****************************  یب ایدن یا

 من بگو که گوشت با منه********  یزجه ها   کیشر

 منه*************** یتنم شاهد حرفا یکه زخما بگو

 کنم*****  یکه احساس غم نم نیاز ا  رمیخدا دل گ یا

 کنم*******  یسرم رو خم نم یکس شیبا تو ام پ چون

 ازت*************************** رمیدل گ خدا یا

 ازت*************************** رمیس یزندگ یا 

 *****************************رمویمیم یزندگ یا 

 ازت**************************       رمیگ یبغضمو م 

 

فلش   کردم هیگر یمن من ک یکشم خدا یکنم دستامو رو صورتم م یوصله نگاه م نیفلش بنفش که به ضبط ماش به

 یع مدارمو شرو یبر م مویگوش فمیندازم تو ک ی... فلشو میک  شهیزجر تموم م نیا یک یزنم لعنت یو از ضبط کند م

 کنم به نوشتن 

 گاه و ارسال و کردم  یمخف  ایب میبا هم حرف بزن دیداشتم با لیکارم دل یبرا شبید یدونم از دستم ناراحت ی..م

کس تو  چیسال ها ه نیمثل تموم ا یمیبه همون خونه قد کینزد یمیشدم پارک قد ادهینگه داشتم پپارک  یجلو

از خودش در  یقج قج یکه با هر وزش باد صدا یزنگ زده و پر خاک و اون تاب یپارک نبود خلوت خلوت سر سره ها

 وییمثل چا ازویمورد ن لیکردن و وسا یم تمامان و عمه غذا درس میشکست بچه که بود یاورد و سکوت پارکو م یم



 نبود یکیبود  یکی

 
35 

 

 میکرد یم یباز میشیشلوغ بود منو نگارو  یلیجا خ نیجا اون موقع ها ا نیا میمد ویداشتن و م یانداز بر م ریز

 میشیرفتم سمت درخت  مینیتا ستاره هارو از اسمون بچ میکرد یداد و ما هم دست بلند م یمارو تاب م زدادی

قرمز رنگ مخصوص  یروش با چاقو میشیبلند شده  یلیقدش هم اندازمون  بود و حاال خ هاکه اون موقع  یدرخت

 یکردم و رفتم سمت درخت بعد یخنده تلخ 1384/4/11ازاد  سال  میشیمامان نوشته بود 

   1384/4/11سال  زدادیروش نوشته بود . زدادی

 ود دست خط گند خودم ب یکردم و رفتم سمت درخت بعد یبازم لبخند تلخ 

   1384/4/11سال   نیاشی

لمس کردم گردنبند  رویکردم  دست بردم سمت گردنم سه تا زنج یهم م هیحال گر نیدر ا یخنده ول ریزدم ز دوباره

کنم اروم اروم جلو رفتم  داشیدونستم کجا پ یبازم هق زدم م زدادیمامان گردنم بود  والبته انگشتر  مویشیخودمو 

 ستادمیبود  کنارش وا ستادهیمجنون وا دیدرخت ب یرو هرو ب دمشید شدم  جلو رفتم ودرو کنار زدمو ر یحصار اهن

 گفت  یگرفته ا یبا صدا

جا گفت اسممو رو  نیدست منو گرفتو اوردم ا دینوشت یم یادگاریرو درختاتون  دیداشت میشیتو  یاون روز وقت -

مامو گفت چش یمنم نوشتم  اونم اسم خودشو نوشت و بعد بهم گفت چشمامو ببندم منم بستم  وقت سمیدرخت بنو

....دوست زدادیدرخت نگاه کردم ....نگار.. نهبه ت یاشک یتنه درخت نوشته بود دوست دارم  با چشما یباز کنم رو

به  میبچه گ  یایروزو دوست داشتم رونگار اروم بر گشت سمتمو گفت چه قدر اون  ختیدارم نگار. بازم اشکام فرو ر

از دستش  میسالم بود و خبر نداشتم تو پونزده سالگ 14که بهم از عالقش گفت فقط یشده بود  موقع لیتبد تیواقع

 باشم و دوسش داشته با شم    یو پنج سال دارم هنوزم نتونستم عاشق کس ستیکه ب دم  حاال یم

 مگه نه  یریس یلیخ یز همه چاز خدا و ا یریدل گ ایدن نیاز ا یلیخ-

 یفلشمو گوش  داد یپس اهنگا -نگار -

 میشیو  زدادیکردم تو با مرگ  یاهنگا گوش نده من و باش فکر م نیاز ا گهینتونستم تحمل کنم کندمش د یاره ول-

 از ما هم بد تر بوده   تتینگو تو وضع یول یکنار اومد



 نبود یکیبود  یکی

 
36 

 

خوش حالم که مامانم پرستار اونا بود  و    یلیبهتر شد  خ کمیحالم   ایشدنم با سامان و س یمیبعد صم یاره ول -نگار-

از من دوست  شتریتورو هم ب یگفت حت ستادویاونا هم مثل خواهرشون دوستمون دارن برگشت سمتمو روبه روم وا

 دارن

ام راحت ترم چون با س یول میزدمو گفتم نه دوتا مونو دوست دارن مثل ما که دو تاشونو برابر دوست دار یخند پوز

 خبر داره  تیکه باشه روان شناسم بوده و چند ساله   که تهت درمانم و اونه که از هر نوع حسم در هر شرا یهرچ

 اون کمکت کرده  تیروان یو جنون ها یعصب یهم دکترته بار ها موقع شوک ها ایس ینگار خوب اره ول-

 ل برادر هستن درست مث یمن مساو یاره گفتم که دوتاشون برا -

 هستم برات؟ یمن چ -نگار-

 

اون دردو مثل من  ویشم کنارم بود یمرگ خواهرو برادرم خاکستر م شیات یکه حس کردم دارم تو ینگار تو  موقع-

گم  ینم یهام کنارم بود یناراحت یتو  یو خواهرم شد  قیده ساله رف یحس کرد   ینه به شدت من ول یحس کرد

 یزیچ هیبعدش دوباره  یول میرفت یم رونیب ای میدیخند یوقت ها م یدرسته بعض مینداشت  یها چون شاد یشاد

شدن برادرم اون موقع اونا   میسالگ فدهیه یتو ایسام و س دیبود شمیپ شهیشده که زهر شده بهمون  تو عمه وهم

هستن  تیزندگ یراب یگاه هیشوخ و مهربونو تک زدادنیکه برادر خونده هات مثل  یسالشون بودو تو بهم گفت ستیب

ه کمتر هم نبودن اگ یبرام ول زدادنبودنیاز  شتریبعدش خودمم بهشون وابسته شدم ب یدادم ول یبهشون رو نم لیاوا

برادر خوندم شدن   و شدن غم خوارم تو رو که قبل از اونا محرم  میسالگ فدهیتو ه دموید میاونا رو تو چهار ده سالگ

 دونستم یاسرارو دردام م

 

  یگفت یم گهید زیچ هی شبید یول -نگار-

 ارویشرکت اون  هیرفتم به  دمیشاگرد جد یبابا دنید یبرا روزیسرم اومد من د ییچه بال یاوه نگار تو خبر ندار- -

مشت کردمو گفتم وتو  تینفر دستامو از اعصبان هیاون شرکته بود موقع خروج از اتاق اون مرده خوردم به  لیهم وک

 بود  یاون چه کس یس بزنحد یتون ینم

 بهم زول زده بود  جیکنجکاو و گ نگار



 نبود یکیبود  یکی

 
37 

 

 سال ها تو وجودم رخنه کرده بود گفتم  نیکه تموم ا یبا نفرت که

 اترون

 منظورت اترون ارونده ؟ یییییه-قدم به عقب برداشتو بلند گفت   هیگشاد شده بود  رتیکه از ح ییبا چشما نگار

سال هارو اون لحظه  نیکردم که چرا عقده تموم ا یم نیخودمو نفر دادمیگفتم تموم شب  به خودم فهش م اروم

 که خانوادت بود و نبودشو ازش گرفت میگفت شما نزدم تو گوشش و نگفتم  من همون ینکردم و وقت یسرش خال

 یجبران م  رمویبگ دیکه شما ها نزاشت ویسال ها انتقام نیحتما عقده ا دمشید گهیبار د هیخورم  اگه  یقسم م یول

ه کن یجبران نم مویدیکه منو خانوادم کش یهزار زجر ونیلیدر م کیکه قراره بهش بگم   ییاون حرفا  دونمیکنم م

 اون دردش اومده برام بسه نمیکه بب نیاما هم

همه  نیبعد ا یگرد  و اشک تو چشاش جمع شده بود اروم گفت اما اخه چه طور یهنوزم داشت با تعجب نگام م نگار

 شه  دایپ نیسرو کله اون قوم الظالم دیبا  میداد یوقف م طیخودمون و با شرا میکه داشت یسال درست وقت

  دیتکاراتون بر نداش  نیهنوز دست از ا نمیبب رونیب دیایگفتم ب یعصب یرو از نگار گرفتمو با صدا کالفه

 متعجب برگشت سمت منو گفت  نگار

 ور و اون ور درخت  در اومد  قطع شدو با تعجب گفت  نیدوتا سر که از ا دنیحرف... ادامه جملش با د یباک

  د؟یکن یم کاریجا چ نیشما دوتا ا-

  میکن بیهمزمان دستا شونو به طرف هم گرفتن و گفتن اون گفت نگارو تعق هردوشون

 گفتم  یلحن جد با

  دیعادت مسخرتون و ترک کن نیچند بار بگم ا یچ یعنی

 دیش یناراحت پام یلیخ ای دیخوشحال یلیکه شما هم هر وقت خ میستیکار ما ن ریاخه فقط تقص نیاشیبابا  -سام

 جا   نیا دیایم
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ن شو برداشت و با خوند ینگار گوش یتازه وقت دییجا نیکه ا نیا دنینبود  فهم یسخت یلیگه کار خ یراست م-ایس

اف  یاف داشته  باشه چه برسه به  ب یکه ج هیکه نگار خاک بر سر تر از اون ییلبخند زد خب از اون جا امشیپ

 نره خر نگارو گمش کرد  نیسامو گفت  ا گردنهرچند زد پشت  میکرد بشیبعدشم تعق یاز طرف تو امیپ  میدیفهم

 جا نیا انیکه بعدش من زود تر از تو حدس زدم که ممکنه ب نهیمهم ا یزن یاخ  چرا م -سام-

 اومده  امینگار پ یبرا دیدیکه فهم دیهم بود شیمگه شما ها پ -من

 کنه قراره اون جا بشه دفتر وکالت بنده یسام که قراره اون جا رو خال یاز دوستا یکیمطب  میاره رفته بود -نگار -

 میشند شبیبود که از د یخبر نیبهتر نیو با لبخند گفتم ا  یکرد شرفتینه بابا پ  

 گفت  یبا لحن جد سام

 کرده  دایتورو پ  یچه طور هیپسره اترون چ نیا  انیجر -

 شد  یگفتم که اتفاق -

  یانتقامو شروع کن یباز انیجر یخوا یتو که دوباره نم-ایس

ر و پ یمنف یبودو پر از اون حسا میشیگذشتم اون بار که سام بهم زنگ زد دو  روز بعد سالگرد  رشیاز خ گهینه د-

خواد  یدلم م  ستنیاون خانواده برام مهم ن یکدوم از اعضا چیه گهیاون حرفارو زدم  د نیبودم واسه هم نهیاز ک

ن خواد نه تنها م یاز ته دلم م یخنده ا ها   منم دلم یدیکه شده لذت ببرم بسه کابوسا بسه ناام کممیکنم و یزندگ

ه پنج سالته و هم  ستویبه ب کیتو االن نزد یادامه بد تیبه زندگ دیبلکه برگشتم سمت نگارو گفتم تو ام با

ز ا ستنین یاز اونا که مصنوع یعیطب  یاروم لبخند  یدیاجازه صحبتم بهشون نم یحت ویکن یخاستگاراتو رد م

 یمقدس قسم م یلیمکان که برام خ نیزدمو گفتم به ا دهیکه توشون پر از ام ییپوز خند  ندارن از اونا کهییاونا

 آغوش پر از مهر خواهر   و برادرام فرو رفتم یهم بکنم و تو یبه بعد فقط زنده نباشم بلکه زندگ نیخورم که از ا

***********************************************************************

 ***************************************************** 

زبون گوسفندو به زور توحلق نگار فرو کرده بود  قایدق ایاومدو س ینگار از کله پاچه بدش م  میبود دهیاز خنده ترک  

تو  یخواست هر چ  حاال تا نینگار چنان مچاله شده بود که  ادم دوست داشت از خنده پهن شه رو زم افهیو ق
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گردش و صورت قرمزش مجبور به قورت  یچشما موندهنشو گرفت و نگارم با ه یجلو یسام رونیب زهیدهنشه بر

از  یکارمون شده بود ولگرد قایماه دق کی نیتو ا دنیخند یم زیکه اطراف ما نشسته بودن ر مییدادن لقمه شد اونا

 رستوران به اون رستوران نیا

نگار بعد قورت دادن لقمش اونم به زور   میپارک  البته فقط پنج شنبه و جمعه ها برنامه داشت نیاون پارک به ا از

 یاب م یتازه بعدش ه رویضرب سر کش هیدوغشو  وانیو پس زدو ل یدوباره چشاشو گرد کردو با حرص دست سام

  میدیخند یخورد ما هم به کاراش م یم ختیر

 نییبراتون دارم باال پا یکردو سرشو به معن ینگاه م یاخمو حرص  به ما سه نفر هبا  یجا بود که هر از گاه نیا جالب

 کرد  یم

ر از ت کیو به خاطر انحراف  عمل کرده بود که کوچ شینیکه ب نهینگار کال تو صورتش فقط چشم داشت منظورم ا 

شم ساله  صورت شیبچه پنج ش کی یاندازه لبا دیبود  شا کیقبل هم شده بودو لباش گردو کوچولو بود و واقعا کوچ

 کمیبود  قدشم به نسبت من  شیگرد قهوه ا یچشماکه تو صورتش واقعا درشت بود  یزیگرد و کوچولو بود و تنها چ

سام  اویبود س یخواستن یقابل انکار ریغ ینداشت اما به گونه  یصورت جزاب ای یافسانه ا ییبایکوتاه تر بود  نگار ز

و  قتیکنم خوشگلم هستن  باشه حق یخوشگل اونا باز واقعا با نمک بودن البته انکار نم یلیهم نه جذاب بودن نه خ

شو که  نیکه ماش میمنتظر سام بود  میبود ستادهیا فیکث میگفت یکه ما بهش م یاز رستوران رونیگم جذابن ! ب یم

 کیرفتن هممون سوار  ونریبود که معموال موقع ب یلکسوز مشک کیهم  ایس نیماش ارهیبود ب دیلکسوز سف کی

 یرو  در نم ییخودشون برن جا نیبا ماش دیهارو که حتما با یمامان شیتیت یادا یو به قول سام میشد یم نیماش

هر   سیو باباشون از انگل کایپولدار بودن و مامانشون از امر بایتقر یکه جزو خانواده ا نیبا ا ایو س یکال سام  میاورد

و که ر ییوقت نه  خودشونو گرفتن و نه کار ها چیبازم  ه ختنیر یبراشون  به حسابشون پل م یماه مبلق قابل توجه

 مجرد انجام بدنو انجام دادن! یتونستن به عنوان پسرا یم

هم  یو سام هیدکتر یکه واسه خودش اقا ایس  ستادنیوالحق هم ا ستنیخودشون وا یکردن رو پا یتا االن هم سع و

 نوع روان شناسش نه جراح قلب از  یمث اون دکتر ول

 پرونده داده و    اونم طالقه  کیاستادش بهش  شهیم ینگار هم که االن حدودا سه هفته ا 

 یکپ خودمون  مهربون با جنبه کم یدختر میدم  و االن هم من هم نگار باهاش دوست یدارم به ترانه اموزش م ومن

  استیو س یسام هیشب شتریالبته ب یو خاک  طونیشوخ  ش
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 ارتباط یشغلو انتخاب کردم چون باهاش از هشت سالگ نیداشتم اما من اول ا یدوست داشتم شغل پر درامد تر منم

بهتر و  نیماش  کی یاوردم االنم دارم پوالمو برا یپول در م یدادن قرضامون  از شونزده سالگ یداشتمو باهاش برا

تر از ده  شیخوان کمکم کنن اما من ب یم یلیخ ایسام و سکنم  یاموزشگاه کوچولو موچولو  جمع م کی یبعد برا

 خواهم بود   یطور نیبه بعدشم هم نجایخودمم  پس از ا یپاها یساله که رو

اس به حس یایسامو س یموهاش تو غذا ختنینمکو فلفل تو اب و ر ختنیکه  با ر ییبماند که تا اخر اون روز نگاربا بال 

 شد  چارهیعمه ب یال اوردن اونا تو خونه سرشون  اورد   چه طور باعث  با

بوق از بقلم  هیبا  یخودمو بعد خداحافظ یمنو رسوندن خونه  ایاخر شبم سامو س میشد از خنده روده بر بش باعث

باز کردمو وارد خونه شدم بلند گفتم سالم مامان  دمیگذشتن منم در خونه رو بستمو از پله ها باال رفتم و در و با کل

لباسام با لباس خوابام کردم کال چهار تا لباس خواب داشتم  ضیو شروع به تعو میشیسالم  یسالم بابا سالم داداش

 و تارمیمختلف رو مبل لم دادم و چشمامو بستم اروم گ یشدن البته به رنگا یکه همشون شامل شرتک و و تاب م

 دیرقصیم میاروم و مال تاریگ یمایاول کوکش کردم بعدش اروم شروع کردم به زدن انگشتام رو سبرداشتم  

 بود اروم شروع کردم به خوندن  یلیاهنگ شاد مهر عق  شیقیموس

 

 کنم  دایتورو پ دیبا

  ستین ریهنوزم د دیشا

  یول یساده دل کند تو

 

  ستین ریتقص یب ریتقد

 بازم  یتاب من یکه ب نیا با

  یزن یخط م منو

 کنم  دایتورو پ دیبا

  یبا خودت هم دشمن تو
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 تونه ارومت کنه یجمله مثل من م هیبا یک

 کنه  مونتیاخر  از رفتن پش یلحظه ها اون

 

 عبور  یب یکوچه ها نیشهر سرد ا نیاز ا رمیدلگ 

 کنم از راه دور  یحس م یکن یبه من فکر م یوقت

 بره  یچشمامو م یها سو هیگر نیشب ا هی اخر

 پره  یم یکه جا گزاشت یرهنیتنت از پ عطر

 

 به با من بودنت یراض یکنم هروز تنها تر نش دایتورو پ دیبا

  یکمتر نش نیاز ا یحت

  یاگه پروازمو پرپر کن یکنم حت داتیپ

 یدستتو احساسمو باور کن رمیبگ محکم

  ستین ریهنوزم د دیکنم شا دایتورو پ دیبا

  ستین ریتقص یب ریتقد یول یساده دل کند تو

  یکنم هروز تنها تر نش دایتورو پ دیبا

     یکمتر نش نیاز ا یبه با من بودنت حت یراض 

                                        

***********************************************************************

**************************************************** 
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فندق  دنیزنه اروم چشمامو باز کردم باد یم سمیشه و ل یم دهیداره رو صورتم کش یزیچ هیکردم  یم احساس

 زدمو گفتم  یلبخند

 

 پسر خوب  یکن یکار م یجا چ نیتو ا  فندق

کردو  از جا بلند کردم گزاشتمش رو  یشدم اونو که داشت با تکون دادن دمش خودشو لوس م یکه بلند م یحال ودر

م و از رو اپن برداشت ممیشدم گوش یکه وارد اشپز خونه م یجا تا صبحونتو اماده کنم  در حال نیا نیگفتم بش نویزم

 شماره ترانه رو گرفتم 

 نیا زد یم ادیبلند فر ییکه خواننده با صدا یزیچ نیافتم اول یپخش شد که باعث شد به خنده ب شوازشیپ اهنگ

 بود 

 

 دلت   شکست  اه  منه     یدیجا  که  د  هر

 شاد ترانه بود  یالو  سالم . صدا -

 یشده شنگول یچ  -

   یسالم بد یریگ یم ادی یشلوغ هستم بعدشم تو ک یالک یزاد ها یبنده جزو ادم یدون یبابا تو که م یچیه -

 گفتم دمویخند زیر

 کارت داشتم -

  یزنگ ینوا نم یبه من  ب یدونستم تو که الک یکه خودمم م نویا -ترانه-

 کار دارم  ییچون جا مینشد بر گزار کن دیقد حرف نزن راستش کالس امروزتوشا نیاه ا -

  قیاه چه بد اشکل نره رف -ترانه  -

 زد  یحرف م یعمد لوت از
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 خب کم حرف بزن  لهیزدمو گفتم خ یلبخند یلحن نیبا همچ فشیظر یصدا دنیبا شن منم

 اومد  غشیج یاز گوشم فاصله دادم که  قطع کنم که صدا ویشگو

کارم اعصاب همه رو به  نیقطع کرده بودم با ا گهیمن د ی... ولیاشیکشمت  یم یقطع کن یبدون خداحافظ -

 کردم   یخصوص ترانه خورد م

 

و که عمه درست ک  جیهو یباز کردمو کره و مربا خچالویفندق و گذاشتم جلوشو  اروم موهاشو ناز کردم در  یغذا

 شیچهل و ش یهر سه شمعا میو بستم که عکس عمه و منو نگار اومد جلوم که داشت خچالیرده بود و در اوردم و در 

 کوبوندن تو یتولد نگارو داشتن م یکایک  ابودکهیهم مال سام و س یو عکس بعد میکرد یعمه رو فوت م یسالگ

 صورت هم 

 و دهیمن از تعجب باال پر یبهم داده بودنشو ابرو ها ایتولد من بود که سام و س یزدمو  در اخر عکس کادو یخند لب

و نگار ازمون عکس گرفته بود  شروع کردم به خوردن صبحانم و   رونیبود ب دهیبود که از جعبه پر یاون کادو فندق

  دمیکش یدر همون حال قهومم سر م

 مویودد نکیزدم و بعد از برداشتن ع اهیاسپرت س پیت هی عیوقت نداشتم سر شریساعت ب کیساعت نگاه کردم  به

اد  د یبودو پاهام نشون نم ینیکرد تزئ یم تمیاز  نمیشلوار ج یفقط سه تا سوراخ  باال رونیزدم از خونه ب چیسو

 رومیعقب گرفتن از کوچه اومدم ب ندهشدمو بعد از د نیشدمو  سوار ماش الشیخ یجلف بود ب کمیفقط 

                                                                            *************** 

ارومه تو محوطه پارک مانند هم چند تا زن  در  شهیشم   مث هم یشدم وارد م ادهیپ نینگه داشتم از ماش نویو ماش  

ته رو نشس یکیکنه   ینا معلوم مشاجره م یا شخصداره ب یکیخونه اون  یداره بلند بلند شعر م یکیحال راه رفتنن 

 خنده  یکت و بلن بلند م مین

از همون زنا رو  یکیکه داره  نمیب یرو م یکنم خانوم قاسم یم یکشم سه تا پله رو ط یبندمو اه م یچشمامو م اروم

با  دیکش یم غیکه دخترو که مدام ج یدر حال دویمنو از دور د یکشونه تو اتاق یجوون ترو بزور م کمی یمنته

و دخترو با خودش به داخل اتاق  شتیپ امیمنم بعدا م زمیجان برو تو اتاقشه عز نیاشیبرد گفت سالم  یخودش م

چاره  یصحنه ها عادت کرده بودم  ب نیا دنیکردم  هر چند به د دایپ یگرفت احساس بد یکشوند قلبم درد بد
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کنم رو تخته الغر ترو  ینشونم و درو باز م یپر رنگ رو لبام م یلبخند ستمویا یدر اتاق م یجلو یخانوم قاسم

 دنیتراش خیاز ب دیکش یم ادیکه ز نیکنه  موهاش و به خاطر ا ینگام م شیخی یبا اون چشما شهیپژمرده تر از هم

 گم  یرم جلوش  م یم

 مامان ................ سالم

 گه یم شهیکنه و اروم مثل هم یده سال نگام م نیتموم ا مثل

  ؟یهست یک تو

 کنم یده سال بغض م نیمثل تموم ا منم

 زارم جلوش  یاوردم و کتاب بامداد خمارو م دیدخترت نگاه کن برات کتاب جد نیاشیمنم  یمامان-

رو  دیفس یفلز کنار تخت کویهم با کمپوت اناناس هم اوردم و پالست یدم تازه برات پرتقالو نارنگ یلبخند ادامه م با

  ومدهین ادتیهنوزم منو  یزارم  مامان یم یچوب زیم

  ؟یشناس یو  م میشیتو دخترم -

  یبغض . بازم همون سوال تکرار بازم

 بود میاره مامانم ابج -

 نشونیترسم ب یم ادیب زدادیخدا کنه قبل از   ومدیموقع از مدرسه م نیا  شهیکرده هم ریدونم چرا د ینم -مامان-

داره اها  رتیخب مرده غ یاقاس و خواهراش رو جفت چشماشن ول یلیپسرم خ زدادی یدون یم ادیب شیپ یناراحت

نفسمو اه مانند از گلوم خارج کردم و چشمامو بستم کنارش نشستمو  یبازم همون بغض لعنت ؟یهست یک ینگفت

 سردو چروکشو تو دستام گرفتم و گفتم  یدستا

 بغضم شکستو گفتم  ادینم ادتیاخه چرا منو  نمیاشین من ماما نمیاشیمن دخترتم  -

 و امیب گهیمامان چه قدر د یبرد ادیو منوکه زندم از  ادتهیمارو ترک کردنو  شیو که ده سال پ ییاخه چرا کسا مامان

با  یردب ادیتو منو از  یول یلعنت مارستانیت نیبه ا امیم یکه خوب شد نیا دیشما   من دخترتم  به ام   یبازم بهم بگ

 دمیهق هق نال
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 زدادویگه بعد مرگ  یدکترت م یاریب ادیمنو به  یگه خودت دوست ندار یدکترت م ادینم ادتیمامان چرا منو  -

مامان خستم  یو باور کن زاتیخواد مرگ عز یوارد شده و دلت نم یشوک ده ساله لعنت نیبهت ا میشی یخودکش

 یخوند یم مونیسالمت یکه برا ییاون ورد ها و دعا ها یتو خونه تنگ شده دلم برا تیاطیچرخ خ یصدا یدلم برا

 تنگ شده 

  دمیپاهاش گزاشتم و نال یرو  سرمو

 خندت و غر غرات تنگ شده  تو رو خدا برگرد یصدا یهات تنگ شده دلم برا یقرمه سبز یدلم برا 

که دورش    از غم و داغ فرزند چروک شده  اشک  شیسرمه ا یتو چشما دمیپاهاش بلند کردم که د یسرمو از رو 

 زدم  ینشسته زوق زده لبخند

 به اون طرف تخت پرتم کردو گفت  هوی که

مردم  یشناسم  و روو کرد اون طرف داشتم از بغض م یمن تو رو نم  نمیبرو اون طرف  بب یشد وونهیتو د دختر

 وارد شدو گفت  یتاق باز شدو خانوم قاسمبغض تو گلوم  در ا میحجم عظ نیشدم از ا یداشتم خفه م

 ینشدم با عجله م وونهیتا خودمم د دنییندادمو با تموم وجودم شروع کردم به دو یفرصت چیبهش ه ی... ولسال

دونستم کجا  یم یرسوندمو در و باز کردمو خودمو پرت کردم رو صندل نمیچه طور خودمو به ماش دمینفهم دمییدو

 اروم  ششونویرفتم پ ی.پراز حس غم بودم  مده.کالفه.پراز حس تنفر از اون خانوایعصب  یوقت شهیشم هم یاروم م

 . شدمیم

دلم  زمیر یسنگ قبرش م یرو  دمویگالب و که از سر راه خر شهیزنم و ش یکنم  زانو م یبه خونه برادرم نگاه م 

 گم  یانگار تو دهنمه پر بغض م

 ی؟ راست شتیپ ادیم یزاره ؟ اخه جز ما ک یرو قبرت م یو رو ک لوفرین یگال نیا یجونم اخر نگفت یسالم داداش -

پرپر شده و  شیمیکه ن یدیالله سف یرنگ کردم  نگارم حالش خوبه دست رو گال  یموهامو همون طور که خواست

 گم   یکشمو م یسنگ قبره م یرو شیبق

گم  یسنگو م یزارم رو یخودمو م یگال یکرد کیجا بوده اره پس خودتم باهاش سالم عل نیقبل من نگار ا پس

  دیگ یتو خوابم و م دیایم میشینرمال داشته باشم  همون طور که هرشب تو  یزندگ هیکنم  یم یدارم سع یداداش
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ته دل خوش حال نباشم تا شمارو هر شب  ازکردم  یسال ها سع نیبگم  راستش تو ا قتویخوش حال باشم  بخوام حق

  نمیتو خواب بب

 برنده شد  متیاستقالل برد خوش حال باش ت یفوتباالمون تنگ شده راست یلم براد داداش

 

 توپل شده   یاواخر حساب نیدوسم داره و ا یلیهم خوبن و مامان.... اونم خوبه خ ایو س یسام

 دوست داشتم گولش بزنمو بگم حالمون خوبه! دیغصه نخوره شا زدادیگفتم تا  یداشتم دروغ م دیشا

 خونواده   یاعضا هیبق دنیخوام برم د یم یقصه نخوره  االنم اگه اجازه بد ایخواست حد اقل اون دن یم دلم

 چشمام تا برگشتم   یاومد جلو میلختو دود یبلند شدم موها اروم

 قدم عقب رفتم  هیدستم از موهام رها شد و با ترس  دیدور سرم چرخ ایکردم دن احساس

ار تنش بود شلو اهیشد چرا اون س یکرد باورم نم یگرد شده نگاهم م یبود و با چشمااز دستش افتاده  لوفرین یگال 

 تنش باشه  دیسف دیخوش حال باشه با یلیخ دیاون که االن با  یکت تک مشک یمشک زیبول  یمشک نیج

 شده بود گفت دهیکش رتیکه از ح ییبا صدا -

 ؟ییی...هستیتو.......ک -

 مملوع نفرت شد  نگام

 زدم و گفتم  یخند پوز

 زدم و گفتم  یعصب یگشتم قه قهه ا یبه به آترون اروند تو اسمونا دنبالت م -

  دمتیقبر داداشم د رو

 چرخ زدم و گفتم  هیو دو طرف بدنم باز کردم و  دستام

 من خوب   شناختمت  یول        یاون روزم تو شرکت نشناخت   ینشناخت هییییچ
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 زدمو گفتم  یخند پوز

 بره ادمی مویقصه زندگ یها والیاز ه یکی شهیمگه م-

 زدمو گفتم یقدم عقب رفتم و لبخند چند

 نبود  یکیبود  یکی

 دختر خوش بخت بود که عاشق شده بود  هی

 بد بود کرد عشق دخترو نابود  یلیقصه  که خ شاهزاده

 زدمو گفتم  یهه ا قه

 داده بود  ریاون طرف برادر شاهزادمون به خواهرم گ از

 زده بود  یلیخواهرم س به

 کرده بود  دیتهد

 بود  کردهیزندون نشیخواهرمو تو ماش اون

 داد زدم  هوی

 کرده بود یرتیبرادرمو غ  برادرت

 کرده بود  یعصب

 شد نابود  دیدعواشون او تو

 بابات داداشمو کرد نابود  

 کرد داغون مامانمو

 رونینگارم شد ح 

 شد نابود خواهرمم
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 مامانم  شد نابود 

  

 نبود یکیبود  یکی

 سرنوشت ما بود نمیزدم ا غیج 

       

 کنم به گال اشاره کردم و داد زدم  یقصه رو هر روز واسه خودم تکرار م نیمن ا دیلرز یبدنم داشت م دوباره

 میاورد یگال رو نم نینه من نه نگار نه عمه ا دمید یشده رو م نینفر یگال نیسر خاک داداشم ا ومدمیوقت م هر

 سر خاک داداشم  ادیم یک مینده بودمو

  دمویوار خند وانهید دمویخند بازم

 باز داد زدم  

 زاشته  یسر خاک داداشمو گل م ومدهینابود کرده م مونویکه زندگ  یفهمم  برادر و پسر کس یوحاال م -

  دمیکش غیخنده ج وسط

ل و که سه سا ییدوباره اون حالتا  دیلرز یراحت باشم بدنم بدون کنترل م دیزار یکنم چرا نم یزندگ دیزار ینم چرا

 بود تجربه نکرده بودم  به سراغم اومده بودن 

  نمتیخوام بب  ین م گهیگفتم گ..م..ش..و  برو دد  دیلرز یکه از بغض م ییبد بود با صدا حالم

 اومد یکه داداشم و دفن کرده بودن  مسلما نم یپرت ییتو قبرسون جا یساعت از روز کس نیبودو ا  کی ساعت

کرد  ینگام م  یو اون که تا االن مث مسخ شده ها  با اخم وحشت ناک دیدور سرم چرخ ایلحظه حس کردم دن کی

 یوانارفتو ت یم برهیبدنم و فمیداخل ک لیمبا یاما مثل گوش  دمیشن یو م میزنگ گوش یصدا   دییبه سمتم دو هوی

 یم هیگر دمویلرز یحلقه شد با همه وجود م مرمکردم که  دو تا دست دور ک ینداشتم داشتم سقوت م ویانجام کار

 که تو بقلش بودم با همه وجودم متنفر بودم  یدستا و از کس نیاز ا یحال شده بود  ول یکردم بدنم سستو ب
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ه محکم تر ب شترویکردم ب ی متقال یکردم پسش بزنم  هر چ یم یسع  زمینفرت انگ یحال یبا وجود ب نیهم واسه

  شدیفشردمو حلقه دستش تنگ تر م یخودش م

  یریفرو م شتریب یتقال کن شتریب یکه هرچ یباتالق مث

 بکش زودباش  قی. اروم باش . نفس عم ستین یچیاروم باش ه سیه-اترون-

بود که دوست  یبه کس یکیهمه نزد نیبه خاطر ا شترمیاومدو عذاب ب یبند نم میکردم تقال کنم گر یبازم سع 

 داشتم سر به تنش نباشه 

  شدیحال تر م یسستو ب بدنم

  دمیشن زویاون موجود نفرت انگ یقطع شدو صدا میگوش یصدا که

 الو-

 ظاهرا! یبله راستش حالشون بد شده شوک عصب  -

 بله    ؟ ارمشونیکجا ب  

  ارمشونیخودم م من

  تسین یمهم زیچ دیبله فقط ادرس. نگران نباش-

 .....یاستراحت کنن نه لطفا نگران نباش هیفقط کاف ارمشونینه خودم م -

 فرو رفتم یخبر یفقط حس کردم رو هوا معلقمو بعد  به عالم ب  دمینفهم یچیه گهید

       **************************************************************** 

 کثافت و  یپسره  نیکشم ا یم دیکن نگار به قران مج ولم

 که کشتمت  ادیسرش ب ییاگه بال-

 زد  یبود که داشت داد م ایس یصدا
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زنه و بعدش  نگام  یم یزیسرمم چ یداره تو یو که با اخم و نگاه نگران یسام دمیچشمام و باز کردم  که اول د اروم

کرد و اترون هم بدون دفاع  ین جدا مرو ا ز اترو ایاترون و گرفته بودو نگار داشت به زور س ی قهیکه  دیرس ایبه س

 رفته بود تو هم  یبه طور وحشتناک ماشانداخته بود و فقط اخ نییکردن از خودش سرش و پا

 حالت خوبه  یخواهر نیاشی -سام-

 رو به طرف سام برگردوندم و به اون که لبخند زده بود نگاه کردم و گفتم  سرم

 سام  رونیمن بنداز ب یاونو از خونه  -

 گفت  دیکش یاترون شاخ و شونه م یکه داشت برا اینگام کردو رو به س رهیخ سام

  امکیبس کن س 

 یکه رو  یطرف من دنییدو ایو اترون و نگار به طرفم بر گشت نگارو س ایبه هوش اومده هم زمان نگاه س نیاشی

 بودم  دهیکاناپه دراز کش

 کرد؟  تتیپسره اذ نیحالت خوبه ا - ایس -

  ستیاون حالش خوب ن ایساکت شو س -نگار 

 برگشت سمت اترونو گفت  وبعد

م  خواهر یهم برا یمزاحمت نیکوچک تر تیزندگ یپ یریم   ویکن یو فراموش م یدیشن ویدید یاقا پسر هرچ نیبب

 یکن یدرست نم

  یش یخونش و خودشو مزار خونوادش  هم رد نم یلومتریاز پنج ک -ایس

 یحاال هم    هر  متینشونیم اهیوگرنه به خاک س -سام

فت تو هم رو بهشون گ ینبودن منم نبودم  اترون با همون اخما نایکنم اگه ا ینگاه م میزندگ یبغض به پشتو پناها با

  د؟ینیاشی یکاره  یاون وقت شما  چ

وبه سام اشاره کرد  نیو امن تیاول از همه که شما فضول نباش دوم هم که محظ بر طرف کردن حس فضول -ایس

 وبعد به نگار اشاره کرد اونم خواهرشه  میبرادراش
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  میهست شمیوص لیواضح بگم ما وک یاگه هنوزم ملتفت نشد -سام

 و دختر عمش و خواهرش  لشمیمن وک -  نگار

 داداششم هستم   شمیخانوادگ ویمنم پزشک خصوص-  ایس

 منم دکتر و روان شناسشم داداششم هستم -سام         

 گفتم  یگرفته ا یصدا با

  رونیخونم برو ب  از

 تکون دادو اروم گفت  یسر اونم

 بگم  نویتونم هم یمتا سفم فقط م-

 مکث رد شد و از خونه خارج شد  یداد با کم یکنار فندق که دمشو تکون م واز

 فت خودشو انداخت رو  کاناپه و گ ایس 

 نکرده بودم  یرو قهوه ا یکی میو مستق یقدر جد نیتا حاال ا میخوب داغونش کرد یگوه زد به اعصابمون ول -

 کار خود ناکسش بوده  زدادیحقش بود هه پس اون گال رو قبر  -نگار

 کنم  یسرمت تموم شه بازش م   نیاشیحالت خوبه  - سام

 با حرص گفتم  

 لیهمتون وک دیبش دویجارو دادگاه کن نینبود ا یازین رونیب نشیگم بنداز یم یوقت یول تتونیاز حما یمرس -

  نیهم  رونیب دشینداختیم میمستق دیبا دیحرف بزن یهمه با اون عوض نیمدافعم و ا

 مثل خودشون  رفتار کرد  دیادما با نیبا ا  دیبا پنبه سر بر دیوقت ها با یبعض زمیعز نیاشی - سام

 اشغالش موقع پرت کردن خواهرو مادرم  از خونش اصال خونسردو خوب عمل نکرد یبابا یبغض گفتم ول با

 اروم اومد سمتم و بقلم کردو در گوشم با خنده گفت  نگار
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 خر یمخصوصا تو  دییما ینرفته مامان زنگ زد گفت دلمه گذاشته امشب همه خونه  ادتیقولتو که  یه-

   یتو سرش و گفتم خودت خر زدم

 روبه رو شدم  ایو خاص س رهینگاه خکه با  برگشتم

 بودمش   دهیند یطور نیکرد تا حاال ا ینگاه م یطور نیا چرا

من   یداشت  ول یادیز یدوست دخترا ایبود س بیبرام عج نیبود تو نگاهش و ا یجور غم و عشق و و خوش حال هی

 نگاه کنه .... یبه کس یطور نیبودم ا دهیوقت ند چیه

 

****************************************************** 

 سه ساعت قبل     اترون                                   

  

خوام تموم  یما بوده حاال همون طور که من م نیب یهرچ یاریسگم و باال م یبا کارات اون رو یاه بس کن اهو دار -

 شده 

  یاز احساساتم سو  استفاده کرد یداد یتو منو باز یکارو بکن نیا باهام یتون یاترون چه طور م -اهو -

 با خشونت چونشو تو دستم فشردمو داد زدم  

. اخه احمق من که دستمم بهت  یانگار بردمت خونه خال یداد میباز یگیم نیواس خودت  همچ یزن یزر م یچ -

دور  یدیالس یگم تمومه   برو با همون که تو کافه بانو  باهاش م یحاال هم م ینخورده  چند وقت باهام دوست بود

  یدیفهم یکش یمنم خط م

 خوره  یم یگوه یکرد . هه فکر کرده خبر ندارم چ ینم هیگر گهیاز ترس گرد شده بود و د سشیخ یچشما

  نمیبه ضرب رها کردم و رفتم سمت ماش چونشو
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ازش گذشتم  امروز وقتم  ییاون  با سرعت باال یبهت زده  یبل چشماحرکت نشستم و در مقا هیباز کردم و تو  درشو

   دمیخر لوفریگل ن شهیتونستم  برم سر خاکش   از سر راه مثل هم یبود م یخال

 نیبود درو بستم کنار سنگ قبرش نشستم  تو ا دهیدرو باز کردم کنار پدر بزرگ و مادر بزرگم  خواب دی**** با کل

 مون بود  یخانوادگ یمقبره  ییجورا کیشدن  یمجا فقط اروند ها دفن 

 نشستم  کنارش

هاشون گفتن که  هیهمسا ستیازشون ن یخبر یرو کردم ول رویکردنشون ز دایپ یسالم داداش همه جا رو برا -

 ..دهیکس اونا رو ند چیه زدادیاز اون جا رفتن بعد مرگ خواهر  شیوقت پ یلیخ

خوام که تورو ببخشه     یازش م یخوا یکنم  و همون طور که هر شب تو خواب ازم م دایپ زدادویتونستم قبر  فقط

 رفتم و درو قفل کردم  رونیب یهمشون از در اهن یخداحافظ بعد اخالص خوندن برا ششیرم پ یاالنم دارم م

 ******* 

هم کمک کنه تا اونا تونست ب یم دیشد خوش حال شدم شا یم دهید یشدم و از دور دختر یتر م کیقبرش نزد به

 برق از وجودم رد کرد  فشیاروم و ضر یشدم که  صدا یتر م کیکنم قدم به  قدم بهش نزد دایرو پ

 تو پل شده  یاواخر حساب  نیدوسم داره و ا یلیهم خوبن  ومامان  اونم خوبه  خ ایو س یسام - 

  

ته  نکیکه پشت ع ییو چشما  یفر فر اهیس یبا مو ها یشدن دختر یچشمام رد م یاز جلو یگنگ ریتصاو 

 ده  یبه دستم م یکه با زوق و خجالت نامه ا عیضا یپیپر از جوش و ت یشدن صورت ینم دهید شیاستکان

 کنم  یشدش پاره م خیم یچشما یو نامه رو جلو میخند یکه با بهزاد بهش م یمن و

 هیشم و همون دختر یمواجح م یونیگر یچشما که افتاده ام و با یجسد برادرم نشستمو هنوز تو شوک اتفاق یجلو

 کرده  یمعرف نیاشیکه خودشو 

و بازم   رهیمونه اگه داداشش بم یگه که زنده نم یزنه و م یتو دستامه و خواهرش جلوم زانو زده و زار م چمدون

 کنه  ینگام م هیزنه  و با گر یهمون دختر که جلوم زانو م
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 افته   یم نیدسته گال از دستام به زم یدونم ک ینم

اون  نیگم  خدا رو شکر ا یگرده و من  در دل م یلختشو در دست داره بر م یکه موها یاون دختر ه که در حال و

 بازم نتونستم خودمو کنترل کنم با بهت گفتم یول  ستین نیاشیدختره 

  ؟یهست یک تو

 

زد  غیج دیبه خودش اومد داد زد اروم شد  خند هوی دیچرخ یجز جز صورتم م یخشکش زده بود و نگاهش رو اونم

اون اتفاقات که  یاور ادیداشت  انگار  یکیریستیومن بازم خشکم زده بود بدنش لرزش ه یچیو ه یگفت از همه چ

  دکر یکرد و بهش شوک وارد م یدونم داغونش م ینم یادیز زیمن ازش چ

   فتهیسمتش تا ن دمییبه خودم اومدمو دو  یدونم ک ینم

 یم یول رونیب ادیکرد از بقلم ب یم یبدنش سست بود انگار سع دیلرز یبه خودم اومدم که تو بقلم بودو م یوقت

 یدادو تقال م یاروم فهش م گهیشوک د کیبا  هیکارم مساو نیشه و ا یدونستم اگه ولش کنم دوباره حالش بد تر م

   نیزم یگذاشتمش رو  شیتوجه به گوش یسکوت قبرستون و شکوند  ب یلیموبازنگ  یکرد   صدا

 دوازده ساله عاشق باشه!  ازدهیدختر چه طور ممکنه که همون دختر  نیباورش هنوزم برام سخت بود ا  

ود فرق کرده ب یلیصورتش  خ یپس گرفتم ول غاشیج  غیج یاور ادیحرف خودمو با  یبود  ول فیظر یلیدختر خ نیا

 خوشگل نبود 

 

 

با چشماش داشت   شال  یجالب یکردو اونم رنگ موها ش بود که هارمون یاونو خواص م یزیچ هیبودو  جذاب

 از سرش افتاده بود  شیمشک

 - ستین یچیاروم باش ه سیه-

 باش نفس بکش زود باش اروم
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 یبود رو ختهیر شیدود یقش کرده بود  مو ها ادیبه احتمال ز دیلرز ینم گهیتقال کردو در اخر د یکردم  کم احساس

 یگربه  هیو رفتارش بهم نشون داده بود   افشیکه اون لحظه از ق یزیصورتش  اروم از صورتش کنار زدم تنها چ

 حرفاش رفت توهم یاور ادیبود.!.. اخمام با  یوحش

دوم که  پیبود رفتم سراغ ز یا روزهیف یساز دهن هیاولو باز کردم  پیجلوم و ز دمیدراز کردمو  کولشو کش دست

 شوهرش!  دمینامزدش باشه شا دیشا یپسر افتاده بود و روش نوشته بود سام هیعکس  دمید شویگوش

 جواب دادم  ویگوش

  ؟ییتو کجا مینگار خونت اویمنو س نیاشیالو  -

 گفتم  یاروم یصدا با

 الو  -

  دیچیپ ینگرانش تو گوش یصدا

 کجاست نکنه باز حالش بد شده  نیاشی اصال دیهست یالو شما ک -

 ظاهرا یبله راستش  حالشون بده شوک عصب -

 شماست  شیشده االن پ یچ-

  ارمشونیبله کجا ب -

  دییکجا امینه نه من االن م 

  ارمشونیخودم م  من

  ستین یمهم زیچ دیفقط ادرس نگران نباش 

  امیمن خودم ب یخوا یم  دشیاریفرستم برات فقط زود ب یب  با شه م -

 خداحافظ و زود قطع کردم  دیاستراحت کنن نگران نباش هیفقط کاف ارمشونینه خودم م   
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ستم د کیداشتم   یحرکت بلندش کردمو و کوله رو هم گزاشتم رو شونم تند تند قدم بر م هیبود تو  دهیپر رنگش

 فت اومد سمتم و گ یزن چادر کیزانو هاش بود   ریز یکیگردنش و اون  ریز

 شده  یزیمادر چ 

 کردم گفتم  یم شتریکه سرعتمو ب یدر هم در حال یبا اخما 

 بد شده و ازش گذشتم  کمینه ممنون حالش فقط  - 

  میدیرس یچرا نم یداشتم لعنت یتندد قدم بر م تند

بقل راننده و  یصندل یبه زور  درا رو باز کردم و اروم گذاشتمش رو  دمیاز دور د نویماش  دمییدو یم بایتقر گهید 

 کمر بندشم براش زدم 

 یگوش یو درا رو بسته نبسته  ول کردمو گازش و گرفتم همون لحظه برا میخودمو پرت کردم سمت صندل زود

کردم اخمام تو هم  یبهش نگاه م یخواست عالف شم  هر از گاه ینم یلیبود خ کیاومد بازش کردم نزد امیدختره پ

 دیکرد با یکار م یاصال تو شرکت من چ دمشن بود  چه طور اون روز تو شرکت نشناخته بورفته بود و اعصابمم داغو

بودمشو دوست داشتم  دهیکه تو شرکت د یوقت یاور ادیبا  رونیدختر از دفتر اون اومد ب نیحرف بزنم ا یبا طاهر

همه فرق کرده چه  نیچه طور ا یاه لعنت ختیداشته باشم  اعصابم بهم ر یمدت یبرا یجور هیاون دختر لوندو جذابو 

 کرده بود؟  ریتغهمه  نیطور  ا

 کرده؟  یچه طور زندگ اون

و هنوزم با نبودش کنار  میو از دست داد دیمامانش که بوده  ما او یبرادرش بدون خواهرش بدون پدرش ول بدون

 کردن  دستام محکم تر دور فرمون حلقه شد  یپس اونا چه طور زندگ میومدین

با وحشت درو باز کرد  یشدم و زنگ در و زدم که پسر ادهیکه ادرس شو بهم داده بود نگه داشتم پ یه اخون یجلو

 . نیسمت ماش دییو دو یپرت کرد به طرف بایمنو تقر

 قدر دوسش داره؟  نیا یعنی

  نیو رفت سمت ماش رونیسرش دوباره همون پسره از خونه اومد ب پشت

 ه؟یک یکی نیپس ا نیمنو هول نداد رفت سمت ماشاالن  نیمگه هم نیگرد شد ا چشمام
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 بود  دهیرنگش پر رونیدختر اومد ب کی... پشت سرشم یمشک یکیبود اون  دیسرتا پا سف یکیبرگشتم  

  دییتو بقلش بود به سمت خونه دو نیاشیکه  یپوشه در حال دیپسر سف اون

 گفت  هیدختره با ترس به لباس مشک اون

 براش افتاده باشه  یترسم  اتفاق یحالش باز مثل اون روزا بد شده  م ایس-

 هم همون سامانه  دهیاون سف استیپوشه س اهیس نیا پس

 به من افتاد  هینگاه لباس مشک تازه

 با شک نگام کردو گفت . 

  ؟یهست یکرد اصال تو ک یکار م یتو چ شی. پ یاورد نویاشی تو

  خواستم جواب بدم دختره گفت تا

 تو  دیینگرانه بفرما کمیداداش من  دیببخش -

 نه  ایبگم  برم  یدونستم چ ینم

 نگرانه دختره بودم  یکنجکاو بودم و از طرف یلیخ یول

 رد شد و از پله ها رفت باال  یبود با اخم از بقلم به تند ایپسره که فکر کنم همون س 

 منم بعد دختره وارد شدم . 

 قشنگ مقابلم بود  یساده ول  ونیبا دکو راس یول کیکوچ یخونه  کی

 شت جعبه برگ هیو با یسمت اتاق دییگذاشت رو کاناپه و و دو نویاشیکه فکر کنم سامان بود  دهیکه پسر سف دمید

به من  یکرد ه یبه دختره نگاه م یهم با اخم ه ایس ختویر یاروم اشک  م هیبودم ک دهیاون دختره که هنوز نفهم 

 بودم .  یبه قولش . عصب یه

 سرم وصل کرد  نیاشیکه سامان به دختره . همون  دمید 
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 بعد برگشت سمت منو گفت  و

  مارستانیب دشیممنون که نبرد -

 نداره از اون جا  یو بعد اروم گفت خاطره خوب شهیحالش بد تر م مارستانیاگه بره ب 

 رفت توهم .  یشتریمشت کردم اخمام با شدت ب شتریو ب دستام

 و چرا بعد چند سال دوباره حالش بد شد. دیکرد یکار م یچ نیاشی شیبپرسم پ شهیم -ایس

 گفتم  یگرفته ا یبا صدا یمکث بعد

  دمشونیمن اترون اروند  هستم سر خاک برادرشون د 

 دهنش گرفته  یکه دستاشو جلو دمیاون دختره اومد و د ییییه یصدا 

 یلبزرگ تر بود و کلممیو تو مشتش گرفت قد من ازش بلند تر بود ه قمیسمتم و  دیرحرکت پ یتو  ایپسره س اون

 دادم یبهش حق م تیشرا نیاالن تو ا

دونم چرا اون سوال  یحقم داشت نم رونیخواست برم ب یبه خودم اومدم که اون دختر به هوش اومده بودو م یوقت

شم فقط از کنار اون سگ پشمالو گذشتمو از در خارج شدم و به  طیقدر به قول ارام خ نیکه ا دمیمسخره رو پرس

 .یمتیبدم به هر ق ریتغ  زویخودم قول دادم که همه چ

  **************************************************************

 *******نیاشی

 

 

 .شد  یقهوه ام حس م یبود البته در کنارش بو دهیچینعنا همه جا پ یتنباکو یبو

 حلقه  درست کنن ونیدارن با قل یوسام نشستم اونا هم سع اینگار و س کنار

  ونیدرست کنه اونم با دود قل مایتونه هواپ یم یبچه ها ک -ایس
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 یتون یزر نزن   حتما  تو م گهید -سام

 تونم  یمعلومه که م -ایس

 اطراف . یاز تخت  ها یلیخ یکردن  حت یکنجکاو به اون نگاه م همه

راحت دودارو فوت کرد و همه جا رو  یلیو گذاشت کنارشو خ ین دیکه کش یلباش گزاشتو حساب یال ونویقل ین اونم

 نبود!  مایاز هواپ یدود فرا گرفت و خبر

 حرف و زد که نا خدا گاه کنجکاو شدم  نیا یاون قدر جد یبنده ول یم یدونستم خال یاز اولشم م هرچند

 با حرص گفت  سام

  ماتیپس کو هواپ-

 و شل کردو گفت  ششیهم ن ایس

 شه ینم دهیابرا  د یال مایهوا پ یشما کور -

 با حرص گفت  نگارم

 کنم ها  یاز اخر دونه دونه موهات و م ایس -

 نشدو اخرم لبخند اومد رو لبام  یکردم خندمو قورت بدم ول یسع

 زدو گفت  یمن لبخند دنیهم با د ایس

 وبه لبخند من اشاره کرد  یکارم منظور داشتم نگار نیاز ا بنده

 گفت  دوینگارم خند که

 . یدار یتیتو از هر کارت قصدو ن میدون یاون و که همه م-

  شهیقلوپ خوردم مث هم هیاز قهوم و برداشتم اروم  یرنگ حاو ینارنج هیبه لبخندم عمق دادم و فنجون سفال منم

 جا  نیا ومدیم یبود هرک یعال
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 . فتهینورا  نینداشت گذرش  ا امکان

  مییجا نیا یشگیهم هیتا االن مشتر شیما که از پنج سال پ مثل

 فندق نگاه کردم  به

 

اون  رشیزنج یخورد  حاال خوبه بسته بودمش ول یوول م   میکه ما روش نشسته  بود یاروم کنار تخت  زمیعز یاخ

 زد  یقدر بلند بود که راحت اطراف قهوه خونه دور م

  میسمتمون بلند هم  زمان با نگار گفت ودیافسانه که با لبخند م دنید با

 زد خوند  یکه دست م یدر حال یجون نگار با خنده با لحن الت  یبههههههههههههههه  اف-

 جون دلم و وردار و گردو خاکاش و به تککون اوو   یجون دو تکون او اف یتکون اووو اف هیجون  یاف

  میدیهم زمان منو نگار دستامون و به هم کوبو  میدیخند ییپنج تا  بعدم

 ما نشستو گفت  شیهم اومد پ افسانه

  یگ شهیهم یپالسا شهیبه هم به

 باهام بود  شمیسالگ جدهیکه از ه ینگار بود و دوست رستانیدوره دب یاز دوستا افسانه

 لک زده بود . ونتونیکر کر قل یجون شما دلم واس صدا -یاف

 . دیکن یکارا م چه

 روز گار به کامه  یچیه -سام

  یچه خبر از کوه-با خنده  نگار

 با حرص زد پشت گردن نگار و گفت  افسانه

 ییتو پشت کوه هیاگه عشق من کوه -
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 خنده گفتم  با

 به حالل زاده هم که هستن به

 جووون   دروود  ییییکوووووووه - ایس

 زاشت با خنده داد زد  یتخت بقل ما م یو برا ونیکه داشت قل اریکوه

 سوخته  ایس  یچه طور 

  میدیخند یم نایبه رفتار ا هممون

 بود که ازدواج کرده بودن  یکه همسر افسانه بودو سه سال ارمیکوه

 هیدو تا لج باز     نینداخت اون به ا یم کهیت نیبه ا نیقهوه خونه بودن هردو با هم لج بودن  ا نیا کیتاشونم شر دو

 مارو فرا هم کرده بودن و اخرم مزدوج شدن   یافتاده بودن بساط خنده  دنده  به هم

 داد و  یما به هممون سر تکون م شیاومد پ ارمیکوه

 یم گفت

 سالم -سالم-سالم-سالم 

 زد به بازوشو گفت  یکیسام با لگد  اخرش

 گهیخفه شو د یکرد وونمونیمرگه سالم د یا -

 گفت  دیمال یکه بازوشو م اریهم با ذوق رو به کوه ایس

  یهنوز طالقش نداد-

 با بهت گفت  اریکوه -

 رو  یک -

 گهیافسانه خل و چل رو د نیهم-ایس
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  شدیچ میبفهم تا

  میدیو باز  هممون ترک  ایخورد تو سر س یاف هییمویاستار ل ال

 از خداشم باشه  یناز نیگم شو  من به ا - یاف 

 رو گرفت و گفت  یدست اف ارمیکوه

  زمیمعلومه که از خدامه عز -

 که اونام هم زمان گفتن  میعق زدن در اورد یادا مونییچهار تا هر

 کوووففتت -

 حق داشت عاشق افسانه باشه  ارمیکوه البته

 بود  یواقعا خواستن افسانه

  یلخت چتر یموها ویقلوه ا  یکوچولو و لبا ینیو ب یمشک یابرو چشمو

 اورد . یاز اون کم نم ارمیچند کوه هر

که با سر زد تو دماغ  ایچشم هممون به نگار شماره دادو س یبود جز اون پسر خر که جلو یعال زیاخر شب همه چ تا

 قهیاتفاقا  پنج دق نیهمه ا دیشا رونیاز کافه انداختش ب قشویپسرهو دماغشو شکوندو خصارت پسرو هم انداخت تو 

 !  میوما همه مبهوت مونده بود دیطول کش

 قدر ترسناک شده بود  نیا کیکوچ یموضوع یچه طور برا طونیاروم و ش ی ایس که

و  ایدر هم نگار به س یمن متوجه اخما یسام تونستن دوباره جو و عوض کنن ما رو به خنده بندازن ول ارویکوه یول

 شدم . یبه نگار م ایس

*** 

 میکن دیکم خر  هیتا رونیب میعمه بودم و  اومدم خونه تا اماده بشم که بعد از ظهر با نگارو ترانه بر یخونه  شبید

 گرفتم یا قهیدوش ده دق کی
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 بود  ریدر گ شیکیفندوقم با توپ بنفش پالست  رونیاومدم ب و

 یتوس یمانتو کیود  وجه معلوم نب چیپاهات به ه یسوراخ سوراخ پام کردم مدلش سوراخ داشت ول یزغال نیج کی

تقربا کوتاهم تنم کردم موهام و با اتو مو لخت تر کردم و فرق راست درست کردم گوشام سه تا سوراخ داشت  و سه 

رنگ فندوقو به همراه  یاب فیظر ریگفتم  زنج دوشهم  212هم کردمو با عطر  حیمل شیارا کیگذاشتم و  نیتاشم نگ

بود که روش اسم فندوقو شماره  یمشک کینازک کوچ یقالده  کیقالدش به گردنش انداختم دور گردن فندوق 

 . میکن داشیپ میتونست دیوقت گم شد شا هیتلفن من و ادرس خونه نوشته شده بود تا اگه 

 . رونیب میو هم پام کردمو به همراه فندوق از خونه زد میتوس یمشک یاستارا ال

ه تر دختر هیکرد  یفکرشو م یزشت دادم خودمم خندم گرفت ک دیکه به اون پرا یخوشگلم شدم...با لقب دیپرا سوار

 داشته باشه.! ینیماش نیهمچ هیخوششگل   یسگ پشمالو کیگل ور گل با 

 تا دلت به خواد   نیو غم گ یاسیرپ و س یدادم ول یشاد گوش نم یاهنگا اصوال

کردم خوب بود فلشم و از سام  یرو پل ی.تو ازم دور شد یته دیبود . اهنگ جد یاوک ی....کال فازم با هر نوع اهنگ   

سر  بایده  تقر یفقط  شااااد گوش م ایس یهم بود ول هیشب بایمنو سام و نگار تو انتخاب اهنگ تقر ی قهیگرفتم سل

 هفت هشت بار  شده باشه  دیشادو بزن و بکوب داشته شا اهنگچهار سال رفتم و  نیرو که تو ا ییها یجمع مهمون

که خودش بخواد  نه ناخواسته  نیرقصش اروم و پر ناز بود نه ا ادمهی میشیرقصم خوب بود به لطف  دمیاونم نرقص که

 داد  زدنش  یحرف زدنش حت یپر از ناز بود حت

 ث بردم  ...به ار میشیگه که نوع صحبتو رفتارمو از  ینگار بهم م شهیهم

 شه  یزنم و و اشک تو چشمام جمع م یتلخ م یلبخند شیاور ادی با

ورود به مغزم  یرو که دوازده سال تجربشون کردمو برا یاون خاطرات یتونم  جلو یمن چه بخوام چه نخوام نم هه

 . رمیبگ

 ادی یزنم و بعدش وقت یم یلبخند شونیاور ادیبا  یچشممه گاه یجلو شهیهم نیریش یول یخاطرات لعنت اون

جسد معلق  خون الود  ادیکرد   یم  دنیبه نفس کش یبرادرم که داشت با تکون  خوردن سع هیسا ادینبودناشون 

حرف  ادیبا اشکو اه درس خوندنام  ادیتو اون رستوران  یهام موقع کلفت یداریشب ب ادیافتم  یخواهرم که م

 یخاطرات لعنت نیهرکدوم از ا ادیحرف زدنا.  یپچ پچا. در گوش ادی دانشگاه یبچه ها یمسخره کردنا ادی دنامیشن
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 دیلنگ یکار م یجا هینشد هر بار  یداشته باشم ول یشاد یمن  بار ها خواستم زندگ رمیافتم دوست دارم بم یکه م

 .دمیکش یاه افسوس بار

*********** 

 ...دیقدر عشق خر نیاخه ادم ا گهید دیشه د بس کن یخدا داره پاهام جدا م به

پاهام  یکرد دیچه قدر خر یدون یتو م نیج هی نمیاشی دمیمانتو خر هیگه من فقط  یراست م گهیبسه د-نگار  -

 جون نداره . . گهید

 و و دو دست یجفت کتون هیجفت صندل و  هیکافشنو  هیو  یبارو ن هیپالتو و   هیجز  یزیبابا من که چ یا  -ترانه

 ! دمیجفت چکمه نخر هیمانتو سه دست شلوارو 

 هو چشاشو گرد کردو گفت  هی بعد

داد گفت شما چه  یپربود نشون م کیکه دستاشو که از پالست یهارو گرفتم ؟ بعد در حال نیمرگم من همه ا خدا

 واقعا براتون متا سفم  دیمنصرف نکرد دیکه منو از خر دیهست ییدوستا

 گفتم  داشویا حرص نشونش دادم که پر بود از خردستام و ب  

 تا خفت کنم دستام شکست  یحرف بزن گهیکلمه د هی هیترانه کاف -

جون ندارم  و خودش راه  گهید دیهاست  با ور کن یکینزد نیکه هم یشاپیکاف میبر دیایحرفا ب نیا یبه جا -نگار-

  میافتاد ما هم پشت سرش حرکت کرد

  میتو صندوق عقبو بعدم سوار شد  میو پرت کرد یلعنت یدایو اون خر   نگویتو پارک میرفت اول

 ادرس دادو منم راه افتادم  نگار

 یز بدسو  میماه ابان بود لیکه اوا نیسرد شده بودو با ا بایهوا تقر  میشد ادهیشاپ نگه داشتمو هر سه پ یکاف یجلو

 . ومدیم

 .مینشست مویرفت چهار نفره یزیو به سمت م میشاپ شد یکاف وارد

 اومد طرفمونو با لبخند گفت  گارسون
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  دیدار لیم یچ

 قهوه ترک -

  ادینسکافه با شکر ز -نگار-

  یتوت فرنگ یبستن -

 بر گشتم  میسالگ فدهیلحظه به ه هیازمون دور شدو من  دختره

که  ییزد  جوشا یم یبه کبود  هیفراوون و گر یها یداریشب ب ویکه از فرت خستگ ییچشما ریالغر با ز یدختر

 یکه کم ییشده بودو ابرو ها زیتم یشغلم  کم یبهتر برا یا افهیکه واسه ق یشدو صورت یداشت کم کم خوب م

 داشت .! یمرکز شهر  هم خوان  رانپر درامد رستو کویش ونیقرمز که به دکوراس یمشک یمرتب شده بود لباس

 تانمارسیمامان تو ت یماه بعد از بستل کیکه درست   ییب کارااوردم تا طلب کارا خفتم نکردن  طل یپول در م دیبا

 لیخونه رو با تمام وسا  یونیلیم یس یخبر نداشت قرض یقرض لعنت  نیشده بود و من روحمم از ا دایسرو کلشون پ

ه تا که قبل مرگش قرض کرده بود ییبابا یشد قرضا شیقو با ونیلیفروختم موند دستم پنج م ونیلیو پنج م یبه س

اون   شیونیلیبا سود م ونیلیم یمونه س یکشه و م یباال م کشیپولو شر یبخره و بساز بفروش راه بندازه ول ینیزم

تو  ومدویوقت م مهیکردن نگار همراه با دانشگاه ن یبهم کمک م کردنویعمه بودم و عمه و نگارم کار م یروزا خونه 

 شست . یم رستوران ظرفارو همون

وسط رستوران باعث شد که بتونم قزضامو راحت تر بدم اون موقع ها رابطم با سام و  یبزرکو مشک یانویاون پ دیشا

 ینبود  و تازه منم ازشون قبول نم ادیز شونمیبینداشتنو پول توج یاونا هم هنوز درامد قابل توجه یخوب بود ول ایس

 کردم 

خواست از اون جا بره  من  یهفت ماهه بار داربودو م یزد ول یم انویو پ نشستیم انویرو که پشت اون پ یزن ادمهی

 ساعت بهم اموزش بده  مین یکه ازش در خواست که نه التماس کردم شب

 اون جا بودم  میسالگ ستیزدم  تا ب یم انویاز اون من بودم که پ بعد

و واون   ونیلیپول روش شده بود  ده م یشتن  مبلقکه حاال با هر بار گذا یونیلیو دادمو و هنوزم اون پنج م قزضام

شدو اونم نصف پولو از ترس افتادن به زندان بهم  دایپ ایبود  به لطف سام و س دهیکه پول بابارو باال کش ییاروی

 کنم  یم یکه توش زندگ یخونه ا ون.و شد هم ونیلیپنج م ستویبرگردوندو  کل پولم شد ب
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 خونه  لیالزم به شغلم و البته وسا لیگرفتمو وسا دیپرا هیدوسال جمع کردم  نیکه تو ا ییبا پوال و

 کمکم کرد  دیو نگارم واسه پرا دمیو عمه کمک کردنو خر ایخونه  رو سام و س لیکل وسا بایچند تقر هر

انه و نگار اوردنو خوردم و خدا رو شکر تر یک دمیسرد شده بود و اصال نفهم کمیو خنده قهومو که حاال  یبا شوخ 

 نشدن  شیمن به پنج سال پ یو رو ح یذهن بتیمتوجه غ

 زدن یپسران بر تر از گل حرف م لمیف یدر باره  اقیبا اشت چون

عقه شبو زا هیمو پسران بر تر از گلو شکارچ نایاز گوم دینثل خورش لمیف یام ول ویاره من که عاشق گوجونپ -نگار

 قشنگ تره!  یشخص

  هیواقع یلیخ لمشیف نیاره ا -ترانه-

 حوصله گفتم  یب

  دیبر یسر م دی. حوصلم و دار گهیبهث د یتو دیبر شهیم-

 یکردم که قهوه ترکا یفکر م نیبه ا دمیچش یکه قهومو م یحال در

 جاست  نیبهتر از ا یلیخ افسانشون

 گفت  یبا لبخند حرص نگار

 ریدستشو گذاشت ز هیبعد  یشیم یطور نیا شتیساعت پ میبشه مثل االنو ن یکه چ میخب بهث و عوض کن-

 شد  رهیخ یکردو به نقطه ا زیر یچونشو چشماشو کم

 رم تو یکه هر وقت م دهیمن بوده باشه فهم شیاورد کال هرکس که دو بار پ یتو فکر رفتن منو در م یشعور ادا یب

  شهیم یطور نیا افمیکنمو ق یم زیفکر چشمام و ر

 گفت و گفت  یبه پاهاش که اخ دمیپاهامو کوب زیم ریحرص از ز با

  یعوض یا یا -
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ه شد  تران یاونا هم کم کمک باز م شیتوجه چند تا پسرو بهمون جلب شده بودو ن دویخند یهم بلند بلند م ترانه

گفت  هشیشکل م یبرنزه و لباشم قلب کمیکه داشته عمل کرده و  یداشت دماغشم بعد تصادف یعسل یبادم یچشما

 . یکن یفراموش نم افشویکه ق هیلخوشگ یجزو دخترا

 گفت  دیخند ینم گهیکه د یضربه زدم که با حرص در حال هیپاهام به اونم  با

  ؟یپرون یچخه چرا جفتک م-

 گفت  ییبا لبخند دندون نما نگارم

  زمیهاپو شده عز-

 گفت  یدوباره بزنم به پاهاش که  با لبخند حرص در ار خواستم

 کنم  یلهت م یچه جور نیبزن بب -

 شدم  الشیخیب

 شد . یپخش م یفالح اریاروم از ماز یسرد شدمو خوردم اهنگ یقهوه  ی وادامه

 بودن  ریو نسکافشون درگ یدادم نگارو ترانه ام با بستن یبهش گوش م ومنم

 داشت بهم با نشون دادن کارت دستش بفهمونه یقشنگ که سع بایتقر  یپسر دنیلحظه سرمو بر گردوندم و با د هی

ه ب هیکرد بوره به ترانه مو مشک یمون نگاه م یکیجاست هرکدوم به  نیخواد شماره بده  خشک شدم جالب ا یکه م

  دبو ریدر گ شیبود که با گوش شونمیکیپسره هم به من  نینگارو ا

 نگارو ترانه هم به اونا جلب شده بود  توجه

       

 با اخم رو به ترانه گفتم   

 توجهشون بهمون جلب نشه  یطور نیکه ا یببند شتویزدم به پات تا ن یواسه چ یکرد فکر

 کردو گفت  زونیلباشو او ترانه
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  دیمن اصال حواسم به اونا نبود .ببخش-

  امیبرم حساب کنم ب دینشده اگه خورد یزیحاال که چ-نگار-

 از جاش بلند شدو گفت  ترانه

 مهمون من -

 مون دور شد  واز

 ما  شیپارک روبه رو پ نیهم انیتو مطبشون بودن گفتن از سر راه م ایسامو س رفت ادمیاخ   -نگار -

 باهامون باشه  یترانه دوست  نداشت کس دیشا یگفت یزود تر م-

  میموقع ترانه هم اومدو بدون توجه به اونا گفت  خب بر همون

  میتکافه رف یروبرو کیبه سمت پارک کوچ مویاز کافه خارج شد میو به طرف در کافه راه افتاد مینگارم بلند شد منو

 به ترانه گفتم  رو

 یجا تو که ناراحت نم نیا انیشن دارن م یبرادر منو نگار حساب م ییجورا هیکه بهت گفتم  ایترانه از سام و س -

  ؟یش

 م! ناراحت بش دیان چرا با یو باحال طونیش یگفت پسرا یطور که نگار م نیا یگ ینه بابا جوک م -ترانه -

  میو همون جا نشست میدینفس راحت کش هینگار  منو

 ترسم مامان زنگ بزنه جواب ندم نگران بشه  یم نیاشیمونده  نتیتو ماش میگو یترانه گفتوا هوی که

 به طرفش پرت کردمو گفتم  چوییسو

  یایب یزود 

 اونم با لبخند بلند شدو گفت  

  دییپارک دو یسه سوته اومدم و به طرف خروج -
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 به به خوشگل خانوما -

  دمیگردنمو شن کیت کیت یشدت سرمو بلند کردم که صدا به

  ستین ادمیسه تا پسرا جلومون بودن البته فکر کنم چهار تا بودن  اه ولش کن درست  همون

  ومدیپرت به حساب م یمکان میکه ما نشسته بود مییاز هد پارک بود و جا شیب هیتر از همه خلوت بد

 گفت  با اخم نگار

 ...شیفرما -

 لقمتون کنن . هیبشه و  داشونیوقت  دو سه تا گرگ گرسنه پ هیشب  دیگ ینم - یمومشک پسر

  یحرف تالش کرد نیگفتن ا یبرا نهیا یچند بار جلو ستیمعلوم ن نمیکارتون بب یپ نیبر -

 که  مینگار از جا بلند شد با

 باهم و میهنوز کار دار یکجا به سالمت -گفت  هیقهوه ا مو

نبال د میگذره دوستمونو فرستاد یتنها بهمون خوش نم میاتفاقا گفت -گفت  ییهم با لبخند دندون نما هیاخر اون

 دوستتون 

 خوشگله  همون

  گرنیهمشون ج نایا ماین - هیمشک مو

 نبود  یراه چیه یاه لعنت میمحاصره شده بود بایتقر دمیترس یکم کم داشتم م گهید

 شدیکش یدهنشو گرفته بودو م یه با وحشت به اون طرف پارک نگاه کردم  همون پسر بوره جلوتران غیج یصدا با

 جا  نیا

 یپارک لعنت نیساعت ده شب توا یک چیه دیلرز یکرده بودم از ترس بدنم م یلحظشه قالب ته هیواسه  وحشت

 بودن  نایو بد تر از ا ینبود اگه هم بود همه فرار

  دهیمعلوم بود ترس نگارم
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 گفتم  یلرزون یصدا با

 ها  یعوض دیخوا یم یچ-

 شدو با لبخند  کمینزد هیمو قهوه ا پسر

 گفت

 گفت  دویکش یقیخوام دوستامم دوستاتو و بعد نفس عم یمن که خودتو م -

 هوم   زمیعز یدون یمنو م ی قهیسل   212

 کردو نگارم  یتقال م هیپسره ترانه رو تو بقلش گرفته بود ترانه هم با گر    

 شدو  کشیهم نزد هیخواست پسرمو مشک یدادو کمک م یتند فحششون م تند

 تو دهن نگارو گف  زد

 ... یدختره  وثمیمن د -

که اون پسره رو زده بود نگاه  یپرتش کرد الل شد با بهتو وحشت به کس نیکه خورد تو دهنشو به زم یبا مشت یول

 کردم  یم

رو که ترانه رو گرفته بود و گرفتو  یکه مچ پسر یسام دنیزدش با د یبود که افتاده بود رو پسره هو م امکیس

دو به چهار برابر نبود نگار  یاز اونا درشت تر بودن ول ایتو دهنش چشمام گرد شد سام و س دیکوب ویکنار دشیکش

 سمتش  دمیمنم دو نویافتاده بود زم

 افتاد هم من هم نیچند قدم به عقب رفت و به زم ایبه صورتش زد که س یمشت دویازپشت کش ارویاز پسرا س یکی

  میزد غینگار همزمان ج

زد همون موقع  گهید یکی یمشت خورد ول هی نویحرکت گزاشتش رو زم هیلحظه بقل کردو  تو  هیترانه رو  سامم

بغض  دایب سرشونییکه بال نیاونو انداخت  از ترس ا  یبه کمر سام دیاز پشت با لگد کوب یمو قهوه ا یپسر چندشه 

 !! نیزم یخون الود رو دیجلومه و او زدادیکردم  یکرده بودمو همش احساس م



 نبود یکیبود  یکی

 
71 

 

 یزد تو دهن پسره و بعدش رفت سراغ کس یبلند کردو محکم م ایرو از رو س یبود که پسر مو مشک یدونم ک ینم

شد اروم ترانه رو بقل  ریهم با مو بوره در گ ایس یکیت سراغ اون هم بلند شدو رف یبود سام ریدر گ یکه با سام

 کرد  ینگاه م ایبه س یبا نگران وداده بود  هیبود نگارم به درخت پشتش تک یکردم  گوشه لبش خون

ام س شدیم دهیشدو از جا بلند شدمو ترانه هم که دستش تو دستام بود پشت من کش دهیدستام کش یدونم ک ینم

اون پسراهم  ومدیهم اروم کنارمون راه م بهیدست نگارو و اون پسر قر ایمن دست ترانه روس دویکش یدست منو م

 افتاده بون  نیرو زم

********************************************* 

 نگار گذاشته بودم  یلبا یرو خوی کیپالست

 کرد  یهم با دستمال خون کنار لباشو خشک م ترانه

اگه ما  دیکرد یم یمعلومه ساعت دهه شب تو اون پارک داغون اونم سه تا دختر چه غلط چیه-با داد گفت  ایس

  ؟یچ میومدینم

  دیمانتو بلند تر بپوش تیتونست ینم افهیق پویت نیاونم با ا -.  سام

 تر از هممون بود  غیشد مانتو ترانه کوتاه ترو ج رهیاز عمد به ترانه خ و

هم خوبه تازه ما  یلیافتاد  مانتومونم خ یاتفاق م نیهم میداره ما اگه با چادرم بود یچه ربط -فت با اخم گ ترانه

  میمراقبت کن میتون یخودمون از خودمون م

 قدم به سمت ترانه برداشتو با پوز خند گفت  هی سام

 ترانه اشاره کرد که ترانه هم اخم کرد  یکامال معلومه وبه لبا-

  نیگذشته لطفا بس کن ریحاال که به خ - نگار

 در هم گفت  یبا اخما ایس

ا به شم ایهم اون الش میخورد یهم ما کتک م یطور نیا یباهامون نبود چ الیساکت با اون لباسات اگه دان یکیتو -

 کرده بودن یدست دراز
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 زیکرد االن همه چ یه ما کمک نماومدو ب یاگه اون نم دیو سامان بود  شا ایکه انگار دوست س یسمت پسر برگشتم

  میمن نبود یفرق داشتو االن خونه 

نگار رفت تو اتاق با اخم نگاش  یهم تا لحظه ا اینگار زنگ خورد و اونم بلند شد رفت تو اتاق تا جواب بده و س تلفن

 کرد .  یم

 گفتم  الیهمون پسره دان روبه

 دونم چه طور ازتون تشکر کنم  یواقعا ممنونم نم-

 زدو گفت  یلبخند نماو

منم   یها ییپسر دا یکرد تازه شما ها  خواهر خوندها  یکارو م نیهم بود هم یا گهیهرکس د هیچه حرف نیا-

  دیهست

به  کمی شیقهوه ا یچشما وییخرما یو سام بود! هرچند با موها ایس یاون پسر عمه  یعنیتعجب نگاش کردم  با

 سام شباهت داشت  اویس

 و گفت  الیدان یدستشو گذاشت رو شونه  سام

 بازم دم مرامت گرم  یول -

 گفت  یموقع نگارم اومدو با کالفگ همون

تاد که اف یاز اتفاقات یزیچ  میجا بمون نیقراره منو ترانه ا نویاشیخونه  میدیساعته که رس کیبه مامان گفتم  -

 نگفتم 

 سمه  یکه براش استرس و نگران دیدون یم

  یکرد یخوب کار - سام

 کرد گفتم  یاز جا بلند شدمو رو به ترانه که با اخم به سام نگاه م منم

گارم به جا بمون که ن نیتو ام ا شیرفتن ک التونیاز فام یکی یعروس یبرا یگفت  ستنیتو ام که ن یمامانو بابا ترانه

 عمه دروغ نگفته باشه 
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 رم  یگذروند گفت نه خونه راحت ترم  خودم م یپسرارو از نظر مکه  یبه موهاش زدو  در حال یکالفه چنگ ترانه

 زیما به خودشون همه چ ی رهیخ یاز نگاها ایو س الیانگار سام و دان ستیدونستم با وجود پسرا راحت ن یم خوب

 شد که  رشونیدستگ

گفت رفت تا کفشاشو  یبا لحن جد نویا میزن یمسئله بعدا با هم حرف م نیراجب به ا میما بر گهیخوب د - ایس 

 بپوشه

 با اجازه  گهید دیببخش- الیدان

 رو به ترانه گفت  یبا لحن پر تمسخر سام

  دیشما ها هم راحت باش میر یما م-

  ییدوتا با هم لج افتادن!  لعنت نیا پوففف

  ترانه

 شما نگران نباش  میما راحت-

 و روبه هر سه شون  گفتم  میسرشون با نگار رفت پشت

  نیکرد دامونیترانه پ غیج یزتون ممنونم   خوش حالم که  با صدابازم ا-

. اونا هم با اخم سر تکون دادنو  دیگفت فردا ساعت پنج  پاتوق باش ایاره  دستتون درد نکنه و رو به سام و س - نگار

  میخداحافظ از در خارج شدن درو پشت سرشون بستم و هم زمان همه با هم گفت هیهرسه با

  پوففففففف

 کردم  دامویباز خوبه خر - ترانه

 هم من  یقدر با لحن  جد نیحرف اونم ا نیگفتن ا با
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 یدوتا عجوبه بودم  تختم دو نفره بود ول نیمن وسط ا مویتخت من فرود اومد یخنده سه تامون رو ریز مینگار زد هم

 ... کشیکوچ

 گفت  زدادی مویشیبه عکس بابا و مامانو  رهیخ ترانه

 رحمتشون کنه  خدا

 اروم گفت  نگار

 زندست   ییزندا

 . دمیمن که مامان تورو د دمشیپس چرا تا به حال ند - ترانه

 خونست وبا پوز خند بهش نگاه کردم  . وونهید یگفتم چون تو یاروم یصدا با

 گرد شده گفت  یچشما با

 من واقعا معذر.. -

  ستین یبه  معذرت خواه یازین -

 امشب . نه  یکنم ول یم فیبرات تعر یروز هی

 خوابم برد  یک دمینگفت و منم نفهم یزیچ گهید اونم

دوباره  نیاشیاترون اروند باعث شد  شبیاز د یاره تازه جدا-*********************************

اعصابمونو خراب کرد ما  یخوب حساب یخوب شستتش گذاشتش کنار ول میشیبهش دست بده هرچند  یشوک عصب

امو س یپسر عمه  الیدان ساموو ایکه اون اتفاق افتاد اگه س دیخر میرفت دمونیبا ترانه .همون دوست جد میهم پاشد

 میجا نبود نیاالن ا دنیرس ینم ایس

 کرد   یافسانه باز گو م یهفته افتاده بودو برا هی نیکه تو ا ییتند تند داشت اتفاقا نگار

 وقت خفه شه !. هینکنه  دمیلحظه ترس هیجمله هاش ومن  نیگرفت ب ینفسم نم یحت

 گرد گفت  یبا بهتو چشما افسانه
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 شه  دایپ هویهمه سال سرو کلش مثل جن  نیبعد ا شهین...ه مگه م-

 زد پشت گردن نگارو گفت  هوی بعد

  دینگفت یزیچ دیپس چرا دفعه قبل که اومد-

 داد  یلب فحش م ریز دویمال یداشت گردنشو م نگار

 گفتم  ویانداختم کنار ونویقل ین

تونه حالو  یکه م ییدونستن تنها جا یبود بچه ها هم م یاون عوض دنیروز بعد د کیدرست  میاومد نجایکه ا یشب

از اون روز نگن تا دوباره  یزیدادن چ عیجا بهتره ترج نیحال من ا دنیهم د یجاست وقت نیمنو عوض کنه ا یهوا

  نرم تو لک

 هیه ب نهیدو تا بوز نیباز خدا رو شکر ا یومد چ یسرتون م ییحاال اون به کنار خاک تو سرا اگه تو اون پارکه بال -یاف

 نشسته بودن اشاره کرد .  یسام که رو تخت پشت ما با کوه اویخوردن و به س یدرد

 چند روز  نیتو ا یکرد کاریتو چ- نگار

 افسانه رفت تو همو چشماش پر غم شد  ی افهیق

  میبچه دار ش میتون یو نم میندار یراه چیگه ه یم گهیدکتر د کی شیپ میدو باره رفت -

 دستاشو گرفتمو گفتم  اروم

  یداشته باش یمگول یگوگول هی یکرده هزار تا راه هست تا تو بتون شرفتیعلم پ نیاز دست ند دتونویام -

 گفت  یبا دلسوز نگار

 شه  یدونم که م یمن دلم روشنه م وونهیگه د یراست م -

 کرد گفت  ینگاه م دیخند یم ایبا سامو س ارکهیکه به کوه یبا بغض در حال افسانه

که خونشون  یاخر نیا یزنه حت یندازه زخم زبون م یم کهیکار کنم مدام ت یبود.مادر شوهرمو چ نیکاش هم -

 جمع گفت  یجلو میبود
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 باشه  گهیعروس د کیبه فکر  دیبا

 قطره اشک از چشماش اومدو ادامه داد  کی

  ره؟یخواد  عروس بگ یم ینداره پس واسه ک یا گهیپسر د اریخواد اخه جز کوه یگفت  عروس م میمستق رهیغ -

 گفت  ینگار با لحن حرص 

 گفت  یچ اریکوه -

 نگفت فقط اخم کرد  یچیه -یاف

 گفتم  ظیاخمام رفت تو هم با غ منم

  یکه دار یشغل ندار  یکه هست یستیخوشگل ن  یکه هست یستیکرده ن لیاز تو بهتر تحص یغلط کردن ک -

 لمویبا مامان معلممو خواهر دکترمو با شوهر خواهر مهندسمو خود وک اتمویمعلم االه یمادر شوهرم از اولم بابا - یاف

 دونست. یدر هد خونوادش نم

 زدو گفت  یبا حرص قه قه ا نگار

 گلم  ستین شیب یمادر شوهرت خر -

 گفت  یبا لحن جد افسانه

 ستین ییدعوا چیه دیکه بخور ستین یقصه ا چیه دیندار یغم چیه دیدید دیاز خواب پاشد یروز هیاگه  -

  ی...گرام ادتونی.....روحتون شادو 

 خنده ریز میخنده داربود که زد تیوضع نیجملش تو ا هیدونم چ ینم

 که توش خنده بود گفت  یبا لحن اونم

  کوفت

مختلف داشت  یداشت چندا کافه و رستورانو قهوه خونه تو جا ها یپولدار لویخانواده اص اریدرسته که کوه  یطرف از

 منو نداشت!  یدوستا نیاز بهتر یکیبه  نیحق توه ارمیاوردو مادر کوه یکم نم اریهم از کوه یاف یول
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 بود  لیتعط سشیکه دوهفته به خاطر مرگ مادر بزرگ رئ دیدون یبرم اموزشگاه م دیبچه ها   با  -

 حقوقش خوبه؟  -یاف

ورو  نیبرم ا یه ستیجا و الزم ن هیکنم اونم  یم سیتار هارو تدر هیهم باق تاریو هم گ انویچون هم پ هییاره عال -

ه ب نیاون جارو واسم جور کرده به ترانه هم گفتم از ا  الشیاز فام یکیگرم گفته بود  ایارزش داره دم س یاون ور کل

 بهتره  یطور نیبدم ا ادیاون جا بهش  ادیبعد ب

شون رد شدم موقع رد شدن  رو به  ایگفتمو از کنار تخت س یکل  یخداخداحافظ هیافسانه و نگار دست دادمو با

 همشون گفتم 

  یهمه گ خداحافظ

 کجا؟ -

 سمت سامو گفتم   برگشتم

 زشگاه امو-

  ؟یاومد نیباماش -ایس

 و به سمت در به راه افتادم  یاره با -

   

 شدمو  ضبط و روشن کردم .            نیماش سوار

 

 پخش  شد  یگیب یسام اهنگ

کردم نکنه داره  زیکه هم زمان با من حرکت کرد چشمامو ر یسورن مشک دنی. با دادیم یبه نظر روز خوب امروز

از فشردم گ یادامه دادم پامو رو میبه رارندگ الیخ یکنن  ب بیمنو تعق انیمونده ب نینه بابا هم یکنه . ول یم بمیتعق

 افتاد.... یبود که از سرم نم یبد یاز عادت ها یکی نیروندم ا یتند م شهیهم
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وارد اتاق کردم  ینوا.... چشم از اسم اموزشگاه گرفتم و وارد ساختمون شدم تند تند پله هارو ط هیقیموس اموزشگاه

 فرهاد شدم و بلند سالم کردم 

  یجاست  چه طور نیا یک نیبه  بب-فرهاد -

 تونم برم سر کالس ... یخوبم ممنون م -

 اره برو  همه اومدن -

 زدمو به سمت در رفتم  یلبخند

 که اروم گفت  دمیصداش و شن که

 کار کنم .... یچ باهات

 سمیبودو   رئ می...فرهاد... نه امکان نداره درسته هم دانشگاهرونیاز اتاق زدم ب ستادموینا ا یگرد شد ول چشمام

 از روز خوبمون. نمیا  ینگاه نکرده  . اه لعنت گهید یوقت به چشم چیشد اون به من ه ی... نه اصال نمیول

 شونوشتریکار کنم  با هاشون . ب تاریگ ینفر بودن و منم قرار بود امروز مقدمات جدهیکالس شدم سر جمع ه وارد

 بودمشون  دهیتو کالس سه تار د شناختمیم

 یمسخره باز یها از خودمم بزرگ تر بودن  و پسرا هم ه یشروع کردم به اموزش دادن بعض یسالمو احوال پرس بعد

  دنیپرس یم یاوردن و وسط حرفم ه یدر م

 ه؟یاسمتون چ-

 چند سالتونه؟ -

 متحل؟... ای دیمجرد-

   

دخترا چشم و ابرو  اینداختن  یم کهیبه دخترا ت ای دنیپر یوسط حرفام م هیشته بودن واقعا اعصاب برام نزا گهید

 شده بود  یاعصابم کامل قهوه ا گهیبه اونا نداشتن د یکردنو کار یهام با دلو جون گوش م یهرچن بعض ومدنیم



 نبود یکیبود  یکی

 
79 

 

 بدون یحت رونیبرداشتم و از کالس زدم ب تارمویگ فیفقط ک یاخر کالس حرص خوردمو بعدش بدون خداحافظ تا

 شدم  نمیاز فرهاد از اموزشگاه خارج شدم تند سوار ماش یخداحافظ

 ادیکه کنار اموزشگاه پارک بود نگاه کردم  چرا دنبال من م ییبقل به به سورن مشک نهییراه افتادم با تعجب  از ا و

اونم سبقت گرفت و دوباره اومد پشت  رتیمو در کمال حسبقت گرفت 206سمت راستو از  نیرفتم ال یباز عیبدون ضا

 من 

 زدمو گفتم  یخند پوز

 رهیکرد خ یروشن م اهویکه اسمون س یو سامم به رعدو برق ایس یجوجه من دست پرورده  یهه منو نشناخت -

 حرکت  کیشدمو تو 

 که اونم دمیزدمو د یکرد  لبخند ترمز زدم که سورنه از م رد عیحرکت سر کیاز وانت روبه روم  سبقت گرفتمو تو  

 رهیخ بقلش بهم نهییطرف از ا دمیبوق زدم که د هیشدو  شتریگشت لبخندم ب یسرعتشو کم کرد و انگار دنبال من م

 رفتمو بر یا رهیدا میچرخش  ن هیعقب گرفتمو  دندهانگشت وسطمو بهش نشون دادمو   رونویشدو دستامو اوردم ب

خوب حالشو گرفتم  یبود ول یدونم ک یخنده نم ریخالف جهتش گازشو گرفتم و بلند زدم ز

********************. 

  انیب یبزار دیخاستگارته با نیچندم نیا یدون یم یکن یجا م یب - عمه

 خ.. یمامان من نم یول - نگار

بخت  دوست دارم با  یرم تا زنده ام بفرستمتون خونه بابا منم ارزو دارم مادرم دوست دا یخوا ینم یچ یعنی عمه

  نمتونیلباس عروس بب

 ..یزیچ هی نیو دو سالمه حاال نگار و بگ ستیمن هنوز ب یول یعمه جون شما حق دار -

 با حرص بهم نگاه کردو گفت  نگار

 

  زمیعز میش یبالخره که تنها م -

 زدو گفت  یسام قه قهه ا-
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 یقبول نکن نویبهت داده ا یشنهادیپ نیمغز خر خورده که همچ یلیپسره موکلتم خ نینکن  ا یگ وونهینگار  د -

  یدیباور کن ترش

 با اخم و تشر رو به سام گفت  ایس

  گهینداره د یعنیدوست نداره  یتو وقت یگ یم یچ -

 رو به عمه گفت  بعد

  یختش کندخترت تو لباس عروس بدب دنیبه خاطر د یمامان شما حاضر نینیبب -

 به نگار چشم دوخت  تیساکت شدو با مظلوم چارهیب عمه

 گفت  ایشد که نگار با خباصت تمام رو به س یچ هویدونم  ینم

 یبرا انیباشه مامان زنگ بزن بگو قبول کردمو پنج شنبه ب ستین یپسر بد یکنم عل یفکر م شترینه حاال که ب-

  یخاستگار

 مبل و گفت  یبرداشت سمت نگارو هولش داد رو زیجهش خ هیبا  ایس

  یعوض یراجب به اون پسره  یفکر کن شتریب یکن یتو غلت م -

بر طرف  ایس دیجد یسواالم راجب به رفتارا یداشت همه  گهیپنگ د نگیهممون شده بود اندازه توپ پ یچشما

 شد       یم

 

 

 

 

 با لکنت  گفت  یاز خونه رفته بود سام ایبه خودم اومدم که س یوقت
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رد گ یحرفش از خونه خارج شد همه با چشما نیفعال و به دنبال ا رونهیتند م هیاعصبان یم م ن برررم دنبالش  وقت-

 یطور نیو خنده رو ا طونیش ی ایس شهیباورش برامون سخت بود چه طور امکان داره .. مگه م میکرد یبه هم نگاه م

 رو به اون رو شه عمه با تعجب گفت  نیاز ا

 چش بود؟  .  نیا -

 داشتم گفتم  یبر م یمو از جا لباس  یتوس یکه پالتو یتوجه بهشون تند تند در حال یب

 د  کر یو سام که داشت حرکت م ایس نیسمت ماش دمییبدون توجه به صدا کردناشون دو یعمه من رفتم و به تند -

 عقب و گفتم  یرو صندل دمیپر حرکت در و باز کردم و کی تو

  میبا هم حرف بزن دیبا ایس -

 بعدش راه افتادن. یبا تعجب   نگام کردن ول کمی  اول

 که برگشته بود سمتم گفتم ایاخم رو به س با

  میجد یعنیگم  یاسمشو کامل م یدونه وقت یدونستم م ی...م امکیس نیبب

  یکن یم یچه غلط یبگو دار -

 کرد  یبه ما نگاه م نهییاز ا یدر حال رانندگ یبا نگران سامان

  ه؟یمنظورت چ -ایس -

 شدم  ادهیکه هنوز کامل نگه نداشته بود پ ینیتوجه به ماش یب

 وونهیید-سام-

 رو باز کردمو گفتم  ایرفتم در سمت س 

  یبه سواالم جواب بد دیبا رونیب ایب - 

 شد  ادهیهمراه با سامان پ اونم
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 گاهمون . یمخف میاختم اومده بوداند یاطراف نگاه به

 یبا نگار باز  هیحست چ یدیهنوز نفه یدم وقت یبهت اجازه نم یقبول ول  یپشتم یدوستم یداداشم ایس نیبب -

  یکن

 شدو گفت  کیقدم بهم نزد هیتو هم  یبا اخما ایس

 . نیاشی هیحرفا چ نیمنظورت از ا -

 لیدل نیا یهم بودن نگار هنوزم داداشم و دوست داره ول ینشون کرده  شینگارو داداش من ده سال پ نیبب -

شه   یاز داداشم عاشق کس شتریب یحت دیاز داداشم دوست داشته باشه شا شتریرو نتونه ب گهید یکیکه  شهینم

 . یستینفر تو ن هیاون  یول

 داد زد  هوی

 لفظ دنیبا شن یدید یمگه من تاحاال بهش گفتم خواهرم اصال ک یمگه من تا حاال بهش گفتم ابج یچرا لعنت -

 داداش از زبونش لبخند بزنم 

 داد زدم  منم

 که به عنوان داداشش دوست داشته باشه  یگرفت یچرا الل مون یگفت یباس بهش م ید اگه دوسش داشت -

 شتریرو ب یدونستم نتونسته کس ین مروبه رو بشم . چو مینه زندگ نیتونستم با بزرگ تر یتونستم . نم یچون نم -

 دوست داشته باشه  زدادیاز 

 پرشد از بغض  صداش

که  یکردم و عاشق دخترت و کس انتیتو دلم خ یخوند یعمر پسرم م هیو که  یتونم به عمت بگم من یباور کن نم -

دونه  یفقط داداشش ممن واقعا دوسش داشتم اما اون نداره اون منو  نیاشیمثل خواهرمه شدم  .  یکرد یفکر م

دوسش دارم و  یتونم صبر کنم  من لعنت یگه نمید یخبر داره  ول شیخبر داشت از چهار سال پ زیسامان از همه چ

بخشم واسه  یوقت نم چیو ه شهیم وونهیدونم اگه  بفهمه دوسش دارم د یم  رونیتونم از فکرم بندازمش ب ینم

 وقت .  چیگم ه یبهش نم نمیهم
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و و خفه ش ایو تکون بدم و بگم س میتونستم  اون زبون لعنت یقدرت تکلمم نداشتم  نم یخشکم زده بودو حت من

 پششتتو نگاه کن 

 ا  م مکان نداره -

 بود  دهیرو شن ایس یحرفا 

 که از اول   یگرد برگشتن سمت نگار یو سامان با چشما ایس   -

ش که بهش  وصل کرده  یاسمرف یمن با همون عروسک کوچولو نیماش چییبود و تو دستش سو ستادهیاون جا وا  

کمرم حس  رهیت یرو رو یچشماش اشک جمع شده بود عرق سرد یاز دستش افتاده بود و تو  چیبودم بود  و سو

 گفت. یلرزون یصدابا  ایبود   س دهیزد سامانم که رنگش پر یم یکه رنگش به کبود ایکردم  س

 یونتک میحس لعنت یب یمنم به اون پاها دییدو یکرد و فقط م یگوش نم گهینگار د یدم ول یم حیب برات توض -

  دنییکند زدمو  شروع کردم به دو نیو از زم چییدادم و سو

بلند  ایخراب شه . . س ایاز س  تشیکردم اصال دوست نداشتم ذهن شتریسرعتم و ب دنییدو یهم دنبالش م ایوس سام

و  تیبود  تازه االنم به خاطر اعصبان شیشگیمتر کار هم 100 ینگار دونده بودو دو یکرد  لعنت یبلند نگار و صدا م

فر و ن کیو نگار  ایس نیتونم ب یوقت نم چیبود ه اومدهدر  میگر گهیکرد  د یم شتریسرعتشو هر لحظه ب یناراحت

 انتخاب کنم . 

 موفق شدو از پشت سر کمر نگارو گرفت و به سمت خودش برش گردوند  ایس بالخره

 گفت  غینگار با ج -

  نمتیخوام بب یولم کن . نم -

 هم داد زد  ایس 

  یبه حرفام گوش بد دیکه بخوام با یتا وقت -

و عذاب و هم خودت  یهمه سال  ساکت باش نیا یخوام به مزخرفاتت گوش بدم چه طور تونست یولم کن نم -نگار 

 هم منو  یبد
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 گفت . .  یاالن چ نیا ایمن الل شده بودم هم سام و هم س هم

  یکه حقم بود بدونم ازم پنهون  کن یموضوع و در حال نیا یخواست یم یتو حت -نگار

 گفت  هیگر با

 دوست داشتم دوست دارم و دوست خواهم داشت  زدادویمن  -

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

 م تو رو دوست ندار یول

نبود و  گهید زدادیبشه دوست نداشتم دل داداشم بشکنه  یطور نیشکست  دوست نداشتم ا ایس یمن به جا دل

تونه نگارو خوش بخت کنه  یکه م یتنها کس  یدوست داره نگار خوش بخت باشه ول ایدونم که االنم از همون دن یم

  استیس

 نگاه  نکنه گفت  ایس نیغمگ یکرد به چشما یم یکه سع یبا بغض در حال نگار

  ایمن تورو دوست ندارم س -

 ....ع* ا* ش * ق* ت * م*...

.   . تعجب یشاد دیبود .شا یچ قایدونم دق یپوستم گذشت احساسم نم ریبرق از ز انیعالمه جر  هیکردم که  احساس

 از شتریب یشد ول ریزبه دلم سرا هویو نگار داشتم همه و همه با هم  ایکه به س یداداشم .با عشق یبودن جا یخال

 یبود خوش حال بودم برا دهیکش یمن سخت یهم پا لده سا نینگار که تو ا یهمه خوش حال بودم  خوش حال برا

 ایدن نیکه تو ا یداداش یاز بابت نگار راحت شده خوش حال بودم برا الشیخ ایدونستم از اون دن یکه م یبرادر

 بود  دهیداشتم چون به عشقش رس

 شد  لیدادن تبد تابیکه بهش ت یبدبخت مظلوم شکست خورده به خر ی چارهیپسر ب هیاز  افشیلحظه ق هیتو  ایس

 از خجالت قرمز شده بود  نگار

  میحرف بزن میتونست یسام که اصال نم منو

 با عشق به نگار نگاه کردو گفت   ایس
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 دوست دارم  یلیخ

 عقب اومد و گفت قدم  هیقدم به سمت نگار برداره که نگار  هیخواست  و

   یکن یبا من رفتار م میمن  تا سه ماه وقت الزم دارم تو ام تا اون موقع مثل قد ایجلو ن -

 ت... یمن نم -ایس -

 نگار با حرص گفت -

  هیاالن جوابت منف ای یزار یم گریسه ماه دندون رو ج ای  یبتون دیبا  یکار خبره ا نیاتفاقا تو ا -

  ید یکرد که تو جواب م  یازت خواستگار یک ایس -سام

کرده باشه بعد هممون به نگار که از حرص  یاز نگار خاستگار ایس ادینم ادمیتو فکر واقعا  میلحظه هممون رفت هی-

 میقرمز بود نگاه کرد

 خورد   یخنده  نگارم حرص م ریز میزد

م من بگ یول یکن یازم خواستگار میمستق ریغ یخوا یکردم نکنه تو م یازت خواستگار یمن ک گهیراست م - ایس-

 قصد ازدواج ندارم . 

 نگار با حص گفت  -

  یباز خل شد  ایس -

 شدو اروم گفت  کیقدم بهش نزد هیهم با عشق به نگار نگاه کردو  ایس

 تا سه ماه مثل قبل باشم. یمگه خودت  نگفت-

 با لبخند رو به هممون گفت   بعد

 نیشام چه طور هیبا
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ت و نگار به سم ایس زونیو بدون توجه به صورت او میایمن م نیرفتم و گفتم  منو نگار با ماش ینگار چشم قره ا به

باز کردمو  نویرفتم در ماش میکه کدوم رستوران بر میدونست یکه نگار اورده بودش به راه افتادم همه م نمیماش

 م و پر استرسش نگاه کرد  دهیبه صورت رنگ پر یمچش رینگارم کنارم نشست و درو بست ز قهینشستم بعد چند دق

 من باهاشون مخالف باشم  دنیترس یم دیشد پر استرس بود شا یم نشیکه داشت سوار ماش اهمیس ی افهیق

 و سام داد زدم  ایس نیبا تموم قدرتم بعد از دور شدن ماش-

 ... یچه طور تونست -

  دویاشک از چشمام چک یتالش قطره ا یبعد از کل یکارو با من بکن نیا یطور تونست چه

 نگار گفتم  ونیگر یچشما دویرنگ پر یچهره  روبه

 ینگ یچیتو چه طور دلت اومد. بهم ه نیچرا بهم نگفت نیکارو کرد نیچرا باهام ا -

        تی......حاال تو سه ماه چه طور برم لباس بخرم واسه عروس

صورتش غرق در اشک بودو چشماش گرد شده بودو رنگش کم کم  ی همه دیدینگارو م ی افهیکاش اون لحظه ق یعنی

 شد  یم لیبه قرمز تبد یرنگ یاز ب

 یبه مخم  بر خورد کرد تا بفهمم چ یتو گوشم و بعد از ان لنگ کفش یلیبه دلم سپس س یلحظه  ابتدا مشت هی تو

 بر سرم نازل شد  یشده داد

 خل وضع  ضیمر یدختره  یخاک توسرت قبض روحم کرد-

 خنده  ریز میو بعدش زد میچند لحظه به هم نگاه کرد هی 

 یچه حس میدیکه اون لحظه که نگارو د نیا انیو خنده و ب یشوخ یو بعد کل یشگیرستوران هم میخره رفت بال

بر  یو منو نگارم برا هیخودشون تو زعفران یو سام که رفتن خونه  ایخونه البته س میو خوردن شام  برگشت  میداشت

هرچند شب نبود منو نگار اذون صبح بعد  دمیوابعمه رفتم شب اون جا منم شب و اون جا خ یها یطرف کردن نگران

 یبا دوست دخترش اومده بود کافه  ایگفت که چه طور پار سال که س یم نیور ور خوابمون برد و اونم داشت از ا یکل

و  یمحل یکردن که با ب یاحمق بودن که فکر م نایقدر ا چه ییخدا یاحساس داره  ول ایبه س دهیافسانشون  فهم
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تونن احساسات خودشون و از هم پنهون کنن ادم خوبه مثل من  که نه  یرنگارنگ م یدخترا وستعوض کردن د

 باشه .  نگلیام واال ادم باس س یدوست دارم نه عاشق کس ویکس

************************************* 

 زنم  یدرست م دینیبب دیایب شهیم دیببخش -ترانه

 زدم  یشدمو لبخند رهیباشه خ یکرد جد یم یکه سع افشیق به

 کردم  یاور ادیبه  شویشگیهم رادیا شهیرفتم جلوشو مثل هم و

 لب گفت  ریباز چهرش رفت توهم  و ز که

  گهیبود د یچ الونتیبگو نونت کم بود ابت کم بود و -

  دمیخند زیر 

 از شاگردا و گفتم  یکیسمت  رفتم

  هیعال نیافر-

  میشد شاپیکاف هیکالس به همراه ترانه راه بعد

 شدم  نمیامروز بالخره بعد دو ماه سوار ماش -ترانه -

 تعجب گفتم  با

 تموم شد  رشیکار تعم -

 که بود  یاره شده مثل سابق همون عروسک -ترانه -

 زدم و گفتم یلبخند

 بود  یچ نتیماش یسخته  راست یلیخ نیبدون ماش  یبه سالمت -

 پرا دو  -ترانه -
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 رفت تو هم و گفتم  اخمام

وبه ر ادیشد بهش گفتم  ب یامروز روشن نم نیدنبالم  ماش ادیکرده قرار بود امروز ب ریقدر د نیدونم چرا سام ا ینم -

  ومدهیهنوز ن یپارک کنه چند تا بوق بزنه تا برم ول هیخال شهیکه هم ییاموزشگاه همون جا یرو

  رسونمتیاصال خودم م میبود دهیتا حاال فهم ومدیاگه م یعنیکه بقل اموزشگاه پس  شاپمیاره کاف-ترانه -

خاموش  ممیگوش ایدرست بر خالف س هیادم وقت شناسو منظم یدر ضمن سام یاورد نیدونستم تو ماش ینه نم -

 شده 

 ترانه با حرص گفت  

  یکن فیتعر یفتگیخود ش یکه تو از اون خدا نیمگه ا -

 بود هنوزم با سام لجه  معلوم

 بده به سام زنگ بزنم نگران شدم  تویترانه گوش-

رو  یسام یلخت اعصاب خورد کنم و دادم پشت گوشم و شماره  یشو در اورد و داد بهم موها یمکس گوش یکم با

 گرفتم 

  دیچیپ یکالفش تو گوش یسه تا بوق صدا بعد

 بله -

  ییالو سام تو کجا-

به خاطر  نمیماش ینکردم رفتم داخل نبود داتیگشتم پ یاموزشگاهم هرچ یمن االن روبه رو نیاشی ییتو-سام-

 دور پارک کردم  یلیخ یاحمق روان کی

  ییکجا االن

  میجا بر نیجا که از ا نیا ایخاموش شده بود ب میبقل اموزشگاهم گوش یمن تو کاف-

 گفت و قطع کرد  یامیاالن م هی-
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 بود گفتم دهیرو شن ایس یحرفا یروبه ترانه که همه  دمویکش یپوف

 اشغال کرده   نیبا ماش هیرو که همش خال یشگیهم یجا یکیانگار  -

 وارد شد. دیو کت اسپرت سف دیو وشلوار سف دیجذب سف شرتیت هیموقع  سام با  همون

و  دیشک رونیوب یانه نگاه کرد اومد و صندللبخند براش دست تکون دادم اونم اول با لبخند به من و بعد با اخم تر با

 بعد از سالم نشست 

  یکرد دایشد جا پارک پ یچ-

  یاره با هزار بدبخت-سام  -

بگم  یگم چپ پارک کرده نکه الک یپارک کرده م یچپک یطور نیو هم نییطرف سرشو مث بزغاله انداخته پا نیاشی

 داد پر کرده بود .  یو جا م 206 هیکنارش که هر کدوم  هیپارک کرده بود که دو تا قسمت خال یجور نویها واقعا ماش

 با اخم گفت   ترانه

  شنیم دایپ ادیادما ز نیاز ا -

 سام -

 رسم  یاره منم شماره پالکش و حفظ کردم بعدا حسابش و م-

  هیدختر دست و پا چلفت هیمال  بود  نیماش ی شهیکه پشت ش یاون قلب نویبود از رنگ قرمز ماش معلوم

 ترانه گرد شدو با لکنت رو به سام گفت  یلحظه چشما هی

 بود  یچ نشیماش-

 پرادو -سام -

 ترانه داد زد  هوی

 ریشده  خوب کالسم داشت د یتو غوله جا نم نیدوما به من چه ماش یخودت یاوال بزغاله و دستو پا چلفت یهو -

  شدیم
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 پونگ شده بود  نگیتوپ پ هیمنو سام قد  یچشما-

 سامم از جا بلند شدو بلند گفت  هوی

 مال تو بود اره ه ه ه  ختیر یب نیاون ماش-

  یکن یم تیمردمو اذ یچرا الک یستیبلد ن یرارنده گ خوب

 ......گیم گیبه د گیحواله کنه د گهید یتو جا یبرو عمو  خدا روز ستمیبلد ن ی..من رارندگیک -ترانه -

  گیته د-سام-

  گروفریما گهیم گیبه د گیبگم د گهید زیچ هیخواستم  یم - ترانه

  ادیبرو کوچولو باد ب -سام

 بابا بزرگ  یمن کوچوله یترانه من کوچولو ام. کجا-

 وبه پشت  ترانه اشاره کرد   یمعلومه چه قدر بزرگ تیبلند یاز شاس یگیاخ راست م-سام -

 تو فنجون قهوم   فتهیمن کم مونده بود ب یچشما

فرهنگ  یب یبه سام و از بقلش رد شد و بلند گفت پسره  دیبرداشتو محکم کوب زیم یاز رو فشویهم با حرص ک ترانه

 و از کافه خارج شد 

 سامم تو هم رفته بود رو به سام گفتم  یکردن اخما یشده نگامون م زیر یکه تو کافه بودن با چشما یکسا یهمه -

سمت در و خارج شدم از دور ترانه ر و با اون  دمییشما دوتا اه و دو نیپر یقدر به هم م نیچرا ااز دست تو  یوا -

 شناختم  یتوس هیارتش یمانتو

 گفتم بلند

 ترانه-

 اونم برگشت سمتم و گفت -
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 زهر مار خندمو کنترل کردم و رفتم جلوشو گفتم -

  یدار یچه سرعت گیم گیبه بعد م نیبهت بگم از ا باس

 اخم گفت  با

 بهم گفت  یچ تیجمع یجلو زتیعز یاون برادر خونده  شیپ یکه تا چند لحظه  یببر ادمینکن از  یسع-

 . یستی. از من که ناراحت نینا کارش کرد یتو هم زد یزد ول یخوب درست اون حرف بد لهیخ-

رو  یبرادر شوهر نیخواد همچ ینگار چه طور م ینکبت دار یبه اون پسره  یمعلومه که نه اخه تو چه ربط-ترانه-

 تحمل کنه .

  یندار یبرم کار دیمن با  الیخیب اصال

 نه   -

 فعال-ترانه-

 کرد رفتم . *****     یتکون دادم و به سمت سامان که با اخم از دور به منوترانه نگاه م یسر براش

هم  یعصب نایام و االنم عالوه بر ا  یوخونه افتاد دنبالم کال ادم نترسو کنجکا یامروز از جلو یهمون سورن مشک بازم

 و جلوش ترمز زدم . دمیچیبنبستو با سرعت پ یکوچه  کیتو دمیچیهستم پ

 بابا بودم دنبالم بود   زدادویو  میشیاز هد گذشته بود تا االن که سر خاک  گهید

 بود  یدود نشیماش یها شهیشدم و قفل فرمون رو هم برداشتم  ش ادهیپ نیماش از

 مواقع اخالقم سگ بود  نیتو ا کال

 شد قفلش کرده بود  یباز نم یکردم درشو باز کنم ول یو سع نیسمت ماش رفتم

 شکستن . یبد یها با صدا شهیسمت کمک رارنده ش دمیکوب میفرمون و بردم باال و مستق قفل

  هیک  گهید نیشد سنشم که باال بود . هه ا دهیمرد د کیپر بهت  ی افهی. و ق
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 شد  ادهیپر بهت درو باز کردو پ مرده

 حرص گفت  با

 خانوم  یکار کرد یچ-

 نیزنم همب ای یگیفرستادتت م یدنبالم .ک ی. چرا افتاد یدنبالم هیمثل سا یکن یم بمیحقت بود چرا چهار روزه تعق-

کنم  یم یکار ای یچرا دنبالم ی یگیم ای 110نکن زنگ بزنم  یدارم ها کار یجا لت و پارت کنم من کمر بند مشک

 غلط کردم یصد بار بگ یروز

 بود  یخورد و کت و شلوار یکرد سنش به پنجاه  سال م یگرد شده نگام م یموش شده بودو با چشما چارهیب مرد

 سادم . یرارنده  هیمن  نکارایکارم  من و چه به ا چیخ خ خ خانم به خدا من ه-مرد

 دستور داده بهت  یک یکاره ا چیخوب باشه تو ه-

 کرد  یفقط کالفه نگام م ساکت

  یاره..باشه خود دان یگ یدر اوردم و گفتم  نم بمیو از تو ج میگوش

رم. دا ازیبهش ن ادایگم بگو حتما حسن چاقو کشم ب یکه م یادرس نیبچه هارو جمع کن بفرست به ا یالو .زود همه -

  بمیو گذاشتم تو ج یوگوش

کار  نیواسه ا هیک  سشیکه رئ دمیفهم یم دینفر با کیدنبال  فتهیکه ب هینیمرده ترسو تر از ا دمیهمون اول فهم 

 .کردمیم ینقشم باز

 داشت  یاصفهان یلهجه  کمیبود و  دهیرنگ از روش پر مرده

 اروندم قصد بد.... یمن زنو بچه دارم به خدا اقا انین دیبگ دی.تو رو خدا زنگ بزن رمیتقص یخانوم به خدا من ب -

اروند مثل پتک فرود  لیو بگه  فام سشیرئ لیخواست فام یبود و نم دهیچشماش گرد شد انگار از دهنش پر هوی

که باهامون کرده بودن و  یکار یتالف دیشن حتما با ینم المیخ یگذشته ب زیاومد رو سرم چرا حاال که همه چ

 یجلوم بود ب یاغ شده بود اگه اون عوضت دیبدنم از اعصبان یکردم تا دست از سرم بردارن همه  یم یسرشون خال
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م کن داشیدونستم کجا پ یسوخت  م یکردم  نا خونام و اون قدر کف دستم فرو کرده بودم که م یم زشیر زیشک ر

 چشمام و گرفته بود  یترانه بود خون جلو یتو همون شرکت بابا ادیبه احتمال ز

 داد زدم  کنهیلکه زده رو ماست ما یکرد حرف یم یسمت مرده که سع رفتم

 و بده  تیگوش-

 گرد گفت  یچشما با

 خانوم  یچ یبرا-

 و در اوردم  زود گفت  میتا گوش شهیمعلوم م سیزنگ زدم به پل ی.باشه وقت ید ینم-

 نیازش گرفتم و سوار ماش شویبرداشت  گوش ییایه نوک یو گوش بشیو دست کرد تو ج دیباشه باشه فقط زنگ نزن-

م کرد گذشت یو خبر بده با سر عت از مقابل اون که مدام با التماس صدام م سشیخواستم زنگ بزنه به رئ یشدم نم

و  زبونش ریحرف از ز دنیکش یبودم برا مجبور ینداره ول ینقش چیوسط ه نیراستش دلم براش سوخت معلومه که ا

 حرف بزنم.  یطور نیباهاش ا  شیگرفتن گوش

 ام  یطور نیهستم ا یعصب یزدم معموال وقت یبلند با خودم حرف م بلند

عاشقم . صبر کن دارم برات  یپپه  هی شیمثل ده ساله پ یفکر کرد یعوض ی کهیکنم مرت کاریدونم باهات چ یم-

بودنش بود.  دیبه خاطر پرا نمیکرد ا یداشت پرواز م نیماش گهیروندم د یتا م 110با سرعت  یزار یمن  به پا م یبرا

 هیخبرز یحساب افمیدونستم ق یم  دمییدو بایتقر تشدم و به سمت شرک ادهیپ نیشرکت ترمز زدم و از ماش یجلو

در همم نگاه  ی افهیبه ق نهیکرد    سوار اسانسور شدم و از ا یبا مکس نگاهم م یشد کم یکه هر کس از بقلم رد م

 گفتم  هیرو به همون منش نرویاسانسور حرص خوردم تا از اسانسور اومدم ب ستادنیکردم  تا ا

 اروند کجاست  یاتاق اقا-

 که با حرص گفت  ومدیبه مزاقش خوش ن ادیدر هم نگام کرد انگار رفتارم ز یابرو ها با

  دیدار یقبل وقت

  هینداشه باشه بگو دفتر خراب شدش کدوم گور ایمطب دکتر که وقت داشته باشه  ومدمین  دیببخش-
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 کرد  یگرد نگام م یبا چشما دختره

 نه... ای یگیداد زدم م-

 دختره هم صداش و بلند کرد -

 یو م یکیکه بود  ییتوجه بهش رفتم طرف در ها یمهم دارن  ب یجلسه  هی شونمیچه طرز برخورده ا نیخانوم ا-

  گهید یموند سه تا یترانست م یدونستم مال بابا

 نیدر اول رهیخواست جلوم و بگ یو اتاقش  و متونم برم ت ینم یکرد که بدون وقت قبل یم غیج غیج یه هیمنش-

 و با تلفن صحبت زیپاهاشم انداخته روم  یپسر نشسته رو صندل هی دمیاتاق و بدون توجه به دختره باز کردم که د

رفت تلفن و برداشت و در  هیمنش دمید یدر بعد غتوجه به اون رفتم سرا یب یکنه به نظرم چهرش اشنا بود ول یم

مرده  هیکه داشت با دمیسالو د انیمرد م کیرو هم باز کردم که  یکنه در بعد رونیمنو ب ادیب یکیخواست  کرد 

 من با اخم گفت  دنیزد با د یحرف م گهید

اون  ونیم دنشیرو هم با شتاب باز کردم  و با د یدر بعد یندادم و رفتم سراغ در بعد تیجا چه خبره بازم اهم نیا-

 یگرد نگام م یزدم و وارد اتاق شدم هر چهار نفر با چشما یزدن  لبخند حرص یحرف مسه تا مرد که داشتن باهاش 

 اون زود تر به خودش اومدو با اخم گفت  یکردن ول

 چه خبره؟ -

 گفتم  یمثل خودش با اخم و لحن جد منم

 جام تا بفهمم چه خبره؟  نیاتفاقا منم ا-

 با دوتا مرد قد بلند که فکر کنم نگبان بودن  اومد تو گفت  هیموقع منش همون

  رونیب مشینداز یگوش ندادن االن م دیبهشون گفتم جلسه دار یاروند   هرچ یاقا دیببخش-

 شدن داد زدم  کیاون دوتا نره قول بهم نزد تا

 رم    یمجا ن چیو به اترون اشاره کردم .مشخص نشه ه نیو با ا فمیهوشه کج...ا من تا تکل-

 که تو اتاقش بودن گفت  ییکردن  اترون با اخم رو به اون مردا یبا تعجب نگام م همه
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 گفت  هیکنم و رو به منش یمن بعدا با شما صحبت م-

از  یکیشدو بازومو گرفت و کشون کشون منو برد سمت  کمیشما هم لطف کن و با نگهبانا برو  و نزد یخانوم با قر-

 کردم داد زدم  یکه تقال م یر حالواقع در راهرو د یدرا

 دستم ولم کن  یا ی. ا یولم کن روان-

رد و دستش کرواتشو شول ک هیتر بود با  یاز منم برزخ یحت افشیپرتم کرد تو اتاقو درم پشت سرش بست ق بایتقر

 باز کرد . گفت  راهنشویاول و دوم پ یدکمه 

  یکن یم یچه غاط یمعلوم هست دار چیه-

 حرص گفتم  با

  یواسم به پا گذاشت یتو. واس چ ایکنم  یم یمن چه غلط -

 شدم  کیقدم بهش نزد هی

  شهیم دایسرو کلت پ  یه ی. واس چ یدار یدست از سرم بر نم یواس چ-

 کرد  یترم م یعصب نیخورد به صورتم و ا یشد حرم نفساش م کیقدم بهم نزد هی اونم

 دنبالت باشم  هیدارم  مث ساخواد. چون دوست  یچون دلم م-اترون

 . ینیبیمنو م یهر جا نگاه کن نهیهم شهیبه بعد هم نیا از

 دوست دارم دنبالت باشم  گهیخودم به خودم م یچشما ی.... جلو یتقربا الل شده بودم پسره  یعنی

  هیچ لتیمگه مملکت قانون نداره  اصال دل یکه دنبالم باش یچ یعنی.  یچ یعنی-

 زدو گفت  یلبخند حرص درار اترون

 تیرضا یبرا-

 شد  یگرد تر نم نیاز ا چشمام
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  تیواسه خودت. کدوم رضا یگیم یچ-

 عذاب وجدان داره  ایدن نیمادرمم تو ا ستویدر ارامش ن ایسادست . داداش من در اون دن -اترون-

 کرد   یبا اخم نگام م رهیخ رهیو اونم خ دمیخند یخنده بلند بلند م ریز زدم

 مگه نه  یکن یم یباهام شوخ یدار-

 خندم قطع شدو گفتم  هوی

 احمق خنگ هی ایمهربون عاشق  یدواز ده ساله  یدختر بچه  هی یفرز کرد یمنو چ-

  هیهان بگو بگو شغلم چ یدون یاز من م یچ تو

   یقیموس سیتدر-اترون-

  دمیشغل رس نیبه ا ییبا چه شغال ینگفت ید  نه د  نشد اشتب گفت-

 یهمه  یسالگ زدهیبودم من از س نایا ی.من همه  ریکش. کلفت .اشپز . فروشنده . گارسون. . فال  گ یظرف شور .ط-

بدون مادر بدون پدر بدون  دمیدارم زحمت کش کهیزیخورم هرچ یکه م یزیکه تنمه هرچ یزیبودم واسه هرچ نایا

 خودم بودم  یپارو  شهیمن هم یکه کمک کنن بهم ول ییخواهر و برادر بودن کسا

 ارمیبخشش و به زبون ب یقرن متنفر هستم که نتونم جمله  کیهم اون قدر ازتو و پدرتو مادرتو کل اجدادت تا  حاال

 دییحاال به فکر بخشش افتاد دیو ما رو نا بود کرد دیدینبخش دیدیبخش یم دیاون موقع که با

 دمیقدم  بر نداشته بودم که صداش و شن هیکرد از کنارش رد شدمو درو باز کردم هنوز  یو با اخم نگام م رهیخ

 .  یاجدادم و کمتر از سه ماه ببخش یکنم که همه  یم یکار یازم فرار کن یتون ینم-

  یمنو تو سه ماه پاک کن ینفرت ده ساله  یتون یگن رعدو برق نم یبه من م-

 هیزدم و از اتاق خارج شدم منش یبلند یبا صدا یبرم پوز خند  یم نیفرتتو از بنگهبان اتش ن گنیبه منم م-اترون-

 کرد یچپ چپ نگام م

 زدم و سوار اسانسور شدم .*****                  یاونم پوز خند به
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 شنوه   ینگار االن عمه صدامون و م سیه-

 یرو به هد اعال رسونده ول ییپسر پرو نیا  ینگفت یزیموضوع بهم چ نیچه طور ساکت باشم چرا راجب به ا -نگار-

 پشمیشده ت کلیبلند بود االن موهاش کوتاهه ه یواقعا چهرش فرق کرده اون موقع ها الغرو دراز و  خوشگل با موها

واد خ یدلم نم یتختش کمه حت هیپسر  نیا نمیب یمکنم  یهرچه قدر فکر م ینشناختمش ول نیهم یفرق کرده برا

 ادیزدم تو گوشش تا حالش جا ب یم یکیم من جات بودم راجب بهش فکر کن

  دیزن یحرف م یراجب به ک دیبه منم بگ شهیم -ترانه-

بهت همه   یریو نگار فاصله نگ ایازمنو سام و س یتیشرا چیکه در ه یداد یهر وقت  قول خون ستین یمهم زیچ-

 تکون داد و گفت  یگم متفکر سر یم زویچ

 یمنو نگار سر دیبهم فرصت بد کمی دیفقط سامان رو مخه که با هیهم پسر خوب ایباشه من با شما ها که جورم س-

 هفتست  و شما ها هم همه نیهم یگفت سالگرد ازدواج مامانم  و بابام پنجشنبه  اقیبا اشت هویکه ترانه  میتکون داد

 زیوپراس یخوام برا یبالماسکه بوده م یمهمون کیبابام تو  اب ییمامانم اشنا یاتفاق زندگ نیتازه چون بهتر نیدعوت

 رو بالماسکه برگذار کنم  یشدنش مهمون

 نرفتم  یمهمون گهیکه د هیسالو خورده ا کیحدودا  یدون یم امینتونم ب دیمن شا یول-

تازه اگه تو  ستیها ن یاز اون جور مهمون یان ول یمذکرو مونث قاط شیدرسته مهمون یکن یتو غلط م -ترانه-

 بهم نگاه کردو گفت  یطونیتونم خوب اجرا کنم تازه بعد با نگاه ش ینم رمیگ یاسترس م ینباش

  یدهن واسه مامانم بخون هی دیدونم صدات چه قدر قشنگه  تازه با ینم یفکر کرد-

 من بهش گفتم  گهیراست م -نگار-

 رو تختو پرت کردم سمتش و گفتم  بالشت

 یلو یزن یم یچه طور نمیتا بب امیب دیباشه شا شیدوم نیاهنگ خوندم که ا تیجمع یجلو یکمن  یجا کرد یتو ب-

 خوندن  یمعذرت خوندن ب

  دید میترانه با حرص گفت خواه-
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 برو بابا.-

 لباس ندارم  یچیمن ه الیخ یحاال ب- نگار

 خوب منم ندارم -

تصادف بد داشتم قبلشم که  دو ساله به خاطر سرطان  هی شیکه سه ماه پ دیدون یم دمیمن خودمم هنوز نخر-ترانه

از  یحاال هم که مامان خدارو شکر خوب شده برا مینباش یبد بود که به فکر لباس و مهمون تمونیمامان اون قدر وضع

 جشنو برگذار کنم   نیخوام ا یها م یبردن تموم اون ناراحت نیب

   ادین رمونیگ چون ممکنه  میامروز بر دیامروز سه شنبست پس با-

  هیامروز عال نیاشیاره حق با  -نگار-

ها که لباس تنتونه من برم اماده شم هر دو سر تکون دادن فندق و و گذاشتم تو بقل ترانه و در کمدم و بازکردم  شما

 سوخته تن کردم یشلوار چرم تنگ قهوه ا کیبرام اورده بودو  با  یکه سامان از دب یشکالت یپالتو کی

 یمسخره باز یو هم سر کردم اون دوتا هم ه میقهوه ا یبا اتو مو لخت لخت کردم و باز گذاشتم و  شال نخود موهامو

 گفتن  یاوردن م یدر م

 .  یخوبه بابا خوشگل شد-

 ادم باش دلشون و نشکن کمی  یکش یچه قدر پسر م-

 کنه یبه ما نگاه نم یچکیه میایما با تو نم-

  دنیخند یم یچرت و پرت خودشون ه یجا بود به حرفا نیا جالب

 نیاول دیشا یعنیزد تو زوق  یبد م یلیبرنزه کردم که رنگ چشمام خ کمیو پوستمو  دمیکش فیخط چشم ظر کی

 ...هیچشمام چ هیرنگ اصل دمیوقت نفهم چیقرار داشت چشمام بود  ه دیدر معرض د کلمیکه تو کل ه یزیچ

 ی رهیت یلیخ هیاب ای یاب یگاه یتوس یخورد گاه یم یبه نقره ا یداشت  که گاه یو مشک یو اب یخاکستر توش

و  هیچون موقع عمل چشمام دکترم بهم گفت رنگ چشمام اب  هیگفت اب شهیمواقع م شتریب یول  یبه سورمه ا لیما
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ان  ییبایگم ز یسر  حرفم هستم وو م نوزم!ه هیخاکستر یکن یداره و فکر م دید یداره خطا یمشک یچون رگه ها

 گن.........  یهمه بهم م یندارم ول یچنان

  یجذاب شد یلیخ نیاشی یوا -ترانه-

 و گفتم  دمیخند زیر

 یمرس-

 برق لب ماتم زدمو کارمو به اتمام رسوندم  کی

  میبر دیخب کار من تموم شد اگه حاضر-

 از اتاق خارج شدن  یحرف چیهم بدون ه اونا

 مگه  یاریفندق و نم نیاشی-نگار-

 عمه باشه  شینه پ-

 من باشه  شیپ یک -عمه

 کرد  یم یسمت عمه که تو دستش مالقه بود و داشت اشپز برگشتم

 نیزارمش حاال که شما ا یخونه تنها م شهیکنه من هم ینم تیاذ دیباور کن یمراقب فندق باش دیشما با یعمه جون-

 مراقبش باش  ییجا

  دیکجا همتون خوشگل کرد یباشه ول-عمه-

خواد دل و  یم زتیعز یبرادر زاده  میمنو ترانه که خوشگل نکرد دیبند یچرا جمع م دیا..مامان دروغ نگ -رنگا-

 ببره  نید

 زد پشت دستش و گفت  عمه

 کجا  دیحرف نزن نگفت یجور نیدختر چند بار بگم ا-
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 میریم میحاال هم دار دیشما دعوت یخاله جون راستش پنجشنبه سال گرد ازدواج بابا و مامان منه همه  -ترانه-

  میلباس بخر

خدا پشتو پناهتون بعد اومد روبه رومونو شروع کرد به دعا خوندنو فوت کردن رو ما  دیبر شاالیا یبه سالمت-عمه-

 یکردم ذهنم و منحرف کنم بعد از کل یسع یمامان بغض تو گلوم نشست ول یاور ادیخو...با  یبازم از همون ورد ها م

  میو راه افتاد میشد نیبالخره سوارماش  میقول دادن به عمه که مراقب خودمون

 گفت  یخلسه پخش شد که نگار طوالن دیجد اهنگ

 جووووووووووووووووون خلسه-

 بعد از   اهنگ خلسه  یعاشق نینگار عاشق خلسه بودو ا کال

 من  شروع شد گل

 نگار که با اب و یگوش به حرفا هیدونستم کدوم مارمولک یکرد و خوب م یم بمونیکه تعق یسیتوجه به جنس یب

 دادم   زدیحرف م ایتاب از س

* 

  میرفت یگرفت هر سه کنار هم راه م یچشمم و نم یچیگذشت ه یم دیبه مرکز خر دنمونیاز رس یا قهیدق چند

 چه طوره  نیا نیاشی -نگار

 شهیکه از پشت ش ییانداختم و و از اون جا یکه نگار بهم نشونش داده بود نگاه یکوتاه قرمز رنگ یلباس دکلته  به

 و گفتم   دمیهم به داخل کش یسرک هیشد  یم دهیمغازه کامل داخل د ی

 خوبه قشنگه  -

 اندازت داره  مینیبپوشش بب میپس بر -نگار

 گرد برگشتم سمتش و گفتم  یچشما با

 رو تنم کنم  یلباس نیمچمن ه یواقعا با کدوم عقلت فکر کرد-
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 خوبه  یتوکه گفت -ترانه

 گهیراست م -نگار-

نه  هیاب ای یطوس یکه بپوشم سورمه ا یلباس نیروشن تر تشیمن نها یگیترانه م ایخودت  یمن فکر کردم برا یول -

 وبه راهم ادامه دادم  یرنگ نیهمچ

 باال بود  متشیاز همه مهم تر ق ایخواستم نبود و یکه م یمدل ایکوتاه  ایرنگشون بد بود  ایلباس ها  هیهم

 چه قشنگه  نیا یوا -ترانه-

 بود  نیتریپشت و نکنیلباس منتخب ترانه نگاه کردم تن ما به

از شونه هات معلوم بود و جلوش  یکیداد و  یروشو پوشش م یمخمل فیظر یبلند که تور و پارچه  ییلباس طال هی

 کوتاه تر از پشتش بود واقعا قشنگ بود 

 تو  میبر دیاینازه ب یلیخ یوا -نگار

  میسه وارد مغازه شد هر

 دختر بودن  هیپسر و  هیمغازه   تو

   میخواست یرو م هییهمون طال نتونیتریلباس پشت و نیا دیببخش -ترانه-

 ناز گفت داشت با  شیخروار ارا هیکه  دختره

 فکر نکنم اندازه باشه  یول ارمیاالن م -

افتاد  یداشت م یزیکه از زور ه ییاونم با اکراه ازمون دور شد پسره با چشما میخر ینم تشینها دیاریحاال شما ب -

 کرد  یپاش ما رو اسکن م یجلو

  شیبهش اخم کردم که سرش و کرد تو گوش یجور

 فین کم میشده بود یتو اتاق پرو منو نگار مثل جالباس دیبالباس برگشت و لباس و به ترانه داد ترانه هم پر دختره

 ترانه و پالتوشو تو دست داشتم و نگارم شالو شلوار شو 



 نبود یکیبود  یکی

 
102 

 

 ستیفقط مربوط به لباس ن تمیحساس نیکه ندونه ترانه حساسه و ا هیک یداشت ول یکه اتاق پرو جالباس نیا با

  هیهمه چمربوط 

 ننشیدختره نب زویه یکه اون پسره  ستادیوا یجور هیاروم در اتاق پرو باز کرد و  ترانه

 بودمش  دهیقدر خوشگل ند نیاون ساخته شده بود تا حاال ا یخوشگل شده بود لباس انگار برا واقعا

 بخر  نویهم یترانه چه قدر ناز شد یوا-نگار -

  هیاره عال-

  ستشیباز ن ادیکه ز ستینبد  دیگیراست م -ترانه-

 نه بابا خوبه -نگار-

 دختره گفت  رونیو اونم اومد ب میبهش داد یکی یکی لباساشو

 اندازشون بود؟  شدیچ-

 بله  -نگار -

 چه قدره  متشیق -ترانه-

 و  هشتاد تومن  ستیدو -

  ادیچه قدر ز-

 حداقل  دیبد فیتخف کمیاره  -نگار-

 مقطوع  متشمیجنس ترکه ق نیا یمعذرت ول -دختر

 گن  یفرو شنده ها م یکه همه  یزیچ هه

 دییخب بفرما لهیخ -ترانه-
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کردو کارتشو در اوردو بعد از گفتن رمزش  و پرداخت پول برداشتن پاکت لباس از مغازه خارج  فشیتو ک ودست

 پسررو به زور تحمل کردم  فینگاه کث هینیاخر سنگ یو تا لحظه  میشد

 دست نگار بود دیخر پاکت

  هیچ گهید نیا - نگار

 کنه  یرنگ نگاه م دیسف یشل شده و داره به کاغذ ششین دمیسمتش  که  د برگشتم

  هیچ یچ -ترانه -

 رنگ کوچولو نوشته  دیتو کاغذ سف دمیجلوش که د رفتم

  هی......بهرام *واسه چشم اب09368

  دیخند یم زیرفت تو هم  ترانه هم ر اخمام

 سر بلند کردو گفت  نگار

 خوره  یم یگفته بدبخت چشمات االن به اب راست

 ببند بابا   -

 یزنگ یبهش م یحاال ک -نگار -

 نگار خفه شو تا نزدمت -

   زیه یپسره با اون چشما ی افهیق  ادیبا  شیخیس خیس یخوشگل بود مخصوصا با اون موها یلیییخ یول-ترانه-

 اعصابم خورد شد 

 هیگوشمال هیروبه رو من برم  دیمر کز خر دیر یمغازه نداره تا شما م هگیفروشگاه تموم شد د نیا گهیخوب د -

  امیرو ب اروی نیبدم ا یحساب

 شو  الشیخیاصال ب میایبزار ما هم ب یشد وونهید -ترانه-

  الیخ یاره بابا ب -نگار -
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 هیاون مواقع که االن از دیدون یم ادیب رتیگ نیفکر نکنم بهتر از ا یبگه لباستو پس بد رهیترسم بحث باال بگ ینه م-

  دیریجلوم و بگ دیتون یکه سگم و نم

 ولش کن. -ترانه-

 گفت  دیکش یم رونیکه دست ترانه رو به سمت ب ینگار در حال-

  ریجور مواقع فقط ازش فاصله بگ نیتو ا یشناسینم رویپا چه گ نیتو ا یخیب-

 وارد مغازه شدم که خشکم زد  تیدر هم به سمت مغازشون به راه افتادم  با اعصبان یدور شدن و منم با اخما ازم

  یعوض ی کهیمرت یبهش شماره داد یتو غلط کرد -

 ..ینداشتم واسه امر خ یب ب ب ه خدا منظور -پسر-

 لکیه گرد به اترون که سه برابرش یو با چشما بایکرد الل شد تقر نشیکه تو گوشش خورد و پهن زم یلیس با

 شد  رهیداشت خ

 کرد چشمام و با حرص بستم  یم بمیتعق دیکه تا مرکز خر ینیماش یاور ادی... با کایجا چ نیا اون

  ؟یکن یکار م یچ یدار -

 اخم برگشت سمتم با

 

 بلند گفتم   یصدا وبا

 و شیزنیچرا م -

و من متا سفانه با تمام  دیکش یشدن دستم از جانب اون قطع شد با خشونت دستم و م دهیحرفم با کش ی ادامه

 جذابه  حرص تیاعصبان نیدر ح  دیو کت سف یشلوار زغال سنگ ویخاکستر شرتیکه با اون ت نیاز ا  تمیاعصبان

 خوردم 

 محکم از دستش  خارج کردم و داد زدم  دستمو
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  یبرات بگم تا  بفهم یسینگلیبه ا دیدست از سرم بردار با-

 کردن  یدن با تعجب بهمون نگاه مش یکه از بقلمون رد م ییاونا

 دنبالتم  هیمثل سا  یاز من خالص ش یتون یبهت گفته بودم که نم -اترون

 زدم و گفتم  یخند پوز

حس کردم از ده سال  میزندگ یلحظه ها یکه وجودشو تو همه  یکس یبود هیمن سا یواسه  شهیاره خب تو هم -

 یو از کنار اون که با اخم نگام م دینخواهم د دمتویوقت تو نور ند چیه یبود کیتار شهیاالن  هم نیتا به هم شیپ

 دیو به  مرکز خر رونیاومدم ب دیاز مرکز خر رمتپش قلب دا نمشیب یم یبعد ده سال هنوزم وقت یکرد گذشتم لعنت

داخل ان  یکدوم گور نایشدم  پس ا دیرد شدم وارد مرکز خر ابونیکردم و از خ یشدم  پوف عصب رهیروبه رو خ

شده  رهیخ یا روزهیلباس ف کیکه به  یمغازه در حال هیکنم در اخر داخل  داشونیتا پ دمیکش یمغازه ها سرک م

  مکرد داشونیبودن پ

 نگار و ترانه به سمتم برگشتن و نگار گفت  دیدیپسند یزیچ-

 کرد  یبه ما نگاه م یفروشنده با کنجکاو یداد شیشد گوش مال یچ-

  یدفنش کرد ای میبد هیالزمه د گهیراست م -ترانه-

 حالشو گرفته بود  یکیکدوم قبل از من  چیه-

 با تعجب گفتن  هردو

 ؟یک-

 اترون اروند -

 با بهت گفت  نگار

 امکان نداره اخه چرا؟ -

  هیاترون ک -ترانه-
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  یخبر یمن ب یمنه و تو هم از گذشته  یاز گذشته  یترانه اترون جزو-

 بدونن  یزیچ دیدو قلو ها نبا یدم ول یم حیبه نگار گفتم برات توض رو

که هنوز مشکلم با سام  یدون یبهم بگو م ویدادم همه چ یباشه  هر وقت قسم خون رمیم یم یدارم از فوزول -ترانه

 حل نشده سر تکون دادم

باس که به ل یتکون دادم و در حال یسر  یکن فیخونه تا تو برام تعر میبرگرد یک یاز فوزول رمیم یدارم م یوا -نگار

 کردم گفتم  ینگاه م یا روزهیف

 نگار. یدیپسند یزیشد چ یچ-

قرارم  رینبود که تهت تاث یجالب زیدور مغازه رو نگاه کردم چ هیبود   کیکوچ یلباسرو ول نینه تنم کردم ا -نگار-

  رونیب میبده  از مغازه اومد

 یاسیپشتش بود  و به رنگ  یبلند که جلوش کوتاه تر از دنباله  راهنیپ هینگار  یساعت دور زدن  برا کی بعد

 زیناز بودو هنوز لباس من مونده بود پاهام درد گرفته بودو اونا هم چون خسته بودن هر چ یلیلباسش خ میدیخر

 و بخر  نیچه قدر نازه هم یگفتن وا یم دنید یو که م یمزخرف

ود ب یمشک راهنیپ هیناز بود  یلیخ یلیفوق العاده خشکم زد خ راهنیپ کی دنیهام و دادم پشت گوشم که با د مو

شگل واقعا خو یلباس عروس نبود ول هیکرد البته به بزرگ یپف م یمث لباس عروس بود تا کمر تنگ و بعدش حساب

باس نگاه لبخندبه لو با  ستادنیترانه هم با توقف من ا رونازک قرمزم توش به کار رفته بود  نگا یبود دکلته بود و نوارا

 زن مسن داخل بود  که فکر کنم فروشنده بود  کیکردن تند وارد مغازه شدم 

  دیسالم بفرما -زن

 خواستم  یرو م نهیتریکه پشت و یمشک راهنیاون پ-

 چه قدره  متشیق -ترانه-

 و به من اشاره کرد  نیشو دار زهیسا -نگار-

 و نود تومنه   ستیدو متشمیق میو دار زشونیبله سا -زن-
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 کرد گفت  یدرشتشو درشت تر م یکه چشما ینگار در حال-

 چه قدر گرون  -

خوشم اومد بخرمش  راهنهیبودم و حاضر بودم اگه از پ دهینخر یشد که لباس مجلس یم یدو سال یکیمن حدود  یول

 راهنیپ دنیلباسام و پوش خالصه لباسو از فروشنده گرفتم و رفتم تو اتاق پرو بعد در اوردن یمتیحاال به هر ق

 دایبزرگ بود  یکاف یاتاق پروش به اندازه  کردماز دست اترون رو هم فراموش  تمیذوق مرگ شدم و اعصبان یحساب

کرده بود   جادیا ییبایبود تضاد ز دیلباس با پوستم که سف یافتادم تازه رنگ مشک لمایها تو ف یلباس پرنسس نیا

با  میاومد و بچه که بود یخوشش م یهم از لباس پرنسس میشی ادمهیم دوخته بودنش تنم بودو انگار تو تن پیک پیک

 یبه در اتاق خورد و بعد کله  یتقه ا دمیپر از غم کش یاه میکرد یلباسا درست م نیخودمون از ا یدامن و چادر برا

لباسو در اوردمو با هزار تا  فیتعر یزدن بعد از کل یهم زمان سوت دنمینگارو ترانه مثل دزدا معلوم شد دوتا شون با د

 چیسه تا نقاب هم رنگ لباسامون و خوردن ساندو دیخرو در اخرم بعد از  میگرفتن حساب کرد فیمکافاتو تخف

 نگار گفتم . یامروزو برا یهم اون جا بودن و منم تو اتاقم ماجرا ایخونه و سامو س میبرگشت

         ******** 

برعکس تو دوست داشت موهام و  زدادیوقت رنگشون نکن  چیه یگفت یم یدوست داشت یلیرنگ موهام و خ ادتهی-

 ی. دودیتونیز یدود یفندق یبلوط یشراب ینسکافه ا یچند سال مو هام و همه رنگ کردم قهوه ا نیرنگ کنم  تو ا

و  مدیعقب کش یموهام قشنگه شالمو کم گتنگ شده بود  به نظرت االن رن شیخالصه که دلم واسه رنگ اصل  یاب

 دلم برات تنگ شده گال رو  یچاغ یگنده و جوش کم دارم الببته با کم نکیع هیفرشون کردم فقط  مایگفتم مث قد

 دادم  یکردم و به حرف زدنم ادامه م یقبر پر پر م یرو

کنه  یم تیاذ یرو ه چارهیب ی ایس یدونه از االن جوابش بله هستش ول ینگار که م رنیهم با هم در گ ایو س نگار

 نشیکنم اترون تو ماش یاالن که دارم باهات صحبت م یخوشه  هنوزم با ترانه لجه  خواهر یهم که الک یسام

 یبابا هم صحبت کردم  دست رو زدادویبا  الیخ ینداره ب یکنه به نظرت کار و زندگ ینشسته و مثل جغد نگام م

 و گفتم  دمیرو قبر کش یگال

 زدم و گفتم  یلبخند دنیو سام خر ایگال رو هم حتما س نیجا بودن ا نیطور که معلومه نگارو عمه ا نیقبل من ا -
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از جا بلند شدم و به   دمیو بوس میشیاسم  یقبر خم شدم و رو یبرم  و رو دیبا گهیهمه رو از طرف من ببوس د-

وار کرد و بعد س یداده بود و نگام م هیتک نشیقدم برداشتم اول با اخم به اترون نگاه کردم که به ماش نمیطرف ماش

 . یتو هم رفت. لعنت یجذابه ا خمام با شدت بشتر طیکه در هر شرا نیشدم با فکر به ا نیماش

****** 

بودم و موهام و ازاد گذاشته بودم  چوندهیو دورم پ دمیسف یحوله  رونیگرفتم و اومدم ب یا قهیدق ستیدوش ب هی

اواخر سرم  نیزد توش ا رجهیش بایزدم و غذاش و جلوش گذاشتم که اونم تقر یلبخند خورد یوول م نیفندق رو زم

 دهازیبه فندق مخصوصا امروز که ساعت نه تا   دنیکنم چه برسه   رس یشلوغ بود و وقت خاروندن سرمم نم یحساب

 هیاز شاگردام بودم بعدشم که اموزشگاه بودم البته  گهید یکی شیهم پ کیتا  ازدهیداشتم و از  یکالس خصوص کی

اهنگ اروم و  هی میو با گوش ختمیقهوه ر وانیل کیتموم توانم و گرفت  هیاخر نیزدم که ا مارستانیهم به ت یسر

کردم وارد اتاقم شدم و سشوار و به برق زدم  شروع به  یلب با خودم  زمزمه م ریطور که ز نیو هم مگذاشت تیال

پوستم داشت مخصوصا که ته مو هام و  یدیبا سف یموهام تضاد جالب یاهیردن موهام کردم به نظرم سخشک ک

 یادیبود و وقت ز شیباحال شده بود ساعت ش یلیزده بودم که خ یگریج یموهام و گچ مو یاز جلو  یوقسمت

کردم که رنگش بد  اهیس یچشممو هم حساب ریز دمیکش یخط چشم مشک هیراحت  الیداشتم تا هشت پس با خ

زدم و پشت چشمامو هم  یکل ملمیکردم که جالب شد ر دیسف دیداخل چشمام و با مداد سف یجور تو چشم بود کم

کردم خخخخخخ  یزیرنگام عیما یگریبابرق لب ج ممقرمز کردم لبا یگریهم ج کممیزدم و  یمشک ی هیسا یکم

خشک  بایبود موهامو که حاال تقر میو ن شیاعت تازه شکردم و کارم و به اتمام رسوندم س یمرگ.گونه هامم اجر

از کمد  راهنمویباحال بود پ یکل شمیجور نیمدلش هم ختمیمو حالت دهنده زدم و ازاد دورم ر خی یشده بود کم

 یمیهم داشت که تا ن ییدسکشا هیاروم لباسو تنم کردم  و بنداشو بستم   دمیکش رونیکاورش ب زو ا دمیکش رونیب

 یبوتا میدست کش رو هم بستم ن یراحت تر بودم بندا یطور نیشد ا یم دهیداد و انگشتات د یاز دستو پوشش م

نم و ک ینم فیاز خودم تعر یلیهم پام کردم بعد انداختن گوشواره و پابند به خودم نگاه کردم کال خ مویمخمل مشک

ر قد نیوقت ا چیبودم تا حاال ه یبار واقعا از خودم راض نیتو دل برو ام اما ا ایگن جذابم  یم شهیکه هم گراننید نیا

ام از پاه یخوب بودم فقط کم یگرفتو از نظر حجاب یبازم و در بر م ی قهیبودم موهام کل شونه ها و  دهیبه خودم نرس

 .گهیشبه د هیشدم  الشیخ یب کهشد  یم دهید

و فندق  مفیو هم سر کردم بعد دوش گرفتو ادکلن زدن و برداشتن ک میو شال مشک دمیو پوش ممیبلندو توس  یپالتو

روز از خونه  هیچه قدر برف اومده  یعمه به راه افتادم  وا یشدم و به سمت خونه  نمیاز خونه خارج شدم سوار ماش
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و با  مخونشون پارک کرد یجلو نویماش قهیدق ستیب ودشده بعد حد دیهمه جا سف یچه طور نیها بب ومدمین رونیب

 نبود بلند گفتم سالم  نشونیهم اون جا بودن حواسم به ماش ایدرو باز کردم سام و س دمیکل

دادن برگشتن سمتم هر  یهم که داشتن عمه رو قلقلک م ایترانه که در حال شال سر کردن بود برگشتو سام و س که

 جواب نداد یمنتظر شدم کس یچ

 شده  یزیچ -

 با بهت گفت  نگار

 تو  یشد یزیتف تو زاتت عجب چ-

 هم با لبخند گفت  ایو س  

 میشیراحت م یکیبه  متینداز یخدا رو شکر امشب م -

ا کنم عمه ب ینم یکار نی؟.من که همچ میقالبش کن دیخوشگله با میببند گاله رو حاال که تازه کشف کرد -سام

 تم کرد تو صور یخوندو فوت م یلب م ریز ییزایچ هیتند تند  جانیه

 مادر  یدختر چه قدر خوشگل شد یچشم نخور یاال ه -

  دیشد گریج یشما ها چ یوا ستیهدم ن نیدر ا گهینه د -من-

 و سام جذاب شده بودن  ایس واقعا

 دیفمارک س شرتیت هیبا  دویسف نیروشن تنش بود و شلوار ج یکت تک بادمجون کی ویهمه چ ریکه زده بود ز ایس

بود مو هاشون و دوتاشون  یفقط کت تکش اب ایسامم درست مث س دیاسپرت سف یبا کفشا شدیم دهیکه گردنش د

 باحال شده بودن  یلیخ ییباال داده بودن خدا

 ریز راهنشیشده  بود هر چند پ یمن اونم عال یها با تعجب به نگارنگاه کردم خدا ینکن فیوقت از من تعر هی-

 شد ینم دهیبلندش د یمانتو

 پسر کش... یشد یز منم بهتر شدگم شو تو که ا-

 گفتم    ادیبه نگارو من خفه شدم و رو به عمه که از اول گفته بود نم ایو پر اخم س رهینگاه خ دنید با
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 عمه جون فندق دست شما امانت  -

کردن و باز کردن در نوشابه   فیور زدن و از هم تعر یهم با لبخند اومد سمتم و فندق و ازم گرفت خالصه بعد کل عمه

بود و بعدش هم خونه  یدوست داشتن یباغ کوچولو هیخوشگل ترانشون اولش که  یالیبه و میدیسام رس نیبا ماش

روبه  کیش یکامال اروم و افراد ییبا فضا دمکر یکه فکر م یزیبر عکس چ میوارد که شد کشونیمدرن و ش ی

که  میده هنوز به طور کامل وارد نشده بود یازارت م یکیم اور و تارسر سا یکه صدا ییها یروشدم بر عکس پارت

 خوام  یبه سمتمون اومد و گفت معذرت م یکت و شلوار یمرد

  دیندار یو حق برداشتن اونو تا اخر مهمون دینقاب بزن دیاما قانونه با -

مث سام و به  یکیهم  ایبه صورتش زد س دویسف ینقاب ساده  هیو دست کرد تو کتش و  میما نقاب دار -سام-

 هیکه تا  مویصورتش زد نقاب من دست نگار بود بر گشتم سمتش که نقابمو بهم داد و مال خودشو زد نقاب مشک

بود که با رنگ لبام و رنگ ته  یگریج یگل رز کوچول هیو به صورتم  زدم سمت چپ نقاب  ومدیچشمام م ریانگشت ز

به طرفمون برگشتن حق داشتن خب منو نگار مث  یتعداد  میود خالصه که وارد شدموهامو الک ناخونام ست ب

پخش  یتیال یقیکپ هم پشت ما موس یهم مث شاهزاده ها ایو سام و س میرفت یاشراف زاده ها جلو جلو راه م

ا رنگ بو رنگا کیقشنگ و ش یشد لباسا یم دهید یمهمون نیتو ا یهر سن ازبودن  دنیدر حال رقص یو بعض شدیم

با  ومدیکه به سمتمون م دمیباز بوداز دور ترانه رو د یلیخ یلیاز دخترا هم لباساشون خ یقشنگ البته بعض ینقابا

 لبخنداز رنگ موهاشو لباس و البته چشاش شناختمش با  یشناختش سخت بود ول ییبا اون نقاب طال نکهیا

 اومدطرفمو بلند گفت 

 شون؟  یدیگردم شما خوشگال ند یمن دنبال دو تا دختر و دو تا پسر زشت م دیسالم ببخش-

 برو گم شو بابا  -

  یچه ناز شد یوا -نگار-

مون چون سام به  ییگم سه تا یم میدیمون خند ییسالم سه تا یراست دیبچه ها چه قدر خوشگل شد یوا -ترانه -

 اخم کرده  دمیبودو از حالت چشاش فهم رهیترانه خ

 پشت لباسش یو ل شدیم دهیو پاهاشم جلوش تا زانو د شدیم دهیشونش که کامل د کیطناز شده بود  یلیخ ترانه

 چه برسه به پسرا!  دیدنباله دار بود من که دختر بودم دلم لرز
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 پس کو مامانت ؟. -

ا ب یرفت خدمتکار یو به سمت ارمشیشده بود االن م یچه شکل افشیق دید تویجمع یوقت یدون ینم یوا -ترانه

 وانیل هیهم هر کدوم  ایاب پرتقال برداشتم نگارو سام و س وانیل هی ینیاز کنارمون گذشت  که از تو س ینیس

 اشنا شده بودم  برداشتن که ترانه با پدر و مادرش به سمتمون اومد با پدرش که قبال

 گفت  دیرس یمخوشگل  که موهاش تا گوشش  یول زهیم زهیر دویسف یترانه رو به زن -

 کی ستینگار ن یبرادر خونده  شونیکیدوتا پسر دو قلو هم برادر خونده هاشونن البته  نیدوستامن ا نایمامان ا-

 کرد   یبا خنده به نگار نگاه م ایس یالبته نگار که قرمز شد ول میدیخند زیترانه ر طونیاز لحن ش شهیم گشید زیچ

 هستن  امکیهم که نگارو سامان و س هیبق ییکه اشنا نیاشیکه پدر مه بابا جون با  شونمیا -

 و خوب داره  پیخوشبختم خوش حالم که ترانه چند تا دوست خوشگلو خوشت تونییاز اشنا -ترانه مادر

 کرد گفت  یکه دستشو دور کمر همسرش حلقه م یترانه در حال پدر

 خوش بختم  تونییمنم با همسرم موافقم از اشنا-

مشغول خوردن اب پرتقالم بودم که  میگفت کیو سالگرد از دواجشون و تبر مویکرد یخوش بخت هم هممون ازهار ما

 گفت  ییاشنا یروبه رومه با صدا یو نقاب مشک یپسر با کت و شلوار سرمه ا هی دمید

 اخه رنگ موهات عوض شده  گهید یخانوم  خودت نیاشیبه به -

 بله خودمم شما؟ -

  تیزشگاه هم دانشگاهامو ریمن فرهادم مد ینشناخت-

ش لبامو گاز گرفتم که نگاه دمیبار ازش شن نیکه  تو دفترش اخر یجمله ا هیاور ادینشناختم با دیسالم ببخش یوا-

 لبام شد زود  لبام و ول کردم و دو باره لبخند زدم  ی رهیخ

  بایز یبانو نید یافتخار رقص و بهم م -فرهاد
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 یلیخواست با اون برقصم دستشو به سمتم دراز کرده بودو خ یهم دلم نم یاز طرف یخواست برقصم ول یم دلم

به  میشروع کرد میکردم  اروم بلند شدم و دستامو تو دستاش گذاشتم اروم و مال یزشت بود اگه خواستشو رد م

  دنیرقص

  یدار یخاص یچشما یدونست یم-

کم رو دادم بهش چه قدر پرو شد ش دستاش رو  هی بابا یبهش نگاه نکنم  ا ادیکردم ز یو سع نییانداختم پا سرمو

اهنگ  صبر کردم برقا خاموش شد و ازش فاصله گرفتمو اونم به زور  یتا تموم یکرد با بدبخت یم تمیکمرم اذ

 دستاشو از دور کمرم برداشت 

م رفت میاز اتاقا که لباسا مون و اون جا عوض کرده بود یکیخستم با اجازه ازش فاصله گرفتم و به سمت  کمیمن -

 یشم که دست نیکردو کم مونده بود پخش زم ریگ یزیکه پاهام به چ رونیبودم ب ومدهیرقص ن ستیهنوز کامل از پ

 نگاه که منو گرفته بود یهم دور کمرم حلقه شد از ترس لبام و با شدت گازگرفتم با بهت به فرد یبازوم و گرفتو دست

 داد گفت  یتکون م تمیکه اروم منو با ر یکردن در حال یچند نفر برگشته بودن نگام م هیکردم 

 کنن  یدارن بهمون نگاه م نیزم یفتیاروم برقص تا نفهمن که کم مونده بود ب-

 هادکلنش اشنا بود داغ کرد یکه گرفته بودم بو یپسر یانداختم و دستام و گذاشتم رو شونه ها یاطراف نگاه به

 نیکردم که فرار نکنم اه چرا ا یبودم به زور داشتم خودمو کنترل م کیبهش نزد یادیبودم و تپش قلب داشتم ز

 هگیکنم که چرا برعکس مواقع د یتعجب م نیشد از ا یم دهید یکیتار یسبزش تو  یشدم فقط برق چشما یطور

 ندارم  یاحساس بد

 ولش کن -

 دندونام ازاد کردم  که نگاهش ریکنه با استرس لبامو از ز یداره به لبام نگاه م رهیخ دمیتعجب سر بلند کردم که د با

 یداشت فشارم م نیشد خود لباسم تنگ بود حاال هم که ا شتریشد  و فشار دستاش دور کمرم  ب رهیتو چشمام خ

 داد اروم گفتم 

 ورم هوا بخ کمی دیبا یولم کن شهیم یکیتونم نفس بکشم  مخصوصا تو تار یمن نم-

  میرو باز کردو دوتامون وارد اتاق شد یکشوند در یدستام و گرفت و به طرف یاز مکس بعد
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 یداشتم نفس کم م یو گفتم وا دمیکش یقیپشت سرش بستو پنجره رو باز کرد رفتم طرف پنجره و نفس عم درو

 اوردم 

  فتمیبا یسمتشو گفتم ممنون که نزاشت برگشتم

 ره؟یگ یم یکیچرا نفست تو تار-

 و گفتم  دمیکش یقینفس عم-

قدر از فکر  نیمنتظرمه ا یمدرسه گفتن مامانم اومده دنبالم و تو انبار یکه بودم چند تا از بچه ها ییاول راهنما-

 هیترسناک بود گر کویاونا هم درو بستن اون تو هم تار یمادرم خوش حال بودم که بدون فکر رفتم تو انبار دنید

 درو بازنکردن یداد کردم ول غویکردم التماس کردم ج

 ...یمادرت خوش حال باش دنیاز د دیچرا با-

 نبود    شمیچون مادرم پ-

 

 

 گفت  یگرفته ا یصدا با

  

  

زد من موندم من چرا داشتم باهاش  یگرفت و انگار به زور حرف م یم شتریب ی؟صداش ه یکن یم یبا مامانت   زندگ 

  شناختیشناخت تازه اگرم م یچون نقاب داشتم و اون منو نم دیکردم شا یمبرمال  مویزندگ یزدم و رازا یحرف م

 . ستیمهم ن گهیمن د یبرا

رو بود د یدستاش مشت شده بود و نگاهش به گوشه ا گهیبهتره راجب بهش حرف نزنم بهتره برم د الشیخ ی. ب     -

 یزد نگاه م یحرف م الشونیاز فام یکیبچه ها سام با اخم به ترانه که داشت با  شیرفتم پ رونیباز کردم و رفتم ب
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 دهیکش یبه نگار شدم ماجرا به عشق و عاشق ایس رهیخ یکه متوجه نگاه ها یبار نیکرد تعجب کردم چون اخر

 شد.!..

 مست شدن من یکرد برا یمستم نم یگرمم شه ول یباعث شد کم نیا دمیبرداشتم و سر کش یسکیو السیگ کی

  کرد گرفتم ینگار نگاهم و از سام که داشت با ترانه بحث م هیعصب یخوردم  با صدا یهفتا م شیش دیبا تشینها

نگار  با اخم  دمیگوجه سبز با تعجب برگشتم که د یدختره  ادیم یهم داره واسش عشوه خرک ینگاش کن چه جور-

لباس چسب و کوتاه سبز رنگ تنش  هیدقت کردم دختره  شتریکنه  ب یرقصه نگاه م یدختر م هیکه داره با ایبه س

رو کمر اون  ایحرکت اروم دست س دنیازدحال من  دیخند یهم باهاش م ایس دیخند یبود و داشت بلند بلند م

 دختره به هم خورد چه برسه به نگار 

 رقصه با بغض گفت  یتو با اون دختره م یچرا به جا اینگار س یه-

از  کردم یرقصه منو بگو فکر م یداره باهاش م دمیاومدم د یوقت ارهیو ب الونشییترانه رفتم تا و دونم من با ینم-

 انگار در اشتباه بودم  یکنه ول ینده تا اخر شب ولم نم شنهادیبهم پ یلباس کس نیکه امشب با ا نیترس ا

 درشت و غرق در اشک نگار گرفتم  یترانه چشم از چشما  یباصدا

  امکهیده س یاون دختره رو تو بقلش فشار م یکه داره اون طور یاون که نیلطفا نگ-

 چش شده  هویمتاسفانه خود خودشه در تعجبم که -

 رو گرفته انگار  گهید یکیفقط چشماش  ستین شیچیه-نگار

 نگار و گرفتم و گفتم  دست

 فهمه  یمسته و نم دیشا زمینگار عز-

  ستیکه اون مست ن میدون یمن و تو خوب م نیاشیاحمق نباش  -نگار

 کن  یتالف یبعد از مهمون یریگ یچاره ها اب غوره م یمثل دختر ب یحاال تو چرا دار -ترانه-

 نکنه  تیخواهر گلم و اذ گهیتا د چونمیپیاره منم گوشش و م-

 خودت و جمع و جور کن  نیستیکه حاال خوبه نامزد ن ستین یخاص زیشما چ نیاره.تازه هنوزم ب-ترانه-
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  میباش دمیشد و گفت شا رهیبا غم به دستاش خ نگار

انگشت دست چپش بود . نگاه کردم  یبودو تو یفیظر نیرنگ که روش نگ ینقره ا یگرد شده به حلقه  یچشما با

 گرد شده گفت  یترانه با چشما

  نینگو که نامزد کرد-

من چه  ینشه و به قول خودش همه بدونن صاحب دارم وا کیبهم نزد یبهم داد تا کس نویا یول مینامزد نکرد-نگار

 قدر احمقم 

 شد  داشیاز کجا پ گهیدختره د نی.از دست شما اه اینگار. وا یوا-

رنگ چشمماش والبته اسمش شناختمش  اسمشم مث  کلشویاون دوست دختر سابقشه از رنگ موها و ه -نگار-

اگه  یول چیداد که ه حیو برام توض شمین دختر دل کند و اومد پازاو ایخودشه طناز هه...بچه ها اگه تا اخر شب س

 یدیترانه ببخش میبه زور به همراه ترانه قبول کرد دینگ یزیدور من و خط بکشه شما هم بهش چ دیبا یوال ومدین

 گرفت و بلند گفت  یج یو از د گروفنیحرکت کرد م یج یگفت و به سمت د

کنم وبعد گفت  هیهد یزیچ زمیخوام به پدر و مادر عز یمن امشب م  نیچند لحظه لطفا گوش بد یبرا دیببخش-

جا و به من  نیا ادیخوام که ب یم میمیاستادو دوست صم نیاشیو بدون کمک کامل کنم از  میتونم هد یالبته نم

موز  یترانه  نیشروع کردن به دست زدن ا هسرا به طرف من برگشت و هم یاشاره کرد و گفت به افتخارش  که همه 

کار از کار گذشته بود به  یول امیتونم ب یداد بزنم تو حالش بگم معذرت نم یمار و دست کم گرفته بودم اخ حال م

  زدم کنار ترانه قرار گرفتم و اروم یکردن لبخند یسمت ترانه راه افتادم و به مادر و پدر ترانه که با لبخند بهم نگاه م

 گفتم یلبخند حرص با

 دارم برات-

 دونم   یم -هتران

 یدوم شترمیکنم ب یو پارت م کهیت-

 که روش میمشک النیو دنیو دادن با د الونامونیدونم با حرص نگاش کردم که دونفر اومدن بهمون و یاونم م -ترانه

 بود با تعجب گفتم  شیدر هم قرمز داشت و مثل ات یطرحا
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  یو از کجا اورد نیا

 زاش گفت  یرو شونش م دشویسف الونیکه و یلبخند در حال با

 گن ترانه  یمن م به

 گن مار مولک  یبهت م رینه خ-

مامان ترانه اول من شروع کردم به زدن و بعدش ترانه هر دو با هم   ونینگاه گر اویتوجه به دست و سوت تماشا چ یب

تاد به من با  هم سخت بود اف یلیقطعه  که خ کیداشت  یشتریصدا مال من انگار سوز ب کیهماهنگ و  میزد یم

چر  یکج  م ایبه راست  یو گردنم و گاه دادم یکه توش اشک جمع شده بود  با سرعت دستام وتکون م ییچشما

 خوندم

*** 

 تونم دستام و مثل تو حرکت بدم  یکنم نم یمن هر کار م یول یزن یناز م یلیتو خ یا .ابج-

 شو زد کنار و گفت  یخرما یبا لبخند موها میشی

 چون...   انویو پ الونیام مخصوصا با و یقیموس نیمن عاشق ا نیبب

 کهیتانیتا لمیدونم مال ف یبله م-

 و گفت  دیو کش لپام

  3.2.1شروع کن  میدوباره شروع کن ایب یزن یغر م یپس چرا ه یدون یخب تو که م-

 تره. نیغم گ کمیتانیدونست که سرنوشت خودش از تا ینم میشی

 ییگفت اشنا یترانه م میکرد یم یشد و ما هم همراه یاروم پخش م یلیخوند خ یگ و ماهن نیکه ا یزن یصدا

 و عاشق هم شدن دنیاهنگ رقص نیبوده اونا هم با ا هیبالماسکه تو ترک یمهمون کیمادر و پدرش تو 

 یم میزدم ترانه هم همراه یخوندم و م یم یسیلینگیمن اهنگ و به ا ادیزن نم یصدا گهیبرام مهم نبود که د گهید

و من خوشحال بودم که نقاب دارم  بال خره اهنگو  ختنیر یاشکم م یقطره ها دنیرقص یکرد پدر و مادر ترانه هم م

پدر و مادر ترانه بود برداشته شدو برقا روشن شد   یرو وما  یرو یتموم کردم  برقا که تا حاال خاموش بودن و نور
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 که دست یزدن برگشتم سمت کس یدست م جانیبلند شد بعد اون همه با شورو ه درست از پشت من یدست یصدا

نداخت ترانه با لبخند  یبودم تعجب کردم بغض به گلوم چنگ م دهیکه باهاش رقص یهمون پسر دنیزده بود وبا د

 گفتم  مبقلم کردو ارو

  یبود یعال-

 دمیباحالت اروم خند یبا اون صدا یچشم همه رو کور کرد یزد یخفه شو که قرار بود من تو چشم با شم ول -ترانه

زدن با  یهم با لبخند دست م ایزدن نگارو سام و س یپدرو مادر ترانه هم اومدن و بقلش کردن هنوزم همه دست م

 اخمام رفت توهم   ایگوجه سبز کنار س دنید

 ترانه اومدو بقلم کردو گفت  مادر

از خجالت سرم و  یبرات بخونه تو با عشقت برقص ادیسالگرد ازدواج خودت باشه و ترانه ب گهیوارم سال د دیام-

 دوباره بقلم کردو گفت بازم ممنونم  دویخند زیکه ر نییانداختم پا

 نکردم  ینداشت کار یقابل-

هر کدوم  و فوت کردنو بعد بقل کردن هم کیک یرو یپدر و مادر ترانه هم شمعا میهمه ساکت شد کیاوردن ک با

 رو برداشت ترانه هم بلند گفت  یکینقاب اون 

 شناسم همه با لبخند نقاباشون و برداشتن   یکسو نم چیه هیبه ک یک نمینقابارو بب نیبردار-

 دنیموهام باز کردم نقاب و هنوز کامل برنداشته بودم که خشکم زدو با د یگشتم و با دست رمان نقاب و از ال به ال بر

نقاب از دستم افتاد من به اون  لمیچه طور بر خالف م دمیشد نفهم رهیاترون که نقاب و از صورتش برداشت و بهم خ

. اما دیو باهاش دردو دل کردم تموم تنم لرز دمیکه من با اون رقص نیبا فکر به ا میبود رهیاون به من هردو به هم خ

ام و بازم باهام  یدونسته من ک یکه م نیاز فکر ا دیلرزبود دستام  رهیخ رتیاون همون طور بدون تعجب و ه

 تمسیازش متنفر ن گهیچرا د  دیلرز یرو نداشتم دستام م رهیتحمل اون نگاه خ دهیزبونم حرف کش ریو از ز دهیرقص

 گفت  یگرفته ا ی...نه امکان نداره امکان نداره با صدا

  نیاشی-

 رفتم گفتم  یکه عقب عقب م یبغض در حال با
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ت داش یجهان یو مهد  یصدا  دمییدو بایکه لباسام و عوض کرده بودم تقر ییو به سمت جا اریسم منو به زبونت نا-

 زد  یانگار تو گوشم زنگ م

  وونهید نیبا ا یبمون شهیارومه م امیعشقت که باشه.دن-

 گفتم  دنیلباسام و کند زدم و در حال پوش یجالباس یحرص از رو با

 کردم گفتم  یکه با بدن لرزون به سمت در اتاق حرکت م یدر حال هیعوض هیامکان نداره من ازش متنفرم اون -

م  بخشن یوقت نم چیه زدادیو  میشیخواد که خونوادش عذاب وجدان نداشته باشن اگه بهش فکر کنم  یاون فقط م-

 چیتونم نفس بکشم خدا رو شکر با ه یرا نمقدر هوا خفست چ نیکردم چرا ا یتند تند حرکت م رونیاز در زدم ب

 یم خیداشتم از سرما  دنیو شروع کرد به بار ارهیاشکام نتونست دووم ب گهیخروج رو به رو نشدم د یکس تا لحظه 

بخورم باز خدارو  زیخواست برم ...چند دفعه کم مونده بود ل یرم فقط دلم م یکجا م نیماش یدونستم ب یزدم نم

بودن  خی یکه ادعا یکردم من یبستم اروم اروم هق هق م خیصورت  یرو ختیر یداغم م یشکر بوت پام بود اشکا

مردم  یحاال داشتم از عذاب وجدان م رمیگیکس قرار نم چیه ریوقت تهت تاث چیکردم ه یم کرکه ف یکردم من یم

م خونواد هیعطر اغوشش  تپش داره ممکنه باعث ناراحت یترون و بوداغ ا یدستا هیاور ادیکه چون قلبم با  نیفکر ا

ودمو خ یافتم ول یکم مونده بود ب هشه دوبار یکرد امکان نداره که بتونم به اون فکر کنم نم یم وونمیشه  داشت د

 نمیتونستم بب یجا رو نم چیه یاشک یبود و حاال با چشما کیجا تار دهمهیلرز یبدنم از سرما م ینگه داشتم همه 

م کرد یم هیندادم اروم گر تیرو وبعد باز شدن درش بازم اهم ینیطور توقف ماش نیپشتم بود هم یول دمیرو د ینور

اره به اترون دوب هیبرزخ یچهره  دنیشد با وحشت بر گشتم و با د دهیپالتوم کش نیکه است تمداش یو تند قدم بر م

 گفت  یگرفته ا یبا صدا دمیخودم لرز

  یریم یبپرسم کدوم گور شهیم-

 پس زدم و مثل خودش داد زدم  دستشو

 دم  یم هیقبرستون و ترج یایاگه قراره تو هم ب یجهنم ول-

 خودم داد زد  یو گرفتو سه برابر صدا نمیاست دوباره

  یکن یچرا ازم فرار م-

  یچون دنبالم-
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 گفت  دویکش شیبه فک استخوان یدست یعصب

 چرا دنبالتم هان... یدیتا حاال از خودت نپرس-

 یخوا یروح برادرت تو ارامش باشه  چون م یخوا یخونوادت عذاب وجدان نداشته باشن چون م یخوایچون م-

  یخودت عذاب وجدان نداشته باش

که خدمت کارمون موقع اخراج شدنش داد زدو گفت  یعذاب وجدان دارم همون موقع    شیمن  از هشت سال  پ-

و خواهرت مرده و برادرت اعدام شده  .من چند روز قبل از اعدام داداشت به بابام  میرو اواره کردو تو  میکه ما ظالم

خواستم   ینم یغم نبود داداشم و داشتم ول منبودم هرچند باز یاعصبان گهیزنگ زدم گفتم که ببخشه چون د

به  سال هر وقت هیرت زندست تو اون کردم که براد یو نفرت بابا هم گفت باشه و من فکر م نهیپر باشه از ک میزندگ

تا مامان از  دمیپرس ینم گهیهر چند بعد ماه اول منم د دهیگفت که بابا برادرت و بخش یزدم مامان م یخونه زنگ م

گفتن از  یمامان رنگ به رو نداشت دکترا م رانیبرگشتم ا دیع یمرگ داداشم ناراحت نشه واسه  یاور ادی

خبر داشت بهم گفت دوست داشتم  زیخدمتکارمون که از همه چ یخواهرمم افسرده شده بود وقت یحت هیافسردگ

 یدونستم نم یکنه من نم تیخواسته خواهرتو اذ یعمت بوده گفت که برادرم م هیمیقد ی هیاون همسا رمیبم

 یخواهرت کرد با خواهرم م رو که برادرم با ینفر اون کار هیاگه  دیشا هیابونیخ یدعوا هیاز  شتریدونستم موضوع ب

کرده  یدونست که خواهرت خودکش یبابا هم نم شدیشدم و دستم به خون الوده م یم وونهیکرد منم مثل برادرت د

اون عاشق خواهرت  یاز تو شکست داداشم دختر باز بود ول یما نه ول یواونم ناراحت شد اونم جل دنشیبعد فهم

داشت اون و  ازیمغز استخوان ن وندیاهرتو مال خودش کنه  خواهرم به پخواست از اون راه خو یم دیشده بود شا

 ستمکه بر گشتم تون یگشتم وقت یهم مراقب خواهرم بودم و هم دنبال شما م خوندمیمن هم درس م کایبردم امر

 یم ولشکست یبچه بود یلیخ یدونم دلتو وقت یم دمیکه خودتو د نیتر شد تا ا ضیکنم مامان مر دایقبر برادرت و پ

 یرو گفتم تا فکر نکن نایا ستیبابامم برام مهم ن ستیسالم بود سرم باد داشت  حال مامان خوب ن جدهیمنم تازه ه

اون ببخشه منم هنوز دو ماه وقت  دیمادرت حرف بزنم  شا اب خوامیمن م میگذروندیده سال  ما خوش م نیکه تو ا

 دارم .

 رهیتقص یدونم اون ب یقدرت تکون دادن زبونم و نداشتم درسته که حاال مبسته بود  خیبدنم ازشوک حرفاش  ی همه

!بالا خره صدام و  یخونمون و شکسته و حاال اومده معذرت خواه ی شهیزنه انگار که زده ش یچه راحت حرف م یول

  مکه ارامش قبل از طوفان بود گفت یاروم یکردم و با صدا دایپ
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که منو  یقتیبه دست اوردن حق یبرا یباز یعمل خواهرت و پارت یپول دادن به چهار تا دکتر برا یتو فکر کرد-

  شدی.؟.. صدام رفته رفته بلند تر مهیسخت میگفت یخواهرو مادرم با التماس بهتون م

 نیسالش بود ا فدهیکرد فقط ه زیکه خودشو حلق او یسال داشت اون دختر ستیکه اعدام شد فقط ب یاون پسر-

داد زدم  میفقط ما بود یو بعدش خونوادت فقط دوازده سال داشت فکر کرد یکه اول خودت غرورشو شکست یدختر

کردن رابطش با عشقش بعد  یرسم یراب یحقوقش بره خواستگار نیقرار بود بعد اول نیکه اعدامش کرد یاون پسر

ردم ک یمن راحت زندگ یزدم فکر کرد غیج  نیکرد ریشبه پ هیشما عممو هم  نیکشتن برادر من شما نامزدشم کشت

  دمیتق تق مهره هاشو شن یسرشو  بلند کرد که صدا یشناخت طور یسر زدم که منو نم یهر هفته به مادر

گوشش و دو تا  گریتونه مرگ دوتا ج یکدوم مادر درست دو سه سال  بعد مرگ همسرش م یبا خودت فکر نکرد-

 شد  یشونم با طناب دارو تحمل کنه؟ چشماش سرخ ترو سرخ تر م

 و بدم  مارستانیخوام ادرس ت یداشت کن م ادیباشه  ینیمادرمو بب یخواست یم-

 قدم عقب رفتو گفت  هیبهت  با

  ؟یچ چ چ-

 برفا سر خوردم و با بغض گفتم  یپاهام تحمل وزنم و نداشت رو گهید

 برو... یاگه دنبال بخشش بود-

 ادامه دادم  هیبا گر 

 گهیخستم دوست دارم بخوابم و د یلیخستم خ گهید  دمتونیمن  بخش ینداره دنبالم باش یلیدل گهیبرو چون د-

   دمینفهم یزیچ گهینم دارمو بستم و د یاحساس کردم و چشما مینیب ریرو ز یعیما هیبلند نشم گرم

********************* 

  دیماریب یکاره  یشما اصال چ  دیجا باش نیا میبهتون اجازه بد میتون یمحترم ما نم یاقا-

جا رو  نیدر ا ای یخواد از کارت اخراج ش یبرمش شما هم اگه دلت نم یمن نامزدشم هر وقتم سرمش تموم شد م-

 و دوباره به خواب رفتم .  دمیکش یاترون  اه دنیچشمام و باز کردم با د یتخته نکنم دخالت نکن  اروم ال
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*** 

کرد  یدرد م یشدم سرم کم زیخ میکرد با تعجب ن یکه اروم موهام و ناز م یدختر دنیچشمام و باز کردم با د اروم

 بودم با ترس گفتم  یاتاق یتخت تو کی ینگاه کردم رو رتیبه اطراف با ح

 جا کجاست؟  نیاصال ا یهست یتو ک-

 گفت  ینیریلبخند ش با

سرم  ریخوب نبود تازه بنده خ یلیچون حالت خ  ییجا نیداداشمه تو هم ا یجا خونه  نینترس ا یشد داریپس ب-

 دکترم  بعد اروم گفت  

 ره   دانشگاه با اخم گفتم  یساله که چند ماهه م جدهیدکتر ه هی البته

 داداشت!!!-

 و گفتم بار کجا بودم با وحشت از جا بلند شدم  نیکه اخر نیا هیاور ادیبا   

  ؟یت  ت  تو خ خ خواهر اترون-

 جا  نیخانوم. گفتم که داداشم اوردت ا نیاشیزد و گفت بله  یلبخند بازم

 داد زدم  تیاعصبان با

 جا باشم االن همه نگران منن نیخوام ا یخوام برم نم یم من

 زد و گفت  یلبخند باز

 یاز شاگرداتم و حالم خوب نبوده اومد یکیفتم که بهت زنگ زدن نترس بهشون گ یاگه منظورت به اون چند نفر-

  یدیو حاال هم خواب شمیپ

 حرص گفتم  با

مبل کنار تخت  یاصال کو داداشت  با سرعت پالتومو از رو نیدروغ گفت نیجا کرد یشما ..هم تو هم داداشت ب-

 برداشتم و شالمو سرم کردم اومد جلوم و گفت 
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  یگناه تاوان داد یمثل تو که ب مینداشت یریتقص چیاما نه من نه اترون ه یدونم از ما متنفر یم نیاشی نیبب

 حرص گفتم  با

 اونم بلند داد زد  نیگناه دارش زد یمثل داداشم که ب ایگناه خودشو دار زد  یمثل خواهرم که ب رینه خ-

 و بابام گرفت نه ما .ر مایتصم یسالش شده بود  همه  جدهیاون موقع من فقط هشت سالم بود و داداشم تازه ه-

 اخم رفتم جلوش و گفتم  با

 اق ی افهیکه تحمل ق ییبزار به اطالعت برسونم از اون جا دمتونیبگم بگم باشه من بخش یچ یاالن دوست دار-

با تو ندارم مشکل من نه  یفقط شما ها رو.. نه پدرتو من مشکل یدادم ببخشمتون ول هیداداشت واسم سخت بود ترج

مشکلم شکستن  یکیمادرم شدو و اون  یگ وونهینه با مادرت مشکل من با پدرته که باعث مرگ دو نفرو د یبا تو

ا شم الیخیدوازده سالست که توسط داداش جونتو دوستش  انجام شد خالصه بگم واست من ب یدختر بچه  هیغرور 

شده بود و کنارش  رهیدر هم به من خ یخشکم زد اترون با اخما دمیچرخ دتایشدم شما هم دست از سر من بردار

شرکت  یکه تو یشدم پسر رهیکرد چشم از اترون گرفتم و به اون پسرخ یشده بر اندازم م زیر یبا چشما یپسر

ار لبخندش انگ دنیزد  و بد تر از همه با د یحرف م یبود و تلفن زانداختهیبودمش که تو اتاقش پاشو رو م دهیاترون د

 بر گشته بود شیزمان به ده سال پ

دو تا پسر تو گوشم زنگ زد  یخنده ها یکنن  و صدا یکه بهت ابراز عالقه م ییدافا نیبا ا یاترون به خدا نو بر-

که اونم اون روز با  ادمهیفقط  هینبود اسمش چ ادمیکه  یقدماشون خودش بود پسر یپاره شدن نامه صدا یصدا

 حرفاش خوردم کرد 

 اترون گفت  خواهر

 خواد بر... یم نیاشیداداش -

 شدو رو به خواهرش گفت  کیبا اخم بهم نزد اترون

 

 باشه ارام  ممنون .-

 کردم و گفتم  یحرص ی خنده
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 شدم گفتم  یم کیبه دوست اترون نزد کهیفکر کردن در اوردم و در حال یبه به جمعمون جعمه  بعد ادا-

. با  یدوست کر و اللتو بد یبهم شماره  یخواست یم شیکه ده سال پ یهست یتو همون ایکنم  یطور فکر م نیمن ا-

 کرد گفت  یمتعجب رو به اترون که ترسناک نگام  م یچشما

 . ؟یکه دنبالش بود هیا  ا ا اون دختر نیاترون ا-

  میو چند تا جوش و کم دارم تا بشناس نکیع هیلبخند گفتم خود خودمم فقط  با

 با اخم گفت  اترون

  ونریب نیبهزاد با ارام بر-

 ا پس اسمت بهزاده برگشتم طرف اترون و گفتم -

و تو کشتنم ت یول ینداشت یمادرم نقش یگ وونهیاگه تو مرگ خواهر و برادر و د دمتیبخش یکه نم هیلیاون دل نیا

 یکه از بقل اون پسره عوض یزدم و در حال یپر رنگ بود  بهش تنه ا یلیخ یلیدم خونتون نقشت خ میدوازده سالگ

پر از نفرت از  یکردم و بعد ازنگاه یتف نیرو زم یگذشتم ساختگ یکرد م ینگام م رهیکه اسمش بهزاد بود و خ

 کنارش  گذشتم 

                *** 

 .ییکه اون موقع شب بکشونتت جا یندار یدونم تو شاگرد یمن که م -نگار 

 شد؟  یچ ایس انیجر یکه خستم راست ینیب یم الیخ یب زتیاه نگار جون عز-

 عوض کردن بحث استاد بودم . تو

 حیو برام توض ادیاخر شب به خودش زحمت نداد که ب یبود حت ییهرجا یتا اخر شب با همون دختره  یچیه -نگار

بچست انگار نه انگار تا  یلیخ ایو گرفتم س میمن تصم رمیدوست داشتم بم نیاشی یبده و با همون دختره رفت وا

  رهیم یگفت که برام م یداشت  م شیچند روز پ

 .؟یدینرقص ای یدینخند ای یحرف نزد یجشن با پسر یتو تو نمیخب بب-
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شه .خب من فقط  الیخ یکه من و کامل ب نینه ا دیچسب یمن و سفت م دیطورم بود اون با نینه تازه اگر ا -نگار-

زن و بچشم تو  یو بچه داره حت تو دانشگاه داشتم که اون زن میمیقد یاز دوستا یکیرقص دوستانه با بابک  کی

 بودن یمهمون

 و پرت کردم رو تخت و گفتم  میگوش دیترک یداشت م سرم

 رمیدوش بگ هینگار من برم  یوا   ارهیدونست چه مرگشه  داره شورش و در م یداره سام هم نم یبر نم شمیگوش-

 جا باش  نیخستم تو هم ا یلیخ

 رم خونه  یم گهینه د -نگار-

دونستم که از داخل  یاز خونه خارج شد م یتکون داد و بعد از خدا حافظ یخب به عمه سالم برسون اونم سر لهیخ

 یکنه خود دار باشه لباسام و در اوردم و وارد حمام شدم احساس م یم یسع یبه جون خودش افتاده ول انهیمثل مور

اب احساس کردم تموم  ریو باز کردم و رفتم ز اب داغ ریشم! ش یاز حد دارم نسبت به اترون مثبت م یادیکردم ز

کنم همش  یچرا دارم بهش فکر م ایگونه هام سر خردن اه خدا یندادم اشکام دونه دونه رو تیاهم یتنم سوخت  ول

 وان نشستم و سرم یبهش احساس داشته باشم  تو دیبهش فکر کنم انگار نبا دیاحساس عذاب وجدان دارم انگار نبا

 چیه زدادیو تو مرگ  میشی هیخود کش انیمامان تو جر یوونگید انیدونستم که تو جر یرفتم مگ امدست ونیو م

 یاون نم ایشکست اون... خدا میعضو اون خانوادست اون دل من و تو بچه گ نیتر یاون اصل ینداشته ول یدخالت

رم شن  س یازم متنفر م یطور نیبخشنم ا یخونوادم نم یطور نیا شهیقلبم نم یتو ادیقدر راحت دوباره ب نیتونه ا

 دلم شمردم یاب وان فرو کردم تو یو تو

1     2    3   4   5   6  7   8   9    10 

 دوباره سرم و تو وان فرو کردم  دمیو تند تند نفس کش رونیو از تو وان اوردم ب سرم

1   2   3  4   5   6   7 

 زدم  غیاوردم ج رونیسرم و ب دوباره

 . یتون یتو قلبم نم یایب یتون ینم

********************** 
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 یصدا میم یصدا یشدم  به جا رهیخ رهیبگ ادی الونیخواست و یکه م یحرص به الدن دختر پونزده ساله ا با

 گفتم  یبلند یاورد  با صدا یدر م الونیقجرررر از تو و

بدون  رونیرداشتن از کالس زدم ببا سازشون ب نیهم دست از تمر گهید یبچه ها هیامروز کاف یخوب بود برا-

  یو باز کردم که با صدا نیدر ماش رونیازفرهاد از اموزشگاه اومدم ب یخداحافظ

 بزنم  یکردم لبخند یو بستم و برگشتم طرفش  و سع نیحرص در ماش یسالم  فرهاد با کم-

  یسالم خوب-

 باهات حرف بزنم  یموضوع یخواستم در باره  یاره راستش م-

  ییبرم جا دیش االن وقت ندارم باام راست-

 گم  یجا بهت م نیهم یاگه وقت ندار  یکار دار یهفتست که بعد ازاون مهمون کیاالن  یدونم کار دار یم-

 خب بگو  لهیخ-

 که  تا حاال داشتم گفت ییتا خاستگارا شیو درست مثل ش نییو انداخت پا سرش

 راستش من به تو عالقه.دارم..-

 حلقه  دیخر میوقته منتظرتم که بر یلیخ یکرد ریقدر د نیچرا ا زمیعز نیاشی-

 کردم ودهن فرهادم باز مونده بود  یبود  نگاه م سادهیکه کنارم وا یگرد به اترون یچشما با

 گفتم تیتعجب و اعصبان با

 اترون! -

 گفت ضیباغ اترون

 جون اترون -

 سمت پسره و گفت  وبرگشت
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  ن؟یداشت یبا نامزد من کار-

 با من من گفت  چارهیب رهادف

  زهین ه چ چ-

؟. داشت نیمگه چند تا ماش نی.ایرنگ یسمت بنز مشک دیخداحافظ و دست من و کش دیندار یباشه اگه کار- اترون

 نمیو برم سمت ماش رونیکرد خواستم دستم و از دستش بکشم ب یو در سمت رارنده رو باز کرد فرهاد هنوزم نگام م

 اورد و در گوشم گفت  یادیکه به دستم فشار ز

و در سمت من و بست و خودشم  نیپرتم کرد تو ماش بایجا خورد کنم و تقر نیتا قلم پات و هم نیبرو طرف اون ماش 

 اومد نشست و با سرعت شروع کرد به روندن با حرص داد زدم 

برگشت  یبا خون سرد یبهش دروغ گفت یاصال تو رو چه به من واسه چ یبود زد یچه حرف نیا یروان ی وونهید

 طرفم و گفت 

 چندان دروغ هم نگفتم -

داد  هادشنیخواستم اگه بهم پ یاصال من م  یکن یدخالت م ستیکه بهت مربوط ن ییتو کارا یدار یادیز گهید نیبب-

 قرمز و فک یبا چشما  شهیرفتم تو ش یترمز گرفت که اگه دستام و جلوم نگرفته بودم با سر م هویقبول کنم 

 منقبض داد زد 

 منم داد زدم   یکن یتو غلط م-

د شدم  تن ادهیحرکت پ هیدستام و بردم سمت  در و تو  یگم که جوابم بله  یزنم م یاالن بهش زنگ م نیاتفاقا هم-

شو الحظه داغ شدم اترون دست هیشد و تو  دهیدر اوردم  که بازوم به شدت کش فمیو از ک میرفتم و گوش یتند راه م

 نیزد پاهام سست شده بود ا یبدنم نبض م یکرد همه  یم ترو لبام حرک یدور کمرم حلقه کرده بود و لباش به اروم

 شتریقدرت تکون خوردنم نداشتم هر لحظه فشار دستش رو کمرم ب یمنتظره بود که حت ریو غ عیاتفاق اون قدر سر

نفس کم اورده بودم و  دیه اشک از چشمام نا خدا گاه بارشده بود چند تا قطر شتریشد و فشار لباشم رو لبام ب یم

 ییبودم بالاخره ازم جدا شد ومن خدا رو شکر کردم که پشت پل هوا سادهیچوب خشک وا کهیت هیمثل  وزمهن

قطره اشکم  که  یشد و بعد نگاهش و تو چشمام قفل کرد  نگاهش رو رهی. به لبام خ دید یما رو نم یو کس میبود

شد با بغض دستم و اوردم باال و  شتریب رمموند و فشار دستاش دور کم رهیکرد  خ یحرکت م یگونه هام به اروم یرو
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 یبا اخم محکم تر گرفتم  با صدا یول رمیزدم به سمت راست صورتش و خواستم ازش فاصله بگ  یلیبا تموم توانم  س

 گفتم   یلرزون

من  یکن یو کار خودت و م یکن یاحساسات طرف مقابلت توجه نموقت به  چیچرا ازت متنفرم .چون ه یدون یم-

کنم  دلمم  یعادت م دنیو نرس دنییکم کم دارم به دو گهید یدون یم دمیکه خواستم نرس یزیوقت به اون چ چیه

 سهخواستم  نه وا یبه چشمات تو اوج بچه گ گاهن هیخواد بدووم  پاهام زخم شده و جون نداره من تو رو با  ینم گهید

و روحم و ت یول نیهم یمراقبم باش شهیافتم هم یب یو نزاشت میبار که گرفت نیخواستم مثل اول یم یدوست ایازدواج 

  داره یبیگفتم چه ع دمیو من بهت نرس یارزوم بود نیتو اول  یبود کشت یکه پاک تر از هر زمان یتو درست زمان

 کی یهفته ا دیاالن با یچیشد. ه یچ یکنارم باشن ول شهیهست داداشم هست و ارزو کردم هم میشی ستمامانم ه

 یلو نمتونیوقت نب چیو داداش و بابا و خواهرم و تو بهشت زهرا  ارزو کردم ه نمیبب یروان شگاهیبار مامانم و تو اسا

 که دوسش دارم یبوسم و با کس نیبود که اول نیاز ارزو هام ا یکی یدون یم  دمیبخش یارزو کردم نبخشمت ول دمید

 و دوسم داره تجربه کنم تلخند زدم و گفتم 

دلم   مید یکنار  و واسه هم جون م میو مجنون و زد یلیچه قدرم که ارزوم بر اورده شده! اصال ما دوتا ل ینیب یم-

ا خدپس از  شهیوقت بر اورده نم چیارزو هم  ه نیا نیبب یکس نباشه ول چیه یکه نباش ییجا هیخواد برم برم  یم

 کردم  یزنده باشم  خنده ا شهیخوام هم یم

  رمیمیشه و م یارزوم براورده نم یطور نیا-

افتاده بود برداشتم و بدون توجه به اون رفتم  نیکه رو زم فمیو با ک میبود   گوش رهیبه چشمام خ یحرف چیه بدون

م بهش نگاه نکن نیکردم از ماش یدست بلند کردم و نشستم  سع نیماش ی یبرا  رشیسمت جاده و در مقابل نگاه خ

 لب گفتم  ریقلبم  و ز ولبامو بعد اون دستم و گذاشتم ر یاروم دستام و گذاشتم رو

 قدر تند نزن  نی..ا ینزن لعنت-

****************** 

 دلم واست ییکردنش  بابا زیکردم و با دستام شروع کردم به تم یو سادش اروم اروم خال دیسنگ سف یرو گالبارو

ه در ک یمامان شیهم برم پ ای زدادی ای.تو.میشیسر خاک کدومتون  امیدونم اول ب یاوقات نم یتنگ شده بعض یلیخ

 شیفاتحه بخونن منم اومدم پ زدادیو  میشی یرفتن برا هدر باتن از صد تا مرده هم بدتره. نگار و عم یظاهر زنده ول

 . میدیرقص یم میشد یپا م ممیشیو من و  یخوند یم یزد یم تار مو دوباره واس یتو کاش بود
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تنگ شده بابا جون  یلیشد  دلم واست خ یم یاونم لپاش گل یزد یو تو بهش لبخند م دیخند یم زیر زیر مامانم

سنگ قبر بابا گذاشتن عمه مثل تموم  یعمه از جا بلند شدم و برگشتم عمه و نگار گال رو رو یصدا دنی. با شن یلیخ

 نیمترک بود واسه ه تشونیبابا اخه عمه و بابا اصل اصحبت کردن ب یو ترک هیسال ها تا نشست شروع کرد به گر نیا

فوت شده بود .بودش و اسم  شیبابا و عمه که سال ها پ ی گهیبود اسم من اسم خواهر د یترک میشیاسم من و 

ه که ب یبهم زدو دستام و گرفت ظرف خرما ها رو برداشتم و در حال یوده نگار لبخند اروماسم مامان بزرگم ب ممیشی

 کردم اروم به نگار گفتم  یم تعارف گرانید

 چه خبر؟  ایاز س-

 زنگ نزدم  به.. به جهن... گهیندارم زنگ زدم بهش خاموش بود منم د یخبر -نگار

 انداخت . ریمن با حرص حرفش و قطع کرد و سرش و به ز یچشم غره  با

****************** 

 داشتم خسته بودم  یاموزشگاه نرفتم صبحم دو تا کالس خصوص شگاهیمامانم تو اسا دنیترانه امروز رفتم د نه

و هم پس خوبه ت کالس امیشد که نتونستم ب نیا مییدا یخونه  میخب منم با مامانم و بابام رفته بود لهیخ -ترانه-

  یباهام ندار یبرم کار دیمن با گهیخب د ینرفت

 نه-

از طرفش اومد که با لبخند بازش  یامیحرص خورده برام پ یدونستم االن کل یخداحا...تلفن و قطع کردم م-ترانه-

 کردم 

  یلیبرز یبرات دارم بزغاله -

کردم رفتم تو اشپز خونه  یسرم جمع م یا کش باالکه موهام و ب یو در حال زیرو گذاشتم رو م یزدم  و گوش یلبخند

نکرده بودم که زنگ و زدن به  کیو به لبام نزد وانیو نشستم رو مبل و هنوز ل ختمیقهوه ر میگ شهیهم وانیو تو ل

و به اون که کالفه اومده بود و رو مبل نشسته بود   بستمبا تعجب درو    ایس دنیطرف در رفتم و بازش کردم با د

 انداختم ینگاه

 اخم گفتم  با
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 یکن یم یتو با دوست دختر صابقت چه غلط ایس یکن یم یچه غلط یچند روزه خاموشه تو دار تیچرا گوش -

 .  یکن یوار م دیرو به خودت ام گهید یکی یوقت

 داد زد  یشدو عصب بلند

نگار چه طور واسه  دمیل  من دشما یالیداشتم با خودم خلوت کنم من بعد از رسوندن  طناز  رفتم تو و ازیبس کن ن-

 شیمیکرد   با دوست صم یکه باهاش گرم برخورد م  یاون قدر یحت  دیرقص یو م ختیر یاون پسره عشوه م

 یاون حلقه قلبا نامزدم بود حق نداشت  اون طور ولبا قب یباز بود اون رسما نه ول یکرد لباسشم تازه کل یبرخورد نم

 مبیکه بهش زدم با بهت ساکت شد با حرص دست تو ج یلیهرزه ها ر...با س یکارا  ایکنه  یدلبر گهید یکیواسه 

که  یاخه احمق اون  یگ یو م نیرو در اوردم و انداختم جلوش و گفتم هه ا یرنگ و تک الماس دیسف یکردم و حلقه 

نگار شاهد  یو حتدختر شده  هیپسره با  ییدوست دوران  دانشگاهش بود که  خودش باعث اشنا دیرقص یباهاش م

 کیبه  دنیچسب یبه جا یشعور داشت کمیبود  و تو اگه  یعقدشونم بوده  اون پسره با زن و بچش تو اون مهمون

 یکه بر نینه ا  هیک ارویاون  یدیپرس یم یو ازش درست و حساب یگرفت یدست نامزدت و م  یرفت یم گهیدختر د

با همون  یبهتره بر یول یکردم واقعا دوسش دار یمن خر و با ش فکر م یو خاموش کن تیو گوش یگم و گور ش

 یزیچ گهیحلقش داد تا بهت بدم و بگم د نمیا ستینامزدت ن گهیچون نگار باهات به هم زده د ییهر جا یدختره 

  ستین نتونیب

 یپاهاش بود نگاه م یلوکه ج یبه حلقه ا یکرد قرمز شده بود و به طور ترسناک ینگام م رتیزده بود و با ح خشکش

 کرد  اروم گفت 

 کجاست؟-

 بار داد زد  نیندادم که ا جواب

 کجاست ؟-

 داشت گفت  یبر م نیرفت و حلقه رو از زم یکه به سمت در م یدم در حال یجواب نم دید یوقت

  یشد لعنت یکردم حاال چ یفکر م یاون ماله منه ..منه خر چ-

 خونه خارج شد        واز

  یخر یدیزدم و گفتم باز خوبه فهم یلبخند 
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 قهوه مو بر داشتم و بلند گفتم  یکیبزرگ و سرام وانیل

 جا...فندق   نیا  ایب ییفندق کجا-

 و گفتم   دمیبلند خند شهیپاره کردن توپ ژله ا کهیفندق که درحال ت دنیبا د-

 غذات و بهت بدم من ایب ستیشنت نگ یکه پارش نکن دمیخر یتوپ هیدفعه برات  نیا یاون و پاره کن یتون ینم-

 ها. یغذا بخور یتون یعصر کالس دارم نم

که  یرفت توش رفتم تو اشپز خونه و ماکاران رجهیش بایو گذاشتم جلوش اونم تقر ختمیتو ظرف مخصوصش ر غذاشو

اب و با  ی شهیش نیب نیتا گرم شه  تو ا کروفریاوردم و گذاشتمش تو ما رونیب خچالیمونده بود و از  شبیاز د

در اوردم و نشستم رو مبل و شروع کردم  کروفریرو از تو ما یبلند مبل ماکاران هیپا زیماست در اور دم گذاشتم رو  م

 لمیهم بود تازه قسمت هشتش بود و به نظر ف ایاوک یترک لمیخوردم حواسم به ف یکه م یطور نیبه خوردن  هم

 یبا مانتو یزغال نیج  هیو فندق و جمع کردم و رفتم تا حاظر شم خودم  یبود . بعد از خوردن غذا ظرف ها یقشنگ

 الونمیو فیبرق لب مات هم زدم ک هیهم سرم کردم  مویو موهامو فرق راست کردم و شال مشک دمیپوش یخاکستر

کرد و گذاشتم تا   یکه اهنگ پخش م یفندق شبکه ا یرو رو دوشم انداختم و از خونه خارج شدم  البته قبلش برا

 شدم ******** ارجو از خونه خ  دمیمو پوش یمشک یقر بده و حوصلش سر نره!  ال استار ها کمی

به  شتریشد رنگش روز به روز ب ینم دهید یا یمشک یتاره مو  دشیتراش خیاز ب یموها  ینگاش کردم تو رهیخ

بندم و اروم  یچشمام و م شهیشد دستام مشت م یبهتر شدن بد تر م یگذشت به جا یکه م یزد هر روز یم یزرد

 گم  یم

 کم  . یلیکم مونده مامان خ-

*** 

 یم یبه زود دیداشته باش نیو تمر دیریبگ ادیکه اگه خوب  دیگر یم ادی یدیو کل  دیجد یامروز چند تا نکته  خب

ه بعد ازس دیریبگ ادیو خوب  نیاگه ا دیو ...رو بزن میجان مر ایمثل مادر  میو قشنگ مثل م کیکوچ یاهنگا  دیتون

  میشروع کن نیایخب ب  نیبنواز رو یهر اهنگ نیکه کم کم بتون دیریگ یم ادی نیجلسه  تمر

ملم و و نتونم ج رهیشد خندم بگ یکردو باعث م یبهم نگاه م یباز ه شیافتاد که با ن یدرس دادن نگام به ترانه م نیب

 من ساکت سر جاش نشست. یدر اخر با چشم غره   میداد که بعد از کالس باهم بر یتموم کنم و همش بهم عالمت م
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ترن چون  کیگم بچه ها انگار از من کوچ یم نیسره سر پا بودم و حواسم به بچه ها بود حاال همچ هیاخر کالس  تا

 نگار و انیجر فیو منم در حال تعر میرفت یمن م نیهشتاد درصدشون از منم بزرگ تر بودن . با نگار به سمت ماش

شدو رو به من  ادهیپ نیخاص خودش از ماش ژیجلومون نگه داشت و سامان با پرست دیلکسوزسف هیبودم  که   ایس

 گفت 

گ بابا لن نیقراره ا یگرفت و گفت چرابهم نگفت یسالم و اصال به ترانه توجه نکرد ترانه هم با اخم روش و از سام-

 دنبالمون  ادیدراز ب

 گفتم دادم  یکه به سام سالم م یحال در

  ؟یکن یکار م یچ نجایا یدنبالم سام ادینه قرار نبود ب-

 به هم  زده؟ . ایکه نگار با س یخبر دار -سام-

 یار نمنگ الیخ یشد خب مطمئنم که ب یاعصبان شبیاون طور که د یعنینگار شه  الیخیب ایفکر نکنم س یاره ول-

 شه

افسانه شون قرار  یو نگار کافه  ایوس الیبا دان امیاز مطب م  ارهیخواد از دل نگار در ب یاره به منم گفت م- سام

  ایتو هم ب میدار

 تعجب گفتم  با

 !هیک الیدان-

 که اون شب تو پارک کمکمون کرد یپسر عممه همون-سام

 روشن داشت با لبخند گفتم  ییخرما یپارک کمکمون کرد و موها یکه تو یپسر یاور ادی با

  میاومد با شه بر ادمیاهان حاال -

 فعال! نمتیب یفردا م گهیخب د-ترانه

 سمت ترانه و گفتم  برگشتم

  شهیاز ما ناراحت م یای. اگه ننتتیدوست داشت بب یلیکجا !! افسانه خ-
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سرش  ریسمج دوباره پاشده با مامان باباش اومده خونمون خ یگفتم که اون پسره  یول امیدوست داشتم ب-ترانه

ه بزنم ناقصش کنم ک گهیم  طونهیو گفت ش دیکش یدادما پوف عصب یحاال خوبه سه بار جواب منف یواسه خاستگار

 خونمون. ادیپا نشه ب گهید

 لبخند گفتم  با

  انینم گهیشن د یم خیما اونا هم سنگ رو  شیپ ایب چونیبهتر امشب و بپ-

 سمت سامان و گفتم  برگشتم

  میکن بر شیات

 تون با حضور من معذب شه جمع دیصبر کن خب شا -ترانه

  مینگران نباش ما با همه راحت-

 نشست نیدر هم و فک منقبض رفت و و تو ماش یبا اخما سامان

 شم  لیاون  گور نیدوست ندارم سوار ماش امیتو م نیتو بده من پشت سرتون با ماش چیسو-ترانه-

 . و بهش دادم و رفتم ودر جلو رو باز کردم و سوار شدم چیلبخند سو با

 حرف راه افتاد  یب سامانم

 شد  یپخش م یکالم یب یقیموس

 روان پزشک ها !!! نیدست ا از

 و بستم و .... چشمام

* 

 تو ذهنت و برام بگو ادیکه م یزیچ نیجمله براش بساز اول هیگم  یکه بهت م یهر کلمه ا-

 باشه.-
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 مادر.-

 زیر ی.خنده ها یلب ریز ی.دعا ها یاطیچرخ خ ی.صدا یاب زیر یبا گال دیعطر گل .چادر نماز سف یبو-

 برادر.-

مردونه.پشت و  یچال خوشگل روشه.خنده ها هیکه  یی.لپا یو جر زن یتقلب یکردنا ی.فوتبال بازیساز دهن یصدا-

 پناه.

 پدر.-

 گاه. هیدوتار.تک ی.صداغیدر یب یپر مهر. نوازش ها یها لبخند

 -خوانواده

 میشی یعنی.  زدادی یعنیمادر  یعنیپدر  یعنی یشاد یعنیخنده   یصدا یعنیغذا  یبو یعنیارامش  یعنی-

 خواهر.-

که  یاروم و وجود پر از احساس .احساس یصدا یعنی ستیب ینمره ها شهیهم یعنیبافته  شهیهم یموها یعنی-

 کشتنش.

 عشق-

 غرم( یلب م ریز شهی)دستام مشت م

 اتوبان! دمیشا ایطرفه  هی یجاده  یعنیقبل از طوفان .! یبایارامش ز یعنی-

تو خود اتوبان توش پره از  یجاده  یفهم یسرسبز بعدش م یبایز یو اون جاده  یفقط خودت یکن یفکر م اول

  نهیب یمثل تو!و اون جاده تو رو اصال نم ییکسا

 !!!!یبدون شاژ هیانگار گوش رهیگ یبدنت درد م یهمه  قتیحق دنیبا فهم یکن یانگار تصادف م بعدش

 ! شهیوقت مثل اول صاف نم چیکا غذ چروک ه کی یمن و خوب کن یمونده تا بتون یلیجون خ دکتر

* 
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 حواست کجاست؟ میدیبا توام رس نیاشی-

به  هیکنم بعد از چند ثان یکرد نگاه م ینگام م رهیکه در طرف من و باز کرده بود و خ یگشاد شده به سامان یچشما با

 گم  یو م امیخودم م

و استاد دانشگاهت  همون  تونیبرگشتم و رفتم تو مطب  دوست خانواده گ شیسر به پنج سال پ کی...فقط یچیه-

 دکتره  

و پارک کرده منتظرمونه چشم از سام گرفتم و نگام و به ترانه که دست  نیدوست خلت هم ماش نییپا ایخب ب لهیخ-

  میراه افتاد  یرف در ورودشدم و با نگار به ط ادهیپ نیکرد دوختم از ماش یبهم نگاه م نهیبه س

بود پسره  وستهیهم به جمع ما پ الیشدن دان یمیزود هم با هم صم یلیبا هم اشنا شدن و خ یروز ترانه و اف اون

اطالعاتش  هیتخل یهم شوخ نگارم تو جمع بود و من و ترانه و افسانه حساب یهم جد یعنیبود  یشوخ و خون گرم

دوساعت بعد  یکیهم  ایحاال ببخشدش س حاالقصد نداره   ینکرده ول انتیبهش خ ایس دهیو گفت که فهم میکرد

 یکرد و من و ترانه و افسانه هم م یشرک م یمثل گربه  یکرد و چشماش و ه یبه نگار نگاه م عیضا یلیو خ دیرس

 اریاخر کوهداشته و در  ااریسخت با کوه یدعوا هی ایکرده بود گو یدوباره اشت  یهم انگار با کوه یاف میدیخند

 دم! یزنم و به صد تا بچه نم یتاره مو هیکه من  گهیو م ستهیا یمادرش م یجلو

 نیا یمنم برا ششیرم پ یکرد که چند وقته چرا نم هیگال یو کل دیبود و عمه هم زنگ یگفت روز خوب شهیروز م اون

 که دلش نشکنه اخر شب رفتم خونشون.

 د!!!ش یم دهیکش یبود که مدام فکرم به سمت دوتا چشم سبز اعصبان نیچند روزه ا نیموضوع ا ینکته  نیبد تر و

*************** 

گذاشتم وقت نکرده بودم  نیتو ماش تارمیو کنار گ دمیخر یشگیهم یاز گل فروش دیسف یدسته گل الله  کی

 سم قبرستون داره!!اسم ترسناک به ا هیکه  ییخانوادم همون جا یسره روندم تا خونه  هیبرگردم خونه و از کالس  
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 یزاره سر خاک داداشم عصب یاز همون گال که اترون م هیسنگ قبرش گل محمد یسنگ قبر برادرم نشستم رو کنار

رو به بابام دادم و  یکینگار  یو دادم به سنگ قبر بابا یکیدونه گل مونده  کیکنم   یشم و دستام و مشت م یم

 یدونه مونده اونم برا هیحاال  میمادربزرگ پدر ههم ب یکیو اون  میرو هم به مادر بزرگ مادر یکیرو خواهرم  یکی

 برادرم

 دلت برام تنگ نشده؟ یسالم داداش-

 تو خوابم ؟ یاینم گهیچرا د-

 کنم. هیحاال گر نیباشه که تو بقلش هم یکیدوست دارم  یلیواست تنگ شده .خ دلم

 واسه سازت تنگ نشده ؟ دلت

 تو هم کمکم کن . میبا هم ساز بزن کمیتا  اوردم

در اوردم و اول قطره اشکم و پاک کردم و بعد شروع کردم به بوسه زدن  میشکالت یمانتو بیرو از ج یا روزهیف ساز

 به ساز  !!!

 یشکست   چند متر اون ور تر دختر و زن یساز سکوت قبرستون و م نیغمگ  یکردم  صدا یبغض تو ساز فوت م با

 کردن . هیگر زشونیسر قبر عز یساز دهن یصدا دنیبعد از شن یشتریبا چادر با شدت ب

 ؟ یکنیتمومش م یک-

 اخم به سمت صدا برگشتم و گفتم  با

 شه؟ داتیمن پ یدور و بر خونواده  دینبا یدیهنوز نفهم-

 دارم.؟ یدست از سرت برنم یدیتو هم هنوز نفهم-

 و گفتم  سادمیوا جلوش

 شو  المیخ یب دمیخب منم بخش یولم کن دمتیبخش یبود وقتمگه قرار ن-

  شهیدونم چرا نم ینم یشم ...ول التیخ یدوست دارم ب یلیخ-
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 برو بابا-

 یکه اروم و خون سرد پشت سرم حرکت م دمید یحرکت کردم م نمیچنگ زدم و به سمت ماش نیو از رو زم فمیک

گه چند نداره م یقبرستون تموم نیچرا ا یلعنت دمیرس نیبال خره به ماش قیدق ستیبعد ب دمیکش یکنه پوف عصب

 ! رنیم ینفر در سال م

کنم اه  یم شتریسرعتم و ب  ادیم یدیسف یویام دبل یکنم و بدون توجه به اون که پشت سرم با ب یو باز م نیماش در

 .یدو تا سه تا لعنت یکیداره  نیبشر چند تا ماش نیمگه ا

شدم رفتم سمت  یاروم م دیخونه رو نداشتم با یحوصله  ومدینشد و درست پشت سرم م چونمشیبپ کردم یکار هر

 گاه  یمخف

که  ییو کنار درخت ها ومدیکه دنبالم م دمیشن یقدماش و م یصدا یسمت ورود دمییشدم و دو ادهیپ نیماش از

شم  یزنن رد م یم یکه به زرد یمیزشت و قد یبوته ها و درخت ها یکنه از البه ال یمکث م مینوشت یادگاریروش 

 داشت وروش نوشته بود  یبزرگ یکه جلوش تابلو یاستخر بزرگ یو جلو

 شم   یم رهیکه به رود خانه شباهت داشت خ یو به استخر ستمیا یم دیریخطر غرق شدن.لطفا فاصله بگ-

 توش نبود. یاز مرغاب یخبر گهیزد و د یم یبه سبز ابش

 س کردم کنارم ح حضورشو

تونه سنگش و دور تر بندازه  با حرص خم  یم یکه ک میزاشت یو نگار مسابقه م میشیو  زدادیبچه بودم با  یوقت-

 برداشتم و پرت کردم و داد زدم  یشدم و سنگ

 یطور نیا-

 

 خوش بود  یطور نیدلمون ا مینداشت یخارج کشور حاتیمثل شما تفر ما

 . دادیباخت م شهیهم زدادی-
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اخرش سهم هممون از  یبود ول یطور نیما ا یباز  میو  خوش حال ش میو نگار ببر میشیخواست و من و  یم چون

 و بعدش من بعدشم نگار میشیباخت بعد  زدادیاول  شهیباخت بود مثل هم یباز

 اروم گفت  نییتو هم بود و سرش پا اخماش

 گردنته؟ شهیاون گردنبندا چرا هم-

 دیدرخش یوالش جا خورده بودم  شالم کنار رفته بود و سه تا گردنبند تو گردنم مبه سمت گردنم رفت از س دستم

 و تو دستم گرفتم و با لبخند گفتم  زدادیگردنبند 

 .مال پشت و پناهمه ماله .... مهیمال تنها عشق زندگ نیا-

 حرکت گردنبند پاره شدو به طرف استخر پرتاب شد  هیشدو تو  دهیبازوم کش هوی

شد که حاال دوتا گردنبند داشت قطره  دهیبه طرف گردنم کش رتیو بودم و خشکم زده بود  چشمام با ح مبهوت

  ختیاز چشمام فرو ر یاشک

 زد  داد

 و قت از عشقت حرف نزن  چیمن ه یجلو-

 ... زدادی یادگاری نیاخر دیلرز یم دستام

 بود  زدادیبغض گفتم مال  با

 زد با بهت گفت  خشکش

 بود مال داداشت -

  دمیداد اترون و شن  یتو اب صدا دمیجلوم گذاشتم و پر ی لهیحرکت پاهام و رو م هیو تو  یریازم بگ نمیزارم ا ینم-

 نه!!!! نیاشی-

 از یو رنگ کدر یاهیجز س زیچ چیه دنیکش نییانگار بدنم و به سمت پا هویاز اب  یمیواقعا سرد بود حجم عظ اب

شنا  نییتونستم اون گردنبند و از دست بدم به سمت پا ینم یول ادیم شیپ یشد برام مهم نبود چ ینم دهیسبز د
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دوس  شدینم دهید زیچ چیدهنم و گرفتن ه یوکردم هزاران نفر جل یو احساس  م اوردمیکردم  کم کم نفس کم م

 کنم . دایتونم گردنبند داداشم و پ یکنم چون مطمئن بودم نم هیداشتم گر

گرفت   یم  شتریگشتم و  هر لحظه نفسم ب یبر خورد کرد با دست دنبال گردنبن  م یفیو کث یبه سطح حاک دستام

از دهنم خارج شد همون جا افتادم و با چشمام به اطراف  میمثل زندگ یتو خال یکم کم دهنم باز شد و  و هوباب ها

فتاد هم ا یسوخت   چشمام کم کم رو یگلوم به شدت م وکنم  چشمام  دایبتونم  گردنبند و پ دیکردم تا شا ینگاه م

 . دمینفهم یچیه گهید

 

 

 

*** 

 

 

   یکنم لعنت یخواهش م نیاشیزود باش نفس بکش زود باش -

رو دهن و  یتونستم نفس بکشم انگار دست کس یکردم   اما نم یحس م نمیس یقفسه  یرو رو یمحکم یها ضربه

 شه .  . یهام وارد م هیکنم و بعدش هوا بود که به ر یلبم حس م یرو رو یزیبود   چ مینیب

و  کوتاهم و که مامان  با  یفر فر یاز پارک نشستم و پاهام و تو شکمم جمع کردم   با دستام نوک موها یگوشه ا-

کارو کنم کم کم  نیهم تیعادتمه موقع اعصبان چونمشیپیو با حرص م رمیگ یبسته  تو دست م یکش  خرگوش

ندازه دور تنم و در  یو دست م نهیشیکنارم م  تمسم ادیکه م  نمیب یگونه هام از دور بابا رو م یرو زهیر یاشکام م

  گهیکنه م یکه موهام و از چنگ دستام خارج م یحال

 کنه  ؟ یم هیقدر ناراحته و گر نیچرا ا ییبابا نیاشی-

م کن یباز دشیسف یمه برم توش و با قو هاارزو شهیکه هم یبزرگ و قشنگ ی اچهیو به در رمیگ یرو ازش م هیگر با

 گم  یکنم م یتحمل نم شمیم رهیخ
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باهاش  امتیمن درست نکرده ! از دستش ناراحتم تا غ یبرا یو نگار باد بادک درست کرده ول میشی یبرا زدادی-

 قهرم 

  گهیزنه  م یموهام بوسه م یکنه و رو یاروم و مردونه  دستاشو دور تنم تنگ تر م یخنده با همون صدا یم زیر

 دوست داره مگه نه ! زدادیکه  یدون یخودتم خوب م-

 نه اگه دوسم داشت چرا واسم باد بادک درست نکرد ؟-

دارن و  یکج یاز اونا که چشم و ابرو دارن و موها ارهیم  رونیب یرنگ یزنه و از پشت سرش باد بادک اب یم یلبخند

  گهیو م رهیگیجلوم م  زونهیون اوازش یبنفش و صورت یکوچولو ینوارا

 خواسته خوش حالت کنه  یتو  م یدرست کرده برا نشمیدرست کرده ! تازه خوشگل تر دمیشا-

کنم تموم اون روز خوش حالم  و با باد بادک خوشگلم که  یو بوسه بارون م زدادیکنه بابا و  یکل لبام و پر م لبخند

 زارم  . یو نگار م میشیکنم و سر به سر  یم یگذاشتم   باز یاسمش و اب

 

 

 یکو مش دهیکش یبا چشما یدختر نمیب یکه م یزیچ نیکنم اول یچشم باز م  میشونیپ یرو  یزیچ یسیحس خ با

 ارام خواهر اترون  ادیم ادمیزنه   یکنه و لبخند م یدختر زود اشکاشو پاک م  شمیبلند م یرنگه از جا به سخت

 ؟ یچه طور-

 ؟ یمگه تو دکتر-

  گهیزنه و م یم یلبخند

 شم یکنم از جا بلند م یم یو احساس داغ کهیو سرمم درد م سوزهیگلوم م شمیم ندهیدر ا یگفتم که هنوز نه ول-

 گم  یعوض شده با اخم م دیسف شرتیو ت یشلوار اسلش سورمه ا کیلباسام با  

 من و عوض کرده ؟ یلباسا یک-
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 من عوضشون کردم   ستینگران نباش اترون ن-

 برم   دیبا یاریمانتو شلوار من و ب شهیم -

 جلوم و گفت  اومد

به سمت کولم   سهیتازه لباساتم خ یسرما خورد ستیکنم  استراحت کن حالت خوب ن یخواهش م یدونم ول یم-

  سمینو ینگار م یو برا ارمیو در م میگوش  پشیرم و از تو ز یتخته م یرو  یکه گوشه ا

 گم دنبالم تو دردسر افتادم  یکه م یادرس نیا ایب-

ه د یسر تکون م یگردونم با ناراحت یمانتو و شال بهم بده بهت برم کیگم  فعال  یگردم سمت دختره و م یم بر

 ام  رهیخ یتخت نشستم و با اخم به تقطه ا یارام رو ییاهدا یمشک یبعد با مانتو قهیوچند دق

  گهیزنه و م یم یبهزاد دوست داداشمه و البته پسر  عمومم هست  پوز خند-

 چون  دیزنم شا یحرفا رو بهت م نیدونم چرا دارم ا یکنه نم یم یبه تموم معناست با احساسات ادما باز هیعوض هی-

 یخوب و خونه  ینگاه نکن به لباسا  نمیبیخودم م یتو چشما نهیا یکه هر روز جلو نمیب یم یزیچ هیتو چشمات 

زنش افتاد  یاز وقت یکرد زنش و دوست داره ول یم اسنگ دل و سرد که ادع یدخترم با پدر هیکه دارم من  یقشنگ

که  یافسرده بزرگ شدم و داداش یکه کنار مادر یخونه  من ومدیشب م هیماه  کیخونه ترکش کرد و هر  یگوشه 

 میلگسا زدهیکه تو س یمون نبود  من یکیمون بود و  یکیکه  میبود یکه کال نبود  ما خانواده ه ا یبود و پدر کایامر

داداشم تا اون جا تهت نظر  شیفرسته پ یسرطان گرفته بودم و پدرم  فقط بهم زنگ زده بود و گفته بود من و م

هم  یبلکه باافسردگ یماریکه نه تنها با ب یدکترا  خوب شم  دوسال اون جا بودم و فقط دو دفعه زنگ زد   من نیبهتر

بهزاد برام پر رنگ شده بود توجهاش و  تیخصداشتم و اون موقع ها ش شمیکردم و فقط داداشم و پ یمبارزه م

 هیبودم و پر عقده مثل احمقا عاشق شدم و اجازه دادم بهش تا فرا تر از  فیکه ضع یهاش لبخنداش  من یمهربون

تختش با  یروز  رو هیخب ...  یهرچند که  هنوز دخترم و بهش اجازه ندادم فرا تر بره ولبره  شیساده پ یرابطه 

رو بهت گفتم  نایاالنم ا یدختر باز حرفه ا هیاز اون موقع از پدرم و  بهزاد متنفر شدم  اون   دمشیدوستم د نیبهتر

 زنگ در از جا بلند شد و گفت  یچون    ... با صدا

 دهیکش یادیز یسوخت سخت یبرو دوستت اومده خدا حافظ  و اروم با دستش اشکش و پاک کرد دلم براش م ایب -

و نگار نشستم همه با  اخم به  ایکنار سام و س نیکردم و از خونش خارج شدم   تو ماش یخدا حافظ فیبود اروم و ضع
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س کرده بودم اما نگاه نکرده بودم  با لحن و ح ناترو نیسنگ زوینگاه ت نیان  موقع سوار شدن تو ماش رهیجلو خ

 گفتم  یکالفه ا

 یدم و چشمام و م یم هیتک یکنم و سرم و به صندل یم فیبعدا براتون تعر زویاخم و تخم ندارم  همه چ یحوصله -

 بندم .

 

 

************** 

صحنه  کی قهیو هر چند دق  رمیگ یروبه روم عکس م یکنم و از منظره  یم کیرو به چشمام نزد یعکاس نیدورب   

 . رمیبگ ییعکسا نیهمچ هیقدر راحت   نیبتونم ا شهیکنم! باورم نم یخوب شکارم ی

 دارم . یخوره برم یزنگ م میگوش

 جانم ارام ؟-

 ؟ ییکجا یخوب -ارام -

 ! یاومدم عکاس یچیه -

 . یکن یهه خوبه خوش حالم که تو عکسا کمکم م-

 ؟ یندار یکار-

  ویماه  کافه ار کی نینه فقط مثل تموم ا-

 باشه -

 خداحافظ -

م کن یبه موهام نگاه م نهیفتم از تو ا یکنم و راه م یو روشن م نیماش فمیندازم تو ک یکنم و م یرو  قطع م یگوش

 !ادیبهم م یوشراب یمشک  یول بهیعج
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 ندازم    یبهش م یو  نگاه ارمشیم رونیب فمیاومده از ک امیپ میگوش یبرا

 دم  یزنم و جواب م یم امیبه پ یخند پوز

 !!! زمیمنم دلم واست تنگ شده عز-

کنه دوتا پرونده  یجا کار م نیکه  تو ا  یماه هی نیزنم تو ا یدفتر نگار ترمز م یجلو  شهیخندم پر رنگ تر م پوز

 ! ادیاز شوهرش به خاطر کتک ز یزن تیشکا  یکیطالق و  یکیگرفته 

 

کنم و سالم  یسالم م شناسهیشناسم اونم من و م یو م شیرم منش یشم از پله ها باال م یکنم و وارد م یو باز م در

 بندم یکشم  چشمام و م یم غیج تیتو اون وضع اینگار و س دنیبا د شمیکنم و وارد م یده در اتاق نگار و باز م یم

 نه ک یصورتش پخشه و لپاش گل انداخته نگام م یرژ  لبش رو که یو نگار در حال شهینگا ر بلند م یزود از رو ایس

 یکنن  نگار کم کم صورتش ارغوان ینگام م رتیخنده  اونا هم با ح ریزنم ز یو م امیهنوزم تو بهتم و به خودم م    

  گهیاما کالفه م ایکنم و خوش حالم که خوش حاله س یو  من با لذت نگاش م شهیم

 ! یدر بزن ای!  یایر بت رید قهیشد پنج د ینم-

 تموم شه ! قهیواال من فکر نکنم کار شما  تو پنج دق-

  گهیبا اخم م نگار

در ادامه دست انداخت دور کمر نگار و گفت .تازه بله رو گرفتم و عمت و  ایانتر  خاک بر سر  . س شتویکوفت ببن ن-

 ونیکام گی دنیکردم ؟ از خر یچه کارا ایکرد   یتا باهام اشت دمیکش یخواب یچه قدر ب یدون یکردم م یراض

 دنیرسکه ت ییساکت شد و مثل بچه ها ایزد س ایس  یپا هکه نگار ب ی... با ضربه ایبوسه  هیبادکنک و گل گرفته تا 

  میشد رهیخنده . و بهش خ ریز میکه من و نگار زد نییاز مامانشون سرش و انداخت پا

  اون دختره ارام ؟ شیپ یبر یخوا یم -نگار

 جا بزنم        نیسرم به ا هیاون گفتم  شیرم پ یاره اون االن دوستمه نه اون دختره .. اره دارم م -

 ندارم          نانیخب مواظب خودت باش من به اون و خانوادش اطم لهیخ -نگار-
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 هر چند که اترون ...    

 نگار...-

 حرص گفت  با

 زدادیواست  گردنبند  یکرده  . حت یپارک خاطره رو خال ی اچهیو در پول داده  یمن رفته کل یمگه اترون برا هیچ-

 و به اسمت کرده .  دهیکرده و اون پارک و خر دایو پ

 اخم گفتم  با

  ستیبرام مهم ن-

 قدر خوبه ؟ نیکردم و گفتم اون چه طور ا هیشب تا صبح گر یها یاها اون وقت من بودم که ها-

 . نیبس کن نیاشینگار .-ایس

رنگ  یو به جا اریدن گهیخودم بودم که د نیدادم ا یبهش حق م رونیحرص گفتم خداحافظ و از دفتر نگار زدم ب با

شون خودشو ن شتریسبز ناب ب نیو با هر بار پلک زدن ا دمید یسبز اترون م یرنگ چشما  زشینفرت انگ یخاکستر

که از ارام جدا شده بودم و  شدیم یند ساعتخونست چ یکه جلو دمیماه و قبل ترش د هی نیداد . مثل تموم ا یم

شرط من  نمیاطالع بودن و ا یارام ازش ب یمن بود و اترون و خانواده  یخودمون و دوستا نیمن و ارام  ب یدوست

 بودن با ارام بود. یبرا

که به دونه نگاه بهم  یماه جز همون روز هی نیو تو ا دمید یاز افرادش و دم خونه م یکی ایخودش و  ای شهیهم    

جز  دمشیند گهیو سند پارک و بهم داد تا هر وقت خواستم امضاش کنم و اون جا مال من شه  د زدادیگردنبند 

 ازش حس نکرده بودم ! یزیاز دور چ نیسنگ ینگاها

 کنه   یکه داره نگام م نمیبیگردم  فرهادو م یبر م شنومیو م ییچرخونم که صدا یتو قفل در م دویکل

 سالم -

  گهیکنه و م یدر هم نگام م یدم . با اخما یبهش سالم م اروم

 اون پسره نامزدته ؟  یچرا دروغ گفت-
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 گم  یاخم م با

 ؟ یدیموضوع شن نیاز دهن من راجب به ا یشما اون روز حرف-

کنه و  یداره از دور نگام م یواشکیدونم  یرو دوست دارم که م ینگاش و دوست ندارم من نگاه مرد شهیم رهیخ بهم

  گهیبا التماس م شهیم کیقدم بهم نزد هیاخماش در همه 

دم  نزارم اشک به  یقول م میکن یپشتمونم نگاه نم گهید میر یجا م نیاز ا یپس با من ازدواج کن اگه بخوا-

رو  یسخت یدونم چه روزا یکنم من با علم به گذشتت عاشقت شدم م یمن خوش بختت م ادینازت ب یچشما

 من  نیاشی  ینکرد بد یاستفاده  یازاد نیو از ا یدونم ازاد یم یدونم چه قدر مستقل یم یگذروند

 حرف و بهت بزنن ؟ هی دیچند بار با-

 ادیسر تر از فر هاد به نظر م دایشد یسورمه ا  نیو شلوار ج یگردم سمت اترون که با اون کت سورمه ا یبهت بر م با

.. 

 از حضور فرهاد که باعث حضور اترون شده ! شمیبار خوش حال م نیاول یبرا و

 و رهیگ یفرهاد و م ی قهیحرکت  هی؟ اترون تو  یدار یبر نم  نمیاشیها چرا دست از سر یهست یک گهیتو د - فرهاد

 گهیم

 یم نیاشی یجلو ییزرا نیهمچ  نمیبب ایبشنوم   گهیبار د هیکه اگه  یزن یم ششیجا ات نیو هم تتیمالک میاون م-

 یشد و فرها د و به عقب پرت م یطور نیچه طور شد که ا یکنم که نفهم یم چارتیب یجور یش دهیجلوش د ای یزن

 نزنم  غیو ترس ج رتیتا از فرت ح رمیگ یدهنم م یمدت جلو نیکنه  دستم و تموم ا

  رهیو م شهیوار مزداش مو س کنهیو نگاهم م ینیبیحاال م شهیبرات بد تموم م - گهیزنه و م یداد م فرهاد

 

 

 گم  یلکنت م با

 ؟  یکن یم یکار دار یت ت تو چ-
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  زنهیم داد

 سرت و اون یخونه رو رو نیاون اموزشگاه و ا یبزار کهیپاتو تو اموزشگاه اون مرت گهیبار د هی دیبه قران مج نیاشی-

 ؟ یدیکنم فهم یناموس خراب م یب

 

ده بن یتو خونه و در و پشت سرش م ندازهیو م رهیگیحرکت   بازوم و م هیکنم  که تو  یزده و با ترس نگاش م رتیح

  گهیکه ته دلم بهم م یاز حس شمیکنم و متنفر م ی... و من مبهوت به در بسته نگاه م

 کنه      یم وونمیداره با توجهاش د اون

  

** 

 ؟  یچه طور زمیسالم عز-

------ 

 منم خوبم-

------------- 

 گم  یخندم و م یو مستانه م بلند

  

 مونده گلم  کم

----------- 

  نمتیدوست دارم زود تر بب منم

---------- 
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  نمتیبیم یشگیباشه سر قرار هم-

------------ 

 ره  ینم ادمینباش شناسنامم و  نگران

 عشقم  خداحافظ

و پوز خند  یکنم  نگاه طوفان یتعجب م نهیخودم تو ا دنیگردم که با د یو بر م کنمیتخت پرت م یرو رو یگوش

 ترسناکم 

 داستان قراره به کجا برسه  ؟ نیا-

*** 

 

 کنه   یم هیمبل نشستم و اون داره گر یارام رو یخونه  یتو

 رابطه داشته   گشمیبهزاد  با دوست د دهیکه فهم نهیا لشیدل و

  گهیم نیف نیف با

    شهیسر راهم سبز م یراموششش کردم هکرد حاال هم که  ف انتیداد و بهم خ یاون  من و باز  -

 خواست بکنه  یبزار اون هر غلط نهیمهم هم  یبهزاد بابا  تو که فراموشش کرد الیخ یب-

 کردم   دشمیبود بارش  کردم تحد قشیال یدم خونتونه  منم هرچ دمیامروز صبح د   شهینم داشیپ گهید  اونم

 ؟ یبه چ-

  یگم که باهات دوست بوده و باهات عشق باز یکه به داداشت م نیبه ا-

 کرده ! انتیکرده و بعدم بهت خ یم

 دهن باز گفت  با
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 ؟ یبگ یخوا یواقعا م-

 دیتهد هیفقط  نیکنه ا یم ستیداداشت هم من و هم تو رو هم بهزاد و سر به ن یطور نیکه نه  مگه خرم ا معلومه

 .. نینرفت نینبوده و فرا تر از ا نتونیب یزیجز بوسه چ یگیبود که انگار جواب داده ! در ضمن تو هم که م

نزاشتم  یگفتم و ول یگفت نه نم یم یر ر راستش خب من اون قدر اون موقع ها بچه بودم و پر از عقده که هر چ-

 از بوسه و ... شتریب یخب ... خب .. ول رهیو ازم بگ میدخترونگ

 یو چشما  زدیاالن گردن هزار نفر و م رتشیکه غ یو با وحشت به مرد میدیبه هم خوردن در هردو از جا پر با

 شدم . رهیهر حرف نگفته بود خ یایسرخش گو

 کوبوند    با داد گفت  واریکند و به د نیارام اون و از زم یها غیو با پاهاش بر گردوند و بدون توجه به ج زیم

 داد زد  یکرد یم یازبا دوستم  عشق ب یداشت یوقت یفرض کرده بود یمن و چ -

عشق  یو تو  هوا به جا  فیناموس کث یب هیتوجه  یتوجه یب یقدر راحت به بهونه  نیکه ا یفرض کرد یمن و چ-

  دیکش ادیفر  یزد

که من  وونیح هیتو بقل  یکردم  داشت یکه واسه خوب شدنت ادا م ییکه من داشتم نذرا یراحت وقت یچه طور-

 ؟  یدیخواب یابرو کرده  م یدونم چند نفر و ب یم

 گفت  یرفته ا لیتحل یبا صدا ارام

 داداش من ...-

 اترون و گفتم   یبه خودم اومدم و رفتم جلو دیروح از بدنم پر کش  بایکه تو دهنش خورد تقر یلیس با

 من و تیعصبانکن... با ا یطور که تو فکر م نیا میبه زار باهم حرف بزن یهست یاترون تو رو خدا .. تو االن عصب-

که تو خودش مچاله شده بود و من و با التماس صدا  یحجوم برد سمت ارام دید یانگار من و نم یپرتم کرد گوشه ا

 نیمبل ا یپهلوم که از برخورد با دسته  دیتوجه به درد شد یارام ب غیضربه و ج نیزد  کمر بندشو در اورد با اول یم

 اترون و گرفتم  یکرد  رفتم جلو و بازو یدرد م یطور

 کنم  یاترون خواهش م-
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 کیکردم  یارام بلند شد هر کار م غیبه ارام زد و ج یا گهید یو فک منقبض ضربه  یباره پرتم کرد و با نگاه خون دو

نتونستم  گهیصورتش گذاشته بود و از درد تو خودش جمع شده بود  د یخورد ارامم دستاش و رو یذره هم تکون نم

 ینم یچیخوردم و هم ارام  اترون واقعا انگار ه یارام و هم زمان هم من ضربه م یودم وانداختم روو خ ارمیطاقت ب

 زد  یو فقط داد م  دید

 ؟ یچه طور تونست-

و  من یلحظه نفسم رفت و فقط اروم گفتم اخ اشکا هیکه به پهلوم خورد  یکردم صداش کنم اما با ضربه ا یم یسع

رو  اترون و پاهاش و گاز گرفت اترون با درد  دیو پر دییفندق از اون طرف دو نیب نیا ارام با هم مخلوط شده بود تو

 یاهنگاهم کرد نگ هیکف سالن نشست  و با لگد سگ کوچولوم و پرت کرد کنار  ارام  با اه و ناله از جا بلند شد و با گر

بود و لنگ لنگان در اتاق و باز کرد و رفت داخل و درم بست اترون سرش و تو دستاش گرفته بود و  یکه پر از قدر دان

 نیو زمر دیسف هیتاب  بند هیکه با  نیفرو کش کرده  بد تر ا تشیاعصبان گهیدونستم د یبود . م رهیبه دستاش خ

ر سگگ کمر بند بود درد پهلوم طاقت که به خاط شدیم دهیخون د یاز پهلو شانه قرمز یقسمت یافتاده بودم و رو

 بلند شدم فندق  پارس کنان رفت سمت اترون که اترون با داد گفت  نیفرسا بود اما به زور از زم

 ش.... داتیاز کجا پ گهیتو د-

رفتم  پهلوم و گرفتم ساکت شد و  یکه به سمت مانتو شالم م یافتاد که اروم اروم در حال ینگاش به من یوقت اما

 نگام کرد از جا بلند شد با اخم گفت  مبهوت

 ؟ یکن یکار م یجا چ نیتو ا-

 نگاه یاور ادیکنم هم از درد هم از  هیگوشه و زار زار گر هی نمیبودم و به زور خودم وکنترل کردم که نش ریدل گ ازش

  دمید میقدم هیشد و اترون و تو  دهیترسناک اترون  مانتوم و چنگ زدم که مچ دستم به شدت کش

 ؟ یکن یکار م یجا چ نیتو ا-

 خودم یبه رو یرو فشرد و دردم گرفت ول یکبود یگرفت وفشرد جا گشیجوابش و ندادم که  بازوم و بادست د بازم

 . اوردمین

 ؟ یشد یمیقدر صم نیبا ارام ا یاز ک یداستان نیا یباتو بودم ؟ تو کجا-

 اخم گفتم  با
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 من ...-

گاش هنوزم ن  رونیخونه ب نیبرو از ا  یو پنهون کرد ی. خبر داشت یو نگفت یبر داشتماجرا خ نینه صبر کن . تو از ا-

 هیکارو کرد دوقدم به عقب پرت شدم و پام به پا نیکار و کرد و با شدت ا نیا هویترسناک بود بازوم ول کرد و چون 

 بکشم  در اتاق غیکه باعث شد ج حس کردم هیرو تو اون ناح یدیکرد و افتادم  چون به پهلو افتادم درد شد ریگ زیم

 و با بغض گفت  رونیاومد ب  ونیو با صورت گر مهیارام باز شد و ارام سراس

اومد سمتم که  یعصب یچهره  ایپهلوشو اترون  ینیب ینم یدار نیاشیکار به  یدونست چ ینم یچیاترون اون ه-

 چشمش به پهلوم افتاد که تابم و از خون قرمز کرده بود.

 سوخت   یبدجور م یلعنت

 برگشت سمت  ارام و با داد گفت  تیاعصبان با

نگام کرد و اروم رفت تو اتاقش و در و بست  خواستم از جا بلند شم که  سیخ یگم شو تو اتاقت ارام با چشما-

 و زانوهام گذاشت ریدستش و ز هیبا اخم اومد سمتم و  نیلحظه نفسم قطع شد و دوباره افتادم زم هیاحساس کردم 

 مبل گذاشت و رفت    یکردم من و رو یحرکت از جا بلندم کرد  دردم و هنوزم حس م هیگردنم و با   ریرو ز یکیاون 

 بود منم اخمام و تو هم کردم و گفتم  رهیدسمالم دستش بود  با اخم بهم خ هیبرگشت  خیبعد با  قهیچند دق و

اون جا خواستم بلند شم که با خشونت  دوباره انداختم  ادیخوام برم خونه قرار بود سام ب یبه کمکت ندارم  م یازین-

 مبل و با حرص گفت  یرو

قسمت پهلوم  هی هویکه   میکرد یکنم هر دو با اخم به هم نگاه م یقلم پاتو خورد م یاز جات پاش گهیبار د هی-

 ر درد گرفتم با داد گفتم اترون واز زو یو دستا دمیکش یغیکرد  ج خیسوخت و بعد 

 رو پهلوم   یگذاشت خیخبر  یچرا ب-

تا بم و از قسمت پهلو داده بود باال و داشت با دسمال خون   یدیترس ینم ویدیکش یدرد م ییهوی یطور نیچون ا-

 کردن زخمم بود  زیمعذاب بودم  و داغ کرده بودم اونم با اخم مشغول تم دایکرد شد یهارو پاک م

شد  پهلوم وحشت ناک شده بود دورش سبز  ریاز زور درد اشکام سراز  دیزخم  پهلوم مال یاورد و اروم رو در یپماد 

بود و  ختهیموهام دورم ر  ومدی یازش خون نم گهیشده بود که د جادیخراش  ا هیوسطشم  یم اب یکمیشده بود و 
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 رهیشد  به زخمم خ یانگار نم یباشم ول فیضع اشتمداشتم با اون دستم اشکام و پاک کنم دوست ند یتند تند سع

نشسته  میپنج سانت یکنه با تعجب سر بلند کردم که خشکم زد تو فاصله  یحرکت نم گهیدستاش د دمیبودم که د

 خورد  یداغش به گردن و صورتم م یبود و نفسا

 لبام نشست. یاشکم از چشمام افتاد و از گونم سر خورد و رو یقطره  نیاخر

 خورد    یدنبال اشک تو صورتم سر م یطور نیهماترونم  نگاه

 یکس یدعوا جلو یخودت و تو گهیکه د نیکنم . اول ا یم شنهادیو بهت پ زیگفت . چند تا چ یگرفته ا یصدا با

جلوت . دوم  نمیخون سرد نش  نمیاشک و دردتو بب یوقت یطور نیا یبعد ینشو چون ممکنه دفعه  یننداز و زخم

 یموها نیبا همچ یلباس نیکه با همچ نیانگاه نکن . سوم  یکس یتو چشما یکن یم هیگر یوقت    گهیکه  د نیا

 زینشو . واعصابشو با نفسات به هم نر رهیو بهش خ نیواسه ازدست دادن نداره نش یچیکه ه یپسر یجلو یشونیپر

 یداص دنیبلند شد و رفت با شنبرم  و از جا  دنتیکنم  بدون چش ینم نیچون سرش و کنار گوشم اورد و گفت تضم

 قلبم گذاشتم .. یدر چشمام و باز کردم و دستام و رو

** 

 

  ستمیبلد ن یزیتب داره منم چ ستیگم دوستم اصال حالش خوب ن یکه م یادرس نیبه ا ایلطفا ب ایس الو

 نگار  دنید یاونم برا رانیکه چند روزه اومده ا یدون یم امیم چونمیباشه اگه تونستم مامان و بپ -ایس-

 باشه -

 گفت  یم هیزد و با گر یو چنگ م یرو قطع کردم و رفتم تو اتاق ارام  رو تخت یگوش

 تیاز ت متنفرم ما  ..مامان و اذ ادیازت بدم م یتو ریازت متنفرم بهزا د . داداش تورو خدا باورم کن . بابا همش تقص-

 .م ما .  دمیتو روبا اون زنه د ادیازت بد..دم م  یکن یم

داغ ترم شده بود  با حرص گفتم   یگذاشتم ول شیشونیپ یبلند شو دستم رو ینیبیکابوس م یدار زمیارام ارام عز-

نه از اترون بود و نه از  یساعت گذشته بود و خبر هیارام به اترون زنگ زدم  هیزود باش دوباره با گوش ایاه زود باش س
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زنگ در اومد با دو رفتم سمت در وبازش کردم با  یگفتم که صدا یبلند یجواب نداد خاموش بود لعنت یول  ایس

 تعجب کردم و گفتم   الیدان دنید

 ؟ یکن یکام یجا چ نیسالم تو ا-

من اومدم دوستت کجاست با استرس به در اتاق ارام اشاره کردم که به سمت اتاق رفت   ادینتونست ب ایسالم س-

قرصم گذاشت تو دهن ارام و  هیارام زد   یسرم در اورد و برا هی فشیتو ک بودم  از دهیخدارو شکر مانتو شالم و پوش

  نیارام و تبش اومده بود پا هیشونیپ یگذاشتش رو اوردمدسمال و که   ارمیکنم ب سشیدسمال داد که برم خ هیبهم 

 بود و موهاشم دهیتخت دراز کش یرو یو شلوارک اب یاب شرتیارام و عوض کنم با همون ت یرفته بود لباسا ادمیاه اه 

 برگشت سمتم و گفت  تیبا با جد الیاطرافش پخش بود  دان ختهیبهم ر

 ؟ نیاشیشده  یزیمعلومه کتک خورده چ یول شهیخوب م گهیحالش تا چند ساعت د-

 اوم خوب با داداشش دعواش شده بود -

 شناسمیمن اون و م فهیزدش اون دختر ضع داداشش یچ یبدونم چرا و برا دیبا یکه من روان شناسم ول یدون یم-

 گم ؟ یم یچ یفهم یشه م میوخ تشیحاد داشت ممکنه وضع یکه اومده بود مطب استادم  افسرده گ دمشیبار د هی

کرده ارامم چون  انتیکه ارام با دوستش دوست بوده انگار پسره هم به ارام خ دهیداداشش فهم نیخب خب بب-

ه پسر نیوقته که ا یلیخوب نبوده االنم ارام خ تشیپسره جذب شده و خب وضع نیکمبود محبت داشته به طرف ا

 . نهیب یرو نم

 به موهاش زد و گفت  یچنگ الیدان

 دنیزنگ در رفتم سمت در و گفتم حتما اترون داداش ارامه در و باز کردم که با د ی... با صدایبرم د دیخب من با-

چشمش کبود شده بود خشکم زد بهزاد  ریو ز ومدیلبش خون م یپاره شده بود و از گوشه  رهنشیپ ی قهیبهزاد که 

 با داد گفت 

 کف دست اترون اره ؟ یو گذاشت زیهمه چ یتو رفت-

ازاد کرد و با  الیمن و از دست دان ی قهیاومد جلو و  الیکردم که  دان یو گرفت با وحشت نگاش م قمیو اومد جلو  

 اخم گفت 
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 ته!چه خبر-

 با حرص گفت . بهزاد

بار دم دانشگاهشون  نیده و و اخر یمحلم نم گهیگم چرا چند ماهه د یهه نو که اومد به بازار کهنه شدم دل ازار .م-

 کرده و پوز خند زد  داینوش جان کردم نگو از ما بهترون پ یلیس

 با اخم گفت  الیدان

 نداره  یربط چیهر چند که بهت ه نیمنم دکتر ارامم هم رونیب یتو هم بهتره گم ش ستیحال ارام خوب ن-

 با پوز خند گفتم  

 . ادیبهت ب شتریاالن ب افتیق قتشیکه اترون خوب گذاشته تو کاست  حق نیهه مثل ا -

 دونستم باهات ... یوگرنه م ادیکه ازت خوشم م فیح- بهزاد

 

   وونیح یبکن یچه غلط یخوا یمثال م-

 شدم  رهیکرد  ساکت شدم و بهش خ یزده بود و بهزاد و با نفرت نگاه م هیارام که به در گاه اتاقش تک دنید با

 یم فیک کهیمرت نیبا ا یابرومم برد و حاال تو دار رونیبه به ارام خانوم داداشت من و از شرکتش پرت کرد ب -بهزاد

  یکن

 ... یحاال هم هر یفقط نر بودن بلدکه از مرد بودن  ییتو کهیمرت کهیاون مرده نه مرت-ارام

 بود و گفت  رهیبا اعصبانت به ارام خ بهزاد

 ها !! هیخوب بزن بزن المیدان نینه بابا  ا الیکه خورد تو دهنش با بهت برگشتم سمت دان یاشغا.. با مشت یدختره -

 به ارام گفت  تیو با جد رونیبهزاد و از خونه انداخت ب الیدان
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با هام دردو دل کرد البته با  یاترون و داد  اون روز ارام حساب یارامم با با بغض شماره  نیداداشتون و بد یشماره -

 دنیمن و فندق و رسوند خونه و رفت  ترانه و نگار اومدن خونه و با د الیهم تشکر کرد و در اخر دان یو حساب هیگر

 اترون و فحش بارون کرن  . یمن کل تیوضع

**** 

ه ک ییکردم   ازاون جا شتریها م وب یتونستم برم اموزشگاه کالس خصوص یاترون نم دیکه طبق تحد ییجااون  از

تم هنمه گرف مینگفته تصم یزیدونستم از  شعور باالشه که تا حاال بهم چ یخبر بود و م یب زایچ یلیترانه هنوزم از خ

کردنم سامان و  فیو بهش گفتم البته تو تعر یهمه چ وگاه  یهمون مخف ایو بهش بگم و بردمش پارک خاطره  زیچ

 هم بهم کمک کردن . اینگار و س

*** 

ونن  د یاترون م یبابا ریمامان و تقص یوونگیو د زدادیو ترانه و نگار و ارام  مثل من مرگ تو  ایسام و س زمیعز میشی

مامان افتادم  ادی دمیون و که دو البته شکسته  ا نیزن سال خورده و غم گ هیارام عکس مامانش و بهم نشون داد 

پدر اترون حاضره جونشم  ینداره ول یاترون با باباش چند ساله که رابطه ا گهیارام م  رهیتقص یدونم که اونم ب یم

 واسه تک پسرش بده ! 

 ! شناسهیمامان  دلم واسش تنگ شده هرچند که اون من و نم شیخوام برم پ یم

** 

ه تون ینم گهید یفروغش و به پنجره دوخته حت یب یدر اومدن چشما یکم دشیشاز ته ترا یموها شمیم رهیخ بهش

اشک از  ارهیدووم نم ادیو ز  شهیهم خسته م یالیخ یزندگ نیگن  که کم کم داره از ا یاز جا بلند شه . دکترا م

 گم  یدستاش که تو دستامه بهش م یرو رزهیچشمام م

که توش بزرگ  یکردن و مجبور شدم خونه ا دامیطلب کارا چه طور پ دمیفهم یوقت  دمیکش یسخت یلیخ یمامان-

 .  شمیمتنفر م شتریو ب شتریب شیشدم و بفروشم از باعث و بان

قط ف یول زنهیحرفم م شناسهیو ارام م ستین ونهید یول یاونم مثل تو دمیاسرار ارام رفتم خونشون و مامانش و د به

هم مرتکب شده تقاصش و  یرد که بخشمش منم بخشدم چون اگر گناهتو خودشه و افسردست  مادرش التماسم ک

 چند سال داده! نیتو ا
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کنم با سکوتش  یفقط حرف بزن خواهش م یکن رونمیو از اتاقت ب یام مثل اون موقع ها من و نشناس یراض مامان

 خوره  یزنگ م میگوش  شهیم ریسراز یشتریاشکام با شدت ب

 سالم عشقم -

------------- 

 الماس  سیقشنگ بودن مخصوصا اون سرو یلیخ یکه برام فرستاد ییممنون گال -

------------ 

  نمتیب یمنم دوست دارم م 

  گمیبا نفرت م کننیکه با غم نگاهم م یسورمه ا یبه چشما شمیم رهیو خ فمیزارم تو ک یرو م یگوش

 تازه شروع شده  یمامان باز رهید یلیخ گهید-

    

 *************** 

نه ک یحرف زده تا تونسته بچه هارو راض یکرده و کل هیگر یترانه و نگار و افسانه و ارام نشستم  ارام کل یروبه رو 

 یدونم داره تو ذهنش به ارام حق م ینداشته و نگارم اخماش تو همه و م زدادیتو اعدام  ینقش چیکه اون موقع اون ه

به بعد دوست اونا هم  نیکه من باهاشون مشکل دارم دشمنن پس ارام از ا ییو سام ونگار با کسا ایدونم که س یده م

داره جو به وجود اومده رو شاد کنه و بال خره موفق  یسع اریو کوه وندنیپیو سام به ما م ایو س الیدان ارویهست کوه

  گهیداره و با حرص م یخوره برم یترانه زنگ م هیگوش  شهیم

 پاش   یره جلوزا یم ویشعور و گوش یمزاحم ب-

 مزاحمه ؟-

 خواد دست برداره  ینم  شسیریاره همون خواستگار س-

 ؟ یگ یمامانت نم ایخب چرا به بابا  -نگار -
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  الیخ یگرفته مگه من بچه ام ب تیشوخ-

 یو در حال شهیاز جا بلند م مینیبیرو دست سام م یگوش میایخوره که تا به خودمون ب یزنگ م شیگوش دوباره

و  ایس یخنده  یصدا دنیبا شن کنهیترانه که مبهوت فقط به سام نگاه م رونیب رهیاز کافه م دهیرو جواب م یگوش

و به دنبال سامان از  شهیبا حرص از جا بلند م مترانه ه دنیبه خند میکن یما هم کم کم شروع م اریو کوه الیدان

 . شهیکافه خارج م

 

ارام گوش بده و متقاعدشش کرده اترونم از ارام  یش خواسته تا به حرفابا اترون حرف زده و از الیدان گهیم ارام

که تو نبودش در  ییزایو گفته از کمبوداش از عقده هاش اترونم رفته و تموم چ زیخواسته و ارامم همه چ حیتوض

 و مادرش مراقبت نکرده! امچرا از ار گهیکوبه تو سر باباش و م یدونسته م ینم رانیا

رفتم بهزادم که  رونیشامم با هم ب یکنه و حت یمثل دراکوال اخم نم گهیام بهتر شده و به قول ارام دبا ار ورابطشم

 نگم بهتره یزیازش چ

م و ارام کنهیشب عمه  ههممون و خونه دعوت م رهیگ یرو لبام شکل م یلبخند الیارام به دان زیر یباشکار لبخندا   

برسونتش  الیده دان یم هیترج زدادمیو  میشیکشه بره به عمه بگه سالم من ارامم دختر قاتل  یچون  خجالت م

 زنه به یو سامان بر عکس زول م کنهینگاه نم سامانگذره و ترانه هم تموم شب به  یخوش م یخونه واون شب حساب

 و سامم ایخود س یحت یخواستگار انیاز نگار خوشش اومده و قراره پنج شنبه ب ایترانه و عمه خوش حاله که مادر س

 قدر راحت قبول کنه ! نیمادرشون ا شهیباورشون نم

 دم  یم امیپ 

  یتو من و دوست ندار-

   ادیم امیلحظه بعد پ چند

 من عاشقتم  زمیعز هیسا-

  سمینو یم

 االن تمومه  نیهم زیثابت کن  وگرنه همه چ-
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 کنم   یباشه فردا بهت ثابت م-

  

** 

من و نگار تو  دمیپوش یکشم خوبه که جوراب شلوار یکه تا اواسط رونمه م مییمویل یعروسک  راهنیبه پ یدست

عمه نشستن و نگار از استرس کم  یحال کوچولو یو سام و با باشون و مامانشون تو ایو س میعمه ا یاشپز خونه 

و  ناز شده بالخره عمه نگار یلیهست خ هم دهیکه پوش یشکالت ینبات  راهنیزار بزنه با اون  پ نهیجا بش نیمونده هم

 گم  یقبل رفتنش م فتهیو راه م گهیزنه و نگار بسم ال.. م یصدا م

 نگران نباش -

  یخوش حالم که هست گهیزنه و م یم یاروم لبخند

خشک  یمرد ایپدر س نهیشیبقلم م ییرایمبل و نگار بعد پز یرو نمیشیو م رمیمنم پشت سرش م یرایتو پز رهیم و

 یداره با اون موها یخوب یلیخ کلیباره قد بلند و ه یبهتره و اصالت از سرو روش م یو مادرش باز کم یو اخمالو

 (ییکایامر یخواننده  کی) هیپر  یتیمثل ک یمدل مصر

قرار ها  شهیم نیتع هیکنه مهر یم دایجذاب شدن  لبخندم عمق پ دایشد دیسف یمشک یبا اون کت ها ایو س سام

و نگار  ایس یو در اخر تو انگشتا شهیحلقه ها دست به دست م شهیزمان عقد و ازدواج انتخاب م  شهیته مگذاش

 یکنم داداشم کنارمه نگار به اروم یحس م شمیاز ته دل خوش حال م نمیبینگاه پر عشقشون و م یوقت شهیم انینما

 میزن یلبخند م یو من و سام به اروم ایبوسه س یکشه و با اشک روش و م یم رونیو که تو گردنشه ب زدادی یحلقه 

 . رهیگ یخانوم نگار و در اغوش م وشیکنه و پر یعمه اشکش و پاک م

***** 

 یشاگرد سه روزه حس خوب نیکنم نسبت به ا یخارج م نهیدوزم  . نفسم و با اه از س یروبه روم چشم م یبه خونه  

و  ادیاز نگاهش خوشم نم دمیلباسام و پوش نیساده تر رهیبگ ادی انویخواد پ یپنج ساله که م ستیپسر ب هیندارم 

ه و کن یکنم اونم با لبخند سر تا پام و اسکن م یم ممنتظرمه . سال یتو سالن اصل شهیشم ومثل هم یوارد خونه م

  گمیم دهیسالم م

  میشروع کن دیایخب  ب-
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 ماد مازل  دیشما بگ یهرچ-

 دادن ادی هیکنم  یشروع م رهیگیم یو اونم کنارم جا انویپشت پ نمیش ی. م ادینو ع صحبت کردنش خوشم نم از

  رستیبه من خ انوینگاه کردن به پ یدم و تموم مدت اون به جا یبهش اموزش م گمیدونم و م یها م هیاز کالو یهرچ

 گمیگردم سمتش و م یبر م یعصب

منم وقتم برام با ارزشه بر عکس شما از جا  نیریبگ ادی یزیچ نیخوا یو نم نینیبیم انویشما تو صورت من پ ایگو-

صبرم سر اومده به سمت در  گهیکنه و منم د یزنم من و نگاه م یسه روز تموم وقت که من فک م نیشم تو ا یبلند م

 گم  یسمتش و م دمگر یمشه با اخم بر م دهیکه دستم از پشت کش رمیم یورود

  نیبه من دست نزن-

  گهیو م رتمیگ یتر م محکم

 و .. یهات یلیخ  یازت خوشم اومده خاص -

  شهیم رهیبه خ یاعصبان  شهیخوابونم تو گوش سا کت م یکه م یلیس با

  گمیزنم سرش و م یم داد

 ولم کن  ستمیصاحاب ن یهات ننته  من ب-

ه کشم ک یم غیج کشهیحرکت شالم و از سرم م هیو تو   یکن یدست رو من بلند م گهیکشه و م یدستم و م یعصب

 زنه تو گوشم  یم

مانتوم بر اثر  یزنه تو گوشم دوتا از دکمه ها یو دوباره م نیزم  یکنه رو یکنه پرتم م یتموم وجودم و پر م ترس

نم ک یم یکنه با دستا م سع یزنه و سرش و تو گردنم فرو م یم مهیزنم که روم خ یم غیشه ج یشدنم پاره م دهیکش

ه زنم و ب یکنه با وحشت خدا رو صدا م یبدنم حرکت م روخوره   لباش  یتکون نم یلو از تنم دور کنم و فشیتن کث

کنم و  یبا لگد از خودم دورش م ادیروش تا به خودش ب فتهیکشم که م یتلفن و م زیم ی هیزور با دست ازادم پا

 دوم   یبدون توجه به سر و وضعم به طرف در م
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کنن  بدون شال  یم دایاشکام بالخره راه خودشون و پ  رونیکنم ب یدوم و خودم و از خونه پرت م یو م اطیح طول

و  کشم یم یغیدو سمتم ج یم وونیو اون ح شهیباز م اطیکه در ح نمیب یدوم م یپاره فقط م بایتقر یبا اون مانتو

 دهنم و یکشم که دست یم غیه  جدوبار  ستین هخراب شد یکوچه  نیکس تو ا چیکنم چرا ه یم شتریسرعتم و ب

کنم هق هقم  ینوش جان م یکنم که بازم تو گوش یکشه  تقال م یشده م نینفر یو به سمت همون خونه   رهیگ یم

 یشم رو برفا  تازه اون جا م یو پرت م  شمیم دهیکش یا گهیبه سمت د نیب نیتو ا  شهیدستاش خفه م یالبه ال

 و پر سوز . ردهفهمم چه قدر هوا س

 کنه .  یو سرخ م دیو سف زهیر یبرفا م یقطره قطره رو ادیم مینیکه از ب یخون

افتم  دستام از  یزده دوباره م رتیکوبه ح یم یاترون که مشتا شو رو صورت اون عوض  دنیگردونم با د یسر بر م 

 که تو راهه ! یاز سرما خوردگ دیو شا غیاز ج دیسوزه شا یشدت سرما سر شده گلوم م

 ترسیکه مثل قاتال به اون خ هیبعد چند دق نهیشیبرفا م یزنه که خودشم خسته مشه و رو یو م ونیقدر اون ح اون

 رم یترسناکش با وحشت چند قدمم عقب م ی افهیق دنیسمتم با د ادیندازه تو خونش و م یو پسر رو م شهیبلند م

 کشم  ینفس م از ترس منقطع شده و با ترس  بلند بلند نفسام

 ه عععی...ه عیه-

از هر دو باشه  در  دیدونم شا یترس ه نم ایلرزه از سرما  یکنه   بدنم م یو راحت بلندم م رهیگ یبازوم و م ادویم 

در  و شیکنه گوش ینگام م یداخل تموم مدت با اخم وحشت ناک نشونتمیکنه و به زور م یرو باز م یلوکس نیماش

ه و  را نهیش یم نیتو ماش ادیخوره م یلباش تکون م  دارهکه  نمیبیو م شهیزنه ازم دور م یزنگ م یو به کس ارهیم

 یپاهامه ب یاترون رو یچرم مشک یگردم پالتو یافته بر م یروم م یزیچ  شمیا فته از ترس تو خودم جمع م یم

کنم  ینگاش م یچشم ریز   شمیکنه کم کم گرم م یو روشن م نیماش یبخار چمیپ یحرف پالتورو دور خودم م

و که تنها ت یمن یبرا نیوا ادیبه نظر م یاعصبان دایگاهش گذاشته شد جیگ یو اون دستشو رو ونهفرم یدستش رو

 بده . میشیاز شهر خارج م میو دار نشمیماش

 گفتم  اروم

 اترون ...-

 ساکت باش  سیه-
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 صبر کن به زار حرف بز...-

پسر مجرد تا بهش چرت و  هی یخونه  یرفت  یبا کدوم عقلت پاشد  یکه بگ یدار یزیاصال چ  یبگ یخوا یم یچ-

کار کنم هم تو  یدونم باهات چ یم  یول  یشد چ ی؟ اگه امروز جلسه کنسل نم یچ ومدمی یاگه من نم یبد ادیپرت 

 زننش  یخوره م یهم اون پسره که ادمام دارن تا م

 ترس برگشتم سمتش و با داد گفتم  با

منم  یخوا یداره که م ی..اصال به من چه ربط  شیخودت مگه کم زد  یشد ونهیمگه د  یر کردکا یاترون تو چ-

ر ترمز کرد که چون کم تیمن به خودم مربوطه فقط به خودم  با اعصبان یخصوص یاصال به تو چه  زندگ یکن هیتنب

 با ترس گفتم    کشوندمبند نداشتم کم مونده بود با سر برم تو داشبرد که با دستش عقب 

  وونهید-

 شدو در سمت من و باز کرد  و بازوم و گرفت داد زدم  ادهیپ نیماش از

 .. ولم کن  یوحش-

بازوم تو دستش بود  در و بازز کرد  بدنم  هیکه  یدر حال دیبزرگ روبه روم برد و با کل  یالیو کشون کشون تا در و من

 گرفت ! یم دنشیبار شبید دیبا قایحاال دق  ادیوقت برف نم چیتهرانم که ه یلعنت دیلرز یاز شدت سرما م

 گفتم  غیج با

درندشت با اون کثافت تنهام  برم  یدونستم تو اون خونه  یگم من نم یم یگم مگه تو شعور ندار یولم کن بهت م-

 خونشون  یگردوند سمت خودش و داد زد پس  چرا بازم رفت

 شتریمن ب زتیعز یاترون اروند به لطف بابا یه بخوام کارم و ول کنم اقا نکرده بود ک یچون  تو دوروز گذشته کار-

 واسه من   یالدورم بلدرم کن دهیدور برت داره و از راه نرس یادما سر و کار دارم و تو هم حق ندار نیاز ده ساله که با ا

 در هم گفت  یشد و با اخما کینزد بهم

 نره  ها رو اعصاب من  راه نرو  ادتی ینشونت بدم که تا عمر دار یالدورم بلدرم هیواسه من خط و نشون نکش که -

 با اخم گفتم  یول دمیترس یازش م یو مثل چ دمیلرز یکه از سرما م نیبا ا-
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 ؟ یکار کن یچ یخوا یمثال م-

گ رن یه به سمت در چوبتو بقل اترونم و اونم دار دمیسر گردوندم که د رتیاز جا کنده شدم و با ح امیبه خودم  ب تا

 هم روئ لباشه با حرص دست و پا زدم و داد زدم  یداره و لبخند یقدم بر م

 پسر نیبا ا ییو من کم کم داشتم از تنها دمیکش یغیدم  در و باز کرد و وارد شد ج یبهت اخطار م ونهیولم کن د-

 گفتم  تیتورو خدا بزار برم  اترون بزار برم با اعصبان دمیترس یم

 شد و اروم دم گوشمم گفت  رهی... دو .. بهم خ کیشمرم  ... یا سه مت-

هر  و دمیکش یغیج ادیچون قدش بلند بود و ارتفاع ز نیاز بقلش پرت شدم پا امیخسته شدم....سه تا به خودم ب-

ل مب یرو دمیکه فهم دینکش یفرود اومدم که طول ینرم عیش یبه جاش رو یبودم ول نیلحظه منتظر بر خورد با زم

 افتادم .

 حرص رو بهش گفتم  با

 کرد گفت  یم نیرو باال پا نهیشوم یتو یها زمیکه ه یدر حال یخوا یم یاز جونم چ یجا اورد نیچرا من و ا-

 خودت و -

 چند لحظه نزد ومن خشکم زده بود  یبرا قلبم

 گذشت گفت  یکه حاال روشن بود م یا نهیکه کنار شوم یسمتم و در حال برگشت

 خوامت  یم یدینگو که هنوز  نفهم یکن ینگام م یاون طور چرا-

جسد خواهرم  دنیاوردنم از شوک د رونیب یها برا هیکه همسا ییاز همون ابا دنیروم پاش یکردم اب سرد احساس

   ختنیروم ر

**** 

ن و مامانم که تا م نیا شمیروشه رو دوشمه اون قدر پالتو وبافت تنمه  دارم خفه م یرنگم که عکس بارب یصورت فیک

 یواز ر   میصورت یزنم و با دست کشا یم یمهسا لبخند دنید یاور ادیداره با  ینکنه دست از سرم بر نم چیبقچه پ

 یکیمهسا دختر  رهیگ یلبخندم عمق م شمیکه م شونخون  کیکنم نزد یکنم و بعدش گولش م یبرف جمع م نیزم
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مامان مهساست هم من  هیمیهم مامان چند ساله که دوست صموعضشون خوبه  یمامانه و حساب یها یاز مشتر

تا مامان  یقیخانوم صد یخونه  مینگار دوست دارم بعد مدرسه با مامان اومد یمهسام اون و اندازه  هیمیدوست صم

هم برف ! به  ادیکنم چرا هم زمان هم بارون م یمهسا  تعجب م دنید امیتونم ب یمن گفت م بهبراش لباس بدوزه  

با  شهیدور کمرم حلقه م ینمونده که دست نیتا بر خوردم با زم یزیخوره چ یکنم که پام سر م یاسمون نگاه م

 یخمار سبز  و موها یچشمااسپرت الغر و با  پیپسر با ت هیکه جونم و نجات داده  یگردم سمت کس یوحشت بر م

 ! میشی یعاشقونه  یون همه بلند بلند  خوندن رمان هاکنه ا یو اخر کار خودش و م زهیر یبلند قلبم فرو م

***** 

  ید یچرا جواب نم نیاشیبا تو ام ..  نیاشی-

ه که د یکه کس یگردم زمان یبه زمان حال بر م شیزمانم از ده سال  ..پ نیبهتره بگم با ماش دمیشا امیاز بهت در م 

هم  یلیکه نه خ میمستق ریاحساساتم و کشت و ده سال بعد کم کم دوباره زنده کرد احساسم و  غ شیسال پ

 کنه ! یبهم  ابراز عالقه م میمستق

ن باره مثل همو یباره بازم م یبازم برف م یلعنت  رونیزنم ب یدوم و م ینگرانش به سمت در م یتوجه به چشما بدون

که جلوش زانو زدم و اون با چمدونش از بقلم گذشت مثل جشن  یهمون روزباهاش مثل  میروز نحس مثل روز اشنا

 ادیبرفه بدم م یاز هر چ  ینبار لعنت یبار یکه م نفرمنبار ازت مت دمیکش غیسال گرد پدر و مادر ترانه مثل االن ج

 یکه اروم نگام م نمیب یکنم م یزنم و به اطراف پرت م یو چنگ م نیزم یرو یو با دستام برفا نیزم یافتم رو یم

 کشم  یم غیکنه ج

 حرفا و کارات دروغه  از تو هم متنفرم  یهمه   یگ یدروغ م یتو من و دوست ندار-

   گهیو م شهیم رهیخ میاشک یجلوم به چشما نهیشیم

 میزند گ یتو یادیز یدونم دخترا یم اههیکه تو شرکت بهت خوردم ازت خوشم اومد من گذشتم س یهمون روز-

خورم به بود و نبود  یخورم به بودنت به نبودن برادرم و برادرت قسم م یتو نه قسم م دنیبعد د یدونم ول یبودن م

دوست دارم  حاضرم ثابت کنم قسم  یشو بکن رکه فک یزیاز اون چ شتریخونوادت که با تموم وجودم دوست دارم ب

که  ینداد  زمان تیکه به ارام اهم یزمانکه مادرم و ول کرد  یخورم که از پدرم سال هاست که متنفرم زمان یم

 خواهر یپدر و برادرم مقصر خودکش دمیکه فهم یبازم اعدامش کرد زمان یگناهه ول یدونسته برادرت ب یم دمیفهم

 یخودم و زدم من به اون کار نیماش شگاهیباور کن که ازش متنفر شدم شرکت خودم و زدم نما  تنمادر یگ وونهیو د
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قانعشون کردم با  یتا حدود یبا برادر خونده هاتم حرف زدم هر چند دو تا مشت نوش جان کردم ول یندارم من حت

دارن که من و ارام و تو  ستدو یلینه اونا خ ای یدار یدختر عمتم  حرف زدم ازش خواستم تا بفهمه بهم حس

ه هم نیبود که  با ا نیشدم اکه عاشقت  یلیاز دال یکیفکر کن  یکنن هر چه قدر که دوست دار یجعمتون تحمل م

باعث شد که عاشقت شم عاشق دل بزرگت ومن خشک  زده فقط نگاه  نیدنبال انتقام ا یومدیبازم ن یو نا حق یسخت

 میرعد و برق کم اورده و تسل یدونست و حاال جلو یرو نگهبان اتش م ودشخ یکوه غرور و که روز نیکردم ا یم

بهش جوابم و بدم و من باز هم مبهوت  نیهفته وقت دارم روش فکر کنم و روز ولنتا کیشده بود ! و بهم گفت که 

درد  درتونم پنهون کنم و چه ق یاز خودم هم نم یکردم پوز خند تلخم رو  حت یبرفا نشسته بودم و حس م یرو

 ! ستین یمثل عشق اول ایتو دن یعشق چیکه ه نیداشت اعتراف به ا

***************** 

 

م خب من منتظر یگم قرار بود دوست داشتنت و بهم ثابت کن یو م شمیم رهیندازم و با لبخند بهش خ یپا م یرو پا

و  من یو اگه واقا بهم ثابت نکن میجد میکه تو تصم یدون یم  یعشقت و ثابت کن یخوا یم یبعد سه سال چه جور

شه  ک یم رونیب یبره و برگه ا یم فشیتو کدست  دزنه و با لبخن یعاشقانه بهم زول م شهیهم یبرا ید یاز دست م

 ! نهیکه پوز خندم و نب هینده و ک صیکه برق چشمام و تشخ هیو ک

****** 

 تو سر نگار       دمیبالشت کوب با

 اترون باهات حرف زده  یچرا بهم نگفته بود-

 و گرفت و گفت  سرش

  هیشد و گفت حاال نظرت چ یجد هوی گهید یاوردیها رو در م یباز یکول نیگفتم هم یخب بهت م یاه وحش-

اومد سمتم و بقلم کرد  شنیازم متنفر م میشیو بابا و مامان و  زدادی یطور نیو تو شکمم جمع کردم و گفتم ا پاهام

 کردم  هیشونه هاش و اروم گر یسرم و گذاشتم رو

 ت هم اروم اومد سمتمونو از سمت راست من و در اغوش گرفت  نگار با بغض گف ترانه
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 یاون به تو حت ارهیخب  دوست داشتن شناختم م ینداشتم ول یشناختم درسته چندان سن یداداشت و من م-

 طور بابات نی؟  اون دوست داشت پدرتم هم ادتهیقبل از مرگش و که  یاعتماد داشت حرفا میشیاز خودش و  شتریب

تا دوروز قهر بود   طیشرا نیغم خوار بود و در بد تر شهیکرد هم یدرک م شهیداد مادرتم هم یجونشم واست م

دو  ایدر صد من  هیکه اگر  نینداشت یدست چیهم تو هم اترون تو سرنوشتتون ه  یگناه یدونه که تو ب یم ممیشی

ماه تهت نظرش دارن نه با  هیو سام  ایس میزاشت یدست داره زندش نم تیاترون تو بدبخت میدونست یقلو ها م

که  دهیگفته که ارام چند دفعه از دهنش پر ایبه س المیازش سر زده دان ییخطابوده  نه  کیتو ج کیج یدختر

نگران نباش هر  یگم مامان و بسپرش به من اگه دوسش دار یداره  خالصه بهت م شیداداشش عکس تورو تو گوش

 با هاش کم کم  میایکنار م یچند سخته و عذاب اور ول

 حقش نبود که خواهر صداش کنم !!! نیواقعا ا و

******* 

 جا بودن ! نیا اریو افسانه و کوه الیو ترانه و دان ایکنم اخه تازه عمه و نگار و س یزنگ در تعجب م یصدا دنیشن با

 گم  یدارم و م یو بر م فنیا

 ؟ هیک-

 اوردم  یزیاروند  براتون چ یاز طرف اقا دیببخش-

 .... ایطرفه اترونه کنه به کوبش از  یشروع م قلبم

 -دیبفرما-

 مشرتیت یباسنم بود رو ریقرمزم و که تا ز یمشک یمردونه  رهنیباز شدن در و زدم  رفتم سمت اتاقم و پ یدکمه  و

ه سال جدهیه فدهیپسر ه دنیدر که اومد با استرس در و باز کردم و باد یسرم کردم صدا یشال مشک هیتنم کردم و 

 ... ومدیبه زور لبخند زدم کت شلوار اصال بهش نم یبامزه ا ی

با اجازه خانوم با  دیکه گفت از طرف اروندم باز نکن یهرکس یقدر راحت درو برا نیاترون خوان گفتن  ا دییبفرما-

دم ش رهیپاهام خ یاالن ! به جلو یچ یعنی نیمتعجبم عبور کرد ا یکردم که  مقابل چشما یبه پسره نگاه م رتیح

که  یییگم بزرگ ها نه از اونا یبزرگ که م یلیخ یعنیقرمز بود جلوم بود  یبزرگ که همش الله  یلیته گل خدس هی

ه پوشون یاوردش لبخند کل صورتم و م یچاره پسره چه جور یده برابر اونا بود ب نیا دیشا نیدیها د یتو گل فروش
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و دسته گل  و که حتما  شمیو نه زود  خم م ریشده نه د داشیهفته پ کیسر  قایکه دق نیخوش حالم از توجهاش از ا

دونم که تو دلم قند  یم یول یریقدر بزرگ بگ نیگم واجبه ا یدارم و با حرص م یهست و بر م لویهفت ک شیش هی

که کارت  شمیو بلند م زیم یزارمش رو یمحشر و تازش به زور  م یگال یکنم  از دسته گل خاصش  از بو یاب م

 ه نوشت ییبایز اریخط شکسته و بس ستدارم روش با د یکنه با ذوق برش م یجه م و به خودش جلب متو یکیکوچ

 یپارک خاطره . عاشقت اترون  لبخندم عمق م ی. ساعت پنج  جلو یدیکه با بودنت   بهم ارامش م ییبه تو میتقد-

 یکنم که گال بو یرم همش حس م یدونم که م یاز االن م شهیم ریگونه هام سراز یاز چشمام رو یو قطره اشک رهیگ

 یکوتاهه ول ادیدارم ز یکوتاه بر م یمشک یمانتو کیرم سمت کمدم و  یم یدن  ساعت چهاره با نگران یاون و م

 دیبه ع یکیپوشم خوش حالم که برفا اب شدن و هوا به خاطر نزد یتنگم م دیشلوار کتون سف کی  هیامروز روز خاص

گاهمون  یهمون مخف ایکه نرفتم پارک خاطره  شهیماه م هی  شنیروزه اب م هیتهرانم که همش  یخوبه برفا یلیخ

کرده و من خوش حال  شیدو ماه دوباره باز ساز نیگفت اترون  تو ا یبه اسم منه ! ارام م رتیح کمالکه حاال در 

مه که تو گردن یریه باشن دست به زنجخاطره داشت  زانشونیتونن تو اون پارک با عز یکه دوباره مردم م نیبودم از ا

 کنم اما قبلش موهام و یهم سرم م یشال مشک هی نیستین یدونم که از دستم اعصبان یگم م یبرم و با لبخند م یم

کنم ساعت چهار و  یم حیاراش مل هیندازم و  یزارمشون و بعد شال و رو موهام م یکنم  و ازاد م یبا اتو مو لخت م

 دنیزارم و و بعد پوش یده غذاش و جلوش م یچرخه و دم تکون م یها دور و بر گل م دهیو فندق مثل ند مهین

و در همون حال اهنگ  فتمیو راه م شمیم نمیزنم  سوار ماش یم رونیاز خونه ب دمیو سف فیرظ یانگشت یصندال

 دادم        یگوش م گانهیمحسن 

 

 سوزهیاما دلت م یخاطره ش یبر یخوا یخودت م-

 هر روزه  یباز نیا یعاشقم یکن یم تظاهر

  رهیگ یدمه رفتن همش دل شوره م ادم

 ره  یدل شوره ها  از خاطرت م نیروز بگذره ا دو

 تو  ی ایتو راحت باش دورم از دن یال اقل برا ستیدم  سخت ن یقول م بهت

 تو  یفردا یتو دل شوره دارم واسه  یجا ادیکس نم چیباش ه راحت
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 یشناسم و از من گرفت یکه م یزیعشق هر چ از

 و یاحساسم و از من گرفت یمونده  یتو باق تو

 وجود داره ییرفته که ما ادتیو  یمن باش یخوا یم

 زاره  یو ترست نم یرفتن یاماده  خودت

 من  ینترس راحت برو ب اصال

  ستین ادشیبه جز تو من و  یک چیه

 از من خبر داره  یک یکرد فکر

  ستیحواسش ن یک چیبرو ه راحت

 تو  ی ایتو راحت باش دورم از تو دن یالقل برا ستیدم  سخت ن یقول م بهت

 تو  یایتو دل شوره دارم من واسه دن یجا ادیکس نم چیباش ه راحت

 **** 

 یجلو نیهم ماش یکرده بودن و تعداد یپارک و  به طور کامل سنگ کار یشدم جلو رهیبه روبه روم خ رتیبا ح  

 بهتر یکم دیخوشگل شده بود درست مثل اون روز ها وشا یلیو خ شدیم دهیپارک د

م برگشت    یمیاهنگ مال  یبود با صدا دهیگل خر نیچشمام گرد شد پس واسه هم نهیکه امروز ولنتا نیا یاور ادی با

 که خشکم زد

ده افتا نیاز قلبا هم رو زم یلیو قرمز بود و خ دیو لوکس جلوم بود که روش چند تا قلب سف متیگرون ق نیماش هی

کاپوت بود   یبود که رو دیسف یخرس پشمالو هیشده بود و در اخر  ختهیهم پر گل ر نیزم یکاپوت و رو یبود و رو

دهنم گرفته بودم و با بهت  یدستم و جلو   شدیتو فضا پخش م یمیمال یقیموس  یباز شده بود  و  صدا نیماش یدرا

 یونیلیچند صد م نیبه ماش رتیدن و با ح سایم یوا شدنیکه از دور رد م ییاز اونا یبودم برخ رهیخ نیبه ماش

 شدنیم رهیکه روبه روم بود  خ یوخوشگل

 خوشت اومد ؟-
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 زد و گفت  یشدم لبخند رهیبرگشتم و به اترون خ رتیبا ح 

 مبارک  نیولنتا-

که قسمت مچ پاش تازده  شیبه شلوار سورمه ا دشیجذب سف شرتیکردم به ت ینگاهش م رهیهمون طور خ ومن

ود که ب یکه مثل دسته گل یسبزش. و بعد دسته گل یاصال همه به کنار به چشما دشیسف یها  یشده بود به کتون

 گرفتم  که  واز اونم قشنگ تر بود از دستش با بهت دسته گل  یبرام فرستاده بود  و حت

 کرد و گفت  یساعتش نگاه به

 ؟ یبا من ازدواج کن ینه حاضر ایاره  یبگ یفرصت دار هیثان ده

 لرزش داشت اروم شروع کرد به شمردن  یکه کم ییبسته و با صدا یبا چشما بعد

- 1     2  3    4   5    6    7    8   9    

 میبار تو عمرم از تصم نیاول یزدم و برا یگذشتن  لبخند یها م هیکردم و چه قدر زود ثان یبهش نگاه م هنوزم

 قدم به سمتش برداشتم   هیمطمئن بودم 

 لرزونم گفتم  یبود که با صدا مودهیاغوشش فرو رفتم  اون اول  خشک بود انگار و به خوش ن تو

 اره -

که  ییکه  اونا دمیوجودم لبخند زدم د یومن با همه   چوندیو بعد به خودش اومد که دستاشو محکم دورم پ 

 یحسش کنم اون حس  یلحظه ا یخواستم  برا یواسم مهم نبود فقط م یول رنیگ یارن ازمون عکس مکنارمونن د

دسته گل و  شدیاترون ... کاش م اشقع شتریو از اون ب نمیگن عشق ومن چه قدر عاشق ولنتا یرو که همه بهش م

ود تر ب کیکوچ یسته گل قبلدسته گل از د یکی نیشن  و خدارو شکر ا یناز خاک یگال نیبود ا فیح یبندازم ول

 اروم در گوشم گفت 

 دوست دارم -

 لبخند گفتم  با

 به خودش فشرد . شتریمنم دوست دارم و اون من و ب-
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 تنش  یعطر مردونه و بو یپر شدم از بو من

 که دورمون جمع شده بودن گفت  ییازم جدا شد و با اخم به اونا اروم

 کردم ! زیکه زنم و سوپرا هیبیعج یاتفاق-

ار ک یکه کل نیکه گفت بپر تو ماش نییکردن ازمون دور شدن  سرم و انداختم پا یکه نگاهمون م ییکم کم اونا و

 نفس    میدار

 شیکه سه سال پ یبزرگ بود از اشتباه ینگران کیته دلم  یحال بودم .خوش حال بودم که براش نفسم  ول خوش

روز عاشق بشم اونم عاشق اترون هر چند که از اولشم  هیکردم  ینممرتکب شدم و تا االن ادامش دادم و فکرشم 

اون از  یو من لبخندم عمق گرفت و لبخندا لمکاپوت برداشت ود اد بق یعاشقش بودم از همون اول اول  خرسو از رو

 هیبودم که  دهیحرفاش فهم یبود تو ینیعجب ماش شییخدا یتر بود  نشستم کنارش ول قیمنم عم  یلبخندا

راه  میکرد یگوش م یقیکنه همون طور که به موس یعوض م نیماش یه  نیداره پس واسه هم نیماش شگاهیانم

روزا کنار اون لبخند  نیدستش و من بازم لبخند زدم و من چه قدر ا یرو گذاشتبعد دست من و  یافتاد  و لحظه ا

ا نگه داشت ومن ب یزحمت در داشبرد  و باز کن    و بعد گوشه ا یب یزنم  با لبخند بر گشت سمتم و گفت خانوم یم

با باز شدن در  دمیکش غیج دیبه وسعت کل صورتم در داشبرد و باز کردم و از زور تعجب و شک شد  یلبخند

دهنم گرفته بودم و اونم  یمن دستم و جلو یرو پاها ختیو ر رونیازش فواره زد ب یگل قرمز رنگ یداشبرد   پر ها

 دمیشک رونیرنگ و ب دیسف هیمخمل یشد دست جلو بردم و جعبه  یکه داشبرد خال نیبعد از ا  دیخند یلند بلند مب

خواما گفته باشم بعد در جعبه رو باز  ینم غویج غیگرد شده برگشتم سمت اترون که با خنده گفت  زن ج یو با چشما

گرد و بدن خشک شدم حلقه رو تو  یرو در اورد و بدون توجه به چشما یرنگ ینقره ا نیتک نگ یکرد و حلقه 

 گفت  دیبوس یکه دستم و م یدست چپم گذاشت و در حال یانگشت حلقه 

 یحت امیدنبالت م یهر جا بر یحال مال من یتو دعوا تو خوش یو همه جا تو قهر تو اشت شهیهم یتو از االن مال من-

 ؟ یدیفهم  یاریخوشگلم از دستات در ب یحلقه  نیا یکنم  و حق ندار یم داتیبازم پ نیتو زم یاگه اب ش

 

.... 
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ر پ یمراسم ساده ول هیعقدشون بود  شبیو د  ی اینگار تو بقل  س میشون دور هم نشست یاف یتو قهوه خونه  همه

جلو  دیکش یگفت که ترانه لباش و گاز گرفت و شالشو کم یم ییزایچ هیعشق سامانم داشت با اخم در گوش ترانه 

هم نشسته بودن و معلوم بود با هم دعوا کردن . و ارام با فاصله  شیپ اریبعد با اخم رو از سامان گرفت  افسانه و کوه

 نشسته بود   الیاز دان

ا جمع  نا اشنا بود نشسته بودم و که ب یداد  و من کنار اترون یو ارامم اروم جواب م دیپرس یازش سوال م الیدان و

رفتارشون  یکردن و تا حدود ینگامون م یچشم ریز یه ایزدم  و سامانو س یراجب به اخالق بچه ها باهاش حرف م

 گم  یاترون م بهکرد خوب باشه   رو  یم ینگار سع یبود و ول نیسر و سنگ

 یرفتم و ازش خارج شدم  نفس یت در وروددگردم و به سم یبه عمم زنگ بزنم بر م رونیرم ب یلحظه م هیمن -

 و وشمارش و گرفتم بعد سه تا بوق جواب داد  دمیکش رونیب بمیرو از ج یو گوش دمیکش

 الو -

 الو سالم مهسا -

 روبه راهه ؟ زیهمه چ یسالم خوب-

 بوده ؟ یکه شناس نامم جعل دهیکه نفهم ی...  تو مطمئنزینه همه چ -

 ؟ یاورش کن میگ یخوا یم یکار وارده من بهش اعتماد دارم  ک نیکه شناس نامت و درست کرد تو ا یاره اون-

 اون روز  فقط منتظرم برسه موقعش  ستین رید -

 نفهمه خدا حافظ  یزیمواظب خودت باش به پا اترون چ یکن یکار م یچ یوارم بدون دیخب ام لهیخ-

 نگران نباش و تلفن و قطع کردم-

            

 ؟ یزد یدوستت حرف م با

 شدم و گفتم  رهیشدش خ زیر یو به چشما دمیکش یقیترس بر گشتم سمت سامان و نفس عم با
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کت نشست و  مین یام کنارم رو یمیصم یلیباهاش خ نمشیب یم یهام هر از گاه یاره مهسا بود دوست بچه گ-

 گفت 

 ام مگه نه ؟ یبرادر بد-

  نیزیبرام همه چ ایتو و س هیچه حرف نیاخه ا-

   ایراحت تر از س یحت  یباهام راحت تر بود مایقد-

 گم  یکشم و م یم یقیعم نفس

 یکه تو گذشتم افتاده خبر دارن ول ییفقط از اتفاقا هیو هم داداشم چون بق یخب اره چون تو هم روان شناسم بود-

هام و حسشون  یها و خوش حال یه تموم ناراحتوجودم یکه تو یکه بهم دست داده تموم نفرت ییتو تموم حسا

عمه  نویو مد ایس ونیتو مد ونیمد ونتمیمد من ی... ول  یو از استادت کمک گرفت یخوبم کن یهرچند نتونست یکرد

 نم  ک هیکه چه طور قراره حسابام و تسو نیمونم تو ا یاوقات م یهستم  بعض ارمیافسانه و کوه ونیمد یو نگار من حت

 ؟ یدوسش دار-

 گم  یکشم و م یاز ته دل م یاه

 ؟ یتا حاال عاشق موند-

 گرده سمتم  یتعجب بر م با

من ازش  یتاره مو کیعشق و نفرت  اندازه  یگن فاصله  یکه ازش داشتم ازش متنفر شدم م یمن ده سال با عشق-

نفرت  و فکرشم  یاز رو عشق از رونه  یکردم چرا  اتفاقا همش تو فکرم بود ول یگم بهش فکر نم یمتنفر شدم نم

 یو نم شمیدونستم اشتباه سه سال پ یعشقم ! و اگه م هببره و بشه دوبار نیدو اون تاره مو رو از ب ادیکردم که ب ینم

 دونم اشتباه نکردم  یکردم هر چند م

 ؟ یزن یاز کدوم اشتباه حرف م-

   یانه رو کش رفتتر یشماره  میاز تو گوش  دمیفکر نکن نفهم یراست الیخ یب-

 گرد بر گشت سمتم و محکم دستش و رو دهنم گرفت و با حرص گفت  یچشما با
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 بشنوه ابرو نداشتم بره ؟ یکس یخوا یم سسسسسسیه-

 دهنم برداشت و گفت  یگرفت که دستش و از رو ینداشته رو خوب اومد  داشت نفسم م ابرو

 کنم  تشیخواستم اذ یبفهمه تازه من فقط م یزیچ یبه حالت کس یوا-

 یخواستگار ترانه رو کل یرفت دمینفهم یفکر کرد رمیبم دیمن تورو نشناسم با  یخر خود خرت نیاره منم عرعر بب -

 گفت پسره اومده گفته  یترانه م یدور و بر ترانه نپلک باز خوبه ماسک زده بود یگفت یزد

هم مات و مبهوت مونده  چارهیب یدنبالم ترانه  ادین گهیفقط به اون پسره بگو د امیدور و برت ن گهیدم د یقول م-

کرده و منم لطف کردم و نگفتم که  نییرو باال پا یدر حقش کرده و زده اون بچه قرت یلطف بزرگ نیهمچ یبوده که ک

 ؟ یخودمونه  حاال واقعا دوسش دار یاون اق پسر سام

 خوش حالت و لختش فرو برد و گفت  یموها یدست ال یحرص با مزه ا با

مامان باباش  از  یبعد مهمون دمیاز همون شب تو پارک شا دیچپ نگاش کنه شا یدونم خب دوست ندارم کس ینم-

 نیمانتوش ا  ایکنه  یزرت و زرت رنگ لباسش و با چشماش ست م یه یچ یعنی ادیخوشم نم دنشمیترز لباس پوش

 دیسف یبار مانتو هیمثال دوست دارم    هجور لباسا بپوش نیمن از ا یقط جلوخب دوست دارم ف یقدر کوتاهه ! ول

 دوست دارم با من ست کنه  شهیم یچه جور نمیتنش کنه بب

  ادیبهش م شتریب ینه به نظر من  همون عسل-

  میو به عقب نگاه کرد میکت و بر گشت میرو ن مینشست خیهم من هم سامان  م رتیح با

 اترون و در اخر ترانه  جلومون بودن الینگار ارام دان اریافسانه کوه ایس

 بود  سادهیچاره وا یکه مثل خشک شده ها  ب ترانه

 لکنت رو به اونا که به زور خنده هاشون نگه داشته بودن گفتم  با

  دییجا نیا یشما از ک-

 چهار زانو نشسته بود گفت  نیرو زم  یبا خنده در حال ایس

 کش رفته تیترانه رو از گوش یسامان شماره  یاز اون موقع که  گفت -
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 گفت  یبود با کالفگ رهیترس برگشتم سمت  سامان که با اخم به اونا خ با

 

  گهید نی...بخند نیکن یچرا خودتون و خفه م -

خشک شده بود  کم کم همشون ساکت شدن  و  یفقط ترانه همون جور دیخند یاترونم م یحت دنیترک هوی همشون

 شدن ترانه با صورت  قرمز گفت  رهیخبه ترانه 

 برم خونه  مامان زنگ زد کارم داشت  دیمن  من با زهیچ..چ.چ-

  گهیدروغ م میدونست یخوب م همه

 گفت  یم یچشمامون دور شد سامانم  با اخم پشت سرش راه افتاد و ه یبا سرعت از جلو بعدم

 با تو ام ترانه و  نیماش یب یریم ینصف شب کدوم گور یدار پیترانه  ترانه با تو ام  با اون ت-

 و گفت  دیکش یاه ایخارج شدن س  دمونیکم از د کم

    کنهیکرد االن  مو مو م یعرعر م روزید نیزود بزرگ شد تا هم یروزگار  داداشم چ یییه-

خواست  یکرد و مثال م یم تمیکردم ارام تموم شب اذ ینگاه اترون و حس م ینیخنده و من سنگ ریز میزد هممون

اشاره  الیکاه و اخرش  مجبور شدم به دان ریگفت اب ز ی! و به من و اترون م ارهیدر ب  یمن خواهر شوهر باز یبرا

 کنم و بگم 

  یریم یاب رینکه خودتم کم ز-

رو زد افسانه هم  بالخره  تو دفتر کارش تو کافه بغضش شکست و  یخواهر شوهر باز دیق گهیشد که د یطور نیا و

کردم  یاز حسرت و من سع شهیتو چشماش پر م نهیب یخواد و هر جا بچه م یدلش بچه م یلیخ اریگفت کوه

ه دارن چ ستیداشت معلوم ن یبر نم هنداشت  تلفن ترانه که خاموش بود سامانم ک یریخب تاث یبدم ول شیدلدار

هام و  ینگران یترکونن !  ومن همه  یدارن با هم الو م گهیکه م اینگران کردن !  س ایکنن و همه رو جز س یم یغلط

 که ایو فراموش کنم س ادیمن و اترون کنار ب یخواد با نامزد یکه عمم چه جور م نیا هیدونم نگران یبزارم کنار نم

 ینترسم و شب اترون من و م گهید شهیگرم اترون که تو دستامه باعث م یدستا یول دهیجرت م ننیقیعمه  گهیم
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م تا کم ک میکنیاولش از گونه شروع م گهیکه گونش و ببوسم و م کنهیوادارم م نیرسونه خونه و قبل خروج از ماش

 خنده .      یو اون م شمیتر و من سرخ م نییپا میایب

*** 

 یخونه  هیمادرش  یبرا گهیاترون چون اترون م هیمادر یخوام برم خونه  یو منم امروز م رهیبا پروندش در گ نگار

چون به   ادیاترون و ارام از پدرشون بدشون م نینداشته باشه   واسه هم یتا پدرش با مادرش رفت و آمد دهیجدا خر

 صورتش بد یرو یو افسردگ یریو پ یاثار شکستگ یول هیبایمادرشون و زده بود مادر اترون زن ز دیکار ق یبهونه 

از  و زشیکرد انگار عز یم هیگر یجور هیتختش بلند شدو شروع کرد به گر یاز رو دیگذاشته  تا  من و د ریجور تاث

 لثاونم مادر بوده و م  دمیگناه و قبال هم بهش گفته بودم اون و بچه هاش و بخش یدونستم که اون ب یدست داده  م

که ارام  دمیو د دمیو الغر مادر اترون و و در اغوش کش فیلو گذاشتم و بدن نحبال اخره قدم ج  دهیمامان داغ بچه د

 گفت  یپر عشق بهم زد  مادر اترون همش م یاروم اشکاش و پاک کرد و اترون  لبخند

 یمن و ببخش دختر قشنگم اترون گفت که بالخره دار یکار و بکن نیا یخدا ازت نگذره جهان چه طور تونست-

فشارش که افتاد پرستارش خوابوندش رو تختش و  هیو ببخش   عروس نازم و باز شروع کرد به گرمن  یشیدخترم م

 بزرگ و مردونش پنهون کد و من لبخند زدم . یو تو دستا فمیظر یاترون دستا میاومد رونیما هم از اتاقش ب

 زنه  یزنه   عمه داد م یم هیزنه با گر یزنه با بغض م یبار م نیاول یعمه برا سوزهیطرف صورتم م هی***

بود اون  نیخوام با پسر قاتل  برادر زاده هام و زن  داداشم ازدواج کنم ا یم یگیم یکن یچه طور تو چشمام نگاه م-

  یکن یشرم نم یبا پسر قاتل خونوادت ازدواج کن یبر یخوا یحاال م یکه بهشون داشت یهمه نفرت

  گهیم یگرفته ا ینه و با صداک یبه عمه نگاه م  یاترون با اخم وحشتناک  

  

 

 و قش کردن هیکه مادرم جز گر یهممون من یکه بابام گند زد به زندگ یکارم  من ریداره من تقص یچه گناه نیاشی-

 ندارم  یراهمو از بابام جدا کردم و باهاش کار شیکه پنج سال پ یمن نیمنو بزن دیتونه کنه با ینم یکار

دونستم از نظر  یبودم و نم شیمثل احمقا فقط به فکر خوب کردن حال جسمانکه خواهرم سرطان گرفت و  یمن

و دوست دارم  اونم منو دوست داره  نیاشیو من  نیاشینه  نیمن و بزن دیبابام افسردست با یها یتوجه یاز ب یروح
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 یچشم نگاه کن هیخدا بهت گفته همه رو با   یخدا شناس یخون ینماز م یخون یشما که قران م  ییشما بزرگ تر ما

 کنم  یخودممم تا حاال هم دستم و جلو بابام دراز نکردم  و نم یمن رو پا

از من از  یفشرد مرد یکه دستام تو دستاش بود و اون هر چند لحظه دستام و م یبودم به مرد کنارم مرد رهیخ ومن

 گفت یلرزون یمردم خشکش زده بود عمه با صدا یکه از مردونه گ ها یکرد و عمه ا یخودش و از عشقمون دفاع م

 ؟ یکنیکدوم و انتخاب م یرو انتخاب کن یکی نیاشیپدرت و  نیب یروز مجبور شد هیپرسم  اگر  یسوال ازت م هی 

 بدون مکس گفت  یو پر اخم رهیبود اترون با نگاه خ دهیذهن من و پرس یشگیو عمه سوال هم ستادیاز تپش ا قلبم

 کنم  یو انتخاب م نیاشی-

 زدو گفت  یعمه لبخند تلخ و

 تمیبار با ر نیو من  دوباره قلبم به تپش افتاد اما ا یمن و دار شهیبدون هم یباهاش برو پشت سرتم نگاه نکن ول-

 .یعشقو زندگ

**** 

 به تن دیوتاه سفک یمانتو  نهیعمه ام عمه هنوزم هم با  من هم با اترون سر سنگ یتموم قد خونه  ی نهیا  یرو روبه

م  دیسف نیداره شلوار ج یینازک و طال ینوارا ناشمیخوره و سر است یدور کمرش م  یو نازک فیدارم که کمر بند ظر

که دارم برق لب گل  یشیندازم و  تنها ارا یسرم م یو و رو مییطال دیشال سف  ادیو هم دوست دارم  به مانتوم م

که دست ترانه تو دست راستمه و  نیمحضر و من با ا میر یم ایس نیچارم کرده  با ماش یب شبیاسترس از د   مهیبه

خواد  یبازم استرس دارم سامان همش دنبال ترانست و ترانه هم به قول خودش م یدست نگار تو دست چپم ول

ناخن بلند  یوشه ته قلب ترانه چه خبره  از شدت استرس  گ میدون یهم من هم سامان  و هم نگار م یول تشبچزون

  گهیکنم و نگار با حرص م یم یانگشت شستم و خون

 ؟ یترانه دسمال دار  شهیلک م دهیرو مانتوت مانتوتم سف زهیریاالن خونش م یکن یکار م یچ -

زارم رو انگشتم قلبم داره ازز جاش  یده بهم و من م یکنه و دسمال م یم شیا روزهیاره و دست تو کف ف- ترانه

 ادهیشون پ یمشک ی ایاز  زانت ارمیافسانه و کوه  شهیم ادهیپشت سر سامان با عمه  پ میرس یبال خره م شهیکنده م

کنه  یم یسع یفهمم عمه اخم داره ول یاسترسم م وهکه خودم ک یو من نیاسترس دارن و ا ییجورا هیشن همه  یم

رامم با ا  ستهیم یقلبم وا  شهیم ادهیکرد پ زمیسوپرا نیکه شب ولنتا نیاترون که از همون ماش دنیپنهون کنه با د
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پرستارم دست مامان اترون و گرفته و  انیارام با پرستار مادر اترون به سمتمون م شهیم ادهیپ نیمادرش از ماش

و  دیفس رهنیو اون پ یمشک کیبا اون شلوار کتون ش رهیواقعا نفس گ پشیکنه  اترون ت یم هیاترونم بازم گر نماما

  گهیزنه و م یم یسمتم لبخند پر عشق ادیتو دل برو شده به قول نگار هلو بپر تو گلو . م یادیز یکت تک مشک

 رهیگ یگم اره حاضرم تا اخر عمرم مال تو باشم دستم و م یزنم و م یم یلبخند یتا اخر عمرت خانومم ش  یاماده ا-

  ادیم یسرفه ا یکه صدا

رن  یو باهم م رهیگ یخنده و دست نگار و م یباشه واسه بعد و بعد م نایا نیعاقد منتظره زود باش گهیبسه د -ایس-

 افسانه میشیو باهم وارد محضر م رهیگ یرن تو اترون دستم و م یبا هم م رهیگ یتو  سامانم به زور دست ترانه رو م

و  مینیش یها م یصندل یگردنبند دور گردنم  رو یرو مکش یزنه و من دست م یبهم م یلبخند دل گرم کننده ا

 برگشتم شیعقد و من انگار کر شدم و به  پنج  سال پ یکنه به خوندن خطبه  یعاقد  شروع م

.. 

 یمرد چاق روبه روم پرتم م یول نیدانشگاه نبر یبچه ها یدم  تو رو خدا ابروم و جلو یخدا طلبتون و بهتون م به

 زنه  یکنه داد م

تونه طلبش و بده دخترش باس بده  یندارم که بابات مرده حاال که اون نم نیبه ا میکار یطلب ما رو بد دیبا-

ر فوت پد یو سامانم برا ایس رهیگ یم میکس یکنن   بغضم از ب یهمه دورمون جمع شدن و با ترحم نگام م یدیفهم

  گهیلب م ریز شهیکه ازم دور م یمرد در حال ییبزرگشون رفتن المان و من موندم و تنها

دو   یو من خون تو چشمام م   یکرد یم یاقا جهان ادرستو بهم داد و گفت بابات مرده وگرنه پولم و هاپولخوب بود -

شمارست که اسمش تو  مغزم چرخ  کیزنم که  فقط  یمرد و ازش چنگ م هیبدون توجه به ابروم تو دانشگاه گوش

 خوره  یم

 )جهان اروند(

 ... 

دوزم و نگاه سبز اترون و  یروبه روم م ی نهینگاهم و به ا نهیعروس رفته گل بچ گهیترانه که با خنده م یصدا با

  شمیزمانم م نیکنه  و دوباره سوار ماش یلبخندم اخم م یزنم و اون از تلخ یم یکنم لبخند تلخ یشکار م

... 
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 گردم  یبه پنج سال و چند ماه بعد اون اتفاق تو دانشگاه بر م و

  کشهیم ادیکنه و فر یم هیکه گر نمیب یرو از دور م یکه زن میشیرم سر خاک  یم دارم

 من و ببخش  تو رو خدا من و ببخش من و مجبور کردن دروغ بگم -

 

تونه طاقت  یگم خواهرشم نم یم یوقت شناسهیکنه که خواهرم و م یانکار م هیپرسم که ک یو م شمیم کشینزد

تا بفهمن که به خواهرم  ششیخواهرم اورده بودن پ گهیدکتر زنان  م گهیکنه  م یم فیافته و تعر یم نیبه زم ارهیب

که اگه موضوع و ماست  کنهیم دشیاروند تهد انجه  گهیبه خواهرم تجاوز شده بوده م گهیم انهیشده  یدست دراز

 یحت گهیکنن به مرگ خواهرش که من باشم و مادرش م یم دیخواهرمم تهد گهیکشن  م ینکنه بچش و م یمال

برم خواهرم از  یخودتم م یفرستم سر وقتش ابرو یکشمش ادم م یداداشتم ازاد شه م یاگه حت گهین اروند مجها

کشه که اون  با دروغش  یم غینوشته ج یزنه که گزارش دروغ یداد م هیزن با گر شهیشدت ترس و شک الل م

 خواهرت گهیزنه و م یاون به سرش مکرده و  یکه خود کش مهیشیگم چرا دو نفر فقط  یدونفر و کشته من با بهت م

مهسا دوست  وزسرم و اون ر یرو شهیچرخه و اوار م یچرخه و م یدور سرم م ایبار دار بود و خبر نداشت و من دن

 . رهیگ یم لمیف یپنهان یحت شیکنه با گوش یو ضبط م شنوهیاون حرفا رو م یهم کنارمه و همه  میمیصم

 یخواد و بعد به جا یم  یلفظ ریحتما ز گهیکنم  ارام با لبخند م یومن سکوت م لمیوک ایگم ا یبار سوم م یبرا

 ژهیو هیهمه رو  نیکنم نگاه سنگ یزاره و من حس م یپاهام م یرو رو یکنه جعبه ا یم هیگوشه گر هیمادرش که 

 گم  یاترون و اروم م

 بله -

 یسردم و تو دست م یو دستا گهیو اونم بله م زنهیم یو اترون لبخند  ادینگار و ترانه م دنیدست و کل کش یصدا و

قت و چیگم ه یکنه و من اروم م یبره و با نگاه نافز و پر مهرش نگام م یو با لبخند حلقه رو تو انگشتم فرو م رهیگ

و  رمیاز اتفاقارو بگ یبعض یتونستم جلو یدارم  ومن نم ستدو امیدن یشک نکن که چه قدر دوست دارم من اندازه 

 تو چته ؟ نیاشی گهیو اروم م شهید اون کم کم محو ملبخن

  شمرمیو تو دلم م شمیم رهیبا  تلخند به اون خ ومن

1  2   3    



 نبود یکیبود  یکی

 
176 

 

 زنه  یکه داد م یمرد  ادیبا فر شهیاشکم مصادف م ی وقطره

 هیسا-

  گهیو م شهیمطلق جمع اترون با تعجب بلند م وسکوت

 بابا !-

  گهیجلوم و م ادیزنه م یم یکه به سر خ یتوجه به همه با رنگ یب جهان

دسته  تو وانیشکستن ل یصدا دمیومن شن یکثافت سه سال بامن بود یتو  یبا پسرم ازدواج کن یچه طور تونست-

 سامان و ...

 گم  یشم و م یزنم از جا بلند م یو پوز خند م شمیم رهیخ بهش

 ؟ یکن میبه پسر و زنو دخترت معرف یخوا یهه    جهان نم-

  دیکه رنگش پر دمید ومن

 سن دخترمه ! بایمعشوقم  تقر یکردم وقت ینم یمعرف یباشه خب منم جات بودم معشوقم و به کس-

اتاق رفت و   یبزرگ گوشه  ونیزیکه مهسا وارد شدو به طرف  تلو دمیکردن و د یخشک شده نگاهم م همه

 روشنش کرد و با لبخند رو به جهان گفت 

 اروند یسالم اقا-

 مبهوت به مهسا نگاه کرد و داد زد  جهان

 اره ه ه    نیکرد یکیدختره دست به  نیبا ا یبود میتو منش-

 با پوز خند گفت  مهسا

 ؟ تمیفقط منش یمطمئن یراست میو به همه نشون بد تیکه زات واقع میکرد یکیاره دست به  ینگ یبگ-

 گفت  یگرفته ا یکرد و اترون با صدا ینگاه م ارام با لبخند به پدرش  دیجهان پر یدوباره رنگ از رو و
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 جا چه خبره ؟ نیا-

 گشتم سمتش و گفتم  بر

  یفهم یم زویهمه چ یبه زود-

وران با رست زیعکس من بودم که پشت م نیشدم اول رهیو با لبخند به عکس ها خ ونیزیتلو یبرگشتم سمت صفحه و

 یم میدار شیعکس تو پارکه و اون دستم و گرفته تو بعد نیدوم کنهیاون نشستم و جهان داره با لبخند نگام م

ه ب الیو اون و مییالیو کی یجلو یزده نشون دادم بعد جانیجلوم پر گله و منم خودم و مثال ه شیبعد یتو میخند

دست مهسا رو گرفته و  یخندن تو عکس بعد یمهسا کنارشه و دارن با هم م   شیدستمه تو بعد دشمیاسم منه و کل

کنن و  یرستوران خودش نشستن و دارن هم و عاشقانه نگاه م یمهسارو بقل کرده و تو  یسه  تو عکس بعدبو یم

به عکساست کم کم عکسا مثبت  رهیزنم و مهسا هم  پوزخند رو لباشه جهان مات و مبهوت خ یمن پوز خند م

فاش  یو با ما برا رانیقرار داد اومد ابستن  یکه برا یزن خارج هی اینیرجینه با من و نه با مهسا با و  شهیم جدهیه

همن و من با  دنیحال بوس دربرهنه  مهیعکس ن هیکمکمون کرد تو  یلیمرد همه کار کرد  و خ نیا اهیس یکردن رو

  هیفکر کنم کاف گهیکارن  مهسا با لبخند م نیهم مشغول هم یبعد یو تو عکسا رهیگ یعکس عقم م نیا دنید

 زنه  یلرزه جهان با خشم داد م یم تیکنه اترون از اعصبان یعکسارو قطع م و

 ؟ یهست یتو ک-

 عروستم -

 گم  یم یسمتم که با لبخند وحشت ناک ادیم

 و مگه نه  لمیفام یشناسیازاد هم هستم م نیاشیو البته -

 زنه  یتونه قدم از قدم برداره  و خشکش م ینم واون

ه نه  و گرنه االن زنت بودم  اون شناسنام ستمین هیشد که سا فیح نمیاشیمن  ستمین هیبابا من سا یهنوزم نشناخت-

تشنه  یواسه چ یفکر کرد یازدواج کرد یادم الک هیبود تو با  یجعل ستیتو توشه  مال من ن فیکه اسم کث یا

در اون ق یاریبگم نه ن یکه هر چ نیاسه ا یبر شیاز گرفتن دستم پ شتریهمه سال و نزاشتم ب نینگهت داشتم ا

 نیمنم گفتم خب بده ا یکرد یخانومت نم هیسا یکه پنجاه در صد از سهام شرکتت و به اسم من که نه ول یاحمق

بهتر  یطور نیاز دشمنات ا یکیفروختم به  شبیسهامتو د نیواس هم ستین میحال یچیمن که از سهام ه یجور
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افسوس که جز  یول یشب و صبح کن هیبا من  تو اتاقت  یارزو داشت شهیکه هم التیو دیکل نمیبود مگه نه ؟ اها ا

ون که بهش ییاونا یکه بر عکس همه  یساله دار یزن س هیدونم تو کانادا  یمن م   یدینرس یچیگرفتن دستام به ه

داره عکسات و  یا مونهچاره بزار خبر دار شه چه شوهر ن یمنم گفتم ب یدوست دارم دوسش دار یگفت یم یالک

کانادا واسه طالق  وچه بد که  یسر بر هی دیهم با گهیماه د میهم با هم داشت یصحبت کوتاه هیدم و واسش فرستا

 گفت  دیلرز یکه خشم و شوک م یشرکتته  و اون با بدن هیزنت  پنجاه در صد باق ی هیمهر

 چرا؟-

 د واست جذاب باشه  جناب ارون دیحتما با لشیکارارو باهات کردم؟ خب دل نیچرا ا یچرا چ-

م و سر ختنیعده ر هیروز تو دانشگاه  هی یبودمت نه قصد انتقام داشتم نه قصد بردن ابروتو ول دهیبخش راستش

که تو فرستاده  ییطلب کارا یعنیکردن   یبابام بودن که چند سال بود که ولم نم یابروم و بردن اونا  طلب کارا

 یبود ول یخودت بودن صفته هاشونم جعل یاز ادما یکرده بود رینداشت اونا رو تو اج یپدر من طلب کار شونیبود

 یب یازارم بد یکن تمیاذ یخوا یتو م دمی. اون روز تو دانشگاه فهم دمیقرضشون و دادم فهم یوقت دمیفهم ریمن د

دش  سر چند ماه بع یول ستیکه تو بخشش هست تو انتقام ن یبکشم گفتم ولش کن لذت یسخت یکار کن یچارم کن

 رو پخش کرد      یلمیرفت و ف ونیزیمهسا دوباره  به سمت تلو  دمیرو د یخواهرم زنخاک 

از اون دکتر  یواشکیبود که اون روز  یلمیهمون ف نیدکتر باز دار  چشماش از تعجب درشت شد  ا دنیجهان با د   

نتونه  گهیه دو ممکن میاستفاده کن میخوا یم میکه ازش گرفت یلمیکه از ف میکه به دکتر گفت نیبعد از ا  میگرفته بود

خواهرم مرده و حاال دکتر داشت  دهیاز همون موقع که فهم هو گفت که چهار ساله کارش و ول کرد دیکار کنه خند

دهنش  یو سامان مات و مبهوت مونده بودن نگار دستش و رو ایزد س یحرف م قتیکرد و از حق یم هیگر لمیف یتو

باباشم رو  کنم اون فقط گفت که مادرش  ی گهید یکرد ارام خبر نداشت که  قراره کارا یم هیگذاشته بود و اروم گر

 یافسردگ لیدونستم که دل یو فقط من م هیونیکنم که همه بفهمن که باباش چه ح یپدرش و دوست داره کار هنوزم

دنبال  شیدونست من از سه سال پ یارام نم یزن جوونه  و حت هیباباش تو رخت خواب با دنیارام  د ینو جوون

 یاترون اما نگاهش سرد بود سرد تر از هر سرد  شتمگذا هیکار از خودم و دوستمم ما نیا یگرفتن اتو از باباشم و برا

 اریبود . افسانه هم اروم تو بقل کوه رهیخ ونیزیمرده به تلو هیهم نبود فقط مثل  یاعصب یمبهوتم نبود حت یحت

تموم شد  برگشتم  ییکزا لمیکرد  بال خره اون ف یو و فقط نگاه م یصندل یهم افتاده بود رو کرد و عمه یم هیگر

 گفتم  وسمتش 
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دارم که ثابت  یسال حبس داره  من مدرک ستیب یکارت باال یدون یمگه نه ؟ خودتم م یکه قاتل یدون یخودتم م-

چند روز بعد مرگ   شیتو حدود ده سال پ  یگناهه و بازم دستور اعدامش وداد یبرادرم ب یدونست یکنه تو م یم

ه و نکرد یکه داداشم  کار یدیو د یو گرفت رافساختمونا اط یمدار بسته  ینایدورب یلمایو با پول ف یپسرت رفت

ت بدن  و تو حاضرن شهاد یازشون گرفت لمارویکه ف ییجوب اون کسا یپسرت خودش افتاده و سرش خورده به لبه 

کدوم  یدون یبه اجبار بهشون بدم   م   ونیلیم نیمن چند یدنبال من و باعث شد یرو فرستاد یدروغ یطلب کارا

 قسمت ماجرا جالبه؟

به اسم ارامه و اون  یکیو اون  یو زنت  از دست داد زتیعز یشرکتت و با دادن سهامت به دوس دخترا هیکه تو  نیا 

که تو زندان به  شمیمال مادر ارامه بق شترشیکه ب یاردیلیمونه چند تا ملک م ین   مبه اسم اترو گهید یسه تا

 زد  ادیاز جا بلند شد و فر هویخوره      عمه  یدردت نم

قدر  نیبر دارتت که ا نیخاک خدا از زم ریز یاشغال خدا ازت نگزره که تن جوونام و برد وونیرزل کثافت ح-

 رفت طرف  عمه و رو بهش گفت  ایو س  یوونیح

 زیم یحال سرش و رو یو عمه ب یصندل یعمه جون اروم باش شما  عمه اروم  باش تو رو خدا و نشوندش رو-

 گذاشت و هق زد

  و سادیکرد وا یجهان که با خشم نگاهم م ینبود رفت جلو هیاز گر یخبر گهیپاشد د یصندل یارام به زور از رو مادر

 و جهان که اول خشکش زده بود اروم گفت محکم زد تو گوشش 

  وریز-

و خونواد ه ر نیبود که ا نیبه خاطر ا شیگفت اول یا نهیپر از بغض و ک یدوباره مادر اترون زد تو گوشش و با صدا که

که به خواهرش تجاوز شده  یبه برادر یداد یحق م دیبا یبود دهیتو هر چه قدرم که داغ د  یبخت کرد اهیس

شما تنها  یگفت یو فقط  بهشون م ینکرد یدرسال واسشون پ نیزدم به خواطر آترون و ارام که چند شویدوم

 یاز امروز تو همه چ  یو ندار اقتشیزنم چون ل ی. حق خودم و نم یبود  یو خودت در حال عشق باز  نیمن یوارثا

ساال فقط  نیتموم ا دیشا  یندار یچیه هگیزنت و پسرتو دخترت و .. ثروتت و غرور و ابروتو  تو د یتو از دست داد

لرزون به  یاشتباه کردم و با بدن یهه ول یکردم هنوزم دوسم دار یته دلم فکر م یول یزد یسر م بهمهر چند ماه 

که پشت سر  ییزد و گفت هم متاسفم واسه اتفاقا یسمت در رفت اما قبل از خروج برگشت سمتم و بهم لبخند

اومد  هیدنبالش  ارام با گر دییوو از در خارج شد و پرستارشم د  یو فاش کرد قتیحق  هم ممنونم ازت که یگذاشت

 سمتم و  بقلم کرد و زار زد و گفت 
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 ام  کهیمرت نیکه دختر ا دیببخش دیببخش-

 گفت  یاشک یبا بهت سر بلند کرد و با چشما جهان

 ارام! -

 مالیدان دییبخشمت و به سمت در دو یوقت نم چیتف کرد و گفت ه نیزم یپدرش و رو  یبا پوز خند رفت جلو ارامم

 به من از در خارج شد سامان رو به من گفت  یبه زور عمه رو بلند کرد و با نگاه ایارام و صدا زدو رفت دنبالش  س

 ؟ دهیحالت خوبه رنگت پر-

ت و باز کن دختر جون  درسته که خوب گوشا یخوب نباشه ول یچرا خوب نباشه من و نابود کرده توقع دار - جهان

به خواهرت تجاوز کرده و خواهرتم بار  دیدونستم او یکشتمش درسته که م یگناهه ول یدونستم داداشت ب یمن م

که اون طلب کارا رو فرستادم دنبالت با چک  ددممن بو نیکردم هم دکتر رو هم خواهر اشغالت و ا دشیتهد یداره ول

ورد که خ یبا مشت یباش یزندون من جهان اروندم تو سگ ک یگوشه  یمنو بنداز یتون یاما تو نم یالک یو صفته ها

 زدش داد زد  یکه م یپرت شد سامان افتاد روش و در حال نیتو دهنش به زم

 ؟ ها با  تو ام  یخورد یچه گوه-

که افسانه و ترانه از بازوم گرفتن و نشوندنم رو  نیافتادم زم یبه باباش بود   داشتم م رهیاترون همون طور خ اما

 سامان و از جهان جدا کرده بود نگار با پوز خند گفت  اریکرد و کوه ینگار با نفرت به  جهان نگاه م  یصندل

همه جهان  یبهت زده  یتو و در مقابل چشما ختنیها ر سیبود  جناب اروند  و در سالن باز شد و پل یاعتراف خوب-

خواست و هر از  یزد  و  کمک م یداد و جهان بلند بلند اترون و صدا م سایند زدن  و مهسا هم فلش و به پلو دست ب

کرد اشکام از  یکردم که سرد نگام م ینگاه م یاترون بهگفت من جهان اروندم  ومن فقط  یها م وونهیمثل د یگاه

 صدا لب زدم  یشد و اروم ب ریچشمام سراز

 اترون -

 گفت  یگرفته ا یکه به عقد دائمش در اومدم با صدا یو اون و اتاق فقط من بودم 

غض  با ب   یکرده بود یزیو از قبل برنامه ر زیهمه چ یوقت دوسم نداشت چیه  یشد کیانتقام از بابام بهم نزد یبرا-

 گفتم 
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 اترون  -

 تموم شده  یوقت من و صدا نزن همه چ چیه گهید -

 گفتم  هیو انداختم جلوش و جلوش زانو زدم با گر خودم

بابات  رمیخواستم انتقام بگ یشم من نم یدونستم که عاشقت م یمن دوست دارم به خدا دوست دارم من نم-

 من با برنامه بهت یکه بهت دارم شک نکن  یمن و ببخش مگه قرار نبود به عشق یمجبورم کرد اون موقع ها تو نبود

 داد زد  ردنشدم باورم کن   اترون ...بازوم وبا خشونت گرفت و بلندم ک کینزد

رتم پ   یکن تیاذ شتریتا من و ب یبابام  عذاب  بد شتریتا ب ؟یکرد یو رو م زیهمه چ دیچرا با  یروز نیهمچ هیتو -

مادرم و خوب   یرسوند الیارام و به دان  یباشه انتقامت و از بابام گرفت نمتیخوام بب ینم گهیکرد عقب و داد زد د

ه ما ب یقصه  یخودتم کشت  یعشق خودت و کشت یول یرسوند هسامان و به تران یرسوند امکینگار و به س  یکرد

 گفتم  یگرفته ا یو ازم دور شد به طرف در رفت با صدا دیوقت به اخر نرس چیداستان عشق ما ه یول  دیسر رس

 یگم من گناه یم یوقت  اترون جد  چیه یشنو یوقت صدام و نم چیه مینیب یوقت نم چیه یدر بر نیاگه از ا -

 یزارم رد یرم و نم یم ینرو که اگه بر یخب انتخابم کن لعنت یکن یمن و بابات من و انتخاب م نیب ینداشتم تو گفت

 گهیبار د هیبه من حق بده تنهام نزار  دمیمن بخش کهنرو اترون ببخش همون طور  نیشم تو زم یاب م یکن دایازم پ

قدم  هیو دستاش مشت شد  به زور  دیبدنش لرز یلحظه همه  هی یکه برا دمیبود و نبودم و نابود نکن از پشت د

 گفت  یگرفته ا یبرداشت و با صدا

 پس برو  -

اومدن تو اتاق صدامون و  هیشکستن قلبم  و مهسا و نگار با گر یصدا دمیاز در خارج شد و من اون لحظه شن و

 گفتم  یگرفته ا یبودن رو به مهسا با صدا دهیشن

 و روشن کن ... نیماش-

***********************************************************************

***********************************************************************

************************************************************** 
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شده موهام   دیکنم  صداشون و دوست دارم رنگشونم دوست دارم باد شد ینگاه م ایکوتاه و بلند در یموج ها به

رنگ کردم و ته  یکه هستم بکنم موهام و شن ییبار خواستم مثل جا نیخوره رنگش  و ا یشالق وار به صورتم م

که دستمه   یروزنامه ا یو رو ایاب  در یرو نیزم یتن من رو باره  رو  یشده   بارون م یاسمون یموج دارم اب یموها

 خونم  یاز اشکم دوباره متن روز نامه رو م زیلبر یبا چشما

از جام خبر نداره   یک چیجام ه نیکه ا یسه ماه ماه نیبرده شد ! تو ا مارستانیدار  معروف .جهان اروند به ت هیسرما 

 نیچند ساعته ا  شمیم رهیبهش خ ایهم رنگم با در یمونم و با چشما یاما م شمیم سیتنم  خ یکوبه رو یبارون م

و واسه خودم قصه  نمیشیجا م نیسر خاکشم نرفتم فقط ا یحتگزره و من  یدونم  سه روز از مرگ مامان م یجام نم

دوست و  ی. ب خواهر و برادر یمادر . ب یپدر .ب یکه چه قدر خوش بختم ! ب نیگم از سر نوشتم از خودم و ا یم

هام  وزاترون  ر ی. و ب  ارمیم ادیو افسانه رو به  اریو نگار و ترانه و کوه ایسامان و س یبندم و کل کال یچشمام و م

و  اوردیو اخرم طاقت ن ستین گهیکه حاال د یشده فکر کردن به اون و شب هام شده بازم فکر کردن به اون   و مادر

بچه ها و  شیپ گهیکشه االن د یزجر نم گهیبهتره حداقل د یجور نیا  نیرفت و من نه خوش حالم و ونه غمگ

اونا حتما منتظر  هیمنم طوفان یندازم چشما یروم م بهرو هیطوفان یایشم چشمام و به در یعشقشه  از جا بلند م

کنم  ینگاه م میبار به گوش نیاخر یاترونم ندارم  برا گهید یرو ندارم  حت یکس گهیمن که د ششونیمننن تا برم پ

  الیاند اریافسانه مهسا کوه ایاز همشون از عمه از نگار از سامان ارام س امیپاسخ هفتاد و سه تا پ یپونصد تا تماس ب

 دهیاسم اترون د امایکدوم از پ چیکردم و تو ه یسه ماه نخونده همشون و پاک م نیفقط مال سه روزه تو ا نایو .. و ا

باز  موهام و یرهیگ ارمیهامم در م یکتون   ستیمهم ن یول شهیکنم با تابم سردم م یمانتوم و باز م یدکمه ها  شهینم

ازم ند یم سیخ یشنا  یرو رو یدلم واسه فندقم تنگ شده گوش یگم حت یملب  ریکنم و ز یکنم دستام و باز م یم

کردنام با   یبنده فوتبال باز یقش مچشمام ن یمامان جلو یافتم خنده ها یکنم و به سمت اب راه م یپشتم و م

خنده  هزانوم یاب تا رو شمیم دهیزنم به سمت اب کش یم یهمون طور که ساز دهن میشیزدنام با   الونیو  زدادی

 یو افسانه لبخندا ارینگار عشق کوه یها یمسخره باز ایسام و س یها یزنم شوخ یو لبخند م نمیب یبابا  و م یها

زنم اب تا   یپوز خند م مهیاهنگ زنگ گوش ادیم یانشرل یپر مهر عمه  صدا یبقل ها  الیاروم ارام نگاه اروم دان

اش  سر به سر گذاشتناش  ییزور گو شیدوس داشتن یشدنا یرتیمردونش غ یاترون اخما یخنده ها یکمرمه صدا

 ییدوره   اب تا شونمه  صدا یلیصداش خ یخوره ول یدوباره زنگ م میزنم گوش یهق م  شهیم ریاشکام سراز

 خونم  یکنم با بغض م ینم یتوجه یول شنومیم

 ز باران با ترانه   با

 خورد بر بام خانه  یم
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 ام کو؟ خانه

 ات کو؟ خانه

 ات کو؟ وانهیدله د آن

 کو؟ یکودک یها روز

 کو؟ یخوب و سادگ فصل

 روز باران! دیا ادتی

 . نیریروز د کی گردش

 کجارفت؟             گریچه شد د پس

 نیریخوب و ش خاطرات

 ترانه . یباران ب باز

 عاشقانه  یهوا یب

 عارفانه  ینوا یب

 نکردم یتوجه یزد ول یصدام م ییاشنا یکردم صدا حس

 سکوت ظالمانه در

 از مکر زمانه  خسته

 کند  یباران مست مستم م عطر

 کند یاز غم خود پرستم م فارغ

 کند  یم رمینم باران اس نم

 کند  یم ممیقد امیا ادی
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 که دل ها پاک بود  یدوران ادی

 ناب بود یعشق ی ایها گو چشم

 نداشت  یهم اغوش یها بو عشق

 نداشت  یها رنگ فراموش قول

 نبود یها هر روز در دست دست

 

 نبود  یهر دشت یها اهو قلب

 بود  شهیبا ر یها ساده ول عهد

 بود  شهیرا کوه کندن پ عاشقان

 یکیمن و از جا کند  نفسم رفت صدام رفت انگار  یشد و موج ببزرگ یپام خال ریز هویشده بود  ونیدر م یکی نفسام

 تمام است  یگفت کات باز یم

  دمینفهم یزیچ گهیشد و د اهیس ایدن و

*** 

کنم  یکنم تو ساحلم بارون تموم شده و منم حالم خوبه و سر پام هه حتما مردم به اطراف نگاه م یکه باز م چشم

 ییبرم که  صدا یخوام به سمت گوش یزده م رتیپاسخ از اترون دارم ح یکه  دوتا تماس ب نمیب یم نمیبیم مویگوش

 ده  یمن نشسته و تکونم م یجلو سیگردم اترون خ یبر م شنمیم

لبام  به  و زنهیم یدیکه  رنگم به سف دمید یم  یبر میبزار یتون ینم نیاشیلند شو تو رو خدا بلند شو ب یتو نمرد-

 هیخشک اترون گر یکنم لباسا همونا بود ول یبود به خودم نگاه م سیمثل مرده ها افتاده بودم و همه جام خ یدیسف

و   بهم دهیم یزاره و نفس مصنوع یبار دهم لباش و رو لبام م یازنه که پاشم  بر یکوبه داد م یم نمیکنه و به س یم

نه و ک یم هیتونم  مردونه گر یخوام بقلش کنم نم یتونم م یخوام برم سمتش نم یزنم م یم غیکنم ج یم هیمن گر

از   ششیکنم بزاره برم پ یکشم به خدا التماس م یم غیزنم و ج یکشه  و من زانو م یروح من و در اغوش م  یتن ب
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ه کنن دستشون و ب یکنار مامان دست هم و گرفتن و با لبخند نگاهم م زدادیکنار  میشیکنار  نمیب یدور بابا رو م

اترون بمونم  شیخوام پ یزنم م یکنم و داد م یم هیلبخند دارن گر دهیکنن همشون لباساشون سف یسمتم دراز م

ل و من به خودم که تو بق شنیزنن ازم دور م یلبخند م زمعشقم باشن با شیپ نیبزار نیبکن من ونبر یکار هیبابا 

 ینم یزیافتم و چ یزنه دوست دارم برگرد غلط کردم برگرد  و من م یداد م هیو به اون که با گر شمیم رهیاترونم خ

 فهمم 

*** 

 دور ییدستاکنم   یو به طور مکرر  سرفه م ارمیاب تو دهنم و رو باال م یکنم هر چ یچشم باز م یاحساس خفه گ با

  گمیبا بهت م شمیاترون روبه رو م سیخ یکنم که با چشما یکمرمه سر بلند م

 اترون -

شکرت  ایزنه بلند تر از قبل خدا یباره داد م یزنه خدارو شکرت اشکاش مثل بارون م یکنه داد م یم هیگر دوباره

کنم غلط  یولت نم گهید گهیمرتب مو  رهیگ یخنده و   محکم در اغوشم م یم هیبا گر یممنونم که برش گردوند

 یاگه زنده نم ختمیر یتو سرم م یکلبه داشته من چه خاک هیجا  نیکه بابات ا دیفهم یکردم  خانومم اگه سامان  نم

 گم  یم یگرفته ا یکردم و من اروم با صدا یم یچه غلط یموند

    یبرگشت-

 گه    یزنه م یکنه و به موهام بوسه م یم هیگر یحال در

 رم  ینم گهید امیبرگشتم نفسم برگشتم دن-

 گم دوست دارم  یمن اروم م و

  شتریمن ب-

  شتریب یلیمن خ-

  گهیلبخند  م با

 ام  ییطال یمن گفته بودم عاشق موها -
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  هیشن ستین یکه طال نیا-

 خانومم   یباشه رنگ چشما یام مخصوصا تهش اب ییو من عاشق رنگ طال  ییواس من طال-

 تو باشه . یدخترش رنگ چشا یگفت خدا کنه رنگ چشا یم افسانه

 بهت گفتم افسانه .... حاملست با

ارم   ز یمن نم یکنن ول کتیت کهیخوان ت یاره نگارو ترانه و ارامم م گهیزاره و م یم نشیو سرم رو س زنهیم یلبخند

  میکار دار یلیپاشو نفسم که خ

 ؟ میر یکجا م-

 خونه  میر یم

 خونه ؟-

 ما  یتو خونه  یمن خونه  یه اره خون-

و ن یشما و شروع یبرا یاخر داستان میکن یو به سمت اخر داستان حرکت م  رمیگ یو دستش و م رهیگ یو م دستم

 ارام و یبرا شونیو دختر تو راه اریافسانه و کوه یبرا اینگار و س یسامانو ترانه برا یمن و اترون برا یما برا یبرا

 بدون بود و نبود بدون غم   دیجد یزندگ ینبود تازه برا یکیبود  یکی کیمهسا و  یبرا الیدان

1395/11/21 

 شنبه ساعت  پنج

16:05 
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و  داستان نینوشتم  ا یداستان و من نبودم که م نیانگار ا   یداشته باشه ول یانیپا نیداستان قرار نبود همچ نیا

موم ما  عاشقانه ت یکه قصه  نهیمهم ا ستیترانه و نگار  مهم ن دمیشا ایو سام  ایس دمینوشتن  شا یو اترون م نیاشی

 عاشقانه تموم شه عاشقتون ینبود شروع شه و با قصه  یکیبود  یکیقصه هاتون با  یوارم همه  دیشد  ام

 مرجان       m2 یدیهمون مرجان فر ای  

 ایواسه بعد یرمانم بود  ول نیاول نیا نی..رمان بمون منتظرم باششاالیکاله دار ها و پسر خون اشام و  ربات و ا با

  نیشیم زیسوپرا

..... 
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهر به برای دریافت رمانهای بیشت
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