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صدا را  یتوانیم یهنوز هم باور دارم عاشق که باش من

 ...یبغل کن

 ...یببوس

 ...ینوازش کن و

  یکه باش عاشق

 …بر زخمها یشود مرحم یم شیصدا

صبح باشه بره  6ساعت  دیگفته آدم با یآخه ک یلعنت+

 یهر ک گمیبرسم م ییروز به جا هیمن اگه  یعنیمدرسه 
 دلش خواست پاشه بره واال یهرساعت

 

 یصبح جلو میو ن 6حال غرغر کردن بودم اونم ساعت  در

مدرسه برسه برعکس شانسم اون  سیدر خونه تا سرو
روز صبح هوا به شدت مه آلود بود و واقعا چشم چشمو 

شروع کردم به  شدیواقعا صبرم داشت تموم م گهی.ددیدینم



 یبلکه فرج یاصل ابونیراه رفتن تا خودم رو برسونم به خ

  .شد

که چه  کردمیفکر م نیبه ا دمیکه رس یاصل ابونیخ به
با اون معلم  یاضیامروز از دست امتحان ر تونمیم یجور
لحظه همه جا  هی یبرا نیح نیفرار کنم که در هم شیزامب

 (:وستمیپ یشد و داشتم به ملکوت اعال    م ینوران

 یول تمینس یراض یزندگ نیقربونت برم درسته از ا ایخدا
وقت  چیه گهیکردم مامانم م یهنوز جوونمااا چه غلط

واقعا داشتم کور  گهیش شنوا دکو گو ینکنا ول یناشکر
برم  دیو به فکر بودم که اگه کور هم بشم بازم با شدمیم

 هیکه  ستیفرار ن یراهکار برا هیهم  نیمدرسه و واقعا ا

 .اومد ینیماش یقطع شد و صدا نورلحظه 

هم  یبهتر یراه ها یخودت رو بکش یخوایخانم اگه م_

  .کنار هزارتا کار دارم ایهست ب

 شیبراق مشک یکه چشمم به چشا کنمیسمتش نگاه م به
 امیبه خودم م عیسر یول شمیو چند لحظه محوش م وفتهیم

 ارمیطلبکارو درم یآدما یو ادا

 اقا بفرما برو جلو راهتو که نگرفتم دیببخش+



صبح کدوم  6تا کار دارم هزارتا کار دارم ساعت  هزار

 سر کار رهیم یاالغ

نگاه به  هیاگه  دیدار فیمعلومه شما کور هم تشر_

 رهیساعت م نیا یکدوم االغ دینیبیم دیساعتتون بنداز

 .مدرسه

 یهفت جد و ابادت ب ویاالغ خودت شعوریب کهیمرد+

 یجور هینضاکت هم فحشه :) (    یب یینضاکت) خدا
 هست گهید میو ن 6نباشه  6صبحه  8انگار ساعت  گهیم
. 

 

همانا و  ینگاه کردن به ساعت مچ نهیروز بد نب چشمتون
باشه بابا من  میو ن 8ساعت  شهینزدن قلبم همانا مگه م

خدا  ایبود  6ساعت  رونیاالن از خونه اومدم ب نیهم

 ....یییااااضیامتحان ر یمدرسه وااا

 

اومد تا  یاریکه اون روز از صبحش برام بد ب خالصه
برگردم خونه و تا خود  ادهیخود ظهر که باز مجبور شدم پ

خونه اخ جون فقط  دمیخونه سگ لرز بزنم. باالخره رس
همه اتفاق تو  نیواقعا ذهنم کشش ا گهی. دخوابمیم رمیگیم



 یااضیروز رو نداشت بدتر از همش هم اون امتحان ر کی

   (:...کنم واقعااا فکبود که 

 

 موقع؟ نیتا ا یکجا بود-

 

 خبرا؟ ؟چهی؟خوشیوباز جانم خ زتریسالم به مادر عز+

 

من  یگینم یکرد ریتا االن چرا د یزهر مار کجا بود-

ساعت  میهم که گفت امروز ن ینیخانم ام کنمیسکته م
 ن؟یشد لیزودتر تعط

 

 نبوودا امورات مدرسه ما ینیخانم ام نیبه به واقعا اگه ا+

 فضووول کهیگذشت زن ینم

 

 شعوریب هیفضول چ کهیدرست صحبت کن زن-

 

 نااایدیفحش م نیجان شما خودتون هم دارمامان +



 

 من کجا فحش دادم یتو غلط کرد-

 

 قربونت برررم میدار یبابا ولش کن اصال نهار چ یا +

 

 ؟یکرد ریچرا د نمیبگو بب دیلپمو ول کن چش سف-

 

من بگم غلط کردم خوبه اصال بزار کل امروز رو  ایخدا+

کوفت  میما خورد یداد ییغذا هیکنم بلکه  فیبرات تعر

 .هم باشه خوبه به قران

اون  یرو به مامان خانم گل منها انیکه کل جر خالصه
کردم و اونم باالخره گذاشت  فیاالغ تعر کهیقسمت مرت

 .خوشمزش رو خوردم یاون ماکارون یکوفت که نه ول

 

تموم کتابا رو تموم  بایماه بهمن هم تموم شد و ما تقر  
 میرفتیم دینبا گهیسه دمدر ریو به درخواست مد میکرده بود

 یعنیغول مرحله اخر  یخودمون رو برا میمدرسه تا بتون
واقعا  یاهل درس نبودم ول ادیز نکهی. با امیکنکور آماده کن



 عقباحساس ترس و  یریگیمرحله قرار م نیا یتو یوقت

 .یبه درس هم فکر کن شهیباعث م هیموندن نسبت به بق

ماه اسفند استراحت دادم و از خودم  مهیبه خودم تا ن یول

 .درس بخونم نمیاسفند مثل بچه آدم بش 15قول گرفتم که از 

اسفند  15نکرد و تا خود  یکه مادر جان کم کار هرچند

 .دیاز من کار کش یبابت خونه تکون

 برگردم درس بخونمااا دیمن با گهیمامان زود باش د+

 یخونیهم درس م یلیخ نکهیباشه بابا حاال نه ا-

 ماماااان؟+

  ونهید یزنیچرا داد م-

خداروشکر شراره  میبحث راه افتاد یخالصه که بعد از کل 
نکرد و مامان و مامان بزرگش  تیقشنگم تو راه اصال اذ

 شیرو سالم و سالمت به مقصد رسوند. هر چند که هفته پ
که مامان به حسابم  ینصف پول شیجلو کیبابت دوتا الست

 .سوزهیبود رو دادم و هنوز جاش م ختهیر

جلوتر از من راه  شهیمامان مثل هم میدیمقصد که رس به
شراره  یخوب رو برا یلیخ یجا هیافتاد منم مجبور بودم 

 .آفتاب سوخته نشه میگردیبرم یکنم که تا وقت دایپ



لحظه  هیکه  رونیب امیم نیو از ماش کنمیرو پارک م نیماش
 میکه بعله موقع تقس نمیبیو م یرکنا نیبه ماش فتهیچشمم م

 یاصال نبووودم. لعنت یچیشانس من قسمت ته صف که ه
که نورش داشت  ینیهمون ماش کنهیم کاریچ نجایا نیا

داخلش نباشه وگرنه برا بار دوم  یکس ای.خداکردیکورم م

 ...رهیم مآبرو

داخل  یعقب شهیشدم تا از سمت ش کیاروم نزد آروم
 یتو یبله خداروشکرکس میدیرو نگاه کنم و د نیماش
عقب گرد کردم و دعا کردم که موقع  عیسر ستین نیماش

هم  دیجا برداشته بشه اخه سف نینره غول از ا نیبرگشت ا
مثل شراره من خوش رنگ باشه  دیبا نیشد رنگ ماش

 ..ییییمشک

 

که نشسته و در حال حرف زدن  دمیدور مامان و د از
با شوهر جونو  رهیاول مامان م هینجوریهم شهیهست هم

بعدش که همه حرفاش تموم  کنهیو گل پسرش صحبت م
و صحبت  رمیزد منه بدبخت م ششونیمنو پ رابیشد و ز

 .کنمیم

 کنمیفکر م نیو به ا شمیم کیآروم به سمتشون نزد آروم
 یموقع سال تو نیما بودن ا شیاالن پ نیکه اگه بابا و ار



 وهیجلو واسه آقا حامدش م مامان داشت میجاده شمال بود

 .میکردیم تشونیاذ یکل نیو من و آر گرفتیپوست م

 یشد که به جا یچ دیرس نجایشد که به ا یخدااا چ یه
و سنگ  نجایا میایب دیخونه با یخندهاشون تو یصدا

 .میقبرشون رو لمس کن

خانم  شیپ رمیسر م هیمن  یتا توفاتحه خوند زمیعز-

 بنده خدا تنهاس یشکوه

  نجامیباشه مامان برو من هم+

تا چند  شهیچه مهربون م نجایا ادیمامان م میخودمون یول

 ...زمیبودم حاال عز دیچش سف شیساعت پ

و شروع  نمیچیم نیقبر بابا و آر یرو رو دمیکه خر یگال

  : به حرف زدن کنمیم

 تنگ شده هاا یلیکله پوک دلم برات خ نیار یچطور+

تازه موهامم  شتیگل دخترت اومده پ یشما خوب باباجونم
به مامان  گمیم یزیچ هی شونیبرا بباف یایباز گذاشتم ب

 .نیبافیبهتر از مامان م یلیشما خ نااینگ

 یآب منو بزن ریز یخوایم شهیمثل هم شعوریب نیآر یا

 ...چند وقت برام افتاد نیا یتو ییچه اتفاقا نیدونیهااا نم



 

 مامان ؟ میآنا بر-

 شمیوبلند م کنمیپاک م عیاشکامو سر ادیمامان که م یصدا
 شهیچون هم نهیمنو بب هیوقت گر چیدوست ندارم مامان ه

 .بودم یدختر محکم و قو هیدر برابرش 

بود بهشون  ستادهیخانم مسن تر از خودش ا هیکنار مامان   

 .کردم یبا خانمه سالم و احوال پرس دمیکه رس

 هستن؟ یخانم شکوه شونیا زمیآنا عز-

 تونییخوشبختم از آشنا یلیخ یسالم خانم شکوه +

 یچه دختر ناز یسالم دختر قشنگم ماشاهلل خانم محمد*

 خدا حفظش کنه نیدار

 میریم میما دار زمیخوب عز یخانم شکوه نیسالمت باش-

 متونیتا برسون ستین یاگه کس

دستتون درد  نجاستیمن با پسرم اومدم هم زمینه عز*

 نکنه

 .فعال خداحافظ باشه پس -

 .یخداحافظ خانم شکوه +



 .خدانگه دارتون*

 

سمت شراره تا  میو رفت میکرد یخداحافظ یخانم شکوه با
 هیبا  نجایا میایمن و مامان م یوقت ییخونه خدا میبرگرد
بابا  یادیخونه انگار که مدت ز میگردیبرم یشتریب یانرژ

 .میباش دهیرو د نیو ار

      خدا اناااا اای-

 ؟ یزنیشده مامان چرا داد م یچ+ 

  جا گذاشتم مویانا گوش -

شده باشه خوب  یگفتم حاال چ یمامان سکتم داد یوا+ 

 ارمش؟یداد زدن نداره کجاست برم ب نکهیا

 نشسته بودم فک کنم اونجا گذاشتمش یخانم شکوه شیپ-

برو منم االن  ریرو بگ نیماش چیباشه قربونت برم سو+

 ارمشیم رمیم

 مواظب خودت باشباشه -

مامان بعدش  یاز دست کارا کنمیخدا اخرش سکته م یوااا
 یشد که گل دخترت رو از دست داد یچ پرسنیم انیم



 شیبود من که کار دیاز اولش هم چش سف یچیه یگیم

 ...نداشتم واااال

با  ادینم ادمیکنم اصال  دایرو از کجا پ یخانم شکوه حاال
که زنگ  نهیا راهش امامان کدوم قطعه نشسته بودن تنه

 .ادیصداش از کجا م نمیمامان بب یبزنم به گوش

شماره مامان رو گرفتم هر چند که اسمش رو  میگوش با
که  ییکرده بودم :( واال به خدا کارا ویس ندرالیس ینامادر

 کنهینم ندرالیس ینامادر کنهیمامان با من م

داشت  کینزد یجا هیمامان از  یگوش ینظرم صدا به
 یکه رو دمیبه سمت صدا حرکت کردم و از دور د ومدیم
که  دمیپوش رو د اهیمرد س هیقبر افتاده جلوتر که رفتم  هی

 یپشتش به منه و خم شده سمت گوش

برم سمتش ولش  یحاال چه جور ییییدزد نباشه واا ایخدا

 ...یچ یاصال پس گوش رمیکن نم

هم حواسم بود که اگه  یشدم و از طرف کیاروم نزد اروم
که با مخ بخوره  رمیبگ ییپا ریز هیدزده بخواد فرار کنه 

 هویبودم که  یسیدزد و پل اتیهمچنان در حال عمل نیزم

  .دزده روشو برگردوند

 ):که همون پسرست نیدمت گرم ا ایخدا



 برده؟ یمشخصه مامانت هم به ذات قشنگت پ_

 ؟یچ+

 غ نه؟نسبت به اال هیکره بز هم اسم قشنگ_

 اره برازنده خودته یپسندیاگه تو م+

 زهینه بابا زبونتم که مثل اون روز ت_

 ؟یدیزبون منو از کجا د+

 دمیشن دمیند_

 شنونیمگه زبون هم م+

 کره بز همون االغ بهتره فیح_

بد  یاگه ند نمیرو بده بب یدزد گوش کهیتومرت یگیم یچ+

 نبااایبیم

من باال  یدرست صحبت کن دختر خانم نزار اون رو_

 ادیب

 مثالاا شهیم یچ ادیاوهووو اون روت باال ب+

 یتونیاز دستم نم یهم التماس کن یاون وقت هر چ گهید_

 یفرار کن



 زنمیوگرنه زنگ م ایرو رد کن ب یگوش دمیخداا ترس یوا+

 سیبه پل

 خانم کوچولو دمیترس_

  یطرف یبا ک یفهمیزنگ زدم م یبچه پرووو وقت+

 یدیچرا تلفنت رو جواب نم ؟یینجایپسرم ا نیام*

 زنهیو لبخند م گردهیبرم یکه سمت خانم شکوه نمیبیم

افتاد اصال متوجه نشدم تماس  یاتفاق هیمامان  دیببخش_

 دیگرفت

مامانت  ن؟یمگه نرفت یکنیم کاریچ نجایآنا دخترم تو ا *

 کجاس؟

که دوباره گند زدم اونم چه  دمیبار هزارم فهم یمن برا و
فاتحم  یبا مامان طرفم و حساب گهید یسر نیا یگند

 خوندس هووف

مامان تلفنش رو جا گذاشته  یرفتم ول یچرا خانم شکوه+

 .کنم داشیبود من برگشتم تا پ

گفتم برش داره  نیمن گذاشته بود به ام شیآره دخترم پ*

 .میبد لیخونتون تحو میایب

 تلفنتون نمیا دییاومدن بفرما گهیمامان خودشون د_



کره  ستمیآنا ن ارمیکارت رو در ن نیا یالفدرو ت ی پسره
 ییییبز هم خودت

 گمیو با اخم م کشمیرو از دستش م یگوش

لحظه مواظبش  نیممنون از لطفتون که تا ا یلیبله خ+

 .دیبود

 گهیو م زنهیم یلبخند مسخره ا بهم

 .نکردم یکار کنمیخواهش م_

 یخداحافظ خانم شکوه+

 .به سالمت دختر قشنگم*

 

بزاره  زویاگه بره به مامانش بگه اونم همه چ یآنا وا یوا

 ...بزرگه نصف گوشته به خدااا کهیکف دست مامان ت

کردن اون  یاون روزتموم شد و من تمام ترسم از چغول 
منتظر  شدیپسره دورو بود. هر لحظه که مامان وارد اتاقم م

 .بودم یحساب یدعوا هی

 ویمادر من کره بز هم شد اسم که شماره منو با اون س اخه
 شیاون روز گوش گهیو م خندهیم گمیبهش م یوقت یکرد



تا براش درست کنه و احتماال هم کار  یرو داده به سام

 ...اون باشه

 

قرار  هیبود و من اون روز با سا بهشتیماه ارد یاوال
مامان تا تست  مارستانیب کیکتابخونه نزد میداشتم که بر

از من دو سال کوچکتر هست اما هر دو امسال  هی. سامیبزن
 طیدو سال به خاطر شرا بایچونکه من تقر میکنکور دار

از درسم عقب  میداشت نیکه بعد از فوت بابا و آر یبد

 .مافتاد

. هیشراره قشنگم شدم و حرکت کردم سمت خونه سا سوار
اسه خودش داشت و دمیرو د یسام دمیسر کوچه که رس

 .رفتیرو م ادهیپ یو تو خوندیآواز م

 :نییرو آوردم پا شهیشدم و ش کشینزد

 مت؟یبرسون پیخوشت یه+

 رشیانداخت دوباره به مس ینگاه هیبرگردوند و  سرشو
 ادامه داد

 باال؟ ایب یهم دار یاوهو چه ناز+

 خانم دیمزاحم نش-



 وقت ندارم؟ یباال سام ایخانموو زهرمار ب+

 د؟یمگه خودتون پدر و برادر ندار دینش خانم مزاحم-

 گمیو م کنمیم مکث

 ..نه ندارم +

 چرخهیتو سرش و به سمتم م کوبهیمحکم م یکی نمیبیم که

 تو سرت؟ یزنیچرا م ؟یسام یکنیم کاریچ+

 دینداشتم ببخش یانا غلط کردم به خدا منظور-

 ارمیرو سرت در م شیباال بعدا تالف ایاوو باشه بابا ب+

 یحساب

 گفتم غلط کردم گهید دیببخش-

برام  دیبعدا با ینکش خودتو ول دمیخوب بابا بخش یلیخ+

 یریشکالت گالسه تپل بگ هی

 سواستفاده گر-

 نبخشمت؟ یدوست دار+

 رمیگیبرات م یبخوا یمن غلط بکنم هر چ-

 میپس بپر باال بر یچه پسر نیآفر+



 کنمیو من هم حرکت م شهیم نیماش سوار

 کجاست؟ نتیماش یا ادهیپ خوب چه خبرا؟ چرا+

 ریخراب شده گذاشتمش واسه تعم نیبابا ماش یچیه-

 ؟یرفتیم یپس کجا داشت یجد+

 به تو چه -

 ؟ رونیبا لگد بندازمت ب یدوست دار+

 سر قرار رمیدارم م گمیباشه بابا م یدختره وحش-

 ؟ گهید یرل زد کالاایاوو بار+

 گرفتمش یسنگ ننداز یاگه خدا بخواد تو هم ه-

 به من چه اخه+

 یواال شما مادر شوهر-

سال  4انگار من  یگیم یجور هی زنمتایم رمیگیم یسام+

 ازت بزرگترم نه تو

 یخوب هست -

  هست؟ یفرد مورد نظر ک نیحاال ا شعورریب+



شم قربون  ادهیپ خوامیم سایگوشه وا نیبگم هم تونمیاالن نم-

 دستت ننه

به  ومدمیکه وقت ندارم وگرنه م فیح یشعوریب یلیخ+

خودتو بدبخت  گفتمیکه با تو قرار داره م یا چارهیاون ب
 نکن

  باشه بابا تو خوب-

 ؟یندار یکار

  (: قرارت بهم بخوره شاالیا+

 

  کیبدبخت  هیبرسم به کتابخونه خونم حالله سا یعنی

  منتظر منه ساعته

ساعت خودمو رسوندم به کتابخونه  میبعد از ن باالخره
وشراره قشنگم رو پارک کردم و راه افتادم سمت کتابخونه 

 ستادهیدر ا یجلو یگاو حش هی نیع هیکه سا دمیاما د

 ...خودت رحم کن ایومنتظر حمله هست خدا

 گررر؟یج یچطور+

دختره  زنمیبه تو زنگ نم گهید رممیمن اگه بخوام بم-

 یکاشت نجایساعته منو ا کیاالن  یروان



 ندادن؟ ادیچه طرز صحبت با بزرگتره بهت ادب  نیا+

 شهیداخل االن شلوغ م میبر ایببند بابا ب-

 جون هیها سا لهیاعصاب کال تعط+

 رتبه اول شدن یبرا میبزن بر زمیعز باشه

از اخر اول  میخونیکه من و تو م یحجم درس نیواال با ا-

 صلوات مینش

 زهیانگ یمرس+

 خواهش-

 

 کساعتشیکه البته  یکه بعد از سه ساعت تست زن خالصه
 هیگذشت کارمون تموم شد و سا یو مسخره باز یبه شوخ

کرد تا بره چون که خانم امشب  یزودتر از من خداحافظ

 .دعوت بودن یخانوادگ یمهمون هی

اون وقت منه  یهر شب هر شب مهمون نایو بب شانس
 یهم به خاطر لباسا نایا یخونه سام نیبدبخت تا هم

به خاله مهال براش بدوزه  دهیکه م رمیمامان م یسفارش

  ...روزگاررر یا

 



 مارستانیو رفتم سمت ب رونیکتاب خونه اومدم ب از

 .تموم شده باشه فتشیش گهیاحتماال تا االن د

بوده   یکه از همون اول عاشق شغل پرستار گهیم مامان
بودنش بهش اصرار که باباش به خاطر تک فرزند  نیبا ا
رو انتخاب کنه و مثل اون بره تو  یکه رشته مهدنس کنهیم

کار  نیا گهیو م کنهیکارساخت و ساز اما مامان قبول نم
درمان درد مردم  خوادیرو دوست داره و به اصطالح م

کنار همه  طیشرا نیدر بدتر نکهیباشه منم عاشق کارشم ا
 هیروح نیخوبه و من ا یلیخ دهیم دیهست و بهشون ام

 .مامان و دوست دارم

 

چشمم از دور به مامان  شمیکه م مارستانیمحوطه ب وارد
و در حال صحبت  ستادهیا ییخانم و آقا هیکه کنار  خورهیم

و سرش رو به سمتم  دهیجواب م رمیکردنه. نگاه خ
 نکهیخوشحال از ا ششیکه برم پ خوادیو ازم م گردونهیبرم

رو منتظرش بمونم به سمتش  یادیمدت ز ستین ازین گهید
که ناگهان مرد کنار مامان سرش رو بلند  کنمیمقدم تند 

 ...کنهیوبه سمت نگاه م کنهیم

نکنه اون خانمه هم خانم  کنهیم کاریچ نجایا نیخداااا ا ای

 ...آخه کننیم کاریچ نجایا نایهست ... ا یشکوه



 ونهیتو سرم دختره د زنمیمحکم م کنمیکه فکر م یکم
 همکاره یگفت که با خانم شکوهمامان 

 فیاون روز رو تعر انیپسره دورو جر نیخدا نکنه ا ای

 ...کنه رسما بدبخت شدم

 دخترم؟ یایآنا چرا نم-

مادر من اخه االن موقع صحبت کردن با خانم  امیب کجا

 ...کنهیم کاریچ نجایا گهیپسرش د نیبود ا یشکوه

داره کورم  دشیغول سف نیع شیمشک یاون چشما با
 شهینم یبا تمسخر نگاه نکن قهیدو دق کنهیم

 یخسته نباش ؟یسالم مامان خوب+

 ن؟یخوب هست ؟یسالم خانم شکوه 

برات تنگ شده بود  ن؟دلمیسالم قشنگم ممنون شما خوب*

 انا خانوم

 یخانم شکوه نیلطف دار-

 ممنونم یلیخ+

 سالم _

 ): سالم+



پس  گفتمیداشتم به مامانت م دمتیانا جان خوب شد د*

به  رمیبگ کیجشن ساده و کوچ هی خوامیفردا تولدمه م
 شمیخوشحال م یلیخ دیایمامانت گفتم شما هم ب

گفتم انا  میشیمزاحم نم یدستتون درد نکنه خانم شکوه-

تنهاش  تونمیدرس هست منم نم ریامسال کنکور داره درگ
 بزارم

دوساعت  هیحاال  دیزهره جان شما مراحم هیحرفا چ نیا*

  هم به خودش استراحت بده

 میایحتما م میممنون اگر تونست یلیخ-

 باشه پس منتظرتونم فعال خداحافظ*

 خدا نگه دارتون _

 به سالمت پسرم-

 ...برو به درک پسره 

 آنا؟ یگیم یچ-

  میمامان بر یچیه+

 



سن واسه خودش  نیچه دل جونه تو ا یمامان خانم شکوه+

 رهیگیتولد هم م

 هیخانم خوب و مهربون یلیآره خ-

 شون؟یمهمون میریمامان م +

 نیدوست نداشتم برم به خاطر هم ادیواال من ز دونمینم-

 درس تو رو بهونه کردم

 جا به درد خورد هیدرس ما  نیاووو باالخره ا+

 خورهیکه به درد نم شیآره واقعا در حالت عاد-

 مامان یواقعا مرس+

 گمیخوب دروغ م هیچ-

 میبر خوادیهم نم یاصال ولش کن مهموننه +

 واا چرا؟-

 یگیدوست ندارم برم بعد م یاالن گفت نیمامان شما هم+

 چرا

 میرینه م-

 ...گفت وات د فاز دیکه با نجاسیواقعا ا+

 درست صحبت کن آنا-



 یبه خدا هالکم از گشنگ میبله چشم بانو بفرما بر+

چه وسط  نیا میرو کم داشت یخانم شکوه یمهمون فقط
 نیحسادت کردمااا بب هیرفتم سا یکردم به مهمون یغلط

مامان هم قربونش برم فقط منتظر  میکجا دعوت شد
 میبر دیکه با کشتمیمخالفت با منه حاال اگه من خودم رو م

 نه گفتیکالم م هی

 هاا امیمن ن یخوایمامان پس فردا شب م گمیم+

 میخونیبا هم درس م نایا هیخونه سا رمیم اصال

 برم تونمیمن تنها نم ریخنه -

 دنبالت امیدوباره م رسونمتیچرا اخه من م+

 یآبروم رو ببر یمونده جلو خانم شکوه نمیهم-

 خوب با آژانس برو+

 ترسمیم-

 مامااااان +

  یزنیچرا داد م دمیزهرمار ترس-

 با من بحث نکن نقدیآنا ا میگردیو برم میریدوساعت م هی

 میشیدعوت نم یغلط کنم بگم چرا مهمون گهیمن د+



 

فکر  نیو من تو اتاقم دارم به ا دهیفرا رس یمهمون شب
کنم تا مامان رو از رفتن  کاریچ دیکه االن با کنمیم

به ذهنم  یزیواقعا چ کنمیفک م یمنصرف کنم اما هر چ

 .پا داره هیمرغ مامان هم  نکهیو ا رسهینم

 ادیاتاقم م رونیمامان از ب یصدا

 نمیبب اریلباستو ب ؟یبپوش یخوایم یانا چ-

ندارم که مامان بخواد  نویا تیظرف گهیخدا واقعا من د ای
 بده ریبابت لباسم بهم گ

  دوستش دارم یلیهمون لباس قشنگه که خ+

 کدوم لباست؟-

 دنشیسمت اتاق مامان و با د رمیو م دارمیرو برم لباسم
 خندمیم

 زهره جووون یاووو چه خوشگل شد+

 دیخودتو مسخره کن چش سف-

 یبپوش یخوایکه دستته رو م یلباس نیا نکنه

 بعلههه+



 آنا یپوشیرو نم نیا-

 چرا؟+

برو  میریهم شد رنگ اخه مراسم عذا که نم یدختر مشک-

 رو بپوش دمیکه برات خر یکارب یاون لباس آب

 نیقشنگه بب یلیکه خ نیواا مامان ا +

 یابروم جلو میرسیم ریبرو انا اون لباست رو بپوش د-

 رهیم یخانم شکوه

حاال  ینگران نقدیا یبر یخوایکه نم فتیمامان ش یوا+

جلو در ساعت  ستادهیدفتر ا هیجون با  یانگار شکوه
 زنهیحضور م

 اناااااا-

 یاون لباس یباشه مادر من ارامش خودت رو حفظ کن ول+

 ستیاتاقم ن یتو یگیکه م

 دمیکمد لباست د یتو شیهفته پ شهیمگه م-

 دمشیمن که ند یییجد+

 کنمیم داشیپ امیاالن م نمیبرو کنار بب-

 ...کنمیکنه صدتا صلوات نذر م داشینتونه پ ایخدا



 اناااا-

 بله مامان اومدم+

 ستادهیوسط اتاق ا نهیدست به س نمیبیکه م شمیاتاق م وارد
 کنه یو با اخم نگاهم م

 ش؟یکجا گذاشت-

 دمشیمدته ند هیبابا مادر من گفتم که  یا+

 ؟یگیدروغ م-

 نه+

وگرنه کل اتاقت  میرسیم ریکه د فیآره جون خودت ح-

 کنم داشیتا پ گشتمیرو م

 ممنون از شما خانم کارگاه یلیخ+

 زود باش آماده شو-

 چشم بانوووو+

 

سمت  میکنیو با شراره حرکت م رونیب میزنیخونه م از

 .وفتهیفکم م میرسیخونش م یجلو یو وقت یخونه شکوه



 نیا رمیبگ کیجشن کوچ هی خوامیگفت م یشکوه خوبه

 ... یاگه جشنش بزرگ بود چ نجاستیا نیهمه ماش

گذاشتم و با مامان راه  ابونیرو اول خ زمیعز شراره
طبق گفته  میسمت خونشون وارد ساختمون که شد میافتاد

طبقه چهارم به سمت اسانسور حرکت  تمیرفیم دیمامان با
 قه همکفتا برسه طب میو منتظر موند میکرد

 ست؟ین کیخوبه کوچ میکه گرفت یانا به نظرت گل-

 نمیبیمن جلوم رو نم کهینه مامان کجاش کوچ+

 گهیو م خندهیم

 (:یخواستگار یریم یانگار دار ییاره خدا-

 اون پسره نره غولش یآره خواستگار+

  چه طرز صحبت کردنه نیخاک به سرم ا-

 خوبه یباشه بابا گل پسر خانم شکوه+

به طبقه چهارم از  میدیو رس میسوار شد دیکه رس اسانسور
 ومدیاهنگ م یصدا ییکه از واحد روربه رو ییاونجا

اونجاست من به مامان  یمشخص بود که خونه خانم شکوه

 (:هم گذاشته سرش یکاله بوق هیدل جونه حتما االن  گمیم



جلو  ادیم یبعدش شکوه هیچند ثان میزنیدر رو که م زنگ
 مااایبود خبر نداشت یچه داف غیلباس قرمز ج هیدر اونم با 

 (:خودت یخواستگار امیپسرش رو ول کن م اصال

 تولدتون مبارک یسالم خانم شکوه-

 دیممنونم خوش اومد یلیسالم زهره جان خ*

 زادروزتان خجسته یسالم خانم شکوه+

  سالم دختر بانمک ممنونم*

 داخل دییبفرما

 یکنار که صدا رهیمدر  یاز جلو رهیگیگل رو ازم م دست
 شنومیپچ پچ مامان رو م

گوشه ساکت و اروم  هیانا امشب حواست رو جمع کن -

 یبریمنم نم یابرو ینیشیم

  یگل نیوا مامان دختر به ا+

 آنااا-

 چشم بانووو+

 



 میکه بر کنهیم مونییراهنما یشکوه میشیخونه که م وارد
که من با اون کت  ییلباس از اونجا ضیتعو یاتاق برا

لباس ندارم از  ضیبه تعو یازین چیقشنگم ه یشلوار مشک
وقت نتونستم  چیه یرایسمت سالن پذ رمیو م شمیاونا جدا م

 ...مثل مامان خانومانه رفتار کنم واال

 یخال یبا چند تا صندل زیم هیچشمم به  رسمیسالن که م به
 یجا برا نیکه گوشه سالن هست و به نظرم بهتر خورهیم

به سمت گوشه  کنمیامشب همونجاست پا تند م یمهمون
 شهیکه وارد سالن م نمیبیسالن. چند لحظه بعد مامان رو م

 کمی. نزدادیمن به سمتم م دنیو با د کنمیدستم رو بلند م
 گهیو م نهیشیم یصندل یرسه و رویم

 آنا؟ ینشست نجایچرا ا-

 مینظر دار ریخوبه که مامان همه رو ز+

  ه فضولدختر-

و من در حال  گذرهیم یاز مهمون یساعت کی حدودا
که از تنها  کنمیفکر م نیخوردن آب پرتقالم هستم و به ا

 (:هاش رو دوست دارم یفقط بخش خوراک یقسمت مهمون

با اون پسرش  یتموم نشده که شکوه زمیپرتقال عز اب
کنن هر  یتا احوال پرس شنیوهمه بلند م شهیوارد سالن م



وارد مجلس شده واالاا دلم  یندونه انگار چه فرد بزرگ یک
دوست  شنیم کیما که نزد زیبه م نمیرو نب ختشیر خوادیم

مامان وسطه و  یآبرو یپا قتایحق یول زیم ریدارم  برم ز

 ): ترسمیاصال از مامان نم ممن

 نیخوش اومد یلیخ یسالم خانم محمد_

 ممنونم یلیسالم پسرم خ-

داشت و نتونست  ادیز ضیامشب مر نیزهره جان ام*

 خودش رو به موقع برسونه

 پسرم خداحفظت کنه یخسته نباش-

 ممنونم_

 آنا خانم سالم

 ...یسالم اقا+

 احتشام نیاحتشام هستم ام_

 احتشام یبله آقا+

 نیراحت باش دییبفرما_

از کاسه دراومده به  یبا چشما رنیگیکه فاصله م زیم از

 :گمیو م کنمیمامان نگاه م



 نره غول دکتره؟ نیمامان ا+

 گهیتو هم م رهیم اخماش

 ؟یچ-

 دکتره؟ یپسر خانم شکوه گمیم+

 ماست مارستانیب کینیکل یآره دندونپزشکه مطبش هم تو-

 یگیدروغ م یدار+

  بهت دروغ بگم دیبا یچ یوا انا حالت خوبه برا-

 هیپسر خوب یلیخ

انگار  شناسمیتو رو نشناسه من که م یپسره دورو هر ک یا
 ینتون کنمیم یکاری کردیم دینه انگار که اون روز منو تهد

محتررم  گهیرو م شیلیحاال برا من فام یاز دستم فرار کن

 ...جووون

و من اون شب از  شهیهم تموم م یکه شب مهمون خالصه
که ما بابا و  یهمون سال یهمسرخانم شکوه دمیمامان فهم

با پسرش  یفوت کرده وخانم شکوه میرو از دست داد نیار

 .کننیم یتنها زندگ

 



استرس  شهیمن شروع م یایو بدبخت رسهیخرداد م ماه
واسم نگذاشته و از  یرمق گهید یینها یکنکور و امتحانا

 دیهمکارش با یمامان هم به خاطر مرخص گهید یسمت
. نمشیبیکم م یلیو من خ مارستانیرو بره ب یشتریب یفتایش

 یهمش شده تخم مرغ و دارم به مراحل عرفانغذام هم که 
نمونده  خچالیتو  یزیو چ رسمیبا تخم مرغ م یدر آشپز

 .که تخم مرغ رو باهاش امتحان نکرده باشم

از امتحانام مونده بود و فردا هم امتحان  گهیسه تا د فقط
شغل مامان رو دوست داشتم  نکهیداشتم به خاطر ا ستیز

ساعت حدودا دو عصر بود رو انتخاب کردم. یرشته تجرب
و من رفتم سمت آشپز خونه تا تخم مرغ قشنگم رو که 

 یخامه ا ریاون همراه با پن بیبا ترک یدیبه طعم جد دایجد
زنگ در به صدا دراومد و  یدرست کنم که صدا دمیرس

 گردهیکه مامان گفته بود امروز زودتر برم ییاز اونجا
و قفل در  زنمیدر رو م فونیآ ریبدون توجه به تصو

برگردم به آشپز خونه  خوامیم کنمیرو هم باز م یورود
 دیرسیکاش نم یکه ا رسهیبه ذهنم م دیپل یلحظه فکر هیکه 

 .کردمینمو خودم رو بدبخت 

 یاز جلو یوقت دیخر میرفته بود هیکه با سا شیهفته پ چند
رد شدم چشمم به چند تا  یفروش یمغازه اسباب باز هی



از  یکیماسک افتاد که خوراک ترسوندن مامان بود منم 
مامان رو  نیتا با اون آدرنال دمیهاش رو خر نیچندش تر

نشده  دایهنوز از اون روز فرصت مناسبش پ یببرم باال ول

 .رو انجام بدم نکاریگرفتم که امروز ا میبود پس تصم

وارد اتاقم شدم و ماسک رو براشتم و پشت در خونه  عیسر
 افهیق نیگرفتم وماسکم رو به صورتم زدم واقعا که با ا پناه

 نیا یبد یچه به برسه به مامان ول دمیترسیخودم هم م
من  هینداشت و طبق فرض دیبود که از پشتش د نیماسک ا

عمل کنم  تونستمیبهتر م ستادمیا یاگر سمت راست درم

 (:تو در رفتمیبا مخ م میمستق گهیکه از سمت د نهوگر

آسانسور که اومد خودم رو آماده کردم و  ستادنیا یصدا
جلو مامان و شروع کردم  دمیبا باز شدن در اسانسور پر

 ...دنیکش غیبه ج

گم  گهید یگفتن فرد یعل ای یصدا یمامان تو غیج یصدا
به سرعت  گهید یصدا هیشد و من به خاطر تعجب از 

مامان با  داشتمیکاش برنم یماسکم رو برداشتم که ا
گرفته  واریکه دستش رو به د یبرافروخته درحال یصورت

 لشیلبخند مسخره تحو هیمنم  کردیبود داشت به من نگاه م
 یبرگردوندم واقعا به بد شانس بدم پ کهدادم و سرم رو 

 کنه؟یم کاریچ نجایپسره ا نیا ایبردم... خدا



و  وفتمیلباسم م ادیتنم افتاد  نییمحترم جوون که به پا چشم
وارد اتاقم  گیم گیم نیشد و ع یچ دمینفهمواقعا  گهید

حلقم در حال زدن  یکه قلبم تو یشدم و درو بستم درحال

 .بود

بودم که خداروشکر  دهیپوش شرتیت هیهوا  یخاطر گرم به
 یچیه نیزانوم اومده بود اما ا یتا رو میبه خاطر الغر

 یمامان باز یچرا که با ابرو کنهیکم نم هیاز اصل قض

  ): کوچه بخوابم یتو دیشده و امشب رو با

 شنومیصحبت کردن مامان رو م یصدا

رو  یداخل تا من پوشه خانم شکوه دییپسرم بفرما دیببخش-

 ارمیب

 راحتم نجایهم یممنون خانم محمد_

 باشه-

 

و بسته  یخداحافظ یدر اتاق مامان و بعدش صدا یصدا
که دارم کم کم به قتلگاهم  نجاستی. اادیشدن در خونه م

مامان رو از پشت در  یعصبان یکه صدا شمیم کینزد
 شنومیاتاقم م



 ام؟یمن ب ای رونیب یایخودت م-

+... 

 با توام آنا؟-

+... 

 امیباشه پس من م-

 گمیو م پرمیحرفش از جا م نیا با

 رونیب امیغلط کردم مامان خودم م+

و از شدت  ستادهیمامان مقابلم ا کنمیرو که باز م در
 نیهم شده و ا شتریب چیصورتش کم نشده که ه یقرمز

بخاطر ترسش نه بلکه به خاطر خجالت از پسر  گهید
شده که دوست دارم بخندم  یهم گوگول نقدیهمکارشه و ا

 نمونه یازم باق یچیه ادیبه احتمال ز دنمیبا خند یبهش ول

 آنا خوامیم حیازت توض-

 بگم؟ یچ+

 ؟یبود کرد یچه کار نیا-

 بره باال نتونیادرنال خواستمیم+

 گذاشتن هااا؟ یچ یرو برا فونیاون ا دیدختره چش سف-



 دیتنها هست شهیحواسم نبود به خدا بعدش هم شما هم+

 اون نره غول هم همراهتون هست یسر نیا دونستمینم

 آناااااا-

 یباشه بابا گل پسر خانم شکوه+

 کنم؟ کاریبرام آبرو نموند انا اخه من از دست تو چ گهید-

 گمیو م خندمیم

رو بردم  شیازم تشکر هم بکنه که انرژ دیتازه با یچیه+

 باال

 رو هوا پرهیحرفم مامان م نیا با

 دختره پروو-

 یرو داد تیو گوش ییجا یهفته با شراره نرفت کی یوقت 
 باال رهیتو هم م یبه من اون وقت انرژ

 نماامااا+

 یغلطا نکن نیاز ا گهید یزهر مار تا تو باش-

محترم جوون با شماست  دونستمیبابا من از کجا م یا+

 اخه

 با من بحث نکن آنا-



 هووف باشه+

که اگه واقعا با  کنمیفکر م نیتو اتاقش به ا رهیکه م مامان
 یچه غلط خواستمیم افتادیمامان م یبرا یکارم اتفاق نیا

که محترم جوون داشت از ترس  ادیم ادمی یوقت یکنم ول

 ...ادیلبم م یرو یثیلبخند خب افتادیپس م

 ادیاتاق نم رونیاز ب ییصدا شمیم داریکه از خواب ب صبح
 مارستانهیب فتیو باز هم ش ستیو معلومه که مامان ن

همه  نیکه مامان واقعا از ا کنمیفکر م نیوقتا به ا یبعض
دوست  یتنبلم از طرف یلیواقعا من خ ای شهیکار خسته نم

 یجاکفش یشراره رو رو چیسو رونیب رمیم یدارم وقت
 یراهت باشه اما وقت المیبابت رفتن به مدرسه خ و نمیبب

که  نمیبیم وفتهیم یو نگاهم به جا کفش رونیب رمیاز اتاق م
ناراحت شده و همش هم به  یلیمامان خ یسر نیواقعا ا

 نکارایال هم از اخاطر اون پسره دورو هس واال که من قب

 ):حد ناراحت نشده بود نیدر ا یبا مامان کرده بودم ول

 ...محترم جوون ستمیآنا ن ارمیرو سرت درن شیتالف

 



و با  ابونیتا برم سر خ دارمیرو برم لمیو وسا شمیم آماده
رو هم گرفته نه  میکه مامان گوش ییبرم از اونجا یتاکس

 .رمیزنگ بزنم و نه اسنپ بگ هیبه سا تونمیم

به راه  کنمیرو شروع م ادهیپ یتو رونیب امیخونه که م از
که به  ستمیاز مباحث ز یکیرفتن و در حال مرور کردن 

بشم  الشیخیو به نظرم اگه کال ب رهیعنوان تو کلم نم چیه
 ادیاز پشت سرم م ینیبوق ماش یبهتره که صدا

 یبپر باال آن-

از  نقدیوتا حاال ا نمیبیرو م یسام چرخونمیرو که م سرم
 نشیسوار ماش عیبشر خوشحال نشده بودم :( سر نیا دنید
 وفتهیو اونم راه م شمیم

 ؟یسام یچطور+

 شراره کجاست؟ خراب شده؟ یریم ادهیسالم چرا پ کیعل-

 برمیبه سر م هینه بابا خراب کجا بود در دوران تنب+

 ؟یکرد یخاک توسرت دوباره خراب کار-

 نیو ماش یکار فعال از گوش نیطر اآره مامان هم به خا+

 محرومم کرده

 بزرگ بوده یاووو پس گندت حساب-



 اره+

نگام  قهیاول چند دق کنمیم فیتعر یرو که به سام ماجرا
 بخند یو حاال نخند ک دنیبه خند کنهیو بد شروع م کنهیم

معدت رو  یهم خنده نداشت دار نقدیا یسام گهیبسه د+

 یکنیپاره م

 یاونم جلو شرتیتصورت با اون ماسک و ت یآنا وا یوا-

 پسر همکار مامانت واقعا خنده داره

کاش مامانم و اون پسره هم واکنش تو رو داشتن بنده +

 خدا از ترس سکته کردن یها

حال کردم  یلیبا کار خاله زهره خ ییخدا یخدا ول یوا-

 یغلطا نکن نیاز ا گهید یتا تو باش

اون پسره اسکل هم  دونستمیزهر ماار من از کجا م+

 همراهشه

 دست مامانت یداد ییفعال که خوب آتو-

 یبله متاسفانه تو هم چقد ناراحت+

 یلیخ-

دلقک  یاول صبح نیخدا بب یخنده ا ریز زنهیدوباره م و

 .میشد نمیا



تا به  رهیو خودش م رسونهیمدرسه م یمنو جلو یسام
مامان و  دیکارش برسه. خاله مهال و شوهرش عموسع

مامان و بابا هستن و رفت  یمیقد یاز دوستا یسام یبابا
 یکه برا یاما بعد از اون اتفاق میباهاشون داشت یادیآمد ز

 شهیما افتاد رفت و امدمون کمتر شد اما خاله و عمو هم
بتونن بهمون  شتریب نکهیا یبرا یداشتن و حت روما  یهوا

واحد آپارتمان  هیسر بزنن کنار خونه خودشون برامون 
نبود  یراض ادیکردن هر چند که مامان اون موقع ز دایپ

 نیداشتم به ا نیکه من به ار یادیز یاما به خاطر وابستگ
خاله مهال بودن بتونه  یکنار بچه ها دیکه شا دیرس جهینت

 یدلقک هیبا اون روح یه من کمک کنه. البته سامیبه روح
 یتر از انتظار مامان منو به زندگ عیسر یلیکه داره خ

که البته به خاطر  هیرگردوند بر خالف خواهرش سامب

 (: هیبام گمینچسب بودنش من بهش م

 کنهیکار م دیکارخونه عمو سع یتو یهم سام حاال
شد  سیتاس دیکه سالها توسط بابا و عمو سع یکارخونه ا

 کنهیعمواز مامان درخواست م نیو بعد از فوت بابا و آر
نظارت به سهم بابا وارد کارخونه بشه اما مامان  یکه برا

 تیوکالت مسئول هیو با  تونهیواقعا نم گهیوم کنهیقبول نم
کار رو  نیو به نظر من که بهتر دهیرو به عمو م باباسهم 



 دایپ یکس چیانجام داده چون که قابل اعتماد تر از عمو ه

 ...نهگند نز یبا کاراش به همه چ یالبته اگه آقا سام شدینم

 

و  رونیب میایاز مدرسه م هیبا سا شهیکه تموم م امتحان
پاس  یامتحانمون رو هم به شکل قابل قبول نیخداروشکر ا

 .میکرد

 گشنمه یلیآنا خ یوا-

 منم+

واقعا  گهیمن د میبخور یزیچ هیشاپ آرش  یکاف میبر ایب-

 کشش ندارم

 میبزن بر+

ذهنم دارم به  یشاپ و تو یبه سمت کاف میکنیم حرکت

 .زنمیسفارش بدم لبخند م خوامیکه م یشکالت گالسه تپل

طبقه باال  رهیم هیسا شهیمثل هم میشیشاپ که م یکاف وار
نشسته و کلش  یعل زیسفارش پشت م یبرا رمیو منم م

عنوان  چیآرش بودم به ه یواقعا اگه من جا هیگوش یتو
 اینگاه کن توروخدا دزد ب نیبه دست ا کرمیکافه رو ول نم

 ):باخودش ببره محاله بفهمه نمیا نجایا



 زیم یزنگ رو کبارهیو  شمیم کیاروم بهش نزد اروم
از  یباال و گوش پرهیبه شدت م یکه عل کوبمیرو محکم م

 وفتهیدستش م

 ؟یکنیم کاریچ دمیترس ونهیدختره د-

 فیتا نشون آرش بدم ح گرفتمیعکس ازت م هیکاش  یا+

 یمواظب کافه ا یشکل نیا ستیهمراهم ن یکه گوش

 رهیبود رفت سفارش بگ نجایالهه االن ا -

 الهه بدبخت رو بنداز جلو تنبل شهیآره هم+

  ااایامروز رو اعصاب شد یلیخ-

 ن؟یخوریم یچ

 همرامه یکی یدونیاز کجا م+

 نظر منه ریز ابونیکل خ نینب ینجوریمن و ا-

 آره جون خودت+

 یلحظه صدا کیکه  یشگیبگم همون هم یبه عل خوامیم
 ادیاز طبقه باال م هیداد سا

 خوامیمن گشنمه آنااا پاستا م-



لبخند  هیو با  گردنینشستن برم نییکه طبقه پا ینفر چند
  کننیمسخره منو نگاه م

 گااو یآبرو واسم نگذاشت نیبب شعوریب دختره

 اریپاستا ب شعووریاون ب یبرا+

از پله  دهیباشه تکون م یو سرش رو به معن خندهیم یعل
 نییپا ادیم ینیس هیکه داره با  نمیبیباال الهه رو م امیها که م

  دختر رو دوست دارم نیکه من ا نقدیا

 قشنگه؟ یال یچطور+

 گهیو م زنهیم یلبخند خوشگل بهم

 ن؟یآنا جون شما خوب یمرس-

 فداتتت+

هستن که هفده  ییخواهر و برادر دوقلو یو عل الهه
که دارن  یو خانوادگ یبد مال طیسالشونه و به خاطر شرا

کار هر چند که  یکافه خودش برا یآرش اونارو آورده تو
که کار فقط  دونمیو م شناسمیمن ذات مهربون ارش رو م

آرش  شیاز مسئله هست وگرنه که اگه سه سال پ یبخش هی
دوتا بچه  نیکه ا دونستیاالن خدا م شدینم اباهاشون اشن

جامعه گرگ صفت براشون  نیا یتو یکجان و چه اتفاق
ثبت  رستانیدب نیا یکه تو یهم از وقت هیافتاده.من و سا



و الهه  یکافه با ارش وعل نیو پاتوقمون شد ا مینام کرد

 .میاشنا شد

 زیم یسرش رو رو هیسا نمیبیم رسمیطبقه باال که م به
و  رونیب کشمیرو م شیکنار یگذاشته و خواب رفته صندل

کافه با اون  نیا یبه نظرم سکوت طبقه باال نمیشیکنارش م
به ادم  یحس خوب یلیخ دهیکه آرش چ یقشنگ یهمه گال

 گهیو به سمت د دارمیگال برم یچشمم رو که از رو دهیم
 نیتر یکه گوشه ا نمیبیرو م یزن و مرد کنمیم هکافه نگا

 نمیخانمه رو بب ریتصو تونمیرو انتخاب کردن وفقط م زیم
 یکم که رو هیپشت بهم نشسته.  قایچون که مرده دق

 .کردنه هیکه در حال گر نمیبیم کنمیصورت خانمه زوم م

 هیو سا کنمیازش تشکر م ارهیکه سفارشمون رو م الهه
 کنمیم داریرو از خواب نازش ب

 یاخه پاشو االن از گشنگ دنهیچه موقع خواب هیپاشو سا+

 یریمیم یوفتیم

 کنهیو اخم م دارهیبرم زیم یرو از رو سرش

 ستیهم بد ن یدور از جون بگ هی-

 ادیسمت تو نم لیبرو بابا عزرائ+



و شروع  شهیپاستا چشاش ستاره بارون م دنیبا د هیسا
شکالت  یعنی میشگیهم اری دنیبه خوردن منم با د کنهیم

واقعا که شکالت  کنمیخودم رو مشغول م زمیگالسه عز
که غذاش رو  هیرو داره.سا یمن حکم زندگ یگالسه برا

تا  مونمیو منم منتظرش م شهیالزم م ییدستشو کنهیتموم م

 .خونه میبده و برگرد امکارش رو انج

شدن  دهیکش یتموم کردن شکالتم هستم که صدا مشغول
سمت  گردونمیسرم رو برم ادیاز گوشه سالن م یصندل

 یون مردا وفتهیصحنه روبه رو فکم م دنیصدا که با د
که همراه دختره بود محترم جوونه و دختره هم با هزارتا 

صحنه رو  نیا دیخدا چرا با یوا رهیناز داره کنارش راه م
 هیاز دست بدم خدا لعنتت کنه سا یگوش دنبه خاطر نبو

 ...کااریچ یخوایتوالت م یرو تو یآخه گوش

 عیپس سر ارمیرو از سرش درن هیتنب یتالف تونمینم واقعا
 تا خودم رو بهشون نشون بدم شمیبلند م

 خوب هستن؟ یشکوه ن؟خانمیخوب نیسالم آقا ام+

اما محترم جون انگار که  گردهیبه سمتم برم عیسر دختره
اووو  چرخهیبه سمتم م یمکث طوالن هیشوکه شده و با 

دختره هم قرمز تره پس قشنگ  یچشاش رو از چشما
 به هدف خوره ریمعلومه ت



حرکت دستم رو  هی یو تو کنمیحرکت م سمت دختره به
 سمتش برمیم

  جان نیآنا هستم دختر همکار مامان ام زمیسالم عز+

 شمااا؟

 احتشامم یاقا یهمکالس زهیمن من چ*

 دمیند یجشن تولد خانم شکوه یچرا من شما رو تو یجد+

 زمینبودم عز رانیا*

احتشام در مورد اون مسئله باهاتون تماس  یآقا خوب
 فعال خداحافظ رمیگیم

 زنهیو از در کافه م رهیم نییبه سرعت از پله ها پا دختره
سمت محترم جون و  گردمیلبخند ژکوند برم هیبا  رونیب
خوبت شد در  شهیکه واقعا دود از کلش داره بلند م نمیبیم

و  شهیکردنم که دستم به شدت فشرده م یحال خوشحال
  که االن قراره استخونش بشکنه کنمیاحساس م

هم  یلیخ شهیخوب خانم کوچولو چوب خطتت داره پر م_

 از سمت من باش یتالف هیمنتظر  شهیپر م

 گمیو م کنمیم اخم

 ولش کن یوحش یدستمو شکوند+



 اگر بشکنمش هم بازم برات کمه کنهیدرد م یآخ_

  یغلط کرد+

 خانم کوچولو دمینشونت م_

  نییپا رهیواز پله ها م کنهیرو به شدت رها م دستم

 ادهیواقعا ز یدستم شکست ول یلعنتت کنه پسره روان خدا
بود گفتم خاک به سرم  یفیچه اراج نیکردما اخه ا یرو
 یکس گهید رهیمنو جو بگ نایاز کجا اومد بب گهیجان د نیام

. از کجا معلوم دوست دخترش بوده باشه ستیجلو دارم ن

 ):رفتار کردم هوووف ینجوریکه من ا

 ادیاز پشت سرم م هیسا یصدا

 آنا میبر-

 گمیم یو عصبان گردمیسمتش برم به

 درد و آنااا+

  یریگیوا چرا پاچه م-

 شدم چارهیکه فکر کنم ب میبر ایب+

 



 هیامتحانام به همراه تنب گذرهیهفته از اون ماجرا م کی
رو  یاون پسره روان دیمامان تموم شده اما من هنوز تهد

سرم  ییبال هیکه واقعا بخواد  ترسمیفراموش نکردم و م
بگم که اگه  یزیچ تونمیبه مامان هم نم یاز طرف ارهیب

 ...واقعا خونم حالله گهیکنم د فیماجرا رو براش تعر

 شتریمونده و من ب یبه امتحان کنکور باق گهیماه د کی
و  کنمیم یخونه هستم و به قول مامان دارم خر خون یتو

 هی دونهیست داره اما نمورژنم رو دو نیمامان به شدت ا

 ):ها به خاطر محترم جونههه ینیخونه نش نیاز ا یبخش

عصره و ازم خواسته که برم دنبالش  فتیمامان ش امروز
چون خانم فرداشب خاله مهال رو واسه شام دعوت کرده 

مامانه بنده  یعاشق کوفته ها یکه سام ییو از اونجا

 .مامان خانوم باشم اریمجبورم امروز در اخت

سوار شراره  خوامیم رونیب زنمیو از خونه م شمیم آماده
 ادیم یسام یبشم که صدا

 ؟یآن یشام فرداشب رو بخر لیوسا یریم یدار-

 ؟یکوچه پالس یتو شهیهم یتو خونه ندار+

 به تو چه؟-



کنم فردا شب برات فسنجون  ینکن مامان رو راض یکار+

 درست کنه

و  رهیهم فرو م یاسم فسنجون صورتش تو دنیشن با
 ارهیباال ب خوادیم

 یبه ما بد یخوایشام م هیخدا لعنتت کنه آنا حاال -

پاشم  دیمن واقعا خسته ام اون وقت با شاالیکوفتت بشه ا+

 ):دیخر یبرم واسه خاطر شکم جنابعال

 (:خوشگل فتهیوظ-

 نیحاال بب یبه تو نشون بدم اقا سام یا فهیوظ هیمن فردا +

 س کوچولوواسه بزرگا دیتهد-

 مینیبیم+

 

 یجلو مارستانیسمت ب وفتمیو راه م شمیشراره م سوار
اما  گردمیبا چشم دنبال مامان م رسمیکه م مارستانیب

مجبورم شراره رو بزارم و برم داخل به خاطر  نمشیبینم
 امیم نیو از ماش کنمیپارک م ابونیور خ نیا یشلوغ

رد بشم که ناگهان  ابونیتا از خ دارمیچند قدم برم رونیب
کم از کنارم  یلیبا فاصله خ یول ادیبا سرعت ز ینیماش



 پاشهیسر و کل بدنم م یاز آب رو یادیو حجم ز شهیرد م
قرار بود تا چند لحظه  نکهیشوکم و ا یاول تو هیچند ثان

با چشم اون  لرزونهیتنم رو م وندمیبه ملکوت اعال بپ شیپ
 نمیبیکه م کنمیرو دنبال م شیو صاحب روان یلعنت نیماش

 یجلو ابونیاون ور خ قایو دق زنهیدور م ردوناز دوربرگ
آشناس و  یلیخ یلیبرام خ نیماش کنهیپارک م مارستانیب
 ادیم نیماش شهیش شهیگوشم داره تکرار م یتو ییصدا هی
لبخند  هیو با  دارهیرو بر م شیافتاب نکیو راننده ع نییپا

و وارد محوطه  کنهیاز ممسخره سر تا پام رو براند
که اگر االن کنارش  میعصبان یبه حد  شهیم مارستانیب

 یتو گردمیبه سرعت بر م کردمیو پارش م کهیبودم ت
اما  ادیب عیتا به مامان بگم سر دارمیو تلفنم رو بر م نیماش
شروع  لمیموبا رمیشماره مامان رو بگ خوامیکه م نیهم
 وفتهیرو صفحه م ییزنگ خوردن و شماره ناآشنا کنهیم

 دیشا نکهیجواب بدم اما به خاطرمامان و ا خوامیاول نم
 دمیجواب م عیافتاده سر یبراش اتفاق

 ..الو+

 دییبفرما الووو

 چهیپیگوشم م یتو یبم یبعد صدا هیثان چند

 خانم کوچولو کنمیم یبهت گفتم تالف_



 ...یچه کار نیا یییروان شعوریب+

 در ضمن من عاشق رنگ قرمزم_

گوشم  یبوق آزاد تو یفحشش بدم که صدا خوامیم دوباره
سرم آورد خدا لعنتت  ییچه بال نیبب یپسره روان چهیپیم

اسکل نگاه کن  یکنه به من چه که رنگ قرمز دوست دار
شدم به مانتوم که نگاه  دهیموش آب کش نیتو رو خدا ع

مشخصه البته که  رمیو لباس ز دهیکامال به تنم چسب کنمیم
که اون پسره  فهممیم هیو من بعد از چند ثان رمزهرنگش ق

و خودم رو  رهیگیگفت صورتم به شدت گر م یچ یروان
 یمشک شهیکه هم یمن کنمیلعنت م دیمانتو سف دنیبابت پوش

لباسام مجبور  هیبودن بق فیامروز به خاطرکث دمیپوشیم
کاش همون لباس چرکام رو  یبپوشم که ا نویشدم ا

 گهیدادم د ینم یپسره روان نیا ستآتو د یول دمیپوشیم

 .کنم کاریچ دونمیواقعا نم

که به مامان زنگ بزنم و هر چه  دارمیرو برم لمیموبا
مقابل  شهیخونه که چند تا ضربه به ش میتر برگرد عیسر

که با تعجب داره منو نگاه  نمیبیو من مامان رو م خورهیم
 شهیم نیو اونم وارد ماش زنمیبه سرعت قفلو م کنهیم

 ؟؟یشد یشکل نیآناا چرا ا-



 گمیو م رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 نشیبا ماش یروان هیرد شم  ابونیاز خ خواستمیم یچیه+

 کرد یاریمنو آب

 گهیبه صورتش و م زنهیم

 ضربه نخورده؟ تیخاک به سرم حالت خوبه؟جا-

 چرا مامان مغزم+

 هوا رهیدادش م یحرفم صدا نیا با

 مارستانیب میخورده آره آنا پاشو بر ییخدا سرت به جا ای-

 پاشووو

 کنم خداا هیگر ایبخندم  دونمینم

فقط موش  وفتادیبرام ن یکردم اتفاق ینه مادر من شوخ+

 همه آب از کجا اومد نیا دونمیشدم نم دهیآبکش

 ده؟یکم باالتر لوله اب ترک هی یدیند-

 ):از شانس منه نمیا یجد+

 خونه میحرکت کن بر عیخوب سر یلیخ-

خونه من لباسام رو که عوض کردم  میمامان بر دیببخش+

 دیخر یبرا میگردیبرم



 دیخر رمیخودم فردا صبح م ستیالزم ن زمینه عز-

 گمیو م شمیم خوشحال

  باشه+

 

 نیحموم تا از ا رمیخونه و من به سرعت م میگردیبرم
باعثش بوده خالص شم  یکه اون پسره روان یهمه چرک

از کجا  یکه خودت نفهم ارمیسرت ب ییخدا لعنتت کنه بال
که از رنگ  شعووریپسره ب نیو بب سایحاال وا یخورد

 ...ارهههه اادیقرمز خوشت م

 

ظهره از  کیساعت نزد شمیم داریبعد که از خواب ب روز
اما  زنمیمامان رو صدا م یو چند بار رونیب زنمیاتاق م

مامان واسم  شمیوارد آشپزخونه که م شنومینم یجواب
. خوب پس خودم رو واسه دیخر رهیگذاشته که م ادداشتی
تا بعدش شروع کنم به  کنمیصبحونه مفصل دعوت م هی

 خچالیبزارم نهار:( در  دیاسمش رو با هدرس خوندن البت
هووف  ادیزنگ تلفنم از اتاق م یصدا کنمیرو که باز م
و تلفنم رو از  شمیوارد اتاق م میبخور زیچ هیاگه گذاشتن 

 یاسم سام کنمیبه صفحه که نگاه م دارمیتخت برم یرو



 کشمیصفحه م یداره انگشتم رو رو کاریچ گهید نیافتاده ا
 شنومیرو م یخسته سام یکه صدا

 کنم؟ کاریچ دیآنا اگه من امشب کوفته نخوام با-

 ؟یسام یگیم یچ+

 یدورتر یاج هیمامان از  یحرف بزنه که صدا خوادیم
 شهیم دهیشن

 ها رو هم بردار یسبز نیا ایسامان پسرم ب*

موضوع از چه قراره و از شدت  فهممیلحظه م کی یتو
 زنمیو قهقهه م شمیتخت ولووو م یخنده رو

 دیزهر مار دختره چش سف-

 خاله جان اومدم چشم

 کنهیبالفاصله تلفن رو قطع م و

و واقعا  شهیم یاشک از چشمام جار ادیشدت خنده ز از
 دیچون خر کشهیداره م یچه زجر یکه سام کنمیدرک م

بعد از  استیدن یکارا نیاز سخت تر یکیکردن با مامان 

 (:کار معدن

 



ادامه درس ندارم تا  یبرا یینا گهیو من د شهیم شب
 رونیب امیبه خودم سخت گرفتم از اتاقم م یادیهم ز نجایهم

خوش کوفته اشتهام  یبو وفتمیو به سمت آشپزخونه راه م
به جون  وفتمیاالن ب نیو دوست دارم هم کنهیم کیرو تحر

نشسته و در حال ساالد  یصندل یکوفته هااا.. مامان رو
  درست کردنه

 کرده ونهیبه به زهره بانو چه کرده همه رو د+

  شهیکه هشدار مامان فعال م رمیگاز م یسمت قابلمه رو به

ار گذاشتم برو اونا رو کم برات کن هی ااایناخونک نزن-

 زشته شنیخراب م نایبردار ا

مثل گاو  یبابا مادر من زشت کجا بود اون سام یا+

 ستیبراش مهم ن افهیاصال شکل و ق مونهیم

درست صحبت کن بنده  یچ یعنیخاک به سرم آنا گاو -

 دیزحمت کش یلیخدا امروز خ

 گمیو م خندمیم یسام یصدا یادآوری با

  خوب فشهیوظ+

 آناااا-

  دنیخوب اقا سامان گل زحمت کش یلیخ+



 رسنیبرو اماده شو االن مهمونا م-

  چشم بانو+

تا آماده  رمیکه لپام پر از غذاست به سمت اتاقم م یدرحال
و مامان  ادیزنگ خونه م یکه صدا گذرهیم یساعت میبشم ن

 ای یاگه فقط سام ییتا برم درو باز کنم خدا زنهیصدام م
 کردمیبود اصال درو براشون باز نم هیاون خواهرش بام

 (:کرد یشوخ شهیاما با خاله مهال و عمو نم

باال مامان  انیتا ب مونمیو منتظر م زنمیدرو م عیسر پس
و همون لحظه در آسانسور باز  رونیب ادیهم از اتاقش م

تو بغلش و  پرمیبا سرعت م نمیبیخاله مهال رو که م شهیم
 دنشیبه بوس کنمیشروع م

  نیخوش اومد یلیخاله جون خ سالم+

  خاله جون یقشنگم خوب یسالم آنا-

 داخل دییخاله بفرما یمرس+

 چرخمیم دیعمو سع سمت

 ن؟یسالم عمو جان خوب+

 سالم دخترم ممنون*

 نیخوش اومد یلیخ دییبفرما+



داخل  رنیو م کننیم یو عمو با مامان احوال پرس خاله
 خونه

 هیسام یخوب+

 ممنون-

 شهیو وارد خونه م کنهیم یهم با مامان احوال پرس هیبام
از  نطورمامانیاونم هم امیوقت نتونستم باهاش کنار ب چیه

 یتلفن کار هی گهیکجاست و خاله هم م یسام پرسهیخاله م
برگردم داخل خونه  خوامیم کنهیداشته و داره صحبت م

هم به  یهمون وقت ادار یسام گهیحس ششمم م یول
چه برسه به االن پس به سرعت  دهیجواب نم شیرکا یتلفنا

بلند مامان رو مخاطب  یو با صدا نییپا رمیاز پله ها م
 دمیقرار م

 یسام شیپ رمیمامان من م+

 باال نیبرگرد عیسر یباشه انا ول-

 باشه+

 نشیماش یتو یسام نمیبیم رونیب رمیدر ساختمون که م از
تا بناگوش  ششین ینشسته و درحال صحبت باتلفنه از طرف

خدا رو شکر  ستین یخودش نشونه تلفن کار نیبازه و ا
 یزیکرم ر یبرا طیو شرا نهییپا نشیماش شهیکه ش



 میو به سرعت پشتش قا رمیم نشیبه سمت ماش استیمح
تا متوجه بشم  کنمیم کینزد شهیو خودم رو به ش شمیم
 گهیداره م یچ

 شیبرام پ یکار هیامشب  گهید دینه قربونت برم ببخش-

  نمتیاومد نتونستم بب

*.... 

 نمتیبیم یشگیهم یفردا شب همون جا زمیباشه عز-

از دست دادن  یعنی نیتلفنش رو قطع کنه و ا خوادیم
که صدام  یو در حال شمیپس بالفاصله پا م ییفرصت طال

 :گمیرو پر از عشوه کردم م

 باال؟ یایجوون عشقم چرا نم یسام+

 نیچشاش از ا گهیسمتم د گردونهیکه روش رو برم یسام
 یکه جلو دهیکلمه هنگ یواقع یو به معنا شهیگردتر نم

 دمیو ادامه م رمیگیخندم رو م

 برات تنگ شوده بود یلیعشقم دلم خ گهید ایب+

که دختره چندتا  ادیم یاز پشت تلفن سام یبلند غیج یصدا

 .کنهیو تلفن رو قطع م دهیفحش آبداربهش م



 هیچشماش قرمز شده و تا چند ثان کنمیکه نگاه م یسام به
 یو با سرعت دمیپس زمان رو از دست نم کشهیمنو م گهید

البته  شمیو وارد ساختمون م کنمیکه تا حاال نداشتم فرار م
گفتن  سایو وا نیبسته شدن در ماش یاز پشت سرم صدا

در  خوامیم سمیمگه مغز خر خوردم که وا یول ادیم یسام
در و چارچوب  نیپاش رو ب یرو ببندم که سام ختمونسا
 کشهیو منو م کنهیدر رو باز م ادیفشار ز هیو با  زارهیم
بلند بکشم که با دستش  غیج هیتا  کنمیدهنمو باز م رونیب

وبا  واریبه د چسبونهیو از پشت منو م رهیگیدهنو م یجلو
 گهیم تیعصبان

 آرهه یپرونیمنو م یدوست دخترا طهیدختره سل-

که دست  یادیاما فشار ز دنمیترکشدت خنده درحال  از
که از دهنم  ییصدا شهیدهنم اورده باعث م یرو یسام

 باشه غیبه شکل ج رونیب ادیم

تو  ینکن آبرو برامون نزاشت غیج غیج نقدیزهرمار ا-

انا تازه باهاش اشنا  یبود کرد یچه کار نیکوچه اخه ا
 شده بودم

 ...هووم +

 ؟یگیم یچ-



دستت  یمن صحبت کنم وقت یاخه چطور نایاسکلو بب پسره
و اونم بالفاصله  کنمیبه دستش اشاره م کنهیداره خفم م

و با  کشمیم قینفس عم هیو من  دارهیدستش رو برم
 گمیباال رفته م ییابرو

 به تو چه؟ خواستیدلم م+

 دلت خواست یتو غلط کرد نایو بب دیچش سف-

سمت گردنم تا مثال منو خفه  ارهیدستش رو م یشوخ به

 (:یباز طهیبه سل کنمیکنه که منم شروع م

  ..توروخدا ولم کن غلط کرد+

کنار  نیماش هیبلند ترمز  یکه صدا یبگم غلط کرد خوامیم
از گردنم  یدست سام هیو در عرض چند ثان ادیگوشمون م

 .میکنار واریبه د چسبهیم ریخم هی نیو ع شهیجدا م

 هیشده که  یچ میدونیو نم میوک هستش یدوتامون تو هر
 واریتو د رهیو دوباره م یتو فک سام خورهیمشت محکم م

  شهیبلند م یکی ادیفر یو صدا

مگه خودت ناموس  کهیمرت یشیمزاحم م یتو غلط کرد_

 هاااا یندار



واقعا  نمیبیکه م رهیرو بگ یسام قهی گردهیدوباره برم و
و داد  شمیم کیو از پشت بهش نزد طهیخ یلیاوضاع خ

 زنمیم

 ؟یکنیم کاریولش کن چ یروان یهوو+

 کاریچ نجایخدا ا ای شهیچشمام گرد م گردهیسمتم که برم به
 کنهیم

 ؟یگفت یچ_

که  ارمیخودم نم یبه رو یول ترسمیدادش م یصدا از
 گهیدوباره م

 با تو بودم؟_

و اگه بخوام  شترهیکافه ب یاز اون روز تو تشیعصبان یحت
 هی:( پس مثل شمیکتلت م یجواب سر باال بدم منم مثل سام

 گمیدختر خوب م

 ولش کن آشناست+

 گهیو م کنهیم اخم

 ش؟یشناسیم _

که در حال پاک کردنه خون دماغشه  یهمون لحظه سام 
 گهیو م شهیاز جاش بلند م



 ؟یبه تو چه روان-

کنه  ینوش جون سام گهیمشت د هیکه  گردهیبرم احتشام
 یکه صدا یدر حد کشمیکه من به سرعت لبه کتش رو م

بلند  یخندون سام یکه صدا شنومیجر خوردنش رو م
 شهیم

 یآن یجرش داد-

 گمیم یلب به سام ریو ز رمیگیخندم رو م یجلو

 ببندش قهیدو دق+

 میکیبه مامان نزد نجایدادن چون ا حیتوض کنمیشروع م و
 نیزم یرو از رو یو اگه ماجرا رو بفهمه من و سام

 کنهیساقط م

 نهیسرخ سرخ شدن و قفسه س کنمیچشماش که نگاه م به
 رفته نییدرحال باال و پا

 یمن و سام دیاحتشام دچار سوتفاهم شد یآقا دیببخش+

 میکردیم یشوخ میداشت میشناسیرو م گهیهمد

 گهیو م شهیگرد م چشماش

 ؟؟ نیکردیم یشوخ_

 شهیبلند م یسام یجد یصدا



 دوست دخترمه بله آنا-

همون لحظه  خوامیو م شمیرسما آب م یحرف سام نیا با
که  هیک نیا یدونیرو بجوم آخه االغ تو م یخرخره سام

 .یزنیحرف م یکنیدهنت رو باز م

 کنهیم یاونم دهن کج رمیم یچش غره اساس هی یسام به
رگ گردنش باد کرده و  گردمیبه سمت احتشام که برم

 شهیسرخ تر نم نیچشاش از ا

 تو خونه دیهاتون رو ببر یبه بعد شوخ نیاز ا_

 شهیم نشیو سوار ماش کنهیعقب گرد م عیسر و

 شهیاف به سرعت از کوچه خارج م کیت هیبا  و

 یو از سمت میعصبان یسمت به خاطر حرف سام هی از
 کاریچ نجایوقت شب احتشام ا نیبرام سواله که ا گهید

 ...کنهیم

 یبود آن یک نیا-

مشت محکم  هیو  گردمیبه سمتش برم یسام یصدا با
 هوا رهیکه دادش م کنمیحواله شکمش م

 ؟یییروان یزنیچرا م-

 یبه موقع دهنت رو باز کن نکهیا یبرا+



 گه؟یبود د یخوب بگو ک شعووریب-

 پسر همکار مامان+

 یداشتااا پسره روان ینیچه دست سنگ یول یجد-

 کنمیکتلتش م زنمیوگرنه م نمشیکنه نب خدا

 یفعال که تو کتلت شد+

 میپریمامان هر دو از جا م یصدا دنیشن با

 داخل بچه ها؟ نیایچرا نم-

 گمیو به مامان م گردمیسمت پنجره برم به

  مامان میاومد+

 میریو سمت ساختمون م کشمیرو م یسام دست

 میگند زد یامشب به اندازه کاف یزود باش سام+

 

و  ارهیدرب یباز یمخف خوادیم یسام میشیخونه که م وارد
و سر و  یبهداشت سیبره سرو نتشیبب یکس نکهیبدون ا

 وفتهیوضعش رو مرتب کنه که خاله چشمش به صورتش م
تموم  یزود نیامشب به ا انیمعلومه که جر زنهیم غیو ج



 یواسه صورت کتلت سام یجواب اساس هی دیو ما با شهینم

 .میکن دایپ

 شده پسرم؟ یصورتت چ*

 گهیو م زنهیلبخند مسخره م هی یول پرهیرنگش م یسام

رو  لمیموبا خواستنیم یچند نفر رونیمامان جان ب یچیه-

 شدم ریبدزدن که باهاشون درگ

 وفتاده؟یکه برات ن یخاک به سرم اتفاق*

 جاهاش سالمه هیبق میریاگه صورت کتلتش رو فاکتور بگ+

و من  شهیم یکیبا انا گفتن مامان  دیخنده عمو سع یصدا

 ):بندمیدهنم رو م

کمپرس سرد  یسام یتا برا شهیوارد اشپزخونه م مامان
 سیبزاره و خالهه هم دستش رو گرفته تا ببرتش سرو

 یول ستین نیخنده دار تر از ا یصحنه ا چیه یبهداشت
و  رمیگیخودم رو م یچون خاله به شدت پسر دوسته جلو

 .عمو شیپ رمیم

و انگار نه انگار  ستیمهم ن یزیچ چیکه براش ه یکس تنها
آبم باهاش  گمیکه م نهیخانمه به خاطر هم هیافتاده بام یاتفاق

 .رهیجوب نم هیتو 



به  میکنیو شروع م بوسهیسرم رو م نمیشیعمو که م کنار
چند  نیکه براش در مورد اتفاقات ا خوادیحرف زدن ازم م

کردن البته  فیبه تعر کنمیوقت صحبت کنم منم شروع م
طوره  نیهم شهیکه با احتشام برام افتاده .هم ییاتفاقا یمنها

 یوعمو همه جا حواسش بهم بوده و ت ادیم ادمیکه  یاز وقت
وقت نبود بابا رو  چیکرده تا من ه یچند سال هر کار نیا

 .هم موفق بوده یلیاحساس نکنم و البته که خ

من و  یکه برا یو من بابت اتفاق شهیتموم م یمهمون شب
مامان ماجرا  نکهیافتاده ناراحتم و تمام ترسم از ا یسام

دوست داره  نیرو مثل آر یرو بفهمه هر چند مامان سام
کالعوض  هیطرف موضوع من باشم قض کی یاما وقت

 .شهیم

هفته هاس  نیاز سخت تر یکیکه شروع کردم  یا هفته
 ییجورا هیهفته امتحان کنکور دارم و  نیچونکه اخر ا

رشته  نکهیاسترس ا یاون وصله از طرفبه  میزندگ ریمس
قبول نشم و مامان از دستم ناراحت بشه واقعا داره  یخوب

که انا تو تمام تالش  دمیم دیبه خودم ام یول کنهیم ونمید

 ...رو بسپار به خدا شیو بق یکرد وخودت ر

روزا مامان  هیو امروز هم مثل بق رسهیامتحان م روز
 مارستانیرو در حال تماس با مترون ب شبیکل د فتهیش



 یرو جابه جا کنه و اخر هم نتونست و کل فتشیبود که ش
وقت دوست ندارم که مامان  چیمن ه یهم ناراحت بود ول

کل  نیبه خاطر من خودش رو ناراحت کنه به خاطر هم
و خنده گذروندم و ازش خواستم که فقط  یشب رو با شوخ

مامان و  یکار طیخاطر شرابه  شهیبرام دعا کنه . من هم
 هیخودم از پس مشکالتم براومدم و  نینبود بابا و آر

 .مستقل شدم ییجورا

هر چند که  شمیم داریزودتر از خواب ب کساعتی صبح
و با خوردن صبحانه و  ستین ریتاث یاسترس امتحان هم ب

برم سمت  خوامیم رونیب زنمیاز خونه م لمیجمع کردن وسا
و با لبخند  گرهیجلوم رو م نشیبا ماش یشراره که سام

 گهیم شیشگیهم

 زارمیخوشگله فکرنکن امروز تنهات م یبپر باال آن-

هست  یجو امروز طور ینبودم ول یوقت ادم احساس چیه
 زمیعز نیو از آر زمیریکه ناخوداگاه چند قطره اشک م

برام گذاشته  نجایخودش ا یکه به جا یدوست نیبابت همچ
 گهیبا خنده م نهیبیکه من رو م یسام کنمیتشکر م

 ومدمیزودتر م یشیم یاحساسات نقدیا دونستمیاووو اگه م-

 دنبالت



 گمیو م کنمیبهش اخم م یول رهیگیحرفش خندم م نیا با

 زهرمار+

دست که نمک  نیتشکر کردنشه بشکنه ا یجا نمیبفرما ا-

 نداره

 یخوب بابا مرس یلیخ+

سمت حوزه  کنهیو اونم حرکت م شمیم نیماش سوار
 یامتحان

 خانم یان مییراض نمیبه هم-

 میبر بزن

 

وبه  شمیم ادهیپ نیاز ماش رسمیکه م یحوزه امتحان جلو
سمتم و دستش رو  گردهیبرم یشدت استرس دارم که سام

 باال ارهیو م کنهیمشت م

 ایبترکون خوامیم-

 گمیو م شهیم شتریحرفش استرسم ب نیا با

 رمیگیاسترس م ینگو سام+

 گهیو م شهیم سیف پوکر



 باشه خوب برو گند بزن-

 هوااا رهیدادم م یصدا که

 ییییسام+

بکن امتحانت که  یدوست داشت یبابا اصال هر غلط یا-

 دنبالت امیتموم شد م

 کشمیم یقیعم نفس

 گردمیخودم برم یباشه مرس+

 یزیکنکور چ یاون موقع با سواال گهید یبرگرد خوادینم-

  مونهینم یاز مغزت باق

 خدافظ

 خدافظ+

هم  شعوریب هیو سا کنمیسمت سالن امتحان حرکت م به
حال مادر  شیدو هفته پ بایامروز منو تنها گذاشته تقر

شهرستان و مجبور  رهیو با مامانش م شهیبزرگش بد م
 همونجا رو انتخاب کنه یکه حوزه امتحان شهیم

 



و از بابا و  کشمیم قینفس عم هی رسمیدر سالن که م به
بهم  یروز مهم حواسشون حساب نیا یکه تو خوامیم نیار

 ...باشه

 

باالخره زمان امتحان تموم  ریاز چهار ساعت نفس گ بعد
 کاریکه چ دونمیو واقعا نم رونیب امیواز در سالن م شهیم

جواب  یعال یلیکردم نه امتحانم رو خراب کردم و نه خ
هر چه  گمیقرار گرفتم .با خودم م یحالت خنث هی یدادم تو

 (:عشق و حال بعد از امتحان میبادا باد فعال بر

 یاما وقت گردمیم یسام نیدنبال ماش ادیز تیاون جمع یتو
سمت  وفتمیو راه م دمیچندتا فحش بهش م کنمینم داشیپ

بوق بلند  یخونه هنوز چند قدم جلوتر نرفتم که صدا
 گهیصفت که داره م دیاهنگ حم یهمراه با صدا ینیماش

 گردمیکه برم نیبه سمت ماش ادیخوشحالم ننه م آزاد شدم
حلقه گل بزرگ دستشه و با اهنگ  هیکه  نمیبیرو م یسام

 یدیآفر یموجود رو نم نیاگه ا ایخدا ادیو ستم م خونهیم
حلقه  شهیکه م کمیمرده بودم نزد یمن تا االن از افسردگ

به سوت زدن چند  کنهیوشروع م ندازهیگل رو به گردن م
و  دنیبه خند کننیما هستن شروع م کیکه نزد ینفر



 یبا صدا یکه سام کننیم یهمراه نرو با دست زد یسام
 گهیم یبلند

 اااایهمه زندان یسالمت-

 یجمع رو به سام یاز پسرا یکیو  ترکهیاز خنده م جمع
  گهیم

از اسارت کنکور خالص شده اومده تو اسارت  یحاج*

  تو

  دنیبه خند کنهیشروع م و

 ریز زنمیو م رمیخودم رو بگ یجلو تونمیواقعا نم گهید
 سهیبه ر کنهیخنده من شروع م دنیهم با د یخنده سام

 رفتن

 یآبرو برام نزاشت+

 گهیباال و م برهیسمت پسره و دستش رو م گردهیبرم یسام

 تا اخر عمر مخلصشم هستم-

 گهیو م زنهیپسره لبخند م که

 داداش نیش ریهم پ یبه پا*

به  میکنیو شروع م میکنینگاه م گهیبه همد یبا سام دوباره
 دنیخند



 دنبال مادر زن میبر دیبا فهیسوار شو ضع- 

 شعوریزهر مار ب+

 تشکر کردنته یجا-

 بعله+

 دختره پروو-

 

 مارستانیسمت ب کنهیحرکت م یو سام میشیم نیماش سوار
و ازم  شهیم نییپا یسام میرسیکه م مارستانیب یجلو

تا بره دنبال مامان منم از خدا  نمیبش نیماش یکه تو خوادیم
 قهیتا بره و برگرده هنوز چند دق دمیو راحت لم م خوامیم

 مارستانیدر ب ینگذشته که احتشام رو جلو یاز رفتن سام
 ادهیبه دست سمت پ فیو ک زنهیرو م شیافتاب نکیع نمیبیم

بود  دشیبا اون غول سف شهیکه هم نیا کنهیرو حرکت م
هنوز چند متر جلوتر نرفته که  رهیم ادهیداره پ چرا امروز

و اونم بعد از چند لحظه سوارش  ستهیایکنارش م ینیماش
 نمیبیو راننده و م گردونمیخودم رو به عقب برم شهیم

 کردیم هیکافه داشت گر یکه اون روز تو یدختر نهمو
و  شهیباز م نیادامه بدم که در ماش میبه فضول خوامیم

 ادیم یسام یصدا



 فضول؟ یزدیم دید یداشت ویک-

 به توچه+

 آنا*

کوفت  یاله خندهیم یرو هوا و سام پرمیانا گفتن مامان م با
 شعووریپسره ب یبخند

 ؟یسالم مامان خوب+

 امتحان چطور بود؟ یتو خوب زمیسالم عز*

 کردم کاریچ دونمینم یخوب بود ول+

 انا یفیعجب توص-

 گهید گمیراستشو م+

 ندازهیرو راه م نیماش یو سام زنهینم یحرف گهید مامان
انگار که از قفس آزاد  میرسیبه سمت خونه به خونه که م

.از کنمیحموم با آب سرد دعوت م هیشدم و خودم رو به 
مامان برام نهار اماده کرده و بعد از  رونیب امیحموم که م

خواب بدون استرس  نیکه اول رمیخورن نهار با مامان م

 .داشته باشم ریچند ماه اخ یتو ور

 



رفتن رو  رونیاز کنکور گذشته و من حس ب یروز چند
عادت کرده  ینیبه خونه نش ییجورا هیندارم انگار که 

هم هنوز از شهرستان برنگشته هر چند  شعوریب هیباشم سا
که همون شب امتحان زنگ زد و بهم گفت که واقعا 

 قایمنم دق دیکه شن یامتحان داده اما وقت یچه جور دونهینم
خوشحال شد و انگار نه انگار که  دارمحس رو  نیهم

از  گهید یکی نمیبود ا دنیاولش بغضش در حال ترک
 استادم ینازناز هیآروم کردن سا یمن که تو یها تیخاص

:) 

 

بزرگ حرف  یمهمون هیخونه از  ادیکه مامان م شب
چون  گهیهست و م مارستانشونیکه مربوط به ب زنهیم

کل  یکشور شدن قراره که برا مارستانیب نیامسال بهتر

 .رنیبگ یجشن اساس هیپرسنل اونجا 

که قراره بعد از  کنمیو ذوق م شمیخوشحال م یلیخ اولش
 یمهمون نیچون آخر یهمه درس خوندن برم مهمون نیا

که نه  ادیم ادمی یوقت یبود ول یتولد خانم شکوه میکه رفت
حترم جزء پرسنل اونجاست بلکه م یتنها خانم شکوه

و از  شمیکال پنچر م مارستانهیاون ب یجوون هم از دکترا
بره.البته  یمهمون نیکه مامان هم نخواد به ا خوامیخدا م



براش مهمه و به خاطر  یلیخ یمهمون نیکه ا گهیمامان م
 عیترف یاون مهمون یکه داره قراره تو ییسابقه کار باال

 یومن خودم رو برا شهینرفتن کنسل م هیپس قض رهیبگ
 کنمیهم دعا م یاز طرف کنمیآماده م گهیگند ناخواسته د هی

و  رهیدوست دختر محترم جوون اسهال بگ بکه همون ش

 (: نمیرو نب ختشیو من ر ادیاون نتونه ب

 

 یبرا دیکه با دهیم ریمامان گ یروز مونده به مهمون دو
لباس  دنیبار خر ریمناسب بخرم ز یلیلباس خ هی یمهمون

که من واقعا لباسام رو دوست دارم و  گمیو بهش م رمینم
 گهید گهیو م کنهیبغض م یاما وقت میعاشق رنگ مشک

 اناتیبپوشم اونم بخاطر جر یدوست نداره من لباس مشکل
 کهیت هیکه دارم به خاطر  ادیش از خودم بدم میسالها پ

که  خوامیو خنده ازش م یپس با شوخ کنمیم تشیپارچه اذ
 خندهیاونم م رهیرو برام بگ یخانم شکوه غیاس قرمز جلب

فقط خداکنه مامان  خرهیبهترش رو م یکیبرام  گهیو م
که  یمن ینظرکنه چون برا دیدرباره رنگ قرمز تجد

به سمت رنگ قرمز  کبارهی فتنر پوشمیم یمشک شهیهم

 ...واال شهیباعث سکتم م



 میریمعروف لباس م یاز پاساژا یکیبعد با مامان به  روز
به گشتن هر چند که مامان تالشش از من  میکنیو شروع م

واال که اگه خودم تنها بودم همون مغازه اول اون  شترهیب
چون به مامان قول  یول دمیخریرو م شیکت شلوار مشک

 (:برده حلقه به گوشش باشم دیدادم امروز با

دو ساعت گذشته و مامان خانم هنوز لباس مورد  حدود
و  کنهینکرده پاهام از درد ذوق ذوق م داینظرش رو پ

قبال هم  کنمیرو درک م چارهیب یحاال حال اون روز سام
کاراست پشت سر  نیاز سخت تر یکیبا مامان  دیگفتم خر

و به  ستهیا یمغازه م هیکه جلو  رمیمامان دارم راه م
لباس  هیبه  کنمینگاهش رو که دنبال م کنهیمنگاه  نیتریو

از رنگ  یکه فکر کنم رنگش حت رسمیقرمز روشن م
کارو باهام نکن  نیا ایروشن تره خدا یلباس خانم شکوه

 ):رو ندارم یکی نیا تیظرف گهیمن د

 گهیو م زنهیصدام م مامان

 نیبب نویا ایآنا ب-

و چشمم  کنمیکه اشاره کرده نگاه م ییو جا شمیم کشینزد
 وفتهیبه همون لباسه م

 مامانبله +



 قشنگه نه یلیخ-

 گمیو م شهیجمع م صورتم

 نه+

 زمیقشنگه عز یلیچرا خ-

و وارد  شهیکه اصال من وجود ندارم از کنارم رد م انگار
که داره از مغازه  شنومیمامان رو م یصدا شهیمغازه م

و هنوز نفس  بندمیچشمام رو م پرسهیم زمیدار درمورد سا
 نیاز ا نکهیله و اب گهیخارج نشده که مغازه دار م قمیعم

و به  کنمیمونده چشمام رو باز م زیسا هیلباس فقط همون 
 گمیلب م ریو ز زنمیسقف پاساژ زل م

 ایفک کنم نامه رو برعکس گرفت یدمت گرم خدا ول+

 داخل ایآنا ب-

و مامان لباس رو به  شمیمامان وارد مغازه م یصدا با
گفتن  یبرا یزیواقعا چ گهیپرو د یکه برم برا دهیدستم م

مامان کار خودش رو بکنه وارد اتاق پرو  زارمیندارم و م
 گردمیکه برم نهیبه سمت آ کنمیو لباس رو تنم م شمیم
رنگ لباسا رو  نیبار ا نیاول یکه برا نمیبیرو م ییآنا

  یمشک ایبودن  دیسف ایچونکه اکثر لباسام  دهیپوش



 یخودم رو تو یلباس برام گشاد باشه اما وقت کردمیفکرم
دستش بوده  یمن تو یواقع زیسا اطیانگار که خ دمید نهیآ

نسبت بهش  یمن دوخته حس بد یرو فقط برا یکی نیو ا
 چیه دمیپوش یکه لباس رنگ یبار نیندارم چون از اخر

اتاق  رونیمامان از ب ی. صداستیذهنم ن یتو یخاطره ا
 ادیم

 انا یدیپوش-

 بله+

 نمیبب-

و مامان از سر تا پام رو برانداز  کنمیدر زو باز م قفل
 گهیو م نمیبیچشماش رو م یاشک تو کنهیم

 زمیعز یچقد ناز شد-

 ؟یجد+

 زمیآره عز-

 خانم مبارکتون باشه ادیبهت م یلیخدا خ یوا*

و گونم  شهیحرف فروشنده ذوق مامان دو چندان م نیا با
 بوسهیرو م

 زمیعز رونیب ایو ب اریلباست رو از تنت درب-



 نیمامان ا دنیپوش یکه با لباس رنگ کردمیفکر نم وافعا
 نیهمه ذوق کنه و مهربون بشه وگرنه هر روز براش رنگ

 ...واال دمیپوشیم یکمون

هم بد  ادیکه ز کنمیو فکر م نهیسمت آ گردمیبرم دوباره
لباس تا پشت  یبلند شهیشب که هزار شب نم کیو  ستین

هم  راهنیپ قهیاز تور قرمز داره و  ییها نیپام هست وآست
و مامان لباس رو حساب  رونیب امیگرد هست.از اتاقک م

 .خونه میگردیو برم کنهیم

 

  یو خداکنه که امشب همه چ رسهیفرا م یمهمون شب
و طبق  دمیمامان رو هم پوش یبره. لباس انتخاب شیخوب پ

موهام رو مثل  یکردم ول شیکم آرا هیخواسته مامان 
بستم. فکر کنم مامان امشب قراره برام  یدم اسب شهیهم

 بایز یهمه اصرار برا نیکنه وگرنه که ا دایخواستگار پ

 .دهیبودن بع

که قراره  یو به سمت باغ میشیشراره قشنگم م سوار
 یساعت می. حدودا نمیکنیمراسم توش برگزار بشه حرکت م

باغ  یمامان رو جلو میرسیکه به باغ م میهست ریمس یتو
خوب  یجا هیتا شراره رو بزارم  رمیو خودم م مکنیم ادهیپ

 (:لذت ببره یمهمون نیتا اونم از ا



و بعد از قفل کردنش به سمت در  رونیب امیم نیماش از
و داره با  ستادهیدرا یمامان جلو کنمیحرکت م یورود
به سرعت دور و برشون رو نگاه  زنهیحرف م یشکوه

به  یزینه که فعال چ ایاحتشام هم هست  نمیتا بب کنمیم
 سمتشون رمیوم کشمینفس راحت م هیپس  خورهیچشمم نم

 ن؟یخوب هست یسالم خانم شکوه+

 شمیو من از خجالت آب م ندازهیبه سرتا پام م ینگاه

 تو یشد بایچقدر ز زمیعز یوا*

 یخانم شکوه نیلطف دار-

 ممنون یلیخ+

 میشیو وارد باغ م فتمیومامان راه م یسر شکوه پشت
ها نشستن سمت مامان  یو صندل زیدور م یادیز تیجمع

 گمیو م چرخمیم

 نیریرو انتخاب کنم تا شما م زهایاز م یکیمامان من برم +

 یاحوالپرس

 گهیو م کنهینگاه م بهم

 اره برو-



 زیم هی شهیومثل هم شمیاز مامان جدا م ادیز یخوشحال با
وقت دوست  چیواقعا ه کنمیدور از صحنه رو انتخاب م

خواستم  شهیاز پشت سر بهم زل بزنه و هم یندارم که کس
 نیباشم و به خاطر ا هیبزرگ نظاره گر بق یجمعا یکه تو

به  یربط چیبه فضول بودن متهم شدم اما ه شهیحسم هم
 زی.به سمت مزمیمردم گر ییجورا هینداره و  نفضول بود

 ونریب کشمیرو م ایاز صندل یکی شمیم کیمدنظرم که نزد
تا خودم رو باهاش  رونیب ارمیرو م میو گوش نمیشیو م

شکل جشنا برام حوصله  نیا شهیسرگرم کنم وگرنه که هم
با  یواشکیکه دو سه بار  ییها یپارت ریسر بره البته به غ

 (:اگر مامان بفهمه خونم حالله هک میرفت یسام

مامان  یهستم که صدا هیسا یامهایجواب دادن به پ درحال
 شنومیرو م

 مینیکوچه بش یتو میاصال بر یخوایآنا م-

 گمیو م خندمیحرف مامان م نیا به

 چرا مامان؟+

 نشستن یبرا یکجا رو انتخاب کرد نیبب-

 گمیم ییدور رو برم نگاه مبکنم و با لبخند دندون نما به

  خوبه که+



 هیآره عال-

 کجاست؟ یشکوه+

 رفت اونجا دیرو د شیمیقد یاز همکارا یکی-

 خداروشکرخوب +

 تو داره اخه کاریچ-

 اون نه پسرش+

 گهیو م زنهیحرفم مامان لبخند م نیا با

  جلوتر تو جمع پزشکا نشسته یاتفاقا اونم بود ول-

 نهیشیب خوادیم یبره هر گور فتهیخودش+

وگرنه که مامان تاحاال ثابت  گمیلب م ریحرفو آروم ز نیا
 یساعت کیو پسرش براش مهمه حدودا  یکرده چقد شکوه

هم به زور و به خاطر  نجایگذشته و من تا هم یاز مهمون
نگه داشتم واال که  یصندل یخودم رو رو یوجود خوراک

 هی ینیهم سنگ یاعصابه هر از گاه یفضا واقعا رو نیا
 دایپ یبرا کنمیتالش م یاما هر چ کنمیرو حس م ینگاه

که ما  ییو جا ادهیز تیجمع دسیفا یکردن صاحبش ب

 ...یندارم هع یبه چهره ها دسترس ادیز مینشست



برنامه اعالم  یمجر رهیگیصورت م ییرایکه پذ نیاز ا بعد
گرفتن رو اعالم  عیکه ترف یافراد یکه قراره اسام کنهیم

 مارستانیب سیکنن طبق گفته مامان که از قبل توسط رئ
از اون افراد مامانه و من  یکیشده پس  عشیمتوجه ترف

 چیسالها ه نیا یخوشحالم چون مامان در ط یلیواقعا خ
نکرده و از جون و  یکارش کم کار یجا تو چیوقت و ه

 نیا نیهم در ب یدل کار کرده.هر چند که اسم خانم شکوه
گرفته  یدرجه به شغل مترون عیترف نکهیافراد هست و ا

مامان متوجه شدم  یقبل یاز حرفا یول هیچ دونمیمن که نم
اون همه کاره  مارستانیب سیبعد از رئ ییجورا هیکه 

و من از  خوننیاسم مامان رو م یههست بعد از شکو
که  یسوت بلبل هیکه که  شمیپا م ارمیبال در م یخوشحال

دست  هیکجام به  ادیم ادمی یداده بزنم اما وقت ادیبهم  یسام
صحنه  یرو رهیمامان که م کنمیم یزدن خودم رو راض

 زریو مامان هم سوپروا زننیدوباره همه براش دست م
 خوامیو م زنمیدست م شنگممامان ق ی.دوباره براشهیم

داره  رشیکه با نگاه خ خورهیکه چشمم به احتشام م نمیبش
پوزخند  هیپوزخند گوشه لبشه منم  هیو  کنهیبراندازم م
 فتهیپسره خودش یرو صندل نمیشیو م دمیم لیبهش تحو

 ...شعوریب یهست یک یفکر کرد



 ادیخونه اما به نظر م میبرگرد عیو سر ادیمامان ب منتظرم
صحنه به  یچون که رو شهینم داشیکه مامان حاال حاال پ

شدت شلوغه و همه درحال صحبت کردن وعکس انداختنن 
شراره که  شیبلند شم و برم پ یصندل یاز رو خوامیم

 هوا پرمیو من از ترس م نهیشیشونم م یرو یدست

 ؟یآنشرل یچطور-

 آرشه زنهیمنو صدا م ینجوریکه ا یکس تنها

 نمیبیخندون رو م شهیارش هم گردمیسمت صدا که برم به

 ؟یکنیم کاریچ نجایارش ا یوا+

 گهیو م خندهیم

 رفته ادتیمگه  گهیباغ داداشمه د نجایخوب ا-

 زنمیاسم باغ م دنیو با د کنمیباغ نگاه م یسمت ورود به
 گمیو م میشونیتو پ

  من اصال حواسم نبود یوا+

 باغ داره هیقبال که بهت گفتم داداشم -

 نبود ادمی یول یآره گفته بود+

 کافه یومدین گهید دمتیوقته ند یلیولش کن چه خبرا خ-



 گمیو م دمیرو تکون م سرم

هم که  یبار نیکنکور و امتحانا بودم آخر ریاره درگ+

 یاومدم تو نبود

 بودم مسافرت نبودمرفته  یبهم گفت چند روز یاره عل-

 تو چه خبر؟+

 ایشگیهمون هم یچیه -

 ؟یکن داشیپ ینتونست+

 نینه بابا انگار آب شده رفته زم-

  گهیو م کشهیبه صورتش م یدست

 زمیدوباره با فکر کردنش بهم بر خوامیولش کن نم-

 گمیم یآروم یو با صدا زنمیلبخند م بهش

 باشه+

 شهیآرش بلند م یزنگ گوش یصدا

 داداش؟جانم -

*... 

 باشه باشه اومدم-



 گهیو م کنهیسمتم نگاه م به

 برم دیمن با یندار یکار یخوب آنشرل-

نه آرش برو به سالمت به اون موضوع هم فکر نکن +

 میکافه تا باهم صحبت کن امیم گهیچند روز د

 گهیو م زهیریدستش موهام رو به هم م با

 یخواهر یمرس-

 فدات+

 رونیتا از باغ برم ب دارمیرو برم لمیمنم وسا رهیکه م آرش
 ادیکارش تموم بشه و ب گهید قهیمامان هم احتماال تا چند دق

رو  ییدور نشدم که صدا زیاز م یهنوز چند قدم یول
 شنومیم

 چندتا چندتا خانم بزرگمهر؟_

و نگاهم به  چرخمیبه شدت آشناست به سمتش م صداش
 وفتهیم شیمک یچشما

 گمیاخم م با

 بله؟+

 دهیاخماش تو همه و جواب م اونم



هم تو  گهید یکی دونهیم ربرنجتیاون دوست پسره ش_

 ؟یآب نمک گذاشت

چه  نیجوابش رو بدم بب خوامیحاال من نم شعوریب پسره
 زنهیحرف م یجور

 احتشام یخود پندارد آقا شیکافر همه را به ک+

از کنارش رد بشم و خودم رو از دستش نجات بدم  خوامیم
 دهیو محکم فشار م رهیگیازوم رو مکه به سرعت ب

 کجا؟_

 گهیو م زنهیچشمام زل م یو تو کنهیتا پام رو نگاه م سر

  قبال هم بهت گفته بودم عاشق رنگ قرمزم_

وکل بدنم گر  وفتمیاون اتفاق م ادیحرفش  نیزدن ا با
درد  دارهیچرا دست از سرم برنم شعوریپسره ب رهیگیم

 گهید هیو اگه تا چند ثان شهیم شتریبازوم به شدت داره ب
 غرم یم یپس با لحن تند زهیریکنه اشکام م دایادامه پ

 ؟یبازوم رو ول کن وحش+

 کنمیو من حس م شهیم شتریحرفم فشار دستش ب نیزدن ا با
 یواقعا اون لحظه کس گهیکه استخون بازوم واقعا شکسته د

به صورتش  یلیدستم چنان س یکیوبا اون  شناسمیرو نم



تو شوک  رهیم هیو تا چند ثان پرهیکه برق از کلش م زنمیم
  زنهیگرد شده بهم زل م یو با چشما

 شمرمیم متیفرصت رو غن شهیکه از بازوم رها م دستش
  شنومیبعد صداش رو م هیچند ثان دنیبه دو کنمیو شروع م

 ارمیکارت رو سرت درم نیا یتالف یدختره وحش_

 ینیبیم بد

 هیکار  طیشرا نیا یو جواب دادن اونم تو ستادنیا گهید
مثل  موندمیم ششیپ گهید هیاحمقه واال که اگه تا چند ثان

 ...یپسره روان کردیکتلتم م زدیم یسام

باال و  ادیتا نفسم ب ستمیایگوشه م هی رونیب امیباغ که م از
 نمیشیو م کنمیسمت شراره قفل در رو باز م کنمیحرکت م
 هیو  دارمیآب برم یبطر هیعقب  یاز صندل نیداخل ماش
 قهیچند دق شدمیواقعا داشتم هالک م گهید خورمیکم ازش م

 کنمیسرجاش درد بازوم رو حس م ادیو نفسم م گذرهیکه م
 نکهیو به محض ا کنمیرو روشن م نیچراغ داخل ماش
چه  نیبب یپسره وحش کشمیم غیج وفتهیچشمم به بازوم م

قسمت از بازوم  هیسر دستم اورد خدا لعنتت کنه  ییبال
شانس  نهیضرب دستش سنگ گفتیراست م یکبود شده سام

 ریحر نیلباس است دیامشب من با نیحاال هم نایمنو بب



هر  ستمیانا ن ارمیکار رو سرت درن نیا یتالف دمیپوشیم
 ادی یادا کردم وقت یلیرو با زدن س شیبخش هیچند که 

 .رهیگیکهچشماش گرد شده بود خندم م وفتمیم افشیق

بدبخت بود اونم  یزدم سام یلیس یکه به کس یبار نیاخر
هفته فکم  کیتا  گفتیم چارهیب یباز یبابت باختش تو

 .درد داشته

خدا اصال  ای وفتهیو شماره مامان م خورهیزنگ م لمیموبا
  دمیجوابش رو م عیمامان رو فراموش کردم سر

 جانم مامان؟+

 برات افتاده؟ یاتفاق ؟ییآنا کجا یوا-

 نمیماش یتو رونینه مامان نگران نباش من اومدم ب+

 گهیو م کشهیم یقینفس عم مامان

 جلو باغ مراسم تموم شده ایخدا مردم و زنده شدم ب یوا-

 امیچشم مامان االن م+

کنم  کاریحاال دستم رو چ یلعنتت کنه پسره روان خدا
 رونیجلو باغ مامان ب رمیو م کنمیرو روشن م نیماش

 نیسوار ماش ادیم نهیبیمنو م نکهیو به محض ا ستادهیا
از سالم بودنم  یوقت ندازهینگاه به سرتاپام م هیو  شهیم



 گهیو د گهیلب م ریشکرت ز ایخدا هی شهیراحت م الشیخ
گفتن ندارم و  یبرا یزیچ گهیمنم د زنهینم یرفتا خونه ح

 دید یکه دست چپم کبوده و تو کنمیفقط خدارو شکر م

 .ستیمامان ن

به  میاتفاقات امشب انرژ نیبا ا گهید میرسیخونه که م به
خواب دعوت کنم البته  هیکه خودم رو به  رمیو م دهیته رس

 .کار محترم جوون هم هستم یکه به فکرتالف

به محض باز کردن چشمام  شمیم داریکه از خواب ب صبح
که زل زده به بازوم نگام که به بازوم  نمیبیمامان رو م

افتاده و منه االغ  یکه چه اتفاق ادیم ادمیبالفاصله  وفتهیم
لباس  هی دینبود که با ادمیاصال  یاز شدت خستگ شبید

نگران  یخودت رحم کن صدا ایبلند بپوشم خدا نیاست
 شهیبلند م نماما

 کبوده؟ نقدیشده؟چرا ا یخدا مرگم بده آنا بازوت چ-

 گمیو م نمیشیتخت م یرو

 مامان یچیه+

 دوباره تو؟ یکرد کاریبچه چ هیچیه نیا-

 شدمیداشتم از کنار در باغ رد م شبیمامان د یچیه+

 حواسم نبود محکم خورد به در



 دختر یکردیانا از دست تو چشمات رو باز م یوا-

 زنمیم یو لبخند مسخره ا رونیب دمیرو م نفسم

  خالصه حواسم نبود گهیاره د+

 روش یبزن ارمیپماد ب هیاز دست تو بزار برم -

 ؟ینگفت یزیچ شبید چرا

 بانو یمرس+

و به خاطر  کشمیم قینفس عم هیرفتم مامان  رونیب با
اگه  یول رمیگیکه به مامان گفتم عذاب وجدان م یدروغ

بود و  یمامان االن در خونه شکوه گفتمیراستش رو هم م
خوردن صبحانه آماده .بعد از شدیهم بدتر م نیاوضاع از ا

با آرش  دیبچه ها تنگ شدم و با یتا برم کافه دلم برا شمیم
 میاصال وقت نشد که باهم صحبت کن شبیهم صحبت کنم د

 .سمت کافه افتمیو راه م کنمیم یازمامان خدافظ

 

والهه  یداخل عل رمیدر و م یجلو زارمیرو م شراره
 یبلند ینشستن و درحال صحبت کردنن با صدا زیم یجلو

 گمیم

 بچها؟ نیچطور+



و الهه از جاش بلند  خورهیصدام نگاهشون بهم م دنیشن با
 سمتم کنهیو پرواز م شهیم

 سالم انا جون*

 گمیو م کنمیم بغلش

 ؟یسالم الهه خوب+

 انا جون یمرس*

 سالم انا-

 ؟یچطور یسالم عل+

 خوبم-

 بچها ارش کجاست؟+

 ارش طبقه باالست آنا جون*

 زمیعز یمرس+

به طبقه باال چشمم  دنیباال و به محض رس رمیله ها مپ از
اون روز  یاتفاقا ادیو  خورهیگوشه کافه م زیبه اون م

 دارهیآرش نگاهم رو از اونجا برم یکه صدا وفتمیم

 ورا نیاز ا یبه به آنشرل-

 ؟یسالم ارش خوب+



 نیبش ایفدات ب-

 نمیشیم ایاز صندل یکی یو رو رمیسمتش م به

 ؟یکنیم کاریچ+

 کنمیکافه رو ثبت م یبابا دارم صورتحساب ها یچیه-

 خوش گذشت؟ شبیچه خبر د تو

 رهیگیو بازوم درد م رهیچهرم تو هم م شبید یاداوری با

 خوب بود یلیاره خ+

 خوب خداروشکر-

  میصحبت کن مینتونست شبید+

 ؟یریبگ یازش خبر یخبرا نتونست چه

 گهیم یناراحت یو با صدا رهیهم م یتو چهرش

 گهیگشتم به در بسته خوردم فک نکنم د یبابا هر چنه -

باشه  نجایهمه پول ا نیباشه مغز خر نخورده که با ا رانیا
 که من در به در دنبالشم یاونم وقت

 بهش اعتماد نکنا یزود نیبهت گفتم به ا+



پرورش  نمیمار تو آست دونستمیآنا نم کردمیم یچه غلط-

 ایهم از خودش داده همه  ینشون یهر چ یکه لعنت دمیم
 اصال وجود نداره ایاشتباهه 

 ؟یبهت داده چ یگفتیکه م یاون شماره ا+

هم زنگ زدم  یبهم گفت شماره عموش هست هر چ-

 خاموش بود

 حاال؟ میکن کاریبابا چ یا+

 دایپ خواستیاگر هم م رسهینم ییواقعا عقلم به جا گهید-

 .کردمیم دایازش پ یسر نخ هی دیبا کسالی نیا یبشه تو

 بخور ارمیب یزیبرات چ نیبش

 برم دینه دستت درد نکنه با+

 یآنشرل میتعارف نداشت-

 یباشه مرس+

که چرا  کنمیفکر م نیبه ا نییپا رهیکه از پله ها م آرش
که باهاشون شده  یو مهربون یاز آدما جواب خوب یبعض

ادم رو  یجور هی یعنی دنیشکل ممکن م نیرو به بدتر

 .کردن نره یبه سمت خوب گهیکه د کننینقره داغ م



 ریاز شبا که تا د یکی گهیآرش م شیسال پ کی بایتقر
بد وارد کافه  یبا سر و وضع یکافه بوده دختر یوقت تو

که بهش کمک کنه  خوادیازش م یوزار هیو با گر شهیم
که  گهیدختره م یاما وقت کنهیاولش آرش قبول نم

و بهش  ادیم مبهش تجاوز کنن آرش دلش رح خواستنیم
کافه بمونه صبح که ازش  یتو روکه اون شب  دهیاجازه م

برات افتاده دختره  یو چه اتفاق یاز کجا اومد پرسهیم
کار خوب  هیبتونه  نجایکه از شهرستان اومده تا ا گهیم
کرده مامان و باباش  فیکه به آرش تعر نجوریکنه. ا دایپ

نبوده  شیبه نگه دار یرو از دست داده و عموش هم راض
کار خالصه که ارش  یتهران برا ادیاونم مجبور شده ب

کافه بمونه تا  یرو تو یکه چند روز دهیبهش اجازه م
 کیکنه اما دختره بعد از  دایشغل مناسب پ هیبتونه  نکهیا

کردن گاو  یبا خال ارهیماه که اعتماد آرش رو به دست م
که داخلش بوده فلنگ رو  یصندوق و برداشتن کل پول

 .بندهیم

 یلیبودم هر چند که ظاهر خ دهیچند بار دختره رو د منم
که حواست رو  گفتمیبه ارش م شهیداشت اما هم یمظلوم

 .جمع کن اما کو گوش شنوا

 یآنشرل یشکالت گالسه تپل برا هی نمیا-



آرش  یچه جور دمیفکر بودم که اصال نفهم یتو نقدریا
  اومده باال

 دستت درد نکنه+

 نوش جان-

از خوردن شکالت گالسم از آرش و بچه ها  بعد

 .سمت خونه گردمیو برم کنمیم یخداحافظ

 

 هیاول جیماه نتا نیا یو قراره تو رسهیاول ماه مرداد م مهین
 نیهم ازدهمیهم تولد من  یکنکور اعالم بشه از طرف

 (:ماهه

 ییو تنها کسا رهیگیبرام م کیجشن کوچ هیسال مامان  هر
هستن.  هیکافه و سا یال و بچه هاهم که دعوتن خاله مه

داره که  یبرادر ناتن هیمامان تک فرزند بوده و بابا هم 
اونم  دمید شیو من اون رو سالها پ کنهینم یزندگ رانیا

بود. هر چند که همون  نیکه مراسم فوت بابا و ار یزمان
چرا  دونمینگرفتم نم یخوب یحس چیه دنشیهم با د موقع

 ):شهیبهم منتقل م یمنف یانرژ دنشیبا د یول

گرفتم مامان منو به  یدیکه دندون درد شد شیسال پ چند
برد و اونجا من دندونام رو  مارستانشونیب کینیکل



 هیبه اصرار سا یوقت شیچند روز پ یکردم ول یارتودنس
از دندونم  کهیت هیشد که  یچ دونمینم میتا بالل بخور میرفت

 ییبال نیهمچ تونهیکه بالل م کردمیشکست. واقعا فکر نم
خونه  میکه برگشت یوقت یول ارهیب یبه اون سفت ندونسر د

رو گذاشت کف دست مامان اونم  یدهن لق همه چ هیسا
تا برم درستش  رهیگیامروز برام نوبت م یگفت که برا

اون  یتو یمشکل ندارم ول یچیماجرا با ه ینجایکنم تا ا
کل  نیبه خاطر هم هکنیهم کار م یاحتشام لعنت کینیکل
دکتر خانم برام  هیکه از  گفتمیمامان م بهرو داشتم  شبید

هر چند که  کشمیخجالت م یلیچون که خ رهینوبت بگ
 یچه آش نمیتا بب زنمیمامان باور نکرد.به مامان زنگ م

 برداره نیزم یدهن لق رو از رو هیسا نیبرام پخته خدا ا

 یسالم مامان خسته نباش+

 نوبت دارم؟ یچه ساعت مامان

 کینیخودت رو برسون کل گهیساعت د هیتا  زمیسالم عز-

 برات نوبت گرفتم یاز خانم دکتر افغم

که مامان  کشمیم غیج یاسم خانم دکتر از خوشحال دنیشن با
 ترسهیم

 آنا؟ یشد یچ-



 یچیمامان ه یچیه+

 .برم مواظب خودت باش دیمن با یشد ونهید-

 باشه مامان خدافظ+

 کینیبه اماده شدن تا خودم رو به موقع به کل کنمیم شروع

 .برسونم

 

روبه  قایدق ینسریخداروشکر ا رسمیکه م مارستانیب یجلو
و  شمیم ادهیپ نیپارک هست از ماش یجا مارستانیب یرو

 یجلو کینیبه سمت کل کنمیبعد از قفل کردن در حرکت م
طبقه دوم  یپزشکا یاسم خانم دکتر رو تو رسمیدر که م

. البته که نا گفته نماند مطب محترم جوون هم کنمیم دایپ
قسمتش فکر نکرده  نیبه ا گهیطبقه هست د مونه یتو

 .بودم

با  نمیبیو سه تا در رو م رسونمیرو به طبقه دوم م خودم
که در اول مربوط به مطب  شمیخوندن نوشته ها متوجه م

که مامان ازش نوبت گرفته و در دوم قفله و در  هیدکتر

 ):مطب محترم جوون یبرا سوم هم

 یو صدا شهیباز م یکیت یو در با صدا زنمیدررو م زنگ
اهنگ  یصدا شمی. وارد سالن م ادیاز داخل م یدییبفرما



سالن فضا  حیمل یدر حال پخشه و رنگ صورت یمیمال
گوشه از اتاق  هی یقشنگ کرده هر چند که گال یلیرو خ

 .ستین ریتاث یاونجا ب یبایز یتو

 آنا جان دییبفرما*

 هیکه با  نمیبیرو م یخانم گردمیسمت صدا که برم به
 نیچقد ا ایخندون به من زل زده خدا یو لب بایصورت ز

 واال شیخواستگار رفتمینازه پسر بودم م

  ممنون یلیسالم خ+

هستم مامانت باهام تماس گرفت  یدکتر افغم زمیعز*

 یبود ول یهم مرخص مینبود و منش میامروز روز کار
 امیکه به مامانت دادم مجبور شدم ب یبخاطر قول

به  زارهیم یچه منت نیبب میازش کرد یفیتعر هیما  حاال
 یتا بترش تیخواستگار امیدرک اصال نم

 گهید یجا هی رمیمن م نیاگه وقت ندار یبله مرس+

 گهیو م پرهیم رنگش

داخل تا کارت رو انجام  ایب یشیچرا ناراحت م زمینه عز*

 بدم

  میشیو وارد اتاق کارش م وفتمیسرش راه م پشت



چرخش  یتمومه که صدا بایگذشته و کارم تقر یساعت مین
 ادیدر و بعدش باز شدن اون م یتو یدیکل

 شهیبلند م یمتعجب افغم یصدا که

دادم چرا اومده مطب  یمرخص میوا من که امروز به منش*

 ؟ییسمانه جان شما

دوباره صدا  یفغمکه ا ادیاز اتاق نم رونیاز ب ییصدا
 زنهیم

 ؟ییسمانه تو*

 یلیبرام خ طیمح یبد فکر کنم ول یزایبه چ خوامینم
  ترسناک شده

 یاز رو خوادیم ادینم رونیاز ب ییصدا نهیبیکه م یافغم
و  خورهیم واریبلند شه که ناگهان در به شدت به د یصندل
 زنهیو داد م شهیداخل اتاق م یمرد

 آوردم رتیمفت خور باالخره گ کهیزن-

و به شدت دستش رو  کنهیبه سمت خانم دکتر پاتند م مرده
لبم  یرو رو یلحظه من سوزش بد نیهم یو تو کشهیم

 .شهیم یخون از لبم جار تیو در نها کنمیاحساس م

 گهیو م زنهیدوباره داد م مرده



که به فکر  ارمیسرت ب ییاره چنان بال یخوایطالق م-

 یوفتیطالق ن

من  یدهن افغم یتو کوبهیو محکم م کنهیرو بلند م دستش
کنم از  کاریچ دیبا دونمیحالت شوکم و نم یکه کال تو

از جام  یول زهیریسوزش لبم حالم رو داره به هم م یطرف
 زنمیو سمت اون مرده داد م شمیبلند م

 شعوریولش کن ب+

 شمیم مونیاز حرفم پش چرخهیکه با صدام به سمتم م مرده
 رهیواقعا د گهید یول

 داره ؟ یدهنت رو ببند به تو چه ربط گهید تو-

و رو  رهیگیپاش رو م یبه سمتم حمله کنه که افغم خوادیم
 زنهیبه من داد م

 آنا بروو اریبرو کمک ب*

راه گرفته و داره  شینیخون از ب کنمیکه نگاه م یافغم به
به  یمرده با پاش ضربه محکم کنهیبا چشماش التماس م

 چهیپیدا از درد به خودش مو بنده خ زنهیم یشکم افغم
که تاحاال از خودم  یبا سرعت ستین زیجا ستادنیا گهید

 رونیکه از سالن ب یو وقت رونیب زنمینداشتم از اتاق م
دستش بهم  ونیتا اون ح دارمیپشت در رو برم دیکل امیم



 یکه صدا کنمیقفل م رونینرسه و بالفاصله در رو از ب
 یافغم ایخدا دهیوفحش م ادینفس نفس زدن مرده از پشت م

و  نییاز پله ها برم پا خوامیرو نکشه صلوات اولش م
 دمیرفتن و رس نییاز دوطبقه پا یرو صدا بزنم ول ینگهبان

اون مرده  یبرا ییفرصت طال هیخودش  یبه نگهبان
 یندارم جز احتشام پشت درمطبش م یپس چاره ا هیوحش

زنگه و  یبه زنگ زدن دستم رو کنمیو شروع م ستمیا
 شهیکه بعد از چند لحظه در به شدت باز م شهیبرداشته نم

 ادیبلند احتشام م یو صدا

 ...چه خبررر_

شده و  یچ رهیم ادمیاصال  وفتهیکه به چشماش م نگاهم
اومده  رونیاز کاسه ب یبگم اونم با چشما خواستمیم یچ

داد  رسهینگاهش به لبم م یو وقت کنهیداره منو نگاه م
 زنهیم

 شده؟ یلبت چ یعل ای_

 دنیرفته بود با شن ادمیرو  یکه تا اون لحظه همه چ یمن
 زنمیو داد م افتمیم یافخم ادیاون  یزیاسم لبم و خونر

 تورو خدا زود باش کشتشیداره م+

 گمیم یچ فهمهیشده و نم جیکه گ معلومه



 سرت اومده؟ ییچه بال کشنیم وی؟کیگیم یچ_

جواب دادن ندارم  یبرا یو منم وقت ادهیسواالش ز تعداد
بدبخت در خطره پس بالفاصلهه  یچونکه جون افغم

که  یسمت مطب افغم کشمشیو م رمیگیدستش رو م
 ادیصداش در م

 ؟یدار کاریبا مطب خانم دکتر چ_

دوباره  خوادیم شهیو در باز م چرخونمیرو تو در م دیکل
نگاهش به  یداد اون مرده وحش یسوال بپرسه که با صدا

سمت اتاق کار  کنهیپا تند م یوبدون معطل وفتهیاتاق کار م
 زنهیداد م هیو بعد از چند ثان

 ولش کن یروان کهیمرت یکنیم کاریچ_

 کنمیو حس م شمیچرا خوشحال م دونمیصداش نم دنیشن با
 وفتهیبرام ب یاتفاق بد ستیامنم و قرار ن یجا هی یتو

مشخصه داره  ادیمشت و لگد و فحش دادن که م یصدا
 نویداره ا ینیدست سنگ ییو خدا کنهیاون مرده رو کتلت م

 .دیفهم شهیاون مرده هم م یاز ناله ها

که داره  یو در حال رونیب ادیم ونیبا صورت گر یافغم
 گهیم شیتو دماغ یبا اون صدا کنهیم زیرو تم شینیب

 انیاالن م یدکتر زنگ زدم به نگهبان یآقا نیولش کن*



 شنیو دونفر وار مطب م شهیلحظه آسانسور باز م همون
 گهیبهشون م یو افغم

 داخل اتاق کار نیبر ونیاقا*

 شهیهم با اون دو نفر وارد اتاق م یافغم خود

سر  ییاحتشام چه بال نمیکه برم داخل اتاق وبب  شمیپا م منم
به در اتاق مونده که  یهنوز چند قدم یمرده آورده ول
چند  وفتهیو دوباره نگاهش به لبم م ستهیایاحتشام جلوم م

 کنهیو به چشمام نگاه م کنهیمکث م هیثان

 تو کجا؟_

برگردم برم که  خوامیو م کنمیبهش پشت م تیتربیب پسره
 شونهیم یصندل نیتر کینزد یو منو رو رهیگیدستم رو م

  گهیاخم آلود م یو با چهره ا

 امیاالن م نجایهم نیبش_

 نمیشیم یصندل یو رو کنمیچرا به حرفش گوش م دونمینم

 نیهم ادیو نگهبانها داره م یافغم یو صدا شهیم وارداتاق
اون مرده که مشخصه داره به احتشام فحش  یطور صدا

 کنهیم تیکه ازش شکا گهیو م دهیم



 یول هیجواب احتشام چ نمیبب کنمیم زیگوش ت یچ هر
 رونیب ادیکه چند لحظه بعد از اتاق م شنومینم یزیچ

روش  نهیشیو م زارهیمقابل من م قایو دق دارهیبرم یصندل
 گهیو م

 باال ریسرت رو بگ_

 گمیو م ارمیدرم یباز جیگ

 هان+

 کی یباال و تو برهیچونم و سرم رو م ریز ندازهیم دست
 سوزهیلحظه لبم به شدت م

 یوحش یکنیم کاریچ+

 گهیو م رهیبهم م یچش غره اساس هیحرفم  نیا با

 کنهیم یزیدوباره خون ر نجایا نیبش قهیچند دق_

کردن لب و اطراف دهنم  زیپنبه مشغول تم هیبعد با  و
 نمیشیدختر خوب م هیو مثل  کشمیاز حرفم خجالت م شهیم

چسب زخم  هی شهیکه کارش رو انجام بده کارش که تموم م
 یکه همون لحظه افغم شهیگوشه لبم و پا م زنهیم کیکوچ

که دو طرف  یدرحال ونریب انیبا دوتا نگهبان از اتاق م
 وفتهیچشمم که به مرده م کشنشیرو گرفتن و م دهاون مر

 ادینمونده و من باز  یصورتش باق یتو یسالم یجا



که  خندمیافتم و ناخوداگاه م یم یاون شب با سام یماجرا
 غره یو م کنهیاون مرده خندم رو شکار م

از خجالتت در  یو حساب ندازمیم رتیدختره چموش گ-

 امیم

نگاهش رو رو خودم  یوقت یول هیبا افغم کنمیفک م اولش
 زنهیکه احتشام داد م کشهیلبم خشک م یخنده رو نمیبیم

 کهیمرت یتو غلط کرد_

و به  زارنیحمله کنه سمت اون مرده که نگهبانا نم خوادیم
 کنمیبا چشم دارم دنبالشون م رونیب رنیسرعت از مطب م

 ادیم کمیاز نزد یافغم یکه صدا

 آنا جان مقصرش منم لبت خوبه؟ خوامیمعذرت م*

 گمیو م چرخمیم سمتش

 ستین یبله مشکل کنمیخواهش م+

 نبارهیحتما با مامانت در ا زمیعز خوامیبازم معذرت م*

 .بهت دمیم گهینوبت د هیو  کنمیصحبت م

 رمیگیاما جلو خودم رو م رهیگیحرفش خندم م نیزدن ا با
 هیقض نیاگه به مامان زنگ بزنه و درباره ا دونمیچون م



 یزیپس چ دهیجرش م یواقع یصحبت کنه مامان به معن
 کار خودش رو بکنه زارمیو م گمیبهش نم

 .دیریتماس بگ یبله خانم افغم+

فعاله  شهیکرم درونم هم نیمنو لعنت کنه که ا خدا
خندون  یرو بردارم که نگاهم به چشا فمیک گردمیبرم

 یبه اخالق مامان پ ادیو اونم به احتمال ز تهوفیاحتشام م

 .برده

 دونستمینم دیدکتر دستتون درد نکنه اگه شما نبود یاقا*

 وفتادیم یچه اتفاق

 کنم یخواهش م_

مطبش  رهیو م کنهیم یخداحافظ یاز من و افغم احتشام
از  یاز افغم یخداحافظ هیو با  دارمیرو بر م فمیمنم ک

روز من پر ماجرا  هیخدا نشد  یه رونیب زنمیمطبش م
اونجا رو  رمیهر جا م ترسماینگذره کم کم دارم از خودم م

 (:واال کشمیبه گند م

و در اسانسور در حال بسته شدنه که  شمیآسانسور م سوار
 یکی نیا شهیو احتشام وارد آسانسور م شهیمانعش م یدست

 کم دارم االن گهیرو د

 سوزش لبت بهترشد؟_



 ...امروز مهربون شده نقدیا چرا

 بله+

 خونه؟ یبرگرد یدار نیماش_

 بله+

 گهیسوال د هیبخواد  نکهیو قبل از ا ستهیا یم اسانسور
سمت  کنمیو پا تند م رونیب امیازم بپرسه از اسانسور م

 گردمیو بر م شمیسوار شراره م مارستانیب یدر خروج
و دلم  هیهمه استرس واسه امروز برام کاف نیسمت خونه ا

 فیخونه تعر ادی.شب که مامان مخوادیدوش آب سرد م هی
هم معذرت  یخانم دکتر بهش زنگ زده و کل هک کنهیم

چون طرف  شهیکرده اما مامان خانم مثل هم یخواه

 (: حسابش من بودم بنده خدا رو شسته و انداخته رو بند

 

گذشته  یمثل سالها خوادیتولدمه ومامان هم م گهیروز د دو
امسال عالوه بر  یول رهیخونه بگ یتو کیجشن کوچ هی

رو هم دعوت  یخانم شکوه یشگیهم یمهمونا
کرده.مامان تدارکات روز تولد رو فراهم کرده و فقط 

که اون رو هم به عهده خودم گذاشته تا سفارش  کیمونده ک
 نجاین یالک پشت ها کیک ارسالبدم دوست دارم مثل پ



 یبدم ولهستن سفارش  میدوست داشتن یها تیکه شخص
درصد هم احتمال اومدن محترم جوون و مامانش  کیاگه 

 .ستین یکار عقالن نیوجود داشته باشه اصال ا

 

و  نوریو ا پرمیاز جام م میزنگ خوردن گوش یصدا با
 دهینشون م نیو ا کهیاتاق کامال تار کنمیاون ور رو نگاه م

موقع زنگ  نیا یشعوریکه هنوز صبح نشده اخه کدوم ب
روش افتاده  یاسم سام کنمیبه صفحه تلفنم که نگاه م زنهیم

 خوامیو م کنمیم جکتیر یخدا لعنتت کنه پسره روان
مجبورم جواب بدم  خورهیدوباره تلفنم زنگ م کهبخوابم 

 ادیاالن پاشه ب نیداره که هم نویا لیپتانس یوگرنه سام
 خونمون

 ؟یروان هیچ +

 یاقا هیچه طرز صحبت کردن با  نیا شعوریدختره ب-

 محترمه

 االغ ساعت پنج صبحه+

 جانیبا شور و ه دیتو با زنمیباشه هر وقت که زنگ م-

 یباهام صحبت کن

 ؟یدار کاریچ ادیسر جدت خوابم م یسام+



 بگم کیتولدت رو بهت تبر خواستمیم زمیعز یچیه-

 گمیو م رونیب دمیرو کالفه م نفسم

 یزدیخوب فردا زنگ م یآخه االن سام+

 گهید یاومد ایته بود تو پنج صبح به دنخوب خاله گف-

 شمیم ونهید یکیمن از دست تو  ایخدا یوا+

من  گهیتخت د نییپا کنمیو پرتش م کنمیرو قطع م تلفن
به  ستین یکیبشر رد دادم اخه  نیا یکه از کارا یکی

 نیمگه ا یگیم یمامان بگه ساعت تولد منو چرا به سام
و  شهیبلند م میگوش امکیپ ی.صدایشناسیبشر رو نم

و  دارمیرو برم یپس گوش یجز سام ستین یکس دونمیم
 شمیمها  امکیوارد صفحه پ

 یقشنگت برس یبه همه آرزوها زمیتولدت مبارک عز-

 یخواهر

 ...هااا تونهیواقعا اگه بخواد آدم باشه م نه

 

و مامان  رونیب امیاز اتاق م شمیم داریکه از خواب ب صبح
صبحانه هست.به  زیآشپزخونه درحال آماده کردنه م یتو

 کنمیماچ ابدار م هیو گونش رو  رمیسمت مامان م



 ریسالم زهره بانو صبحت بخ+

 تولدت مبارک قشنگم ریصبح شما هم بخ زمیسالم عز-

 (:مامان جوون یمرس+

 مامان؟ یایهم م تو

 بده کیتو برو از اونجا هم سفارش ک زمینه عز-

 باشه+

 یمن اشک تو یول کنهیلبخند بهم نگاه م هیبا  مامان
بعد از خوردن صبحانه با شراره  نمیبیچشماش رو م

سمت بهشت زهرا امروز روز تولدمه و  میکنیحرکت م
به بهشت  نهیبابا و ار دمیانجام بدم د دیکه با یکار نیاول

وحرکت  کنمیگوشه پارک م هیرو  نیماش رسمیزهرا که م

 .میندگز مردسمت دوتا  کنمیم

همه جا رو فرا  یبیسکوت عج هیخلوته و  یلیخ امروز
راحت تر  یلیچون خ نجامیمن عاشق سکوت ا یگرفته ول

باهاشون صحبت  تونمیم گرانیو به دور از چشم د
 زنمیبلند داد م شمیم کیکنمبهشون که نزد

 بزرگمهر ونیسالم بر آقا+

 فندقتون اومده امروزتولدمه ن؟یچطور



 نیمن ا یول رهیگیبلندم گلوم درد م یخاطر صدا به
و دوست  دمیصحبت کردن از دست نم یفرصت رو برا

صدام رو بشنوم و بهم  نیداد بزنم تا بابا و ار نقدیدارم ا
 جواب بدن

 تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک+

اونا ندارم  یرو یکنترل چیشده و من ه ریسراز اشکام
 یکه براشون گرفتم رو رو ییو دسته گال نمیشیکنارشون م

 زارمیسنگ قبرشون م

واسم گل  دیکه امروز شما با دیباش انیدر جر ونیاقا+

 بخشمیمهربونم م یلیکه خ یینه من حاال از اونجا دیگرفتیم
 مونمیقشنگتون م هیو منتظر هد

 ؟یبرام گرفت یچ نمیکله پوک بگو بب نیآر+

 ادتونیبار  نیآخر دیفتدختر نازتون گر یبرا یشما چ بابا
تولدم  یآره قرار بود اون دوچرخه قرمزه رو برا ادیم

 .هم ذوق داشتم یکل نیریبگ

 بوسمیقبر هر دو شون رو م یو رو کنمیرو پاک م اشکام
ومن سرشار  گذرهیم یساعت مین کشمیو کنارشون دراز م

 نیبا بابا و ار یو بعد از خداحافظ شمیاز ارامش بلند م
 یفروش ینیریسمت ش کنمیسمت شراره و حرکت م رمیم



که مامان خانم  گهید لیو چند تا وسا کیسفارش ک یبرا

 .دستور داده

 

 پشت در منتظرته ها؟ یپس سام ییآنا کجا-

 اومدم مامان اومدم+

 نبودا میوقت آن تا چیه حاال

که کنار خاله مهال  نهیبیو مامان رو م رونیب امیاتاق م از
هفته شبه  کهیدر حال اماده کردن ساالد هستن ساعت نزد

کافه  یو خاله زودتر اومده تا به مامان کمک کنه بچه ها
فقط مونده خانم  رسوننیخودشون رو م 9هم گفتند تا 

. از مامان ستمیو احتشام که از اومدنشون مطمئن ن یشکوه
 رونیب امیمون مو از ساخت کنمیم یخاله مهال خداحافظ و

و طبق معمول داره با تلفنش صحبت  نهیداخل ماش یسام
به  کنمیو در جلو رو باز م شمیم نیماش کینزد کنهیم

و در رو با تمام توانم بهم  شمیم نیسرعت سوار ماش
وبا فرد پشت تلفن  رهیبهم چش غره م یکه سام کوبمیم

 کنهیحرکت م بالفاصلهو کنهیم یخدافظ

 ؟یخوب یچطور-

 تو چه به+



 پرسمیدارم حالت رو م یدختره روان-

 به تو چه+

 خانم امشب شب تولدته یخوب باشه دارم برات آن یلیخ-

همچنان از موضع خودم  یول رهیگیخندم م دشیتهد از
ادم  نیو ع گهیبه همد میبار برس هینشد ما دوتا  امینم نییپا

 نییو من پا دارهینگه م یفروش ینیری.جلو شمیرفتار کن
بعد از حساب کردن از  کمیگرفتن ک لیتحو یبرا شمیم

سوار  کنمیحرکت م نیو به سمت ماش رونیب امیمغازه م
عقب  یصندل یرو رو کیک خوامیهنوز م شمیکه م نیماش

رو  نیبالفاصله ماش یبزارم و کمربندم رو ببندم که سام
 دونمیاصال نم کنهیحرکت م یادیروشن و با سرعت ز

توپ  نیبه دستمه و چون کمربند نبستم ع کیکنم ک کاریچ
 زنمیدر حال قل خوردنم و داد م

  یبرو روان واشی+

 به تو چه-

االن اصال  یول ارهیرو درم شیچند لحظه پ یتالف داره
 ستیزمانش ن

اخه االغ منو  ستین یاالن واقعا وقت تالف یسام یوا+

 دستمه کینگاه ک



  گهیو م زنهیم یبدجنس لبخند

 یخوشحالم کن یمعذرت خواه هیبا  یتونیخوب م-

 شعوریپسره ب+

 گهیو من د برهیحرفم سرعتش رو باالتر م نیگفتن ا با
 گمیو م دمیموضع م رییپس تغ خونمیرو م کمیواقعا فاتحه ک

 گهیباشه بابا غلط کردم آروم برو د+

 گهیو م نییپا ارهیسرعتش رو م بالفاصله

 یچه دختر مودب نیآفر-

 ارمیرو سرت در م شیتالف یروان+

 یگفت یچ دمینشن-

 کشتمونیمامان م یبرو سام یچیه +

 

و بدون  شمیم ادهیپ نیو از ماش میرسیکه به خونه م خالصه
 امیاز آسانسور م شمیوارد ساختمون م یاز سام یخداحافظ

در حال مرتب  نهیا یمامان جلو شمیو وارد خونه م رونیب
 کردنه موهاشه

 یجووون چه خانم خوشگل+



 زمیعز یشما هم خوشگل-

 خاله مهال کجاست+

 رفت خونه اماده بشه-

  رسنیآماده شو مهمونا االن م عیهم سر تو

 چشم+

 یلباس گلبه هی وفتهیو چشمم که به تخت م شمیاتاقم م وارد
صد البته که کار مامان و بحث کردنش  نمیبیرنگ م

دختر خوب حاضر  هیپس مثل  دسیفا یدرموردش ب
کم کم  گهینه هست و مهمونا د کهینزد ابی.ساعت تقرشمیم
آشپز خونه هست و منم در حال اماده  یمامان تو انیب دیبا

و به  ادیکه زنگ خونه به صدا درم مییرایپذ زیکردن م
 فونیهستن.به سمت آ نایخاله مهال ا ادیز یلیاحتمال خ
که درحال شکلک دراوردنه  یسام دنیو با د کنمیحرکت م
هنوز  یو چهار سالشه ول ستیب ونهیپسره د زنمیدر رو م

 دلقکه

 بود آنا؟ یک-

  خاله مهال+



 رسهیاسانسور م مونمیو منتظر م کنمیخونه رو باز م در
 رونیب ادیم یزامب هی نیع یباال و با باز شدن درش سام

سرو کله من  یرو ختنیر یبه برف شاد کنهیو شروع م
 زنهیو داد م

 تولدت مبارک توله-

 زنمیو داد م کشمیرو چشمام م دستم

   سوزهیچشمام داره م ینکن روان+

رو با  یجلو و برف شاد ادیم دیحرفم عمو سع نیزدن ا با
 رهیگیم یاز سام یپس گردن هی

 پدر من یزنیچرا م-

 نکن پسر تیگل دخترم رو اذ*

 خدا شانس بده-

احوال  هیکردن صورتم با خاله و عمو وسام زیاز تم بعد
گفتن وارد خونه  کید از تبرو اونا هم بع کنمیم یپرس

وارد خونه بشه که  خوادیکه م هینفر نیآخر یسام شنیم
و  دهیو تعادلش رو از دست م رمیگیبراش م ییپا ریز هی
و  دارهیکه دستش رو به در نگه م نیزم ادیبا کله ب خوادیم

 رهیچش غره م منسمت 



 یدختره وحش-

 گمیبهش م یو با دهن کج کنمیم کیرو بار چشمام

 یخوب تو+

زنگ در  یدرو ببندم که صدا خوامیم شهیخونه که م وارد
. دنیکافه هم از راه رس یکه بچه ها دهیو نشون م ادیم

و در  نییپا رمیاستقبال آرش و بچه ها خودم م یبرا
 یجلو ادیدسته گل بزرگ م هیکه  کنمیساختمون رو باز م

 ادیآرش م یصورتم و بعدش صدا

 یتولدت مبارک آنشرل-

خندون آرش  شهیو من با چهره هم نییپا ارهیگل رو م دسته
 شمیروبه رو م

 داخل ایب یخوش اومد یلیآرش خ یمرس+

 پرسمیو ازش م کنمیتعجب م نمشیبیتنها م یوقت

 بچه ها کجان؟+

گرفته بودن برن  طیامروز بل یبرا انینتونستن ب-

 شهرستان

 شد فیچه ح یجد+



و و  کنهیم یارش با همه احوال پرس میشیخونه که م وارد
از مراسم  یساعت می.نییرایپذ یکمک مامان برا رمیمنم م

 گهیبهش م یو شکوه خورهیگذشته که تلفن مامان زنگ م
 یو کل انیب توننیاومده و نم شیپ یکه امشب براشون کار

هم رفته مسافرت  هی.ساکنهیم یهم از مامان معذرت خواه
 شیپ شهیمراسم تولدم مثل هماون رو هم ندارم  بو امش

هر چند که  شهیبه شدت حس م نیو نبود بابا و آر رهیم
چشمامون  یول میخندیم یسام یها یهمه با مسخره باز

 ...غم داره

 

 ختیداره و من مسئول جمع کردن ر فتیبعد مامان ش روز
و  کشهیتا ظهر طول م بایبودم کارم تقر شبید یو پاشا

شماره  هیو  خورهیبرام نمونده که تلفنم زنگ م یینا گهید
و جواب  کشمیصفحه م یانگشتم رو رو وفتهیناشناس م

 دمیم

 الو+

 ؟یسالم آنا جان خوب*

 هیک دونمینم یپشت تلفن برام آشناست ول یصدا

 ممنون شما؟-



 زمیهستم عز یدکتر افغم*

 داره کاریبا من چ گهید نیا واا

 یخانم افغم نیآها :) خوب+

که  یبابت اون اتفاق زمیباهات داشتم عز یکار هی یمرس*

 مطبم افتاد یتو

 دییبله بفرما +

کردم بابت اون اتفاق و دادگاه  تیمن از همسرم شکا*

 یچون اون روز شما و آقا خواستیشاهد م تمیبابت شکا

 .دیخواستم بهم کمک کن دیدکتر اونجا بود

م شهادت واسه خان دیحاال با نایا شیکردم رفتم پ یغلط چه
 دردسرش کمتر بود واال رفتمیاحتشام م شیهم بدم پ

 ؟یآنا جان هست*

 با مامانم صحبت کنم دیاما با یبله خانم افغم+

دکتر  یگفت اگه اقا زمیبا مامانت صحبت کردم عز*

 نداره یمشکل هیقض نیبا ا ارهیب فیتشر

 دهیبع نکارایخدا از مامان ا ای

 دنبالت امیمن فردا صبح م زمیپس عز*



 باشه+

 خدافظ زمیعز یمرس*

و دوخت آخه  دیکرد واسه خودش بر ینجوریچرا ا نیا واا
دنبالت با  امیم یگیکه م امیب تونمیمن فردا صبح م نیببب

دلم بزارم  یکجا گهید نویهوووف ا تیاون شوهر وحش
که مامان هم قبول کرده.شب که مامان  نجاستیا یبدبخت
 یکه افغم گهیاونم م پرسمیعلت کارش رو م گردهیبرم

کرده و گفته که شوهرش بهش اجازه  هیگر یکل ششیپ
و  سوزهیو مامان هم دلش براش م دهیدخترش رو نم دنید

که در صورت وجود احتشام من هم برم  شهیم یراض
 ایکه مامان به احتشام داره رو اگه به من داشت دن یاعتماد

 ...واال شدیگلستان م

که  گهیو م کنهیم داریاز خواب بفرداش مامان منو  صبح
 ری. زرسهیم گهیساعت د کیبهش زنگ زده که تا  یافغم

امروز  خوادیدلم م یلیو خ دمیفحش م یبه افغم یلب کل
 گهیکه مامان اصرار کرده و م فیح یکنم ول عشیضا

 (:دخترش گناه داره منم که مهربون

 



 نشیکه سوار ماش یو از لحظه ا میتو راه دادگاه یافغم با
خانواده  یو بد شیلحظه داره درباره زندگ نیشدم تا هم

کدوم از اعضا رو جا  چیو ه کنهیم فیشوهرش تعر
اون  یشجرنامه از زندگ هیبتونم  گهیفک کنم د ندازهینم

 ی. صبرم درحال تموم شدنه که گوشسمیبنو یمرده وحش
اون دهنش رو  قهیچند دق یو برا خورهیمزنگ  لشیموبا

پرت  نشیخودم رو از ماش دادیبه خدا که اگه ادامه م بندهیم

 ):مامان یبرام پخت یچه آش رونیب کردمیم

بله من حرکت کردم  نیدکتر ممنون شما خوب یسالم آقا*

 ن؟ییشما کجا رسمیم گهید قهیحدودا تا ده دق

_.... 

 مونمیپس منتظرتون م نیکنیلطف م یلیبله خ*

  گهیو رو به من م کنهیرو قطع م تلفنش

 دکتر بودن یآقا*

اگه  کنمیحس م گمینم یزیشدم و چ رهیرو به رو خ به
 نهیبیم یدهن اونو ببندم وقت تونمینم گهیدهنم رو باز کنم د

و به  گهینم یزیچ دمینشون نم یعکس العمل چیمن ه
پدر  هیکنار  یبچهه بودم زندگ ی.من جادهیراهش ادامه م

واال الاقل  دادمیم حیمادر وراج ترج هیرو به  یوحش



 میرسی.جلو دادگاه که ممونهیسالم م وشاتگ ینجوریا
 میکنیوحرکت م کنهیگوشه پارک م هیرو  نشیماش یافغم

 ساختمون یسمت ورود

  رسهیم گهید قهیدق ستیدکتر گفت تا ب یاقا*

 داخل آناجان میبر ایب

داخل  یساعت مین بایسمت ساختون تقر وفتمیدنبالش راه م 
و  نهیبیاز دور احتشام رو م یکه باالخره افغم مینشست

 به دست تکون دادن کنهیشروع م

 نجامیدکتر من ا یدکتر اقا یآقا*

 زنمیو م رمیجلو خندم رو بگ تونمیحرفش نم نیزدن ا با
با حالت تعجب نگاه  خندمیمن م نهیبیکه م یخنده افغم ریز
 هی ادی گمینشم م عیضا نکهیا یسمتم که منم برا کنهیم

 رهیو م گهینم یزیخاطره خنده دار از دادگاه افتادم اونم چ

 ):دکتر یسمت آقا

 کننیم یاحوالپرس گهیبا همد رسهیکه به احتشام م یافغم
سمت احتشام  نیبه ا انیکه ب کنهیم شییراهنما یو افغم

صورتش  شهیم کیبه من نزد یو وقت دهیهنوز منو ند
 شمیبلند م یصندل یاز رو رهیگیحالت تعجب م

 احتشام یسالم اقا+



 د؟یکنیم کاریچ نجایسالم شما ا_

 اون روز بود یاز شاهدا یکیخوب آنا جان هم *

 کی کردیم تینبود حضور من کفا ازین یول دونمیبله م_

 خانم دکتر شهیشاهد مرد دونفر حساب م

 دونستمیمن اصال نم دیگیم یجد یوا یا*

 خوامیو م شهیحرف احتشام دود از کلم بلند م نیا دنیشن با
از صورتم به  تمیعصابن زمیبر نجایرو هم یخون افغم

 دایبه بهونه پ یکه افغم شهیباعث م نیشدت مشخصه و هم
 مایشد یچه گرفتار ایاونجا رو ترک کنه خدا لشیکردن وک

برم که احتشام  خوامیو م دارمیبرم یصندل یرو از رو فمیک
 گهیم

 ؟یبر یخوایکجا م_

 خونه+

 ؟یدار نیماش_

 اومدم ینه با افغم+

جلو  یول رهیگیخندش م تمیو عصبان یاسم افغم دنیشن با
 گهیو م رهیگیخندش رو م

 رسونمتیصبر کن کارم تموم شد م_



 برم تونمیممنون خودم م یلیخ+

 تا برگردم سایوا نجایهم_

و  دمیبار دوم به حرفش گوش م یبرا یچرا ول دونمینم
که  کنمیهر چند که خودم رو قانع م شنمیم یصندل یرو

 ینباشم چونکه افغم یگرم دنبال تاکس یهوا نیا یبهتره تو
منو دوباره برگرده خونه.  وبشیمغز مع نیداره با ا فهیوظ

و احتشام رفتند و منم  یکه افغم گذرهیم یساعت کیحدودا 
شارژ  یچیکه ه یسرگرم کردم در حد میرو با گوش دمخو

منتظرشون  بمونم  تونمینم نیاز ا شتریب گهیبراش نموند.د
ظهره  کینزد بایچون تقر رونیب امی.از در دادگاه م

هم  یوجود نداره از طرف یخلوته و فعال که تاکس ابونیخ
پس راه  رمیاسنپ بگ تونمیتموم شده و نم میشارژ گوش

خورد.ده  رمیبه مس یزیچ یتاکس دیشا ابونیخسمت  وفتمیم
دور و اطراف پر  نیا یتاکس چیه یول رمیم ادهیپ یا قهیدق

 ...واال برمیم یکم کم دارم به نحس بودن خودم پ زنهینم

هم به شدت گرمه و به غلط کردن افتادم که چرا از  هوا
 میرو صبر کردم ن کساعتیکه  یمن رونیدادگاه اومدم ب

پشت  ینیساعت هم روش در حال غرغر کردنم که ماش
 یمن تو نکهیبه خاطرا کنمیاولش فک م زنهیسرم بوق م

 زنهیدوباره بوق م یوقت یکنار ول رمیکم م هیپس  رشمیمس



 یپس با اون اعصاب سگ هیلیباشه خ مزاحم نکهیاحتمال ا
 گردمیاومده دارم به سمتش برم شیپ طیکه به خاطر شرا
 یو صدا شمیاحتشام رو به رو م دیکه با غول سف

 شنومیرو م شیعصبان

 مون؟مگه بهت نگفتم همونجا ب_

 هیرو برداشته و با  شیافتاب نکیع کنمیسمتش نگاه م به
از لحن حرف زدنش به  کنهیداره نگام م یچهره عصاب
 گردمیبرم شیو بدون توجه به نگاه عصبان ادیشدت بدم م

 دمیادامه م رمیو به مس

 زنهیداد م که

 ستم؟یمگه با تو ن یریکجا م_

قدم هاش  یو بعد صدا نیدر ماش یکه صدا گمینم یزیچ
و به سمتش  شهیم دهیکش فمیبند ک کبارهیکه به  شنومیرو م

 ستمیا یازش م یو با فاصله کم چرخمیم

  بهش احترام بزار کنهیبزرگتر باهات صحبت م هی یوقت_

 گهیو م دهیتکون م یسر نهیبیکه از من نم یالعمل عکس

 ؟یدینگرانت بود چرا جواب تلفنش رو نم یلیمامانت خ_



که نگاهش به   رمیگیاسم مامان لبم رو گاز م دنیشن با
که باهاش  رونیب ارمیرو م لمیو من موبا رهیسمت لبم م

 یکه اصال شارژ نداره وا ستیحواسم ن یول رمیتماس بگ
  ناراحت شده یخدا تا االن حتما کل

هم نگرانت بود بهش گفتم  یبه خانم دکتر زنگ زد کل_

 ...امیتا ب یبگه با من هست

و بالفاصله  خورهیادامه بده که تلفنش زنگ م خوادیم
 دهیجواب م

 یالو بله سالم خانم محمد_

 کنهیم کهیت کهیخدا مامانه برم خونه منو ت ای

 چند لحظه لطفا نیمنه نگران نباش شیبله پ_

 سمتم تا با مامان صحبت کنم رهیگیرو م لشیموبا

 نجوریسابقه مامان تو ا دونمیو چون م رمیگیدستش م از
 شمیخوبه ازش دور م یلیائل خمس

 الو+

رو  تیآنا چرا گوش ییالو زهر مارمعلوم هست کجا-

  سکته کردم دختر یدیجواب نم

 بدتره کنمیکه فکر م یاز اون اوضاع



 مامان من خوبم دیببخش+

 امیب رمیبگ یتاکس خواستمیم گهیتموم شده د میشارژگوش
 خونه

 ؟یریبگ یتاکس یچ ی؟برایمگه تو با خانم دکتر نرفت-

 زهیریدوباره اعصابم به هم م یاسم افغم دنیشن با

توجه نکرده  نیبه ا وبشیبعله خانم دکتر با اون مغز مع+

 ستین یازیبود که حضور من ن

 ؟یگیم یجد-

  اره+

 بزار بهش زنگ بزنم-

 گهیساعت د میمامان ولش کن منم خوبم تا ن خوادینم+

 رسونمیخودم رو م

دکتر هم تشکر  یمواظب خودت باش ازآقا زمیباشه عز-

  کن

 باشه مامان خدافظ+



نشسته و  نیماش یاحتشام تو نمیبیم گردمیکه برم نیهم
اگه مغزت رو به کار  شعوریب یافغم کنهیبهم نگاه م رهیخ

 ...شدمینم عیمحترم جوون ضا نیا یامروز جلو ینداختیم

 شهیش رسمیکه م کشیو نزد کنمیحرکت م نشیسمت ماش به
و  رمیگیرو سمتش م لشیو من موبا نییپا ارهیرو م نیماش

 گمیم

 ممنون یلیخ+

 کنمیخواهش م_

 خداحافظ+

 رسونمتیسوار شو م ایب_

 رمیخودم م+

هوا هم به شدت گرمه  شهینم دایپ یتاکس گهیموقع د نیا_

 سوار شو

 ادیز یهوا به شدت گرمه و گشنگ یندارم برم ول دوست
 نشیسوار ماش یا گهیهم کالفم کرده پس بدون مخالفت د

 کنهیو اونم حرکت م شمیم

 دهیو بالفاصله جواب م خورهیزنگ م تلفنش

 سالم خانم دکتر ممنونم_



 منه شیپ بله

*.... 

 گهیو م رهیگیرو سمتم م تلفن

 باهات صحبت کنه خوادیخانم دکتر م_

ش و بکوبم تو صورت خود رمیتلفن رو بگ تونستمیم کاش
 شهیکه نم فیو صد ح فیخانم دکتر:( ح

 رمیگیهمچنان موقر باشم تلفنش رو م کنمیم یسع پس

 بله+

 ؟یسالم آنا جان خوب*

دادگاه براش خوب  جهیکه نت فهممیخوشحالش م یصدا از
 گمیم یعصب یبوده پس با صدا

 شما نه یبه خوب+

 یازیبه حضور شما ن کردمیمن فکر نم زمیعز دیببخش*

 نباشه

 ؟یکنیتو فکر هم م مگه+



خنده  ریز زنهیو م فهمهیاحتشام م یول گمیلب م ریز نویا
لبخند به  یول ابونهینگاهش به خ کنمیبه سمتش که نگاه م

 ادیم یافغم یلبشه که صدا

 آنا جان؟ یگفت یزیچ*

  ینه خانم افغم+

از مامانت هم تشکر کن  زمیعز خوامیاها بازم معذرت م*

 ممنونم

 باشه خدافظ+

و اونم  رمیگیو به سمت احتشام م کنمیرو قطع م یگوش
 گهیم هیو بعد از چند ثان بشیج یتو زارهیو م رهیگیازم م

 یافغم یهفت سال درس نخونده که تو بهش بگ_

 ییخدا رهیگیو منم خندم م گهیخندون م یبا صدا نویا
بار بهش  هی دمیرو د یکه افغم یاز اون روز گهیراست م

 (:دکتر نگفتم

 درس خونده که بهش بگن دکتر؟ مگه فقط+

 احتماال_

 هیعجب داغون+



خالصه  شنیمرحله م نیوارد ا یوقت نینجوریهمه هم_

 ذارهیم ریروشون تاث طیجوشرا

 یمن بهش چ دونهیخوبه نم هیمثل افغم نمیبگو پس ا اووو

 (:گمیم

و  دارهیگوشه نگه م هیرو  نیاحتشام ماش قهیاز ده دق بعد
 گهیو م چرخهیسمت من م

  نییپا ایب_

 رونیب رهیم نیخودش از ماش و

رستوران توقف کرده  هیکنار  کنمیکه نگاه م رونیبه ب 
در  فتهینگه داشت پسره خود ش نجایکه ا دیاصالاز من پرس

و با دست  زنهیم شهیحال کلنجار رفتن با خودمم که به ش
خونه هم  یکه گشنمه و تو فیح رونیکه برم ب دهینشون م

 امیم نیازماش فتهیو مامان هم ش ستین واسه خوردن یزیچ
سمت  کنهیحرکت م نیماش یرون و با قفل کردن درایب

تا من  ستهیا یکنار م رسهیدر که م یرستوران به جلو

 ...کارا بلده نیاز ا نمیوارد شم نه بابا ا

 یرو کنهیرو انتخاب م زیم هیو  میشیرستوران م وارد
 گهیو خاطب به من م دارهیو منو رو برم نهیشیم یصندل

 ؟ینیشیچرا نم_



 یمن امروز خنگ باز نقدیچرا ا کشمیکارم خجالت م از
تا غذا  دارمیو منو رو بر م نمیشیم یصندل یرو ارمیدر م

 انتخاب کنم

 پرسهیم قهیاز چند دق بعد

 ؟یانتخاب کرد یزیچ_

 بله+

 میسفارش داد نکهیو بعد از ا زنهیرو صدا م گارسون
شده و من  رهیتا غذا حاضر بشه به من خ میمونیمنتظر م

شارژش تموم  میحرکتش رو دوست ندارم چرا گوش نیا

 ...شده هوووف

 یامسال امتحان کنکور داشت گفتیمامان م_

 آره+

 بوده؟ یرشتت چ_

 یتجرب+

 ؟یدوست دار یپس تو هم پزشک-

 نه+

 ؟یرشته رو انتخاب کرد نیخوب چرا ا_



 به خاطر مامان+

 مجبورت کرده؟_

چون از شغلش  یول ستینه مامان اصال اهل اجبار ن+

 رشته رو انتخاب کردم نیا ادیخوشم م

 یاوک_

که غذامون  کنمیو من هم سکوت م پرسهینم یسوال گهید
غذا  دنیبه غذا خوردن و من با د میکنیو شروع م رسهیم
 کنمینصف غذام رو تموم م بایچقدر گشنم بوده.تقر فهممیم

ندارم که احتشام بهم نگاه  شیبق یبرا ییواقعا جا گهیو د
 کنهیم

 ؟یخوریچرا نم_

 خوردم یدستتون درد نکنه من به اندازه کاف+

 ؟یمیرژ_

 ):اونم من میبابا رژ برو

 خورمینم نیاز ا شترینه ب+

پاشم  خوامیمنم م شهیو مشغول ادامه غذاش م زنهینم یحرف
 یشخص دنیو با د شهیکه در رستوران باز م ییبرم دستشو
چشمش به من  یاونم وقت شهیچشمام گرد م شهیکه داخل م



که همراهش هست به  یو با دختر کنهیتعجب م خورهیم
 ادیسمتم م

. زارهیاالن آبرو برام نم کنهیم کاریچ نجایا یخدا سام یوا
من با  نکهیا دنیبا د ینشسته و سام یاحتشام پشت به سام

 هیو با  کنهیهم م یاومدم اخماش رو تو رونیمرد ب هی
تا امروز  شناسمیبشر رو م نیسمتم من ا ادیم یحالت جد

 رسهیبه من که م ستیول کن ن ارهیدر ن یمسخره باز هی
 زنهیداد م یسالم و احوال پرس دونب

 رون؟یب یاومد یبدون اجازه ک-

از  ستیچون حواسش ن چارهیاحتشام ب زنهیکه م یداد با
آخه  نایرو بب شعوریپسره ب شهیم رهیخ یو به سام پرهیجا م
به احتشام نگاه کنه  نکهیاز تو اجازه گرفتم بدون ا یمن ک

 رهیگیرو م قمیسمتم و  ادیم

 د؟یبا توام دختره چش سف+

و احتشام هم به  کشهیم غیهست ج یکه همراه سام یدختر
پشت سرش  یکه صندل یطور شهیسرعت از جاش بلند م

د مسخره ح نیشده و ا ریجو گ یادیز گهید یسام وفتهیم
 خوامیکه م نیهم ستیاحتشام جالب ن یاونم جلو یباز

گر گرفته و  یدستش رو پس بزنم احتشام با صورت



رو محکم  یدست سام یکی نسمت و او نیا ادیم یعصبان
 غره یو م چونهیپیم

 ولش کن_

که  چرخهیگفتن به سمتش م یآ یو با آ ادیدردش م یسام

 ...شهیاحتشام چشاش چهار تا م دنیبا د

 دییااا شما-

 گهیم شیو عصبان یبا همون چهره جد احتشام

 دستت رو بردار_

و حاال  کنهیمن رو ول م قهی یحرفش سام نیزدن ا با
کرده شک ندارم که خاطره کتلت  یکه چه غلط فهمهیم

که دوباره  نیا یپس برا شهیشدنش تو ذهنش تکرار م
 نیو با ا کنهیکتک نخوره به سرعت احتشام رو بغل م

هر چند که دختر  دنمیکارش من از خنده در حال ترک

 ...خورهیچشماش منو م باهمراهش از اون لحظه داره 

 شما چه خبرا؟ نیاحتشام خوب یسالم اقا-

 کنهیم ینیو سالم سنگ کنهیدستش رو ول م احتشام

 گهیرو به من با لبخند م یسام

 ؟یاحتشام قرار دار یبا اقا ینگفته بود یآن-



بنده  شهیچشاش گرد م یحرف سام نیا دنینبا ش احتشام
اخه آقا  هیلیسکته نکنه خ یمود سام ریحجم تغ نیخدا از ا

کرده و  یاون روزخودش رو دوست پسرم معرف یسام

 ...هیرتیغ یچه ب گهید نیا گهیاالن با خودش م

 یعشوه دار یو با صدا شهیم کینزد یبه سام دختره
 پرسهیم

 عشقم؟ هیک گهید نیا*

رو  یسام خوامیم ااایخدا یوا هیچ گهید نیپرووو ا دختره
 بکشم

  زمیعز گمیبعدا بهت م-

  شمیبچه ها مزاحمتون نم دیببخش

 گهیو م گردهیسمت احتشام برم به

 احتشام فعال خداحافظ یآقا-

 ریهمچنان در حال تعجبه ز یرفتار سام نیکه از ا احتشام
 گهیم یلب خدافظ

 گهیو م گردهیبه سمت من برم یسام

بعدا باهات تماس  زمیعز شمیمزاحمت نم یخوب آن-

 فعال رمیگیم



 ییطبقه باال رنیو با دختره م دهیدست تکون م بهمون
نه از اون  یکنیم ییچه کارا نیبب یییرستوران پسره روان

 ...شبت نه از االنت هووف

 خانمه دوست دخترش بود؟ نیا_

 بدم یچ نویخدا جواب ا یوا

 حتما+

 ست؟یبرات مهم ن_

 نه+

 ؟یباهاش کات کرد_

 نه+

 کمینزد ادیو م شهیم یحرفم عصبان نیزدن ا با

اون االن با دوست  ن؟ییپا یاریرو م تتیچرا شخص_

 ستیدخترش رفته ناهار بخوره بعد تو اصال برات مهم ن

 یو اتفاقا خورهیحرفش به شدت بهم بر م نیزدن ا با
 نیپس به هم شهیم شترمیب تیامروز هم باعث عصبان

 زنمیبلند داد م یخاطر با صدا

 داداشمههه ستیدوست پسرم ن یاوون پسره روان+



و به سرعت از  دارمیبر م یصندل یرو از رو فمیک
 نیع یدادم سام یصدا دنیبا شن رونیب زنمیرستوران م

  نییپا رسونهیخودش رو از طبقه باال م یچ

 سایوا یریکجا م_

 شده آنااا؟ یچ-

و با دو خودم رو به  کنمیکدومشون توجه نم چیحرف ه به
و از  شمیسوار م عیسر یتاکس دنیو با د رسونمیم ابونیخ

 که به سرعت حرکت کنه خوامیراننده م

و نگاهم  ستادنیاز رستوران ا رونیکه ب نمشونیبیدور م از
پاتون علف سبز شه به خونه  ریتا ز نیهمونجا بمون کننیم

خاموشه وگرنه تا  میگوش که کنمیخداروشکر م رسمیکه م
و خودم رو  ارمیترکونده بودش لباسام رو در م یاالن سام

. بعد از رمیدوش آب سرد بگ هیحموم تا  یتو ندازمیم
که چه  کنمیفکر م نیو به ا کشمیتختم دراز م یرو ومحم
رو بهش  یآروم سام یلیدرآوردم مثال اگه خ یباز یکول

بچه آدم بابت غذا ازش تشکر  هی نیو ع کردمیم یمعرف
 کردیدرست صحبت م دیالبته که اونم با شدیم یچ کردمیم

 ...واال

 



 نیو ا ادیاتاق م رونیاز ب ییصدا شمیم داریخواب که ب از
شارژ هست  یرو که تو میکه مامان اومده .گوش دهینشون م

 شهیبلند م امکشیپ یکه صدا کنمیو روشنش م دارمیبرم
بار بهم زنگ زده خوب  ستیبه ب کینزد ونهید یسام
هم برام  امیدوتا پ یزنیخاموشه چرا زنگ م ینیبیم یوقت

شماره  هیاز  شیکیو اون  یسام یبرا شیکیاومدم که 
 کنمیرو باز م یسام امیناشناسه پ

بنده خدا احتشام سکته  یدیچرا داد کش دیدختره چش سف-

 نیا بندازم تا از یکیمن تو رو به  یکرد اگه اخرش گذاشت
دادم که  حیحاالخوبه من به احتشام توض یایدر ب یدگیترش

 خنده موجیو چند تا ا یدار یکم مشکل روان هی

هم  یپسره پروو روان رهیگیخندم م امشیخوندن متن پ با
که  خونمیرو م امیپ یکیو اون  دمیجوابش رو نم یخودت

 فرستاده شده شیساعت پ کی نیهم

رستوران بهت زدم معذرت  یکه تو یسالم بابت حرف_

 خوامیم

همون شماره هست که قبال هم بهم  نیداده و ا امیپ احتشام
 یجوابش رو ندم ول خوامیزنگ زد چرا حواسم نبود .م

 یحرکتم از داد زدن هم بدتره اون ازم معذرت خواه نیا

 (:با شعور باشم دیکرده پس منم با



 نیو همچن خوامیسالم منم بابت رفتار نادرستم معذرت م+

 بابت ناهار ممنونم

 یول رونیکه برم ب شمیاز جام پام کنمیرو ارسال م امیپ و
 عیچه سر ادیم میگوش امکیپ یصدا

 نوش جان_

 گهید زیوچ کنمیم ویاش رو به اسم محترم جوون س شماره
اون  یمامان ماجرا رو منها ی.شب براسمینو ینم یا

 گهیو مامان هم م کنمیم فیکه در آوردم تعر یباز یکول

 .از احتشام بابت امروز تشکر کنه دیبا

استرس دارم  یلیو من خ ادیکنکور م هیاول جینتا امروز
 هیبه قول سا یباال رو ندارم ول یدرسته که انتظار رتبه ها

عدد  میاصال هم دوست ندارم رتبم اندازه شماره کارت مل

 ):داشته باشه

 ادیصفحه که م جمینشستم و منتظر اعالم نتا ستمیس پشت
کارنامم  تیو در نها کنمیرو وارد م میباال شماره داوطلب

هم  نیباال رو نداشتم پس به هم یلیباال انتظار رتبه خ ادیم
تا بپرسه رتبم چند شده با  زنهی.مامان که زنگ ممیراض

 یتو تونمیداره که من م دیو ام شهیرقم خوشحال م دنیشن

 .کنم لیرشته خودش تحص



 پشت خط ادیم یسام شهیتلفن مامان قطع م نکهیاز ا بعد

 الو+

 دینه با ای یشیقبول م ییجا یکرد کاریچ یچطور-

 چارهیبندازمت به احتشام ب

 گمیو م رمیگیجلو خودم رو م یول رهیگیحرفش خندم م با

 یآقا سام هیشخص زیچ هیرتبه کنکور +

  گهیو م مخنده

 یدیخوب پس ر-

 تیترب یب+

و  امکیپ یکه چند لحظه بعدش صدا کنمیتلفن رو قطع م 
 ادیصفحه م یرو یاسم سام

 یخواهر یرشته خوب قبول هیکه  شاالیا-

 (:خوامیکادو تپل م هینره  ادتیرو  تولدم

رو که نگاه  میگوش مینبود تقو یحواسم به تولد سام اصال
فرصت  یکادو سام یبرا گهیتا دوروز د نمیبیم کنمیم

که  یساعت گرفتم همون مارک هیهست.پارسال براش 
دو ماهم رو دادم  یبیدوست داشت هرچند که پول تو ج

 ):رفت



 دنشیبا د یگرفته بود وسام مبایتولدم کال یامسال برا آرش
پس  زنهیم تاریچشاش برق زد چون عاشق ساز هست و گ

 تونمیرو شروع کردم و م مبایمنم کال خرمیم مبایبراش کال
سازهاست.شب مامان  نیتر و ساده نیاز بهتر یکیبگم 

 یتولد سام یگفت خاله مهال بهش زنگ زده و مارو برا
از  کشهیآخر هفته دعوت کرده پسره گنده خجالت هم نم

که  ییاز اونجا یتولدول یذوق داره برا یسنش مثل چ
باغ مراسم  یتو شهیهم ادنیاقوامشون ماشاال ز

که اول انتخاب  کنمیم یزیفردا برنامه ر ی.برارنیگیم
کادو  یسام یتا برا رونیرشته کنم  و عصر هم برم ب

 .بخرم

 

 رمیبعد از خورن صبحانه م شمیم داریکه از خواب ب صبح
رو با مامان  شبیانتخاب رشته و هر چند که کل د یبرا

بزارم صحبت  ییرو با چه رشته ها تمیاولو نکهیدرباره ا
ونه ام واال و خوبه خ کشهی. کارم تا ظهر طول ممیکرد

 .موندینم یبرام باق یزیچ گهیگرما د نیا یتو

 گهیبا همد گردهیمامان از سرکار برم نکهیبعد از ا ظهر
 دیبرم خر خوامیکه عصر م گمیو بهش م میخوریناهار م

مامان  یول ادیتا همراهم ب خوامیو ازش م یتولد سام یبرا



کادو  یسام یاز طرف اونم برا گهیبه شدت خستس و م
زنگ  هیبه سا خوامینداره.م دیبخرم و خودش حوصله خر

 دیخر شمیم مونیدوباره پش یول دیخر میبر همبزنم تا با
 میهر کدوم از مغازه ها ن یبرا هیبهتره سا یلیخ ییتنها

باهاش از مامان هم سم  دیو خر کنهیساعت وقت تلف م

 .تره

 

 میکنیو با شراره حرکت م شمیکه عصر اماده م خالصه
 خواستمیم یقیمعروف ابزار موس یاز پاساژا یکیسمت 

با آرش  یکه سام ییاز اونجا یاز آرش بپرسم ول

 .ادهیز یلیلو برم خ نکهیدرارتباطه احتمال ا

وارد  نیو بعد از قفل کردن در ماش دارمیپاساژ نگه م کنار
 یوقت ادیم ادمیدوست دارم  یلیرو خ نجایا شمیساختمون م

خواست  یم نیاون موقع آر نجایا میاومد نیبچه بودم با آر
داخل و  رمیم رسمیبخره. به مغازه مورد نظرم که م تاریگ

اونم  نمیو بب ارهیرو ب مباهایتا نمونه کال خوامیاز فروشنده م
 حیبه توض کنهیشروع م ارهیهر کدوم از مدلها رو که م

 خوامیواز فروشنده م کنمیرو انتخاب م یکیخالصه که 
دستگاهشون خرابه  گهیم یاون حک کنه ول یرو رو یمتن
که انتخاب کردم  یکه مدل خوامیپس ازش م امیفردا ب دیوبا



 هی خوامیمو  رونیب امیرو کنار بزاره تا فردا.از مغازه م
و  شهینظرم عوض م یپاساژ بزنم ول یتو یا گهیچرخ د

 میتصم دمیو الهه رو ند یوقته عل یلیکه خ ییاز اونجا
به  خوامیم نکهیو هم رونیب امیبرم کافه.از پاساژ م رمیگیم

کنارم  ادیبا سرعت ز ینیسمت شراره حرکت کنم ماش
دستم رو  یمرد شهیباز م نیو در عقب ماش زنهیترمز م

با  نیو ماش نیماش یتو شمیو پرت م کشهیشدت م هب

 . شهیکنده م نیزم یسرعت از رو

افته و من  یاتفاق م هیاتفاقا در عرض چند ثان نیا تمام
بزنم و فرار کنم  غیج خوامیو م امیشوکم ته به خودم م یتو

که  بندهیطناب م هیکه کنارمه دوتا دستم رو با  یمرد
 هوا رهیم غمیج یصدا

 ولم کن ؟یکنیم کاریچ یروان+

 ادیکه راننده هست م یاون یصدا

  دهنش رو ببند-

 چشم*

 ؟یبکن یخوایم یچه غلط+

و  کنهیمهارم م یول ردستشینم زباال که بز ارمیپام رو م 
به  خوادیم کنهیم یچیدور پاهام رو طناب پ نکهیبعد از ا



کردن دستش با دندونام  کیدهنم چسب بزنه که با نزد
 دمیفشار م تونمیکه م ییو تا جا رمیگیدستش رو گاز م

 یدار یولم کن دختره وحش یآ یآ*

 زنهیکه راننده سرش داد م کشهیرو به شدت م دستش

 رسه؟یدختر نم هیعرضه زورت به  یب-

دهنم رو چسب  ونیکنار و با کمک اون ح زنهیم راننده
 مایافتاد ییچه االغا ریگ ایخدا زننیم

 زر زر نکن نقدیا-

که به دهنم زدن  یبه خاطر چسب یول دمیفحش م بهش

 ...شهیاز دهنم خارج نم ییصدا چیعمال ه

باشه  نییپا نمونیآدرنال یزندگ نیا یروز تو هینشد  ایخدا
انجام بدم آخه  تونمیهم نم یبسته کار یدست و پا نیها با ا

و کمک  هیبه شدت دود نیماش یها شهیش یاز طرف
االغا  نی. خوبه استین ریهم امکان پذ رونیخواستن از ب

رو  ریالاقل مس تونمیم یجور نیچشمام رو نبستن ا
و در  دارهیباغ نگه م هیجلو  نیساعت ماش می.بعد از ننمیبب

مرده به  ستهیایکه م نیداخل ماش میریو م شهیباغ باز م
 یروان نییپا کشهیم نیو منو از ماش رهیگیشدت شونم رو م
نامفهوم  یاز چندتا صدا ریبه غ یزیچ یشونم کنده شد ول



فحش بشم  الیخیب دیبه نظرم کال با ادینم رونیاز دهنم ب

 ):کنمیرو هم تموم م میدارم انرژ ینجوریا

 نیتر کینزد یو رو کشونهیبه سمت داخل خونه م منو
که پهلوم به شدت به دسته مبل  کنهیمبل سالن پرت م

خدا  چهیپیپهلوم م یتو یدیو درد شد کنهیبرخورد م
 یرو رو فمیک ارمیسر شماها ب ییبال هیلعنتتون کنه من 
سمت طبقه باال.دارم  رهیو خودش م ندازهیمبل روبه رو م
و نه اونقدر پولدار که  میکه نه آدم مهم کنمیبا خودم فکر م

 باشه؟ تونهیم یچ هیپس قض رنیبخوان منو به گروگان بگ

 کنمیو تالش م وفتمیم میگوش ادی خورهیم فیکه به ک نگاهم
 نیو ع کنمیتعادلم رو حفظ م یکه از جام بلند شم به سخت

مبل تعادلم رو از  کینزد یول فمیسمت ک پرمیکانگرو م
 کشهیم ریتو دسته مبل و سرم ت رمیو با کله م دمیدست م

.به مرسوند بیاز اونا به تنم آس شتریخودم ب نجایتا ا ایخدا
رو بردارم که  میتا گوش کنمیرو باز م فیک پیز یسخت

هم االغ  نقدرایپس معلوما ا نمیبینم یزیچ گردمیم یهر چ

 .ستنین

 ؟یگردیم نیدنبال ا-

 دنیکه با د گردمیبه سمتش بر م یمرد یصدا دنیشن با
که  یخدا لعنتت کنه افغم شهیاون فرد چشمام چهارتا م



با من  گهید نیبکشم ا بتیبه خاطر تو مص دیهنوز من با

 ):کنه کاریچ خوادیم

 ادیدستشه از پله ها م لمیکه موبا یدر حال یافغم شوهر
 زنهیلبشه حرف م یکه رو یو با لبخند نییپا

 ؟یزنگ بزن یخواستیم یبه ک-

 مامانت؟ آره؟ به

اگه بهش  شهیم خیتنم س یاسم مامان تمام موها دنیشن با
 کنم من یغلط اچهیخدا یوا کنهیزنگ بزنه مامان سکته م

 ؟یگینم یزیچرا چ-

و  ادیبگم به سمتم م یدهن بسته چ نیاالغ من با ا اخه
و دوباره  شهیم شمونیچسب دهنم رو باز کنه که پ خوادیم

 سرجاش گردهیبر م

 گهیکه م شنومیلب م ریز و

 ولش کن کشهیم غیاالن ج یدختره وحش-

 گهیو م نهیشیاز مبال م یکی یرو

 نجا؟یچرا آوردمت ا یدونیم-

 دهیکه ادامه م دمینه تکون م یرو به معن سرم



 کهیبه خاطر اون زن ناکسمه که با شهادت تو و اون مرد-

 نجایآشغال دخترم رو ازم گرفت حاال منم تو رو آوردم ا
و منم دخترشون رو  رنیتا خانوادت دخترم رو پس بگ

 (:بهشون بدم.مگه مبادله کاال به کالست

رو به کار  وبتیاگه اون مغزمع یلعنتت کنه افغم خدا
و  دارهیرو برم میمن االن خونمون بودم .گوش ینداختیم

روزا  هیبرخالف بق کنمیکلمه سکته م یواقع یمن به معنا
 یخونه تنهاست اگه اتفاق یو تو ستین فتیمامان امروز ش

 .بکنم آخه یمن چه غلط وفتهیبراش ب

 ؟یکرد ویس یخوب مامانت رو چ-

 رو جواب نده کاش خواب باشه شیمامان گوش ایخدا

 کرد داشیآها پ-

 گهیکه م زنهیم خیدهنم و بدنم  یتو ادیم قلبم

 محترم جووون-

 زنمیو بهش زل م شهیحرفش چشمام گرد م نیا دنیشن با

 نیکردم و ا ویاحتشام رو به اسم محترم جون س شماره
خوبه اسم  یمرس ایخدا یشماره مامانه وا کنهیاالغ فکر م

 .به درد خورد ییجا هیمحترم جون 



 ده؟یچرا جواب نم-

 دهینرس هیبه چند ثان نباریا یول رهیگیشماره رو م دوباره
بم  یبلدنگو هست و من صدا یرو یگوش دهیکه جواب م

 شنوم؟یو ماحتشام ر

 د؟ییبفرما_

ومن  کنهیمرد تعجب م هی یصدا دنیبا شن یافغم شوهر

 ):فکر نکرده بودم گهید نجاشیبه ا

 الو_

 محترم خانوم؟-

. رمیگیخودم رو م یوجلو رهیگیحرفش خندم م نیزدن ا با
 گهیبعد م هیو چند ثان کنهیاحتشام سکوت م

 دیاقا اشتباه گرفت ریخ_

 گهیو م کنهینم یاصال توجه یشوهر افغم یول

من دخترتون رو گروگان  نیبب یخوب حتما شوهرش-

 مونهیمن م شیپ نیا دیگرفتم وتا دخترم رو بهم برنگردون
رنگشم  گهید دیکن یکیدست به  یبا افغم دیتمام اگه هم بخوا

 .دینیبینم



و از پله ها  کنهیبه سرعت تلفن رو قطع و خاموشش م 
فکر کرد احتشام بابامه عجب خر  نیخدا ا یباال وا رهیم

داشته  ویکه احتشام شمارم رو س دوارمیشده ام یتو خر
و فقط  ادیاز دستم برنم یکار چیرو بفهمه ه انیباشه و جر

 یبا افغم یسر نیا دونمیم رونیب امیب نجایخدا کنه سالم از ا
کنم.خونه به شدت ساکته و االن دو ساعته که شوهر  کاریچ

مثال گروگان گرفته  ستیازش ن یرفته باال و خبر یافغم
بابا کال مثل زنش خنگه  یا خوادیآب و غذا م نیا گهینم

 .نموند یبرام لب گهیدهنم رو باز نکرده د یچسب رو یحت

بتونم  دیحال کلنجار رفتن با طناب دور دستامم تا شا در
. ادیاز پله ها م یاومدن فرد نییپا یبازشون کنم که صدا

 یمبل روبه رو یو رو نییپا ادیاز پله ها م یافغمشوهر 
 رونیب ارهیم بشیج یرو از تو میو گوش نهیشیمن م

کارتش رو  میخداروشکرکه فقط خاموشش کرده و س
 دهیدرصد احتمال بدم که احتشام فهم هیاگه  اوردهیدرن
 کن میابیرد توننیم سیپل شیو رفته باشه پ هیچ هیقض

 کردن؟ یکار گهیبه نظرت تا االن د-

و به نظرم دوباره شماره احتشام  کنهیرو روشن م میگوش
 رو بلندگو ذارهیو م رهیگیرو م

 پرمیداد احتشام از جا م یبا صدا که



 ناموس؟ یب کهیمرت یرو خاموش کرد یچرا گوش_

 گهیو م شهیم یعصب یحرف احتشام شوهر افغم نیا با

دخترت رو سالم  یخوایاگه م کهیدرست صحبت کن مرت-

 اریبدم دخترم رو ب لیبهت تحو

  گهیم یگرفته و عصبان ییبا صدا احتشام

 رو بده آنا یگوش_

 رو متوجه شده خداروشکر هیپس معلومه احتشام قض خوب

 نه؟ ای یاریدخترم رو م یبگ دیاول با-

 گمینم یزیتا صداش رو نشنوم چ_

 یلعنت-

 گهیوم ادیسمتم م به

 دهنت یتو زنمیم یبکش غیدهنت رو باز کنم اگه ج خوامیم-

 کشمتیدستت بهش بخوره م یتو غلط کرد_

و  شهیم یکیمامان  هیگر یداد احتشام با صدا یصدا

 ):دهیرو فهم هیمامان قض شهیشروع م یکه بدبخت نجاستیا

 یدیتو دستور نم نجایدهنت رو ببند ا-

 نداشته باش یتو رو خدا با دخترم کار*



 یکه اشک تو شهیباعث م نیان گرفته و امام یصدا
 نیرو هم ا یهم خود افغم تونستمیچشمام حلقه بزنه کاش م

 .خفه کنم نجایشوهر الدنگش رو هم

 زنهیو به تلفن اشاره م کنهیدور دهنم رو باز م چسب

 بگو یزیچ هی-

 آنا دخترم حالت خوبه؟*

 گمیکنم و م یبغض صدام رو مخف کنمیم یسع

 حالم خوبهآره مامان من +

و اون رو از حالت  کنهیرو ازم دور م یگوش یافغم شوهر
 گهیو م کنهیبلندگو خارج م

 رو بده به شوهرت یخانم گوش-

پدر من  خورهیاحتشام م یاخه به صدا هیچه االغ گهید نیا
 ویباشه خداروشکر شماره مامان به اسم خوشگل خانم س

 (:بودااا

حال صحبت کردنه و چون ازم فاصله گرفته اصال  در
که صحبتش  نیبعد از ا گهیداره به احتشام م یچ فهممینم

 ادیبه سمتم م شهیتموم م

 خانوادت شیمنه تو هم پ شیدخترم پ گهیتا دو ساعت د-



چه  یعنی ایطبقه باالخدا رهیحرف م نیبعد از زدن ا و
شده  یزرزرو راض یاون افغم وفتهیقراره ب یاتفاق

 .نیدخترش رو بده به ا

 ییو دستشو یو من از گشنگ گذرهیهم م گهیساعت د مین
جز صدا زدن اون  یدر حال تلف شدنم پس چاره ا ادیز

 ندارم یوحش

 دارم ییمن دستشو ؟یییکجا+

 زنمیبار دوم بلند تر داد م یبرا شنومیکه نم ییصدا

 ؟ییبا توام کجا-

 شنومیاومدنش رو م نییپا یاز چند لحظه صدا بعد

 رو سرت؟ یچه خبرته خونه رو گذاشت-

سمت  هیو منو به  کنهیو طناب پاهام رو باز م ادیم سمتم
 کنهیاون رو باز م رسهیکه م یبه کنار در کشونهیسالن م

 برو داخل-

 ؟یدستام چ+

و  شمیم سیو من وارد سرو کنهیدستام رو هم باز م طناب
 گهیکه م بندمیدرو م

 زود باش-



رو نگاه  سیدور تا دور سرو شهیکارم تموم م نکهیاز ا بعد
کنم .آخه  دایدفاع از خودم پ یبرا یزیبتونم چ دیشا ندازمیم

دفاع هست.چشمم که به  یهم برا یزیچ ییتو دستشو
و درش  رمیبه سمتش م نمیبیکشو م هیافته  یم ییروشو

نعمته حاال  نمیهم نمیبیم غیبسته ت هیکه فقط  کنمیرو باز م
 ببرمش یجور چه

 هوا پرمیم یبا داد اون روان که

 گه؟ید ایب یکنیم یچه غلط-

 به در کوبهیمحکم م و

  اومدم+

 یو تو چمیپیرو داخل دستمال م غیدونه ت هیبه سرعت  
 کنمیو قفل در رو باز م کنمیم یلباسم مخف نیآست

اعتماد  شهیبرو سر جات به تو نم ایب یچقد طولش داد-

 کرد

 بندهیو دست و پام رو دوباره م کشونهیسمت مبال م منو

 ):بکنم اخه خوامیم یبسته چه غلط یدست و پا نیحاال با ا

 دنیلفتش م نقدیچرا خانوادت ا-

 ؟یتو براشون مهم هست اصال



 ینه فقط تو مهم+

 ؟یچ-

 یچیه+

 دهنت رو هم چسب بزنم دیبا یزنیزر م یلیخ-

 گهید ینجوریا وفتمیحرفش به غلط کردن م نیزدن ا با
بره دنبال چسب که زنگ  خوادیبکشم م غیج تونمینم یحت

 .ادیخونه به صدا در م

 اومدن-

دادش رو  یصدا هیو بعد از چند ثان رهیبه سمت در م و
 شنوم یم

 کنه؟یم کاریتو چ شیدختر من پ یکنیم یچه غلط نجایتو ا-

 هان

 دهیفحش آبدار بهش م هی هی هیگیم یاون طرف چ دونمینم
 ادیم فونیتق گذاشتن آ یو صدا

 یداشت یسر و سر کهیمرد نیاگه بفهمم با ا یافغم-

 کشمیم شیروزگارت رو به آت

و  کنهیبلند م یصندل یو منوبه شدت از رو ادیسمتم م به
هوا  رونیب میریو م کنهیدر رو باز م اطیسمت ح کشونهیم



محوطه رو  یکه تو یاز چندتا چراغ ریشده وبه غ کیتار
منو به  کهیباغ به شدت تار یقسمتها هیروشن کردن بق

و خودش به اون  کشونهیمحوطه م یو صندل زیسمت م
 نیو منو پرت کرد داخل ماش دیکش روکه دستم  یوحش

 .در رو باز کنه گهیم

 

که پشت در  یزد فرد یکه شوهر افغم ییحرف ها طبق
 سیداره اصال پل یچه نقشه ا دونمینم یهست احتشامه ول

دختر بچه  یفکرام که صدا نیهم ینه تو ایرو خبر کرده 
 ادیم یا

 ییسالم بابا*

بغل احتشامه  یدختر بچه ناز گردمیسمت صدا که برم به
چشمم که به  دهیدست تکون م یو داره سمت شوهر افغم

بسته  یشده و داره به دست و پا رهیبه من خ وفتهیاحتشام م
وگان احتشام منو گر نیکم مونده بود جلو ا کنهیشدم نگاه م

 .که گرفتن هووف رنیبگ

 نکرده تتیکه اذ ؟آقایسالم دختر قشنگم خوب-

مهربونه تازه برام عروسک هم  یلیعمو خ یینه بابا*

  دهیخر



 گهیو م دهیکه اجازه نم رونیب ادیاز بغل احتشام ب خوادیم و

 زمیباش عز نجایچند لحظه هم_

 کنهیکه دختر بچه هم به حرفش گوش م نجاستیا شیجالب و
. احتشام شهیم یشوهر افغم شتریب تیباعث عصبان نیو ا

 زنهیو به سمت من اشاره م شهیم رهیخ یبه شوهر افغم

 دست و پاش رو باز کن_

 بعد ادیبزار دخترم ب شهینم-

 دخترت رو ببندم یدست و پا دیپس منم با_

بلند  یصندل یاز رو یحرف احتشام شوهر افغم نیا با
 ادیو م شهیم مونیبره سمت احتشام که پش خوادیو م شهیم

دور دست  یبه باز کردن طنابا کنهیسمت من و شروع م
احتشام هم  نیا مردمایشکرت داشتم م ایو پام اوف خدا

 (:نهیبیم ادیز یسیپل یلمایف

منو به سمت  کنهیمنو باز م یکه دست و پا نیاز ا بعد
 دهیاحتشام حل م

 ادیبزار دخترم ب-

و  نیزم زارهیدختر بچه رو از بغلش مهم اون  احتشام
به سمت احتشام  کنهیدختر بچهه به سمت پدرش حرکت م



 تونمینم چهیپیمچ پام م یکه تو یو به خاطر درد رمیم
 یفاصله دارم که صدا یقدم بردارم وهنوز چند قدم عیسر

 ادیدختر بچه م هیو گر یداد شوهر افغم

 د؟یکنیم کاریچ دیولم کن-

 نمیبیرو م سیپل یروهایچند تا از ن چرخمیسمتش که م به
 یو اون پسره رو گرفتن و دخترش هم تو یکه شهر افغم

دلم براش  کنهیم هیو داره گر سهیپل یاز مامورا یکیبغل 
از پشت دستم  یبه سمتش برم که کس خوامیو م سوزهیم

 کشهیرو م

 ؟یریکجا م_

باهاش هم قدم  وفتهیو خودش جلوتر راه م کشهیرو م دستم
دستم  زنمیلنگ م یبخاطر درد پام هر چند قدم یول شمیم

واقعا فکر  یول کنهیموذبم م یلیحرکتش خ نیرو گرفته و ا
در باغ  ی.به جلوادیب سیرو بفهمه و با پل هیقض کردمینم

تا اول من برم و بعد خودش  کنهیدر رو باز م میرسیکه م
 نشیبه سمت ماشو  رهیگیو دوباره دستم رو م رونیب ادیم
و  نیمدرسه خوردن زم یکه تو ییبچه ها نیشدم ع برهیم

تا من  کنهیرو باز م نیباباشون اومده دنبالشون.در ماش
و خودش  بندهیسوار شم و بعد از سوار شدن در رو م

و دلم  وفتمیمامان م ادی شهیو سوار م زنهیرو دور م نیماش



بغض  هی یاز طرف یازش بپرسم ول خوامی.مرمیگیمشوره 
اگه دهن باز کنم اشکام  دونمیگلوم رو گرفته و م یبیعج

 .رونیب انیاز کلمه ها م عتریسر

بعد  قهیکه چند دق کنهیو حرکت م کنهیرو روشن م نیماش
 دهیجواب م عیبه زنگ زدن و سر کنهیشروع م شیگوش

 یسالم خانم محمد_

 زنهیم خیاسم مامان تنم  دنیشن با

  نیمنه نگران نباش شیبله بله پ_

 اصال حالش خوبه چند لحظه لطفا نه

 ابونیو گوشه خ گرهیرو سمتم م یگوش یحرف چیبدون ه و
 یهمه با شعور نیباره که به خاطر ا نیاول ستهیا یم

و از  رمیگیرو به سرعت م لشی. موباکنمیم نشیتحس
 کنمیم کیرو که به گوشم نزد یگوش شمیم ادهیپ نیماش
 ادیگرفته و نگران مامان م یصدا

 ؟یدیچرا جواب نم ؟یآنا جان دختر قشنگم خوب-

 تونمینم گهیو د ترکهیبزنم بغضم م یحرف نکهیا بدون
 رمیخودم رو بگ یجلو

  زمینکن عز هیمن فدات شم دختر قشنگم گر یاله-



 وفتاده؟یکه برات ن یاتفاق یخوب

  گمیو م کنمیخاطر مامان خودم رو کنترل م به

 من حالم خوبه وفتادهین یمامان نه اتفاق سالم+

 یمردم و زنده شدم اگه برات اتفاق زمیقربونت برم عز-

 اخه کردمیم کاریمن چ وفتادیم

 رفته ادتیمامان مگه  میمن قو+

 امیاحتشام ب یبا اقا خواستمیم یتو دختر من زمیعز دونمیم-

 اجاره نداد یول

 خونه امیم گهید قهیمامان منم تا چند دق یکرد یکار خوب+

 باشه قشنگم منتظرتم-

و بعد از پاک کردن اشکام به سمت  کنمیرو قطع م تلفن
سرش  نمیبیم وفتهیچشمم که به احتشام م چرخمیم نیماش

داده و چشماش رو بسته به سمت ماشن  هیتک یرو به صندل
 دنیبا د وفتهیکه نگاهش بهم م کنمیو در رو باز م رمیم

روسمتش  لشیموبا عیتو هم و من سر رهیچشمام اخماش م
 رمیگیم

 ممنون یلیخ+

 گهیو م زنهیو به چشمام زل م رهیگیرو م یگوش



 خوامیمعذرت م_

علت  کنهیرو روشن م نیماش یا گهیبدون حرف د و
رو هم ندارم که ازش  طشیو اصال شرا دونمیحرفش رو نم

و چشمام  دمیم هیتک یسئوال بپرسم پس سرم رو به صندل
و فکر  کنمیچشمام رو باز م نی. با توقف ماشبندمیرو م

 خورمیاسم درمانگاه جا م دنیخونه که با د میدیرس کنمیم
 خوب بود شیچند لحظه پ ابراش افتاده ت

 شو ادهیپ_

 افتاده؟ یبراتون اتفاق+

 نییپا ایتو اره ب یبرا یمن نه ول یبرا_

 کنهیو در سمت منو باز م شهیم ادهیپ نیخودش از ماش و

را هم سوسول  نقدریمن ا فهممیرو نم نجایاومدن به ا علت
اونم برم خونه مامان  کنهیکم درد م هیفقط پاهام  ستمین

 کنهیحلش م

 نییپا یایچرا نم_

 میبر ستین ازیمن حالم خوبه ن+

 حالت خوبه؟ یبر یتونیدو قدم راه نم_

 ندارم یاحتشام حالم خوبه مشکل یآقا گمیم یجد+



نگران  یلیخونه مامان خ نیبرسون عیمنو سر شهیاگه م فقط
 بود

از  یکی نییپا ایدادم نگران نباشن ب امیپ یبه خانم محمد_

  شهیتر انجام م عیکارمون سر کهیکش نجایدوستام ا

رو بده دستم  یکار چیبه من اجازه ه نکهیبعدش بدون ا و
دستم  نقدریا نیشم به خدا که ا ادهیپ نیتا از ماش کشهیرو م

دلبندم شدم.به سمت درمانگاه  دیمثل مج گهید دیرو کش
خدارو شکر خلوته و فقط دو  میشیوارد م یو وقت میریم

 نفر منتظرن

 امیتا من ب نیبش یاون صندل یبرو رو_

و احتشام هم  نمیشیم ایصندل نیتر کیاز نزد یکی یرو
 رشیسمت پذ رهیم

. برهیچشمام رو ببندم خوابم م نجایخسته ام که اگه هم نقدریا
 نهیشیو احتشام کنارم م خورهیکنارم تکون م یصندل

 داخل میریم گهیتا چند لحظه د_

 ....من خوب+

 ندازهیکه م یبا نگاه یجملم رو ادامه بدم ول خوامیم
 گفتمیم شیخوبه تا چند لحظه پ یچته وحش شمیم مونیپش

حاال  گمی.اصال به درک من به خاطر خودت میبا شعور



بهم شام  دیتازه با یشد مقصر تمام اتفاقا خودت نجوریکه ا

 (:یهم بد

 میتا بر شهیو احتشام بلند م خوننیلحظه بعد اسمم رو م چند
 گهیو م کنهیداخل احتشام در رو باز م

 برو داخل_

که  وفتهیپسر خندون م هیچشمم به  شمیاتاق که م داخل
 گهیو م کنهیداره به من و احتشام نگاه م

تو  ییکجا نمیبیخواب نم یعنی نجاستیا یک نیخدا بب یوا-

 گشتمیپسر تو آسمونا دنبالت م

 دنیبه خند کنهیشروع م و

و  رهیکه احتشام به سمتش م وفتمیآرش م ادی دنشید با
 کننیرو بغل م گهیهمد

 یکردیالاقل دعوتمون م نیمبارک باشه آقا ام-

 اونم به وقتش_

 یهم رو یواز خستگ گهیم کیبهش تبر یچ یبرا دونمینم
. پسره میشیم یصندل نیتر کینزد یپس رو ستمیپا بند ن

 گهیو با همون چهره خندان م چرخهیبه سمت من م

 دنتونیخوشبختم از د یلیسالم خانم خ-



 ممنون یلیسالم خ+

داغون جوابش رو دادم اونم  یا افهیمن با ق نهیبیم یوقت
 گهیو رو به احتشام م شهیم سیپوکر ف

 جان؟ نیافتاده ام یاتفاق-

 گهیکه نگاهش به منه م احتشام

 یندازیم نهیمعا هیآنا خانم رو  یجان مچ پا نیآره آر_

 نهیاسمش آر شهیاسم پسره چشام چارتا م دنیشن با

سمت تا  نیا دییچشم داداش آنا خانوم بفرما یبه رو-

 کنم نتونیمعا

که زل زدم به  ستمیفکر فرو رفتم و اصال متوجه ن یتو
 خورهیشونم تکون م کبارهیپسره که 

 پاشو آنا جان_

براش شدم آنا جان  یکه از ک دونمیو نم گهیاحتشام م نویا
و با همون  شمیو منم از جام بلند م رهیگیپسره ازم چشم م

 نهیسمت تخت معا رمیحالت لنگ زدن م

که پاچه شلوارم رو بدم  خوادیو ازم م ادیبه سمتم م نیآر
 نقدریکه ا کنمیمچ پام خودم هم تعجب م دنیبا د یباال ول



قسمت از مچ پام رفته و به شدت  هیداغون شده پوست 

 ):کبود شده گشیقرمز و قسمت د

 شده؟ یشکل نیچرا ا -

 رسونهیاحتشام خودش رو به ما م نیبلند آر یصدا با

 ن؟یشده آر یچ_

و با صورت  کنهیمچ پام اونم تعجب م تیوضع دنید با
 پرسهیم یعصبان

 کرده؟ نکارویا یا چب_

مگه احتشام  یبگم ول یزیپسره چ نیا یندارم جلو دوست
 یکه اون وحش دیدست بردار هست خوب مگه خودش ند

 دور پام طناب بسته بود

 ناموس یب کهیکرده اون مردت کارتیچ گمیبا توام انا م_

 رهیگیجلوش رو م عیسر نیآر شهیدادش که بلند م یصدا

  داداش؟آروم باش یزنیچرا داد م-

حقته پاشم برم تا جلو  کنهیصداش رو بلند م شعوریب پسره

 (:یش عیدوستت ضا

 افتاده ؟ یچه اتفاق دیدیم حیآنا خانم توض-



نگاهم رو از احتشام که همچنان به  نیاروم آر یصدا با
 زنمیزل م نیو به آر رمیگیمچ پام زل زده م

 دور پام طناب بسته بودن+

 گهیو م دهیتکون م یسر نیآر

اصال  کنمیو پانسمانش م یخوب من االن ضد عفون یلیخ-

 نگران نباش

 یصدا شنیو ازم دور م رهیگیهم شونه احتشام رو م بعدش
رو متوجه  یزیچ یول ادیآروم صحبت کردنشون داره م

بهم  نی. آرادیدر اتاق م یو چند لحظه بعد صدا شمینم
 گهیو م شهیم کینزد

شکل بزار تا من کارم  نیبه ا خوب آنا خانم مچ پات رو-

 رو شروع کنم

به  شهیو اونم مشغول کارش م دمیگوش م نیحرف آر به
فقط  یچه بهترپسره روان رونیاحتشام رفته ب ادیاحتمال ز

 یتو یدیپام سوزش شد یپنبه رو نیبا تماس اول زنهیداد م
  هوا رهیم غمیو ج چهیپیپام م

 یتحمل کن دیکم با هی یآبج دیببخش-

و بهش زل  کنمیحرفش دردم رو فراموش م نیزدن ا با
تنگ شده و اگه جلو خودم  یحساب نیآر یدلم برا زنمیم



 بندمیپس چشمام رو م هیگر ریز زنمیم نجایهم رمیرو نگ
چه قدر  دونمیفکر کنم. نم یا گهید زیبه چ کنمیم یو سع

 گهیم یکه صدا گذرهیم

 هیاز پانسمانش فقط هر روز عوضش کن و  نمیبفرما ا-

 یازشون استفاده کن تا کبود سمینویپماد هم برات م یسر
 و زخمش کامال خوب شه

 ممنون یلیخ+

و  شهیبلند شه که در اتاق باز م یصندل یاز رو خوادیم
ناراحت هم هست  نباریکه ا یاحتشام با همون چهره عصبان

با خنده  نیآر شهیم کیداخل و به سمت تخت نزد ادیم
 گهیم

 دیطول کش نقدریا یبخر وهیدوتا ابم یداداش خوبه رفت-

 شمال یرفتیحتما م خواستیاگه بنده خدا اب پرتقال تازه م

و  رمیجلو خندم رو بگ تونمینم نیحرف آر نیزدن ا با
هم  با  نیبلند آر یاونم با صدا دنیبه خند کنمیشروع م

و  رهیگیجلو خودش رو م یول رهیگیخنده من خندش م

 .کارش زیسمت م رهیم

 یاخماش باز شده و داره با چشما کنمیاحتشام که نگاه م به
 دمیحالتش خندم رو قورت م نیا دنیبا د کنهیخندون نگام م



 هیو  ادیبه سمتم م نمیشیدختر مودب سر جام م هیو مثل 
 گهیسمتم و م رهیگیرو م وهیپاکت آبم

 یرو بخور تا ضعف نکرد وهیآبم نیفعال ا_

بازش کنم که ساعد دستم رو  خوامیو م رمیگیدستش م از
  سمت خودش کشهیو م رهیگیم

 ...بده خودم برات بازش_

از  وهیرو هوا و آبم رهیم غمیحرفش تموم نشده که ج هنوز
 یو چند قطره خون رو سوزهیدستم به شدت م وفتهیدستم م

 .شهیم دایلباس پ

 شد؟ یچ_

 یکه تو یغیت دنیباال و با د زنهیرو م نمیبالفاصله آست و
 نویکنم مثال ا هیگر ایبخندم  دونمیپنهان کردم نم نمیآست

 ):شد یچ نیبرداشته بودم تا از خودم دفاع کنم بب

چشماش  غیت دنیسمت با د نیا ادیزدن من م غیکه با ج نیآر

 .از اون نداره یهر چند که احتشام هم دست کم شهیگرد م

 تکونش نده ادیاز دستت داره خون م سایوا ه؟یچ گهید نیا-

برش  ادیز زارهیدستم م یگاز رو محکم رو هیبالفاصله  و
 برهیفعال داره آبروم رو م کیهمون خراش کوچ ینداده ول



 غهیت+

 کنه؟یم کاریچ نتیآست یتو غهیت میدونیم_

 .شهیبرسه واقعا م انیامروز به پا شهیم یعنی ایخدا

و منتظر جوابن آب دهنم رو  ستادنیدوتا باال سرم ا هر
 گمیو آروم م دمیقورت م

خواست  یمن برداشتم اگه اون شوهر افغم نویا زهیچ+

 (:بکنه از خودم دفاع کنم یکار

صورتش سرخ  نیآر کنمیبهشون نگاه م حیلبخند مل هیبا  و
 ریز زنهیتحمل کنه پس به شدت م تونهینم گهیشده و د

به سرعت خودش  یهم لباش کش اومده ول خنده احتشام
موقع  نیکه ا نیدمت گرم هم ایخدا کنهیرو جمع و جور م

 یزیواقعا چ گهیشب باعث خنده دوتا از بنده هات شدم د

 ):از دست دادن ندارم یبرا

 شیر غیبا ت گفنیبعد اون وقت م شینکشت نیخوبه با ا-

 دیتراش به قتل رس

خنده زهرمارپسره  ریز زنهیحرفش م نیدوباره با ا و
 برو خودت رو مسخره کن شعوریب

 میبر دیبا اریبرو اون نسخه رو ب نیخوب آر یلیخ_



 رهیگیرو سمت من م وهیآبم و

 شده رید یلیکه خ ریبگ_

 

و سوار  رونیب میایاز درمانگاه م نیبا آر یاز خداحافظ بعد
واقعا  گهیو د دهیبه اوج خودش رس میخستگ میشیم نیماش
 هیتک یچشمام رو باز بزارم پس سرم رو به صندل تونمینم
. با تکون خوردن شونم و فهممینم یزیچ گهیو د دمیم

 شمیم داریاحتشام از خواب ب یصدا

مامانت  میدیرس یکردم ول دارتیاز خواب ب دیببخش_

 منتظره

 پرمیحرفش از جا م نیا با

 مامان یوا +

 کنهیم ریگ یکه پام به صندل رونیب امیب نیاز ماش خوامیم
 سوزهیو به شدت م

 یآ یآ+

 دختر آروم تر یکنیم کاریچ_

 کی هیبرم سمت در خونه  خوامیو م رونیب امیم نیماش از
 یکیتو بغل  رمیآن م



 شعوریمردمو زنده شدم ب یخدا لعنتت کنه روان-

 یکه تو شهیمعلوم م یگرفته و بغض دار سام یصدا با
باال و به چشماش  رمیگیم نشیس یبغل اونم سرم رو از رو

خدا اصال  یوا دنهیاشکاش در حال چک زنمیکه زل م
 نبود یحواسم به سام

 کنمیسمت چشماش و اشکاش رو پاک م رمیبیرو م دستم

 من حالم خوبه ینکن داداش هیگر+

 بوسهیرو م میشونیو پ زنهیلبخند م هیحرفم  نیزدن ا با

  شکرت ایخدا-

 آنا دخترم*

و به سرعت  رونیب امیم یمامان از بغل سام یصدا با
 تو بغلش پرمیو م رسونمیخودم رو به مامان م

من زودتر  وفتهیب یبه خدا گفتم که اگه قراره اتفاق شهیهم

 ...هیبدون مامان جهنمه واقع یچون زندگ رمیاز مامان بم

 رهیوقربون صدقم م بوسهیصورتم رو م مامان

 هم نبودا یتحفه ا نیخاله جون همچ گهیبسه د-

 دونستمیوگرنه م نجاستیکه احتشام ا فیح شعوریب یسام
 کنم کارتیچ



 خندهیم یحرف سام نیبا ا مامان

 نگو پسرم گل دختر خودمه*

 چرخهیبعدش به سمت احتشام م و

در حقم  یبزرگ یلیواقعا ازت ممنونم پسرم لطف خ*

 یکرد

من بودم اگه  یمقصر اصل یخانم محمد دیحرفو نزن نیا_

اتفاق  نیکردم ا یدور م هیقض نیاون روز آنا خانم رو از ا

 .افتاد ینم

 شرمنده واقعا

 دشمنت شرمنده پسرم*

باشن  دیاحتماال آنا خانم هم با گهیدادگاه دو روز د یبرا_

 ینباشه ول ازیکه حضورشون ن کنمیمن تمام تالشم رو م
 هست یاگه نشد خودم حواسم به همه چ

 ممنون یلیکمت نکنه پسرم خ یزرگخدا از ب*

 کنمیخواهش م_

 خدانگه دار ریبخ شبتون

 به سالمت پسرم*



 خداحافظ داداش-

 د؟یاریم فیآنا خانم چند لحظه تشر_

و با تکون دادن سرش به سمت  ندازمینگاه به مامان م هی
و در سمت  رهیم نیاونم به سمت ماش کنمیاحتشام حرکت م
رو سمتم  میگوش هیو بعد از چند ثان کنهیراننده رو باز م

 رهیگیم

 داد لیبهم تحو سیپل نویا_

اون دستش رو  یول رمشیکه بگ کنمیرو دراز م دستم
که  شمیم رهیباال و بهش خ ارمیعقب سرم رو م کشهیم
 گهیلبشه لبخنده و م یرو نمیبیم

 کن ویبه بعد اسم منو درست س نیاز ا _

و با  شهیم نشیسوار ماش زارهیدستم م یرو تو یگوش و
 شهیبوق از کوچه خارج م هی

.حاال دیخدافهم یوا ستادمیمجسمه اونجا ا هیمثل  همچنان
اسم بود  نمیبهش نگاه کنم آخه ا یبه بعد چه جور نیاز ا

در  گردمیکه برم یمن انتخاب کردم.به سمت مامان و سام

 .متوجه نشدن یزیحال صحبت کردنن و خداروشکر که چ

 



ظهره و  کهیساعت نزد شمیم داریبعد که از خواب ب روز
 فتهیش ادیسکوت فرو رفته مامان به احتمال ز یخونه تو

 خورهیزنگ م میکه گوش سیتا برم سرو شمیاز تخت بلند م
 وفتهیو شماره مامان م

 سالم مامان قشنگم+

 ؟یخوب زمیسالم عز-

 یبله مامان خسته نباش+

 یا شب خانم شکوهفرد یآنا جان من برا زمیعز یمرس-

 روزیشام تا بابت کار د یو پسرش رو دعوت کردم برا
دنبالم تا  یایعصر ب خوامیم میتشکر کرده باش هیازشون 

 .دیخر میبر

مادر من حداقل بزار چند روز  میشونیتو پ زنمیدستم م با
 بگذره بعد

 آنا؟-

 بله مامان؟+

 گهیپس من منتظرتم د-

 چشم+

 زمیخدافظ عز-



 میاون پسره نگاه کنم گوش یتو چشما یمن چه جور حاال
 وفتهیم امکایتخت اما  چشمم به پ یپرت کنم رو خوامیرو م

 امشیهم از محترم جون پ امیپ هیو  یو سام هیچندتا از سا
 که نوشته کنمیرو باز م

بدم من امروز مطبم  لیرفت بهت تحو ادمیرو  فتیسالم ک_

 .ایب یاگه تونست

جلو اون  روزیکه از د وفتمیشراره م ادی فیاسم ک دنید با
و  نیماش چیخدا اصال حواسم نبود سو یپاساژه هست وا

داره  دیمامان عصر خر یاز طرف فهیک یمدارکم تو یکل
 ریلقمه نون پن هی نکهی.بعد از اارمیحتما شراره رو ب دیو با

و  شمیآماده م عیکنه سر یریتا از ضعفم جلوگ خورمیم
پول  مارستانیمامان. جلو ب مارستانیب تا برم رمیگیم نپاس

اولش  کینیسمت کل وفتمیو راه م کنمیاسنپ رو حساب م
 رهیبگ لیرو تحو فمیبه مامان زنگ بزنم تا ک خواستمیم
سرش شلوغ  یمامان امروز جلسه داره و به اندازه کاف یول

 .هست

اومدم اصال  نجایکه ا یبار نیو از آخر شمیم کینیکل وارد
در آسانسور که  شمیندارم سوار آسانسور م یخاطره خوب

که بستس به سمت  خورهیم یچشمم به مطب افغم شهیباز م



که بعد در با  زنمیو زنگ در رو م رمیمطب احتشام م
 شمیو وارد سالن م شهیباز م یکیت یصدا

 خانم دییبفرما-

 شمیاحتشام روبه رو م یکه با منش چرخمیسمت صدا م به
 گمیو م کنمیحرکت م زشیآروم به سمت م

 احتشام کار داشتم یبا آقا+

 د؟ینوبت داشت-

 رینخ+

هفته  یدکتر نوبت ندارن برا یامروز آقا یخوب پس برا-

 ندهیا

 گمیحرفش رو تموم کنه و م زارمینم

 رمیبگ لیازشون تحو دیداشتم با یامانت هی خوامینوبت نم+

 گهیو م کنهیدختره سرتاپام رو نگاه م 

 ؟یامانت-

 هیمشکلبله +

 شهیم یحرفم چهرش عصبان نیزدن ا با



دکتر صحبت کنم  یتا با اقا دینه خانم چند لحظه صبر کن-

 تون؟یلیفام

 بزرگمهر+

 یسمت اتاق کار منم رو رهیو م شهیبلند م زشیپشت م از
دکور  ی. برعکس مطب افغمنمیشیم یصندل نیتر کینزد

 رنگم در حال بیترک نیو من عاشق ا دهیسف یمشک نجایا
و اون دختره  شهیزدن اطرافم که در اتاق کار باز م دید
 گهیو رو به من م زشیسمت م ادیم

که تموم شد  ضیکار مر نیخانم چند لحظه منتظر بمون-

 داخل نیبر

 گمیو م دمیرو تکون م سرم

 باشه+

تا خودم رو باهاش سرگرم کنم  رونیب ارمیرو م میگوش
 ادیخانم م هیو  شهیکه در باز م گذرهیم یربع ساعت بایتقر

 رونیب

 داخل خانم بزرگمهر دیبر دیتونیم-

و به سمت اتاق  شمیو من از جام بلند م  گهیم یمنش نویا
 دییبفرما یکه صدا زنمیچند تا ضربه به در م کنمیحرکت م



 نمشیتا بب گردونمیچشم م شمی. وارد اتاق که مادیاحتشام م
 و در حال شستن دستاشه ستادهیکه گوشه اتاق پشت به من ا

 سالم+

 دهینگاه خندون جواب م هیو با  چرخهیسمتم م به

 امیاالن م نیبش یخوش اومد یلیسالم خ_

 یاز صندل یکی یو رو رمیاونجا م یو صندل زیسمت م به
 نمیشیها م

پوشده و  یلباس ست سورمه ا هی کنمیپشت که نگاش م از
نگاهم  عیو من سر گردهیبه سمتم بر م ادیهم بهش م ییخدا

 دزدمیرو م

 ؟یخوب چه خبرا خوب_

 بله ممنون+

 ؟یپات بهتره؟درد که ندار_

 آره خوبه+

 یکی یو رو ادیم زیاز خشک کردن دستاش به سمت م بعد
 و نگاهش به مچ پامه نهیشیم ایاز صندل

 ؟یپانسمانش رو عوض کرد_



 ): داده یریبابا عجب گ یا

 کنمیشب عوضش م ادیب فتینه مامان از ش+

از جاش  کبارهیو  ندازهینگاه بهم م هیحرفم  نیزدن ا با
 رمیفرو م یصندل یو تو ترسمیکه از حرکتش م شهیبلند م

 یکردیصبح عوضش م دیبا شهینم_

 رهیکارش م لیبه سمت قفسه وسا و

 گمیو م چرخمیرو کم دارم فقط سمتش م یکی نیهم ایخدا

من عجله  دیاریرو برام ب فمیک شهیاحتشام م یآقا دیببخش+

 دارم

 شهینم ریخ_

پانسمانم رو  خوامیهستا آقا اصال من نم ییپرو عجب

 ):مایافتاد یریعوض کنم چه گ

 نجایا ایپاشو ب_

من همچنان در حال بهونه  یول زنهیاشاره م نهیتخت معا به
 آوردنم

 رمیگیمن وقتتون رو نم نیدار ضیشما مر یول+

 دمبگر فیتا خودم دنبال ک شمیجام بلند م از



 کشهیو دستم رو م کنهیبه سمتم حرکت م که

 تو؟ یلجباز نقدریچرا ا_

  برهیمنو به سمت تخت م و

 یبر یتونیکه پانسمانت عوض نشه نم یتا زمان_

بابا  یکه از من لجباز تره ا نیا زنهیبه چشمام زل م و
گرما  نیا یتو زمیمجبورم به حرفش گوش کنم شراره عز

 گمیلب م ریز شهیم تیداره اذ

 فقط به خاطر شراره+

 ؟یک_

و پام رو دراز  نمیشیتخت م یو رو دممیرو نم جوابش
 دست از سرم برداره دیتا شا یبهتره بزنم به پرو باز کنمیم

 بفرما+

 رهیگیجلو خودش رو م یول رهیگیحرکتم خندش م نیا با
کارش  یا قهیبا باز کردن پانسمان چند دق کنهیو شروع م

 گهیباند دور پام م دنیچیو بعد پ کشهیطول م

  و از اون یکن هر صبح عوضش کن یسع_

 و زخمش بهتر شه یروش تا کبود یکه گرفتم بزن یپماد



 گمیو م دمیرو تکون م سرم

  باشه+

اونم بعد از شستن دستهاش سمت  شمیتخت بلند م یرو از
  دارهیرو برم فمیو ک رهیم زشیکشو م

 فتیاز ک نمیا_

 گمیو م رمیگیرو ازش م فیک

 ممنونم یلیخ+

 

سمت اون  رمیگیاسنپ م رونیب امیکه م مارستانیب از
کادو  ادی رسمیبه پاساژ م یشراره وقت شیپاساژ تا برم پ

بعد هم با شراره  رمیبگ لشیتا تحو رمیو م وفتمیم یسام
فراوان بعد  یخونه.خالصه که شب با خستگ میگردیبرم

چون  میتا بخواب میریو بعد از شام م میگردیبرم دیاز خر

 .مهمون داره و قراره پوست از سرم بکنه ردامامان ف

 انیتا شب ب زنهیبعد مامان به خاله مهال هم زنگ م روز
 نجایمفت خور دوباره قراره ا یسام یعنی نیو ا شمونیپ

دوش  رمیو بعدش م کنمیچتر شه.تا شب به مامان کمک م
 انیم نایاول خاله مهال ا پوشمیلباس مناسب م هیو  رمیگیم

و خانم  ادیساعت بعد زنگ در به صدا در م میو حدود ن



 یبا مامان به سمت در ورود رسنیبا احتشام م یشکوه
و بعد احتشام  یاول شکوه شهی.آسانسور که باز ممیریم
و  کنهیم یاحوالپرس یمامان با خانم شکوه رونیب انیم

 رسهیبعد نوبت من م

 ن؟یخوب یسالم خانم شکوه+

کارش تعجب  نیکه با ا کنهیو منو بغل م ادیسمتم م یشکوه
 کنمیم

 زم؟یعز یسالم دخترم خوب*

 یممنونم خانم شکوه +

 منو شهره صدا کن زمیعز یبه من نگو خانم شکوه*

 گمیلبخند کم رنگ م هیو با  دمیرو نشون نم تعجبم

 چشم شهره جون+

 شنیو مامان جلوتر از ما وارد خونه م یشکوه

 زنهیداره برق م شیمشک یکه چشما کنمیاحتشام نگاه م به

 نیخوش اومد یلیسالم خ+

 سالم ممنونم_

 



با خاله مچ شده و دارن صحبت  یحساب یشکوه خانم
و عمو و احتشام هم در مورد سهام  یسام یاز طرف کننیم

آشپز  ی. من و مامان هم توکننیکارخونه عمو بحث م
ال خانم هم در ح هیبام نکهیا بیاتفاق عج هیو  میخونه ا

 ):کمک کردن به ماست

 

وخاله  گذرهیم یو خوش ریبه خ یکه شب مهمون خالصه
 یتولد آخر هفته سام یو احتشام رو برا یمهال خانم شکوه

و مامان هم دوباره از احتشام بابت کمکش  کنهیدعوت م
فردا نوبت دادگاه  یکه برا گهیو اونم م کنهیتشکر م یکل

کرده نتونسته مانع حضور من بشه چون  یهست و هر کار
دادن حضور من الزمه هر چند که دوست  هادتش یکه برا

تموم بشه پس ازش  هیقض نیا ییجا هی دیبا یندارم برم ول
آخر  یتا فردا صبح برم اونجا ول رمیگیآدرس دادگاه رو م

مخالفت کنم  خوامیدنبالم م ادیکه فردا م دهیم امیشب بهم پ
چرا  دونمین به اونجا رو دوست ندارم نمرفت ییتنها یول

 .دهیم تیبهم امن رشحضو یول

 

 یسمت دادگاه افغم میریو با احتشام م شمیآماده م فرداش
چون که   کنمیاصال باهاش صحبت نم نمیبیرو که اونجا م



 ادیازش م یچه الفاظ قشنگ دونهیاگه دهنم باز بشه خدا م
.از کشهیساعت کارمون اونجا طول م میحدودا ن رونیب

و  یاز افغم ستیحالم اصال خوب ن رونیب امیدادگاه که م
به شدت نفرت دارم اون دختر بچه کل امروز  ششوهر

داره و هم به پدر  ازیچرا که هم به مادر ن ختیرو اشک ر
تا اخر عمرش زجر  دیبا ییبه خاطر او دوتا روان یول

 .بکشه

روز جلو ساختمون پر از  که برخالف اون خداروشکر
 یکه صدا کنمیشون حرکت م یکیپس به سمت  هیتاکس

 ادیاحتشام م

 برسونمت ایب ؟یریکجا م_

 گمیو م گرمیسمتش برم به

 برم دیکار دارم با ییجا یممنونم ول یلیخ+

اصرر  گهیو د شهیمتوجه حالم م کنهیچهرم که نگاه م به
 کنهینم

 یهر طور راحت_

از  یکیو سوار  کنمیم یتکون دادن سر ازش خدافظ با
 شیپ یساعت می.ننیبابا و آر شیتا منو ببره پ شمیم ایتاکس

. تلفنم که کنمیباهاشون صحبت م یوکل مونمیم نیبابا و آر



و به  دارمیقبرشون بر م یسرم رو از رو خورهیزنگ م
 افتاده یکه اسم سام کنمینگاه م لیصفحه موبا

 الو+

 ؟یآن یچطور-

 ؟یممنون تو خوب یسالم سام+

 ؟ییخوشگله کجا یمرس-

 قبرستون+

 درست صحبت کن شعوریب-

 یسام نمیبابا و ار شیپ+

 گهیو م کنهیچند لحظه سکوت م یحرفم برا نیزدن ا با

 م؟یبا هم بر یچرا نگفت-

 گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 تنها باشم خواستمیم+

 دیخر میدنبالت تا بر امیخوب همونجا باش م یلیخ-

 ؟یچ یبرا دیخر+

 بپوشم دیبا یچ دونمیتولدمه و نم گهیخانم دو روز د یآن-



 از دوست دخترات برو یکیبا  یمن حوصله ندارم سام+

 دنبالت همونجا باش امیبرو بابا حوصله ندارم م-

 کنهیتلفن رو قطع م و

با تو  امیمن حوصله خودم رو ندارم حاال ب یروان پسره
و بعد از خوندن فاتحه  رسهیم یبعد سام قهیدق ستیب دیخر
 ییاز پاساژا یکیسمت  میکنیحرکت م نیبابا و آر یبرا

 .لباسه دیخر یبرا یکه پاتوق سام

 میشیو وارد پاساژ م کنهیرو پارک م نیماش

 گمیم یخسته ا یبا صدا که

 میبرگرد عیکن سر دیمغازه برو خر هیتو رو خدا  یسام+

 یزنیچقد غر م-

 یکه قبال هم چندبار شهیاونجا م یاز مغازه ها یکی وارد
 رستانشهیو صاحب مغازه دوست دوران دب نجایا میاومد

 کوروش؟ یچطور-

 طرفا نیاز ا یبه به آقا سام*

از  یسام یو بعد از احوالپرس کننیرو بغل م گهیهمد
تا چندتا لباس براش انتخاب کنه خالصه  خوادیدوستش م

و با  کنهیکت شلوار انتخاب م هیگشتن  یکه آقا بعد از کل



و  خرهیم یلباس بلند گلبه هیمن  یهم برا ادیاصرار ز
 دمی.اونجا بهش قول میتولدم حتما بپوش یتو دیکه با گهیم
خاطره  دمیپوش یبار که لباس رنگ نیاز آخر یول پوشمیم

 ):ندارم یخوب

 

رو  یو خداروشکر که از قبل کادو سام رسهیهفته م آخر
اصرار کرد که از طرف  یلیگرفتم هر چند که مامان خ

مجبور  تیبراش بخرم و من در نها یزیچ دیاون هم با
قشنگ نقره هم از طرف مامان بخرم  یلیدستبند خ هیشدم 

 (: البته که کوفتش بشه

سمت باغ به خاطر  میکنیو حرکت م میشیمامان آماده م با
رو  دهیخر یامکه س یپانسمان مچ پام مجبور شدم لباس

بلندم  یلباس مشخص نشه چونکه تنها لباسا ریبپوشم تا ز

 (:و اون لباس قرمزه معروفه نیا

و وارد   کنمیپارک م رونیرو ب نیماش میرسیباغ که م به
گفت شلوغه و مشخصه که خاله  شهیم بایتقر میشیباغ م

سمت  میرو از قلم ننداخته.با مامان حرکت مکن یمهال کس
که دور تا دورش  نمیبیرو از دور م یسام نایخاله ا زیم

در حال مسخره  شهیرو چند نفر گرفتن و اونم مثل هم
 یو کادوهامون رو رو میکنیم یخاله احوالپرس با:( هیباز



دارم که  یکادوش چنان برنامه ا یامشب برا میزاریم زیم
منتظر خشم زهره  دیو با دونهینگو:(  هر چند که مامان نم

 .بانو هم باشم

و  نهیبیزودتر از همه منو م یسام رمیسمت جمع که م به
 سمتم ادیم یبا خوشحال

 شعوریب یچه خوشگل شد-

 گمیو م مخندم

 کردنت فیاز تعر یمرس+

سمت دوستاش چند  کشهیو دستم رو م زنهیلبخند م بهم
 یرو هم بهم معرف گهیو چند نفر د شناسمینفرشون رو م

خانم  نمیبیم ردمگیمامان  که برم زی. به سمت مکنهیم
 هم کنارشونه یشکوه

 ن؟یسالم شهره جون خوب+

 کنهیو بغلم م شهیمن از جاش بلند م دنید با

 یسالم دختر قشنگم ممنونم چقدر ناز شد*

 یمرس+

پس حتما  نمشیبینم یول گردمیچشمام دنبال احتشام م با
 مینیزنگ به آرش بزنم وبب هیتا  خوادیازم م ی. سامومدهین



مراسم اون بوده.  یجیکردن د دایچون مسئول پ ادیم یک
باغ  یسمت در ورود رمیم ادهیچون اطرافم سرو صدا ز

بلند گو  یرو رو میگوش تیجمع ادیز یو به خاطر صدا
 دهیکه بعد از چند تا بوق ارش جواب م زارمیم

 ؟یجونم آنشرل-

جواب آرش رو بدم که محکم  خوامیدر حال راه رفتنم وم 
به  نیزم وفتهیاز دستم م یو گوش کنمینفر برخورد م هیبه 

 یکه دسته گل نمیبیاحتشام رو م چرخمیسمت اون فرد که م
 شهیآرش بلند م یدستشه و زل زده به تلفنم صدا

 ؟یالوعشقم؟ قهر-

و خود آرش  شهیبلند م یحرف آرش خنده الهه و عل نیا با
احتشام گرد شده و  یچشما یخنده ول ریز زنهیهم م

 .رتش سرخهصو

و تماس  دارمیبر م نیرو از زم میو گوش شمیخم م عیسر
بلند از  یو با قدم ها کنمیبلندگو خارج م یآرش رو از رو
 رمیگیاحتشام فاصله م

 ن؟یهست یعشقمو زهر مار کدوم گور+

و تلفن  میرسیم گهید قهیتا ده دق ایادب نبود یب نقدیواااا ا-

 کنهیرو قطع م



 ):نایبگذرونه از دست ا ریامشب و به خ خدا

 رمیو بعد م کنمیخودم رو همونجا معطل م یا قهیچند دق 
هم کنارشون  یاحتشام و سام نمیبیکه م نایسمت مامان ا

 یشده پس امشب راه دهیچ یخانوادگ زاینشستن چون م

 .ستیفرار ن یبرا

 گهیو م نهیبینفر منو م نیاول یسام رمیسمتشون که م به

 ؟یشد آن یچ-

و  رمیگیکه هنوز متوجه من نشده م یرو از احتشام نگاهم
 گمیم یبه سام

 ادیم گهید قهیگفت تا ده دق+

 رو آماده کنم لشونیپس من برم وسا یاوک-

احوال  یچش غره مامان برا یبرم ول یدارم با سام دوست
باشه پس به سمتش  یجالب زیبا احتشام فکر نکنم چ یپرس
 گمیکه اونم در حال نگاه کردن به منه و م گردمیبرم

 ن؟یسالم خوب+

 سالم ممنون_

 یپسره ب شیتو گوش کنهیو سرش رو م گهیرو م نیهم

 .کنم عتیجلو مامانت ضا نجایخوبه هم تیترب



در حال صحبته و خاله هم رفته تا  یبا خانم شکوه مامان
خوب با احتشام ارتباط  یلیخ یعل یبه مهمونا سر بزنه ول

رار کرده و از همون لحظه اول در حال صحبت کردنن برق
 یلیباهاش خ یهم صحبت یول نهییپا یهر چند که سن عل

و الهه  یرو متوجه شده عل نیاحتشام ا کنمیخوبه و فکر م
دوستشون  یلیو خ موننیم کترمیبرادر کوچ خواهرمثل 

 .دارم

هست  یادیزمان ز کیک دنیگشنمه و هنوز تا بر یلیخ
پوستش  خوامیو م دارمیبرم زیم یدونه موز از رو هیپس 

و  رهیگیو اونو م ادیاز پشت سرم م یکه دست رمیرو بگ
 گهیم

 یمنه آنشرل یبرا نیا-

 کنهیم یاحوالپرس یپرو آرش با مامان و خانم شکوه پسره
 شهیسمت احتشام و با اون چهره هم گردهیو بر م

 سمتش کنهیمهربونش دست دراز م

 رو دارم؟ یبا چه کس ییافتخار آشناسالم خوشبختم -

به آرش  بینگاه عج هیو با  شهیاز جاش بلند م احتشام
 دهیدست م

 احتشام هستم نیام_



 احتشام یخوشبختم اقا یلیبله خ-

 هستم یفخر آرش

 خوشبختم_

و  ارنیرو م کیکه ک گذرهیهم م گهیساعت د مین حدودا
و  وسط ادیو چاقو به دست م یکاله بوق هیهم با  یسام

و  شهیخنده جمع بلند م یصدا دنیبه رقص کنهیشروع م
که ما همه  کهیک دنینوبت بر یبعد از رقص جذاب سام

 ): از احتشام ریالبته به غ میخونیبراش آهنگ م

بچه ها چشاش برق  نیع یو سام رسهیبه کادوها م نوبت
  و منتظره تا همه کادوهاش رو بدن زنهیم

 ؟یدیبراش خر یچ-

سرش  خوامیکه م ییبال یادآوریو من با  گهیآرش م نویا
چند لحظه به سمتم  یبرا هیکه نگاه بق ترکمیاز خنده م ارمیب

نگاه احتشام همچنان ادامه داره و لبخندم  یول گردهیبرم
 شهیجمع م

 شد؟ یچ-

 ینیبیخودت م یچیه+

 



 یکه سام دوارمیو ام زارمیم زیقسمت م نیرو آخر کادوم

 (:کادو بازش کنه نیهم به عنوان آخر

 رهیم کنهیاز همه بابت کادوهاش تشکر م نکهیاز ا بعد
 نیا گمیبه باز کردن من م کنهیسمت کادوها و شروع م

 (:رشد نکرده یهنوز از نظر عقل

ما  زیبا م یوچون فاصله سام کنیمشغول خوردن ک همه
نشستم که اگه به سمتم  یطور یصندل نیآخر یکمه منم رو

 رسهیکادو که م نیداشته باشم.به اخر یحمله کرد راه فرار
 زنهیدهنم م یقلبم داره تو یو از طرف کنمیخودم رو آماده م

هر  کنهیهم ازم تشکر م یو کل خونهیجعبه رو م یاسم رو
 نیو واقعا از ا دمیکه من با استرس جوابش رو م ندچ

شده چون  رید یلیخ هگید یول مونمیکه کردم پش یغلط
 یصدا کنهیدر جعبه رو باز م نکهیبه محض ا یسام

 رهیگیسبز رنگ دور و برش رو م ظیدود غل هیانفجار با 
هم  ییخنده خدا ریز زننیکه همه م کشهیم غیج یو طور

 (: سبز شده گوجه نیداره ع دنید افشیق

 گهیو د وفتهینگاهش به من م کنهیرو که پاک م چشماش
بشه از  رید نکهیپس قبل از ا وفتمیواقعا به غلط کردن م

 دنیبه دو کنمیو شروع م پرمیم یصندل یرو

 آنااا کشمتیم-



آنا مواظب  گهیداد مامان که داره م یدادش با صدا یصدا
طنز  لمیانگار دارن ف هیهر چند که بق شهیم یکیپات باش 

بلندشو از  یقدما یصدا دننیو همچنان در حال خند ننیبیم

 ):و به نظرم امشب کارم تمومه شنومیپشت سرم م

و   شمیم کیو من به در باغ نزد میدور شد تیجمع دید از
و با  کنهیم ریگ یکه پام به سنگ رونیاز در برم ب خوامیم

که  چهیپیمچ پام م یتو یادیو درد ز نیزم خورمیکله م
  ادیاز کنارم م یخوشحال سام یصدا

 ییآره چنان بال یکنیحاال منو مسخره م دیدختره چش سف-

 کنن هیآسمون به حالت گر یکه مرغا ارمیبه سرت ب

 یتو غلط کرد+

 رونیب کشمیزبونتو از حلقت م-

 ریز ندازهیباره دست م کیکه  خندمیحرفش م نیزدن ا با
 هوا رهیرو کولش که دادم م ندازهیزانوم و منو م

 ونهین دآخ پام ولم ک ؟یکنیم کاریچ یخدا سام ای+

 کشهیم ریپام به شدت ت مچ

 یاز دستم فرار کن یتونینم گهید یسر نیدروغ نگو ا-



احتمال مرگمون  یو حت هیواقعا خرک یمنو سام یایشوخ

 ):کنم به لگد پروندن یهم وجود داره پس شروع م

 کنهیدرد م یلیپام خ یولم کن سام+

آب  یانداختمت تو یحاال وقت یبه درک آبرو برام نذاشت-

 یفهمیم

 شعوریب یتو غلط کرد+

و به سمت استخر باغ حرکت  کنهیبه حرفام توجه نم اصال
و از دور آرش  شنومیچند نفر رو م دنیدو یکه صدا کنهیم

و دارن به ما  دننیکه در حال خند نمیبیو الهه رو م یو عل
کمک دارن  انیب نکهیا یرو باش به جا نایا شنیم کینزد

 ):ایخدا خندنیم

هستم  یکول سام یهمچنان منو رو رسهیاستخر که م به
که الهه  شنیم کمونیبچه ها هم نزد نیزم زارهیو منو نم

 گهیم ینگران یبا صدا

 گناه داره نیآنا جون رو بزار زم یاقا سام*

 گهیپا داره و م هیمرغش  یسام یول

 نسوزه دیچش سف نیا یدلت برا-

 میلحظه رو ثبت کن نیا دیرو آماده کن با تیگوش یعل



خنده که با دستم  ریز زنهیحرفش آرش هم م نیزدن ا با
 گمیتو سرش و م زنمیمحکم م

  یمنو سام نیبزار زم یخاک تو سرت مگه دزد گرفت+

 پام درد گرفته یروان

 زنهیو داد م وفتهیحرفم چشم آرش به پام م نیزدن ا با

 نیلباسش پر خونه بزارش زم گهیراست م یخدا سام ای-

هم به حرف  یو سام شنیم کمیآرش و بچه ها نزد نمیبب
وچون پام به شدت  نیزم زارهیو منو م دهیارش گوش م
 کنمیبه لباسم که نگاه م نمیشیم نیزم یرو عیدرد گرفته سر

 .شده یکامال خون نشییپا

با  کنمیم یمن دارم نقش باز کنهیکه هنوز فکر م یسام
 گهیو م دهیدستش مچ پام رو فشار م

 نیرنگه بب نایآرش ا گهیدروغ م-

 غیج هیتحمل کنم و  تونمینم گهید ارهیکه به پام م یفشار با
همن  یتو شهیچشاش چهارتا م یکه خود سام کشمیبلند م

  کشهیرو به شدت عقب م یسام یلحظه دست

 احمق ؟یکنیم یکاریچ یدار_



منم از جا بپرم چه برسه به  شهیداد احتشام باعث م یصدا
 ستادنیگوشه ا هی یچ نیبچه ها که ع

 گهیو م کنهیرو به آرش م احتشام

 یکن دایپ زیبرام چندتا پارچه تم یتونیم_

و  شهیبا تکون دادن سرش به سرعت از جاش بلند م آرش
 رنیو الهه م یبا عل

 گهیم ینگران و گرفته ا یبا صدا یسام

 شده؟ یخدا آنا پات چ ای-

که به نظرم  ندازهیبهش م یحرفش احتشام چنان نگاه نیا با
 وفتهیکتلت شدن اون روزش م ادی

 دونستمیمن نم یآن دیببخش-

دلم براش  گهیحرف رو م نیبغض دار ا یبا صدا یوقت
 گمیو م سوزهیم

 یاشکال نداره سام+

 غره یبلند م یتنده و با صدا یلیاحتشام خ شیآت یول

رو اشکال نداره تازه زخم پات داشت خوب  یچ یچ_

زخم پات اگه  یدونیشماها نم دیکنیم یچه غلط شدیم
 وفته؟یم یعفونت کنه چه اتفاق



هست واونم با  یدر طول حرف زدنش نگاهش سمت سام 
 گهیو م شهیگرفته از جاش بلند م یصورت

 کنم دایپ نیپارچه و بتاد رمیم-

 یهره ناراحت و اشکچ دنیو با د میدست احتشام عصبان از
 دونستینم یزیاون درباره پام چ رهیگیبغضم م یسام

 ؟یزنیسرش داد م یبه چه حق+

 کنهیکه احتشام با اخم نگام م گمیم یبلند یبا صدا نویا

 نیبب نیدیکارا رو انجام م نیکه ا نیمگه شماها بچهه ا_

 یسر پات آورد ییچه بال

 دونستینم یزیچ یسام+

صورتم  کیکه دستش رو نزد چکهیاز چشمم م یاشک قطه
 گهیو م کنهیو اشکم رو پاک م ارهیم

 خوامیخوب معذرت م یلیخ_

 کنمیچشمام رو پاک م عیناز نازو شدم سر نقدیا یاز ک من
 گهیو م رسهیکه آرش بهمون م

 خوبن نیکردم بب دایرو پ نایداداش من هم-

و اونا رو  چرخهیآرش به سمتش م یصدا دنیبا شن احتشام
 رهیگیاز دستش م



 خوبن نایآره فعال هم_

 کجاست؟ یسام+

 بخره نیرفت بتاد-

 ؟ییییییچ+

 پرنیدادم آرش و احتشام از جا م یصدا با

 آنا؟ یزنیچرا داد م-

  خوادیتورو خدا زنگ بزن بگو نم+

 خدااا توروو

 خوب بابا یلیخ-

 رهیگیو از ما فاصله م رونیب ارهیرو م شیگوش آرش

 باال ریبگ پات رو_

ادامه   دهیو اونم کارش رو انجام م دمیحرفش گوش م به
هر چند که من آخر مراسم کادو  رهیم شیپ یمراسم به خوب

که افتاده معذرت  یو اونم بابت اتفاق دمیرو بهش م یسام

 .کنهیم یخواه

 

 



چک مچ  یهفته گذشته و قراره امروز برا کیبه  کینزد
 میشب با احتشام رفتکه  یپام برم به همون درمانگاه

خوب شد.به  رید یلیزخمش به خاطر اتفاق اون شب خ
مامان  یول مارستانشونیبرم ب خواستمیاصرار مامان م

پس  ستیاومده و خودش ن شیجلسه براش پ هیگفت که 
شباهت اون پسره  یاونجا از طرف مکه بر دیمنم به ذهنم رس

پس بعد  نمشیتا دوباره بب کنهیمنو مشتاق م یلیخ نیبه آر
سمت درمانگاه خدا کنه امروز  کنمیاز اماده شدن حرکت م

 شمیوارد ساختمون م رسمیباشه.به درمانگاه که م فتشیش
 نیکه آر شمیخوشحال م فتیو بعد از خوندن نام دکتر ش

شلوغ  یلی.خرمیرم تا نوبت بگیم رشیوبه سمت پذ فتهیش
 مریبه سمت اتاق م شهینوبتم م قهیو بعد از ده دق ستین

 ادیم نیآر دییبفرما یکه صدا زنمیوچند ضربه به در م
نشسته و سرش  زیپشت م نمشیبیم شمیوارد اتاق که م

 سهینویم یزیو داره چ نهییپا

 داخل دییبفرما-

 سالم+

من  دنیسمتم و با د گردونهیصدام سرش رو برم دنیشن با
 شهیو از جا بلند م خندهیلباش م

 دییسالم آنا خانوم بفرما-



 یمرس+

 ندازمیبه سمتش نگاه م نمیشیکه م یصندل یرو

 خداروشکر؟ نیطرفا خوب نیاز ا-

 پام نهیمعا یممنون اومدم برا یلیخ+

 زنهیاشاره م نهیو به تخت معا دهیرو تکون م سرش

 امیاون سمت تا ب نیبر-

 ادیدستکش م دنیهم بعد پوش نیو آر نمیشیتخت م یرو
 ندازهیسمتم و مچ پام رو نگاه م

پانسمانش  ستین ازین گهیبهتر شده د یلیخداروشکر که خ-

 ازش استفاده کن سمینویم گهیپماد د هیفقط  یکن

  باشه+

نکرده مشکل  ییخوب شد خدا رید یلیزخمت خ یول-

 ؟یکه ندار یخاص

 گمیو م دمیرو به نشونه نه تکون م سرم

 برام افتاد که دوباره زخمش باز شد یاتفاق هینه +

 گهیو م خندهیم

 یطونیش یلیپس خ-



 (:نهیآر هیشب دنشیخند

در  کبارهیدارم که به  یصورتش برم یاز رو نگاهمو
 یزن غیج یو بعد صدا شهیم دهیکوب واریاتاق محکم به د

 ادیم

منو  یباهاته تو زندگ یکی دونستمیمن م تهیدختره عفر*

 یخراب کرد

من از دکتر شانس  یعنیافتاده  یخدا دوباره چه اتفاق ای
که  نمیبیرو م یدختر چرخمیبه سمت صدا که م اوردمین

 ):دمشیکجا د ادینم ادمی یآشناست ول یلیبرام خ

 شهیبلند م نیآر یعصبان یصدا

 سارا؟ یکنیم کاریچ نجایچه خبره؟ تو ا-

بهم  یزود نیبه ا کردمیفکر نم نیآر یشعوریب یلیخ*

 یکن انتیخ

 یکه من از رو ادیحرفش به سمت من م نیبا زدن ا و
 نییپا امیتخت م

 کشتمیهمون روز م دیرو با ییتو دختره هر جا*

که اون رو  ادیم ادمی نمیبیم کیکه چهرش رو از نزد یوقت
 دمیکافه د یبا احتشام تو



 حرف دهنت رو بفهم سارا-

سمت در اتاق که  کشهیو اونو م رهیگیدستش رو م نیآر 
داخل اول  ادیو احتشام م شهیو در باز م زنهیم غیدختره ج

من  دنیو بعد با د وفتهیو اون دختره م نینگاهش به آر
 کنهیتعجب م

 کنهیم انتیمن بهت گفتم داره بهم خ ینیبیم نیام ینیبیم*

 ...ییدختره هر جا نینه ا یگفتیتو م یول

 زنهیحرفش تموم نشده که احتشام بلند داد م هنوز

 دهنت رو ببند سارا_

 زنهیو بهم زل م ادیبلند سمت من م یبا قدما و

 ؟یکنیم کاریجا چ نیتو ا_

اون دختره هم  یلحنش رو دوست ندارم و حرفا اصال
بدم از  یبخوام جواب نکهیکرده پس بدون ا میعصبان یلیخ

 گهیو م رهیگیکه مچ دستم رو م شمیکنارش رد م

 با توام انا_

نداشته باش داداش اومده بود مچ پاش  یبا آنا خانم کار-

درمورد من و  یرو بدون ییزایچ هی دیکنم تو با نهیرو معا
 سارا



 شهیتر م یحرفش دختره وحش نیزدن ا با

 بدونه؟ دیرو با یخودت چ یبرا یگیم یچ*

 یکردیم انتیبه من خ یکامال مشخصه تو داشت یچ همه
 نیآر

 کنهیو با دست اشاره م کنهیبعد به سمت من نگاه م و

پدر و مادرش  ستیکه معلوم ن ییدختره هرجا نیاونم با ا-

 نیک

تحمل کنم وبا  تونمیواقعا نم گهید زنهیحرف رو که م نیا
محکم  یلیس هیو  رسونمیبلند خودم رو بهش م یقدم ها

  تو صورتش کوبمیم

 یییصفات خودتو به من نسبت نده عوض+

 یشوکه شده و دستش رو رو نمیبیم چرخهیکه م صورتش
دستش  نیسمتم حمله کنه که آر خوادیگونش گذاشته و م

.تمام تنم گر گرفته و رونیب رنیو از اتاق م کشهیرو م
رو بشکونم دختره  ادیدستم م ریگ یدوست دارم هر چ

 ی. صدایکن نیبه پدر من توه یتونیم یچه طور یعوض
حقش بود  کنهیم دمیکه داره تهد ادیم رونیدادش داره از ب

 .تو دهنش زدمیم گهید یلیس هی

 یوفتیاالن پس م یرو صندل نیبش_



 قهیچند دق رونیب رهیو اونم از اتاق م نمیشیم یصندل یرو
 گردهیآب برم وانیل هیبعد با 

 یکم آب بخور تا آروم ش هی_

 نیکه آر نوشمیآب م یو کم رمیگیرو از دستش م وانیل
 نهیشیو م ادیبه سمت من م بندهیو در و م شهیوارد اتاق م

  یصندل یرو

 آنا خانم خوامیمعذرت ممن واقعا -

 گمیو م کشمیم یقیعم نفس

 یریبه گروگان گ گهید یکی نیاشکال نداره فقط خداکنه ا+

 ختم نشه

 یچ رهیگیم عیاحتشام سر یول شهیمتوجه حرفم نم نیآر
 رو لباش ادیو خنده م گمیم

 ):شعوریپسره ب یبخند کوفت

کرده منم  انتیبا پسر خالش بهم خ شیحدودا دو سال پ-

حاال  یداشتم و تونستم طالقش بدم ول لمیازش عکس و ف
برگشته با هزارتا ادعا که همه اونا دروغ بوده و توهم 

کردم. احتشام  انتیمن بودم که بهش خ نیبرش داشته که ا
 گهیم یریمتح یبا صدا



 ؟یچرا بهم نگفت_

داداش خودم مسئله رو حلش کردم اونم  گفتمیم یچ یبرا-

 شیش رفت خارج از کشور حاال اومده و دست پبا پسرخال
 رو گفته

 باشه یادم نیسارا همچ کردمیفکر نم_

 

 نیزن آر یاز چه قراره اون دختره روان هیقض دمیفهم حاال
خدا چه  یطالقش داده وا نیکرده آر انتیبوده و چون خ

 پرو باشه تونهیآدم م هیقدر 

 گمیم نیو رو به آر شمیجام بلند م از

 دارخدا نگه +

 گهیم یو با چهره ناراحت شهیاز جاش بلند م اونم

 شرمنده ام-

 دشمنتون شرمنده+

 گمیم یآروم یوبا صدا گردمیسمت احتشام برم به

 خداحافظ+

 ؟یدار نیماش_



 آره+

 پس منو برسون مطب_

 کنهیم یخداحافظ نیو از آر شهیجاش بلند م از

 نیو سوار ماش رونیب مییایدرمانگاه به همراه احتشام م از
 یراه حرف یتو مارستانیسمت ب کنمیو حرکت م میشیم
 رسمیکه م مارستانیب ی.به جلوکنمیو منم سکوت م زنهینم
منتظر  یهر چ یشه ول ادهیتا پ کنمیگوشه پارک م هی
 رهیبهم خ کنمیبه سمتش که نگاه م رونیب رهینم مونمیم

 .شده

 افتاده؟ یاتفاق+

 سمانت؟پان یمن برا شیپ یومدیچرا ن_

خوب  یول یدوست دارم بهش بگم مگه فضول یلیخ

 (:شهینم

و کارتون پانسمان  دیچون فکر کنم شما دندونپزشک باش+

 گسید یجا هیکردن 

که در حال  زنمیو به چشماش زل م خورمیرو م خندم
 کنهیبچه پروو زمزمه م هیشب یزیلب چ ریو ز دنهیخند

 خداحافظ مراقب خودت باش_



 خدانگه دار+

حرکت  زمیو منم با شراره عز رونیب رهیم نیماش از

 .سمت خونه میکنیم

 

 

 یینها جینتا گهیهفته د کیو  رسهیفرا م وریشهر مهین
 هی. امروز بعد از مدتها قراره با ساکننیکنکور رو اعالم م

که  دهیم شنهادیپ هی.سا میخوش بگذرون یو کل رونیبرم ب
به  یشهرباز میکافه بچه ها و بعد از اونجا بر میاول بر

 (:داره یبچه هنوز کودک درون فعال نیخدا که ا

داخل و بعد از  میریم گهیبا همد میرسیبه کافه که م 
. به میدیرو م مونیشگیهم یبا بچه ها سفارشا یاحوالپرس

و الهه رو هم با  یتا عل رمیگیمن از آرش اجازه م شنهادیپ
واقعا فکر  ادیخودشم م گهیکه اونم م میخودمون ببر

هر چند که  ادیخوشش ب ییمکانا نیآرش از همچ کردمینم
 یبه سام زنهیو زنگ م کنهیما رو رسما بدبخت م هرا یتو

 یشهرباز یاونم تو ی. واقعا کنترل کردن سامادیتا اونم ب

 ): از دست همه خارجه



 رونیب پرنیم نیهمه از ماش میرسیکه م یشهر باز یجلو
 شمیشراره با بچه ها هم قدم مو منم بعد از پارک کردن 

 ادیم یسام یکه صدا

 بدون من؟ نیریکجا م-

دختر هم همراهشه و به سمت ما  گردمیسمتش که برم به
 کننیقدم تند م

 تنها تنها آره آنا خانم-

 زهیدوست نداشتم آرامشم بهم بر+

 کشهیو لپم رو م ادیسمتم م به

 یتو غلط کرد-

 کنهیهوا و آرش ما رو از هم جدا م رهیم غمیج

اون دختره که به  یو معرف یکه بعد از احوالپرس خالصه
وارد شهر  گهیهست با همد یعنوان دوست دختر سام

جلوتر از همه به راه  یو سام ادهیز تی.جمعمیشیم یباز
 زنهیافتاده و داد م

 میامشب بترکون خوامیم-

به  کننیو الهه شروع م یحرفش خودش و عل نیزدن ا با
الاقل مراعات اون بنده خدا رو بکن  یزدن پسره روان غیج



و  کنهیگرد شده داره نگاش م یکه همراهته دختره با چشا
هم از من و آرش  هیمشخصه که تازه با هم دوست شدن.سا

که  یمقصد نیاول وندهیپیو به جمع اونا م رهیگیفاصله م
و بعد  رمیگیم طیبل یهمگ هیترن هوا کنهیم انتخاب یسام
 فیرد نیآخر یسام میشیسوار م شهینوبتمون م نکهیاز ا

 یزیکرم ر هی خوادیکه م دهینشون م نیرو انتخاب کرده و ا

 .داشته باشه یاساس

 گذرهیکه م یبه حرکت و هر چ کنهیآروم شروع م ترن
 غیهنوز شروع نشده ج هیالهه و سا شهیم شتریسرعتش ب

 جانی.به قسمت هکننیمسخرشون م یو سام یو عل کشنیم
سرتاپامون  کهویو  شهیهمه بلند م غیج میرسیکه م زیآم
آب  یبطر هیادئیم یخنده سام یو بعدش صدا شهیم سیخ

ترن آب به شدت  ادیسرعت ز طردستش گرفته و به خا

 ):شده دهیسر و صورتمون پاش یرو

هست  یو درحال فحش دادن به سام شهیبلند م هیسا غیج
 میرسیم نکهیبه محض ا نییپا میایو همه م ستهیا یکه ترن م

و از  دارمیداشتم رو بر م فمیک یکه تو یآب یبطر نییپا
 یرو هیو در عرض چند ثان شمیم کینزد یپشت به سام

با خنده بچه ها  یداد سام یکه صدا کنمیم یسرش خال
 شهیم یکی



 دیدختره چش سف-

 گمیو م ارمیزبون درم بهش

 یغلطا نکن نیاز ا یتو باشتا +

و از  رهیگیو دست دوست دخترش رو م کنهیاخم م بهم
 ریز میزنیم ییو دوتا کنمیبه آرش نگاه م شهیاونجا دور م

 گهیخنده و اون م

 شهیآدم نم نیا-

و بعد از  میکنیهم امتحان م گهید لهیکه چند تا وس خالصه
 ییرستوران خدا هیسمت  میکنیحرکت م یانرژ هیتخل یکل

 یکه سام یکه به شدت گشنم شده جلو رستوران یکیمن 
به قول  میشیم ادهیپ یو همگ کنمیانتخاب کرده پارک م

 (:رونیب میایب میبود ختهیحاال خوبه ما دوتا برنامه ر هیسا

بزرگ رو  یزایاز م یکی  میشیرستوران که م وارد
و همه منتظر  نمیشیومن کنار ارش م میکنیانتخاب م

زنگ  لمیموبا ی.همون لحظه گوشمیتا سفارش بد میمونیم
بلند  زیاز پشت م وفتهیصفحه م یو اسم مامان رو خورهیم
 دمیو جواب مامان رو م شمیم

 جانم مامان؟+



 ؟یخوب زمیسالم عز-

 یمامان خسته نباش یمرس+

 ؟ییممنون قشنگم کجا-

 رستوران میبا بچه ها اومد+

 ؟یکدوم رستوران ؟یجد-

 کنهیچند لحظه مکث م گمیه به مامان مرستوران رو ک اسم
 رسونهیخودش رو به ما م گهیساعته د میتا ن گهیو بعدش م

امشب قرار بوده با خانم  گهیبرم دنبالش که م خوامیم
 یول رونیب میدنبال من تا شام بر انیو احتشام ب یشکوه

حاال که من رستورانم اونا هم خودشون رو به ما 
و به بچه ها  رمیم زیو به سمت م کنمیم تعجب. رسوننیم

ساعت بعد مامان و خانم  می.نمیکه مهمون دار دمیاطالع م
احتشام ذوق  دنیبا د یو عل رسنیو احتشام م یشکوه

 .سمتشون رهیو م شهیو از جاش بلند م کنهیم

همه  یو بعد از احوالپرس شنیم کیبهمون نزد نایا مامان
 منه یروبه رو قایو احتشام دق ننیشیم

و  میدیباالخره غذاهامون رو سفارش م ادیکه م گارسون

 ):مردمیم یکه داشتم از گشنگ یکیمن 



 رهیخ یکه اومده به دوست دختر سام یاز لحظه ا مامان
به مامان  شهیشده و اون بنده خدا هم داره از خجالت آب م

و  رهیچش غره بهم م هیکه تمومش کنه اونم  کنمیاشاره م
وجود دارم خالصه که سفارشامون  انگار نه انگار که من

به غذا خوردن که بعد از  میکنیو شروع م شهیحاضر م
 یعذر خواه هیو با  خورهیتلفن آرش زنگ م ظهچند لح

 یول گذرهیم یا قهی.چند دقرونیب رهیو م شهیاز همه بلند م
و اشاره  ندازهینگاه به من م هی یآرش هنوز برنگشته سام

تکون  دونمینم یمنم سرم رو به معنا ادیکه چرا نم کنهیم
دنبالش  رمیم یعذر خواه هیو با  شمیو از جام بلند م دمیم

 شهیاحتشام رو در لحظه آخر نم رهیکه نگاه خ چندهر 
متوجه شدم که با آرش  یفاکتور گرفت و ازشب تولد سام

باهاش راحت  دیداره و اون طور که با یرفتار سرد

 ):ستین

 ستادهیآرش پشت به من ا رمیاز رستوران که م رونیب به
 یکه صدا شمیم کیودر حال صحبت کردنه بهش نزد

 شهیدادش بلند م

همه پول بهت ندادم که  نیمن ا کهیمرت یتو غلط کرد-

 مرده یبگ یآخرش برگرد



 کشمیهمه اون پولو از حلقومت م ای یکنیم داشیبرام پ ای
  رونیب

که نگاهش به من  گردهیو بر م کنهیرو قطع م یگوش
 گهیو م خورهیم

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

به خاطر  دونمیبار لحنش با من عوض شده و م نیاول یبرا
 ادشهیز تیعصبان

 نگرانت شدم یاومد رید+

 زنهینقطه زل م هیو به  گهینم یزیچ

 افتاده آرش؟ یاتفاق+

و من  شهیکه اصال متوجه حرفم نم رهیدرگ نقدریا فکرش
 گمیدوباره م

 با توام آرش؟+

 گهیم یناراحت افهیو با ق چرخهیبه سمتم م یول نباریا

 مربوط به اون دخترس-

 پرسمیو م رونیبب دمیرو کالفه م نفسم

 کنن؟ داشیکه برات پ یپول داد+



 آره-

 یزنیبه خودت ضرر م شتریب یدار یچ یبرا+

 گهیو م شهیصورتش م یرو یدست

  آنا ستیمسئله فقط پولش ن-

 ه؟یپس چ+

از کنارم رد شه که دستش رو  خوادیو م دهیرو نم جوابم
 گمیم یو با نگران رمیگیم

 افتاده؟ یبا توام آرش اتفاق+

 فقط پول نبوده که برداشته-

 شهیاز تعجب گرد م چشمام

 ؟یچ یعنی+

 گهیم تیعصبان با

 سند باغ رو هم برداشته-

 ؟ییییجد +

هم متوجه شدم آدم عمو بوده و به خاطر اون سند  دایجد -

 رانیاومده بوده ا

 وکالت داده؟ ایعموت به آر یمگه نگفت+



 گهیو م بندهیرو م چشمام

  بوده یجعل-

 ؟یچرا به من نگفت م؟یکن کاریحاال چ+

 ستیساخته ن یرو بگم آنا از دست تو کار یچ-

 شماها ؟ نییکجا_

و به سمت  رونیب میایاحتشام هر دو از فکر م یصدا با
 میکنیدر رستوران حرکت م

.آرش کنهینگاه موشکافانه داره نگاهمون م هیبا  احتشام
و بدون توجه به ما زودتر وارد  ستیاصال حواسش ن

برم داخل که احتشام دستش  خوامیمنم م شهیرستوران م
 گهیجلوم و م ارهیرو م

 افتاده؟ یاتفاق_

 گمیو م دمیو تکون م سرم

 نه+

 هست بگو کمکت کنم یاگه مشکل ؟یمطمئن-

 نه ممنون+



 رمیو م نییپا ارهیو اونم دستش رو م کنمیدستش نگاه م به
.خالصه که بعد از خوردن شام که من  زمونیسمت م

سمت  گردنیبرم یو همگ رونیب میایم دمیازش نفهم یزیچ
و من و مامان هم با  رنیم یخونه آرش و بچه ها با سام

 .خونه میگردیشراره برم

عموشون به خاطر  نکهیا وفتمیآرش م ادیموقع خواب  شب
اومد و بابت سهمش  رانیبه ا شیسند اون باغ چند سال پ

آدم  نکهیا یبه داداش آرش وکالت داد ول ییجورا هی
قابل درکه آخه چرا؟  ریسند واقعا غ دنیدزد یفرستاده برا

و  کردیم فیآرش از عموش تعر دونمیکه م ییتا اونجا
 یو بعد از فوت پدر آرش حساب هیخوب یلیخ مرد گفتیم

 تونهیبهشون کمک کرده. واقعا که آدم به چشماش هم نم

 .اعتماد کنه

 

 ستممیس یو من از صبح پا جهیروز اعالم نتا امروز
خوبه که حداقل  یلیخ نینداره و ا فتیامروز مامان هم ش

 یرو جیکه اعالم نتا گذرهیم یساعت مینفر کنارم هست.ن هی
زده  خیدستام  ادیباال و من از شدت استرس ز ادیم تیسا

که شماره رو بزنه و اول اون صفحه  گمیپس به مامان م



 کیخوشحال مامان با تبر یبعد صدا هیکنه چند ثان هرو نگا
 ادیگفتنش م

 نجایهم یقبول شد یپرستار زمیعز گمیم کیتبر-

 کنمیحرف مامان چشمام رو به سرعت باز م نیزدن ا با
 یاسمم نوشته رشته پرستار نییپا کنمیو به صفحه نگاه م

 .که واقعا دوستش دارم یزیچ

سرم  یاونم رو کنمیو بغلش م گردمیسمت مامان برم به
 بوسهیرو م

 زمیعز یموفق باش-

 مامان یمرس+

 عیهست پس سر هیسا دونمیشک م یو ب خورهیزنگ م تلفنم
 دمیجواب م

 الو+

 آنا قبول شدمممم یوا-

 منم+

خوبه حاال  رهیگیرو هوا و خندم م رهیم غشیج یصدا

 (:واال میقبول نشد یپزشک



 ؟یقبول شد یچه رشته ا-

 یپرستار+

 یولوژیمنم راد-

 زمیعز گمیم کیتبر+

 منم به تو خدافظ-

 خدافظ+

متنفر بود به  یزیاز همون اول از خون و خونر هیسا
رشته ها رو  نیانتخاباش اصال ا یهم تو نیخاطر هم

 شهیکه تموم م هیب نکرده بود.حرف زدنم با ساانتخا
کنم  تشیاذ خوامیصفحه م یرو ادیم یبالفاصله اسم سام

 دمینشون م ونیپس صدام رو گرفته و گر

 الو+

 گهیو بعد م کنهیلحظه مکث م چند

 ؟یآن-

 بله+

 ؟یقبول نشد-

 گمیباال و م کشمیرو م مینیآب ب مثال



 نه+

  گهیو م کنهیسکوت م دوباره

 یشیانشاهللا سال بعد قبول م زمینداره عزاشکال +

تحمل  تونمیو نم هیعیطب ریغ یسام یحجم از مهربون نیا
 گهیم تیخنده که با عصبان ریز زنمیکنم پس م

بهش  خوامیمنو باش که م دیزهرمار دختره چش سف-

 بدم یدلدار

 بخوره تو سرت تیدلدار+

 خنده ریز زنمیدوباره م و

 کنمیمن که وقتمو صرف تو م فیح-

 ؟یقبول شد یچ نمیبنال بب حاال

 به تو چه+

 آنااا-

 یپرستار+

 ؟یجد-

 آره+

 آقا مبارکه-



 نره ادتی ینیریش

 ):ونهیپسره د کنهیتلفن رو قطع م و

ماه رو گذاشتن  نیهفته آخر ا کنمیرو که نگاه م تیسا یتو

 .دانشگاه میبر یحضور دیثبت نام و با یبرا

ثبت نام رو انجام  یدانشگاه تا کارا میریم هیبعد با سا هفته
به سمت دانشگاه راه  نی. بعد از پارک کردن ماشمیبد
.خالصه که تا ظهر نمیبیرو م یادیز تیو جمع میوفتیم

ور به اون ور  نیاز ا نقدریو ا میکنیکارمون رو تموم م
 نکهیگرفتم . بعد از ا جهیسرگ یکیکه من  میدانشگاه رفت

 میایاز دانشگاه م هیبا سا میریگیرو م مونیکالس برنامه
که استارت  نیهم میشیکه م نی. سوار ماشمیتا برگرد رونیب
 وفتهیم نیو چشمم که به عالمت بنز شهیروشن نم زنمیم

 شهیآه از نهادم بلند م

 خدا اصال حواسم نبود یوا+

 شده؟ یچ-

 میتموم کرد نیبنز+

 م؟یکن کارینه چ یوا-

 ریاسنپ بگ تیبا گوش+



که  رهیاسنپ بگ خوادیهم م هیو سا نییپا میایم نیماش از
به سمت صدا  ادیاز پشت سرمون م ینیبوق ماش یصدا

 کاریچ نجایا نیا نمیبیاحتشام رو م نیماش میگردیکه برم
دانشگاه  نیهم یکه اونم تو وفتهیم ادمی یوقت یکنه؟ولیم

 .ستیقابل درک ن ریدرس خونده پس غ

 گهیو م نییپا دهیرو م نیماش شهیش

 شده؟ یسالم خانما چ_

 دهیزودتر از من جواب م هیسا

ثبت نام دانشگاه االن که  یبرا نیاحتشام اومد یسالم آقا-

 .تموم کرده نیبنز نیماش میبرگرد میخواستیم

 کنهینگاه م هیو دوباره به سا وفتهیاحتشام به شراره م نگاه

 رسونمتونیم نیسوار ش نییایب_

 گمیو م امیبه حرف م هیاز سا زودتر

 میاحتشام اسنپ گرفت یممنون آقا یلیخ+

 نهیشیوقت ساکت نم چیدهن لق ه هیسا یول

 نه آنا هنوز نگرفتم-

و بهم دهن  ارهیکه اونم کم نم رمیم هیچش غره به سا هی
 کنهیم یکج



 خانما دییبفرما_

 رهیو بدون توجه به نگاه خ وفتهیجلوتر از من راه م هیسا
دارم  دیدختره چش سف نهیشیعقب م یصندل یمن رو

 ):برات

بشم  نیاحتشام همچنان به منه و مجبورم سوار ماش نگاه
هر چند  نمیشیو کنارش م کنمیرو باز م هیپس در سمت سا

 چارهیکه ب یبه ساق پاش در حد زنمیضربه محکم م هیکه 
 شهیاز درد سرخ م

 میشیو از دانشگاه خارج م ندازهیرو راه م نیماش احتشام

 ن؟یقبول شد یچه رشته اخوب خانما _

 هیسا یول گمینم یزیچ کنمینگاه م رونیکه به سمت ب یمن
 یبه سخران کنهیشروع م

 یقبول شدم و آنا پرستار یولوژیمن راد-

 نیموفق باش_

 ممنونم-

سمتش که  گردمیبه پهلوم و منم برم زنهیضربه م هی هیسا
 یشعوریب یلیخ هیگیلب م ریو ز زنهیاشاره به احتشام م هی

شده و لبخند  رهیجلو بهم خ نهیاز آ کنمیبه احتشام که نگاه م



باهاش  ینشکلیمن ا خورهیبهش برنم نیلبشه چرا ا یرو

 ):کنمیرفتار م

تشکر  یبا کل هیو سا دارهینگه م نایا هیجلو خونه سا احتشام

 .رونیب رهیم نیچش غره از ماش هیازش و 

 نداره اول برم اونجا یدارم اشکال یامانت هی نیآر شیمن پ_

 نیدوست دارم دوباره آر یخسته ام ول یلیچند که خ هر
 گمیپس م نمیرو بب

 ستین ینه مشکل+

 نیبعد ماش قهی. ده دقکنمیمشغول م یخودم رو با گوش و
 رونیب ادیکه ب زنهیزنگ م نیو احتشام به آر ستهیا یم
که  کنهیکه منم همراه احتشامم اصرار م فهمهیم یوقت یول

 .داخل خونه میبر

و واقعا  زنهیبرق م یزیهمه جا از تم شمیخونه که م وارد

 (:همه مرتب باشه نیپسر بتونه ا هی کردمیفکر نم

 بچه ها نیخوش اومد یلیخ-

 نیآقا آر یمرس+

 ممنون داداش_



 ندازمیمبل خودم رو م نیاول یو رو میریم ییرایسمت پذ به
رو هم دانشگاه  زمیامروز به شدت خسته شدم و شراره عز

رو ازم  چیاحتشام سو ینگهبان یگذاشتم هر چند که جلو

 .ارنیرو ب نیگرفت و داد به نگهبان تا شب برام ماش

 (:داشته باشه هااا یخوبه آدم پارت 

که نگاه  وانایو به ل گردهیشربت برم وانیبا سه تا ل نیآر
 زنهیچشمام برق م کنمیم

 بفرما آنا خانم-

بهم  یاون حس خوب یو خنک دارمیرمرو ب وانایاز ل یکی
 دهیم

 ممنونم+

 نوش جان-

از خوردن شربت و انجام دادن کار احتشام از خونه  بعد
ناهار اصرار  یبرا یلیهر چند که خ رونیب میزنیم نیآر
پرو  یلیهم خ نجاشیو تا هم کنمیمن قبول نم یول کنهیم

 یجشن قبول یما رو برا نیآر یدر آوردم ول یباز
حضور  دیکه حتما با گهیو م کنهیتخصصش دعوت م

جشن اونم  نیرفتنم به ا یول کنمیازش تشکر م میداشته باش

 .ستیبا احتشام اصال درست ن



 

 

 یبا بچه ها یهفته از کالسامون گذشته و تا حدود کی
 میریم هیکردم اکثر صبحا با سا دایپ ییکالس و استادا آشنا

و گرنه  دهیحال نم ادیز میستین یهمکالس نکهیا یدانشگاه ول

 (:میسوزوندیم شیات یلیخ دیهفته با کی نیهم یکه تو

 یو قراره تو ستین فتیجمعه هست و مامان هم ش امروز
 یشکالت کیک هیو مامان هم قول  مینیبب لمیو ف میخونه بمون

 (:خوشمزه رو بهم داده

رو آماده  کیک لیوسا میآشپزخونه کنار مامانم و دار یتو
 کنمیبه صفحش که نگاه م خورهیزنگ م میکه گوش میکنیم

بعد دوباره  هیکه چند ثان دمیشماره ناشناسه و جواب نم
 رهیگیتماس م

 انا؟ هیک-

 دونمینم+

 خوب جواب بده-



 یو صدا شهیبار دوم قطع م یجواب بدم که برا خوامیم
رو باز  امکیکه از همون شماره هست پ ادیم یامکیپ
 کنمیم

 نمیآر نیلطفا جواب بدسالم انا خانم -

شماره منو از کجا آورده در حال فکر کردنم که  نیآر وااا
 دمیجواب م عیبار سر نیو ا خورهیدوباره زنگ م

 الو+

 ن؟یسالم آنا خانم خوب-

 ن؟یممنونم شما خوب نیسالم آقا آر+

  یمرس-

 یدعوتتون کنم برا خواستمیگرفتم م نیرو از ام شمارتون
 جشن امشب

 نبود که امشبه نیحواسم به جشن آر خدا اصال یوا

 گهیکه م کنمیم سکوت

 آنا خانم؟-

 امیفکر نکنم بتونم ب یول نیممنونم آقا آر یلیخ+

 چرا؟-



 ... آخه هنوز با مامان صحبت نکردم و+

 حرفم رو تموم کنم زارهینم

 باهاشون صحبت کنم نیتلفن رو بد شهیخوب م-

که اسم  یمامان از لحظه ا یول ستیبگم مامان ن خوامیم
حواسش به منه پس قبول  یرو آوردم چهار چشم نیآر
  گمیو م کنمیم

 باشه چند لحظه لطفا+

لب  ریسمتش و ز رمیگیو تلفن رو م رمیسمت مامان م به
 رهیگیرو ازم م یو گوش دهیاونم سر تکون م نهیآر گمیم

 (:قبال به مامان گفته بودم نیدرباره آر خوبه

به صحبت کردن  کنهیو شروع م رهیگیفاصله م مامان ازم 
و احتشام هم  نیآر یکدوم از دوستا چیه ادی.به احتمال ز

جمعشون رو اصال  یبودن تو کیو کوچ ستنیسن من ن

 . دوست ندارم

تلفن رو قطع کرده  یکه مامان ک فهممیو نم رهیدرگ فکرم
 تونمیاشک توشون حلقه زده و م کنمیبه چشماش که نگاه م

 نهیآر یزنم به خاطر لحن و خنده هاحدس ب

 منه نیآر هیچه قدر شب-



 گهیکه م کنمیو منم بغض م چکهیم اشکش

 امشب منو و تو رو دعوت کرد به جشنش یبرا-

 امیمن نم یبهش نه بگم تو برو ول نتونستم

 مامان؟+

 امیبده که من نم امیدنبالمون بهش پ ادیاحتشام ب گهیگفت م-

 تو برو یول

 ندارم مامان یحس خوب+

 زم؟یچرا عز-

همه از من  نکهیا یول نمیرو بب نیدوست دارم خود آر+

 کنهیبزرگترن منو موذب م

 ستیبه سن ن یبزرگ زمیفکر رو نکن عز نیوقت ا چیه-

 دختر

 گمیاحتشام م ادیو با  دمیرو تکون م سرم

 چرا با احتشام رفتمیاصال خودم م+

و بعد از چند لحظه دستم رو  کنهیبهم نگاه م رهیخ مامان
 گهیو م رهیگیم

 بهت بگم آنا دیرو با یموضوع هی-



 گهیو م کنهیمکث م هیثان چند

باهات آشنا  شتریاحتشام ازم خواست تا ب شیحدودا ماه پ-

که من  ییاز اونجا یول نیبشه و رفت و آمد داشته باش
 هی نیبهت نگفتم حاال هم ا یزیتو حساسم چ یرو یلیخ

  نیباهم آشنا بش شتریاسبه تا بفرصته من

 زنمیو داد م وفتهیاز تعجب م فکم

 ماماااان+

 دختر یزنیزهر مار چرا داد م-

 یگیم یجد+

 اره-

 خداااا یبا من آشنا بشه وا خوادیم فتهیاون پسره خودش+

تو هم  هیهم پسر خوب یلیدرست صحبت کن بچه خ-

 یمن اتفاق یبرا دیکه شا یتا اخر عمرت تنها بمون یتونینم
 باشم شتیافتاد و نتونستم پ

 گمیو م رمیگیمامان رو بغل م عیحرفش سر نیزدن ا با

 نگو مامان+

 گهیو آروم م بوسهیسرم رو م یرو



  آنا گمیرو م قتیدارم حق-

هر چند که فکر نکنم اون  ستیمشخص ن یزیکه چ فال
 ادیاخالقت کنار ب  نیبنده خدا با ا

 گمیو م کنمیم اخم

از کجا  یخانم نیهم بخواد دختر به ا یلیپروو خپسره +

 کنه دایپ خوادیم

 گهیخنده و م ریز زنهیحرفم مامان م نیزدن ا با

 یستین لیم یخوب پس تو هم چندان ب-

 یحرف نزن یریمیگفتم م یخدا چ یوا رمیگیو گاز م لبم
سرم رو  یو مامان رو رهیگیصورتم از خجالت گر م

 بوسهیم

 فرصت بده هیآنا بهش  هیخوب یلیپسر خ-

 

تا  کنمیمامان فکر م یاتاقمم و دارم به حرفا یظهر تو از
 شهیحرفا نبودم و هم نیحاال به فکر داشتن دوست پسر و ا

امروز خود مامان ازم خواسته که  یمامان بوده ول تمیاولو
 دونمیاحتشام اصال نم یموضوع فکر کنم اونم با ک نیبه ا

باهام آشنا بشه  شتریب خوادیمن خوشش اومده که م یاز چ



 تیبا وضع ایدرحال دعوا بودم  ای دمشیهروقت که د
همه با  نایداغون جلوش ظاهر شدم تو رو خدا ما رو بب

که  کنمیفکر م نیبه ا یوقت یلیمن با س زننیعشوه رل م
 رمیمیتو صورتش از خنده م دمیاون شب کوب یچه جور

به  زدیوگرنه خودش زنگ م دونهیرو نم نایخوبه مامان ا

 (:از سرم برداره دستاحتشام تا 

 تونمیمسئله برخورد نداشتم نم نیکه تا حاال با ا ییاونجا از
 ادیکنم واقعا هم از احتشام بدم نم فیحسم رو توص

 (: شیمشک یمخصوصا اون چشما

خدا درحال  شهیکه هم یبهش نگاه کنم من یچه جور حاال

 ):دادنم یسوت

 

دنبالم و منم تا  ادیم 8که ساعت  دهیم امیعصر پ احتشام

از  کنمیو خودم رو آماده م رمیگیدوش م هیاون موقع 
 پوشمیهمون رو م ممیکه عاشق کت و شلوار مشک ییاونجا
بلند  میگوش امکیپ ینده. صدا ریکه مامان گ دوارمیو ام

 کنمیو اون رو باز م شهیم

 .منتظرتم رونیسالم ب_



و به سرعت از جام بلند  شهیس وارد مبهم استر امشیپ با
و مامان  رونیب زنمیو از اتاق م دارمیرو برم فمیک شمیم

  نشسته ونیزیکه جلو تلو نمیبیرو م

 من رفتم مامان+

 گهیو م زنهیبهم لبخند م افمیق دنیو با د چرخهیسمتم م به

 مواظب خودت باش زمیبرو عز-

 چشم+

 ریوبه تصو شمیو سوار آسانسور م رونیب امیدر خونه م از
دختر  هیصورتم گل انداخته و شب کنمینگاه م نهیا یخودم تو

 جهینت نیبه صورتم و به ا زنمیبچه ها شدم چند تا ضربه م
رو ادامه بدم و گرنه  یهمون مود پرو باز دیکه با رسمیم

 ):رسمیهم نم نشیتا جلو ماش ینجوریا

داده و  کهیت نشیبه ماش نمیبیکه م رونیب امیساختمون م از
 گمیو م شمیم کشیشده نزد رهیخ نیبه زم

 سالم+

لبخند  هی دنمیو با د کنهیصدام به سمتم نگاه م دنیشن با
 زنمیم

 ؟یسالم خوب_



 ممنون+

  منتظره نیبفرما سوار شو که آر_

 بندهیو بعد از سوار شدنم درو م کنهیرو باز م نیماش در
.  نیسمت خونه آر میکنیو حرکت م شهیو خودش سوار م

 کباریو هر چند لحظه  شهیآهنگ پر م هیبا  نمونیسکوت ب
دارم  یرادیا هی کنمیحس م کنهیو به من نگاه م گردهیبرم

  ):کنهیبهم نگاه م ینشکلیکه ا

 ؟یبا آرش چه حد در ارتباط_

 کنمیو با استفهام نگاهش م گردونمیرو به سمتش برم سرم
 االن درباره آرش بپرسه؟ دیبا یچ یبرا

 گهیتو هم م یو با اخما کنهیمکث م هیثان چند

 که دوست پسرته؟ نهیمنظورم ا_

و مطمئنم که صورتم  رمیگیگر م عیحرفش سر نیزدن ا با
 جهینت نیکرده که به ا یخدا چه فکر یهم گل انداخنته وا

 نهیمن مثل داداش آر یآرش برا دهیرس

 ستیدوست پسرم ن +

 گهیو م شهیم متعجب

 نیهست یمیبا هم ص یلیپس خ یجد_



 دونمیرو مثل داداشم م یآره آرش و سام+

و منم  زنهینم یحرف نیو تا خونه آر دهیتکون م یسر
گوشه پارک  هی میرسیکه م نی. جلو خونه آرگمینم یزیچ

 .رونیب میایم نیو از ماش کنهیم

 ممنونم+

 دهیجواب م بایلبخند ز هیو با  گردهیسمتم برم به

 کنمیخواهش م_

 میکنیو به سمت اسانسور حرکت م میشیساختمون م وارد
و بهم  زنهیو احتشام دکمه طبقه رو م میشیسوار اسانسور م

 گهیو م کنهینگاه م

 هستن یخوب یلیخ یبچه ها_

  دمیو سر تکون م کنمینگاه م بهش

به  یمشکل نداشته باشم با احتشام ول یامشب با کس اگه

 .چرا مامان بهم گفت آخه خورمیمشکل برم

 شهیهم نیو بعد از زنگ زدن آر میرسیم نیواحد آر به
  شهیخندان جلومون ظاهر م

 نییبفرما نیخوش اومد یلیخ یلیبه به سالم بچه ها خ-

 داخل



خداروشکر تعداد  میشیو وارد خونه م میدیسالم م بهش
جمع کامال  هی دهینشون م نیو ا رسهیافراد به ده نفر هم نم

 یمنو به همه معرف نیو آر میریدوستانس.به سمتشون م
 گهیم پرسنیاز احتشام نسبت من رو م یو وقت کنهیم

من باهاش  یک شهیو من چشمام گرد م شمیمیدوست صم
که خودم خبر ندارم خدا امشب رو  مبود یمیدوست صم

 (:بگذرونه ریبه خ

سه تا پسر و چهارتا دخترن که  کنمیجمعشون نگاه م به
و احتشام هستن و دوتا   نیمشترک ار یاز دوستا یهمگ

و سر  نهیشیاز دخترا کنارم م یکیهست. نشونیزوج هم ب
از آشپزخونه با  نیبعد آر یکه مدت کنهیصحبت رو باز م

 گهیو به دختره م رونیب ادیم یچا ینیس

 هاتو عادت نداره  یسمانه جان آنا خانم به پرحرف-

 یند شیامشب فرار نیهم

و سمانه هم بهش چش غره  خندنیم نیبه حرف آر همه
 یلیو به نظرم جمع خ گذرهیاز مراسم م یکساعتی.  رهیم

و اون حس موذب بودن که اول مراسم داشتم از  هیخوب
مچ  یآوا حساب یعنی نیرفته هر چند که با خواهر آر نیب

 گهیعمرانه و م یترم چهار مهندس یهم سنه منه ول میشد



 نیاز آر ریتو کار ساخت و سازن به غ ونکه کل خانوادش

 .رو انتخاب کرده یکه پزشک

شام  زیآماده کردن م یکه بهش برا خوادیاز آوا م نیآر
هر چند که احتشام  شمیتنها م ییجورا هیکمک کنه و من 

 از دوستاشه یکیدر حال صحبت با  یول کهیبهم نزد

 ؟یدختر دار یمیدوست صم یودتا حاال نگفته ب نیام*

و توجه همه به  زنهیحرف رو م نیجمع ا یاز دخترا یکی
 دهیجواب م یاحتشام با لحن خونسرد یول شهیمن جلب م

 صحبت کنم میشخص یدوست نداشتم درمورد زندگ دیشا_

و از جاش بلند  شهیحرفش دختره چهرش سرخ وم نیا با

 .سمت آشپز خونه رهیو م شهیم

و احتشام هم  شهیکه کنار احتشام بود از جاش بلند م یپسر
 میکه فقط خودمون بشنو یو طور چرخهیبه سمت من م

 گهیم

 یبرات دوست خوب یفکر کنم بتونم مثل آرش و سام_

 باشم

 گمیو م زنمیم یکمرنگ لبخند

 دوارمیام+



و منم ته دلم خوشحالم حاال خوبه  زنهیلبخند م اونم

 (:یمهمون امیباهاش ب خواستمینم

 نجا؟یا نیایآنا خانم چند لحظه م-

و  شمیو من هم بلند م زنهیاز آشپزخونه منو صدا م نیآر
سمت آشپز خونه آوا و اون دختره که فکر کنم اسمش  رمیم
نسشتن و در حال آماده کردن ساالدن  زیم یبود رو ترایم

 هم پشت به من کنار اجاق گازه نیوآر

 د؟ییبفرما+

 زنهیو بهم لبخند م چرخهیسمتم م صدام به دنیشن با

 ؟یبهم کمک کن یتونیم-

 گمیو م  دمیرو تکون م سرم

 آره حتما+

کم برنج  هیکه  خوادیو م گهیزعفرون ها روم یجا

 .آماده کنم نییتز یبرا یزعفرون

سراغ  رمیو بعد م زارمیکنار آوا م زیم یرو رو لیوسا
 زارمیاون رو م زمیریم وانیکم داخل ل هیآب جوش و 

  تراستیقرار داره که کنار دست م یطور یول زیم یرو
نکرده  ییبزارم تا خدا گهیبرش دارم و سمت د خوامیم



 زنهیحرکت دستش رو م هیاون با  یدستش بهش نخوره ول
 زهیریتمام آب جوش م رشهیمن ز دستو چون  وانیل ریز

 یآب جوش رو کمینزد زیچون به م یدستم از طرف یرو
 یرو رو یادیو من همزمان سوزش ز زهیریپهلوم هم م

 رهیکه به هوا م غمیج یصدا کنمیدست و پهلوم احساس م
داره بهم  یبا چهره خوشحال ترایم یول زنهیم غیآوا هم ج

زد وگرنه  وانیبه ل مداخودم هم حس کردم که ع کنهینگاه م

 ):داشتمیکه من داشتم اونو از کنار دستش برم

 پرسهیم ینگران یبا صدا نیآر

 شد آنا خانم؟ یچ-

 داداش دستش رو با آب جوش سوزوند*

  یوا یا-

سوزش دستم به  یول ادیهم از پشت سرم م هیبق یصدا
 دهیبزنم که دستم کش یحرف تونمیو اصال نم ادهیشدت ز

 آب سرد ریز رهیگیاونو م یکیو  شهیم

  اریرو ب یبدو پماد سوختگ نیآر_

 ونهچرخیآب م ریاحتشامه و داره دستم رو ز یصدا

 گهیآروم م و



 حواست کجاست آنا؟_

 کنمیسرخ شده نگاه م یلیو به دستم که خ گمینم یزیچ

 نینیبش نیبچه ها بر ستین یزیچ-

 موننیو آوا م نیو فقط آر رونیب گردنیبرم هیبق

 ؟یکنیم کاریچ نیزود باش آر_

 گهیاومدم د-

 یادیمقدار ز عیو سر کشهیم نیپماد رو از دست آر احتشام
و  شهیم شتریب یلیحس سوزشش خ مالهیدستم م یرو رو

 ):تحمل کنم تونمیواقعا نم

  بمونه تا تاول نزنه یبزار دیبا یول دیببخش_

که اونم سوخته و آه  وفتمیپهلوم م ادیآوردن اسم تاول  با
 شهیاز نهادم بلند م

 گمیو م کنمیاحتشام نگاه م به

 ؟یپماد رو بهم بد شهیم+

 گهیو م کنهیم کیرو بار چشماش

 هم سوخته؟ یا گهید یجا_



 تیکه در نها زننیو آوا هم بهم زل م نیحرفش آر نیا با
 گمیم یآروم یبا صدا

 آره+

 گهیم یبا نگران آوا

 کجات سوخته؟ گهیبا خودت ؟ د یکرد یکاریخدا آنا چ ای*

 ):دوتا لباسم رو بدم باال که نیجلو ا تونمینم ونهید دختره

و پماد رو از دست احتشام  فهمهیرو م هیقض عیسر نیآر
سمت اتاقش وگرنه تا محل  کنهیم ییو منو راهنما رهیگیم

 .ول کن نبود دادمیرو به احتشام نشون نم یسوختگ

باال  زنمیداخل لباسم رو که م ادیو آوا هم م شمیاتاق م وارد
خداروشکر نسبت به دستم  یول شهیم دهیپهلوم هم د یقرمز

 کمتره یلیخ

 سوزه؟یم یلیخ زمیعز*

 ادینه ز+

تا خشک بشه  کنمیبه پهلوم و صبر م زنمیکم م هیپماد  از
 گهیو آوا م زنهیبه در اتاق ضربه م یکیکه چند لحظه بعد 

 بله؟*

 ادیاحتشام م یصدا



 داخل امیب تونمیم_

آره  یو منم سرم رو به معنا ندازهینگاه به من م هی آوا
 کنمیو لباسم رو مرتب م دمیتکون م

 دییبفرما*

که ازش  نیآر یو آوا با صدا شهیداخل اتاق م احتشام

  .رونیب رهیم خوادیکمک م

 ستهیا یو مقابلم م شهیم کینزد بهم

 بود؟ ترایکار م_

 گمیو با مکث م زنمیزل م شیمشک یچشما به

 سهوا ای وانیعمدا دستش خورد به ل دونمینم+

 کنهیو به پهلوم اشاره م رهیتو هم م اخماش

 ؟یپماد زد_

 داده هااا یریچه گ کشمیخجالت م مشیاشاره مستق از

 گمیو م دمیرو تکون م سرم

 آره+

  کشمیم یقیعم نفس

 رونیب ایپس ب_



و منم بعد از  شهیجلوتر از من از اتاق خارج م خودش
 دنیو آوا در حال چ نی.آر رونیب رمیمرتب کردن لباسم م

 .رمیشام هستن به سمتشون م زیم

 اد؟یاز دستم برم یکمک+

خنده هاش بهم  زنهیو بهم لبخند م کنهیبه سمتم نگاه م نیآر

 (: دهیم یخوب یلیخ یانرژ

 ما رو نکشته نیتا ام دینیبش دیینه آنا خانم شما بفرما-

 رهیگیو هم خندم م کشمیحرفش هم خجالت م نیزدن ا با

 .آورده خدا داند نیسر آر ییچه بال

 شام یبرا دیاریب فیتشر یهمگ زیدوستان عز-

افتادم و اون سمتم  ترایشام از شانس بدم کنار م زیم سر
تحملش  دیکرد و با شیکار شهیاحتشام نشسته خالصه که نم

 ):کنم

 یطول شام چشمم به ظرف سوپ کنار دستمه که برا در
 شهیکه ازش بلند م یو هنوز بهش لب نزده بخار تراسیم

و همه  ستمیمن آدم بخشش ن یو از طرف زنهیبهم چشمک م

 (:دهیجواب نم یلیهم س



 برمیدستم رو به سمت نمک پاش که کنارظرف سوپه م پس
به کاسه سوپ  یو همزمان با بلند کردن دستم ضربه محکم

و تمام  زیرو م گردهیکه به شدت برم یطور زنمیم
 رهیدادش م یو صدا شهیم یخال ترایم یرو اتشیمحتو

 (:هوا

 سوختم یوا*

 

که  شهیم دهیاز اتاق شن ترایم غویج غیج یصدا همچنان
همراه آوا و دوتا دوستش رفتن  لباسش رو عوض 

نگاه خندون بهم زل  هیبا  وفتهیکنن.چشمم که به احتشام م
 زنهیم یپس چشمک دهیرو فهم یتالف هیزده و فکر کنم قض

 گهیو م

 بهتر بود آنا یلیس_

و به  شهیهم بلند م نیخنده آر یحرفش صدا نیزدن ا با
و خودمم  وفتمیدرمانگاه م یاون روز تو ادی کنهیمن نگاه م

 (: شده یعجب سوژه ا گرهیخندم م

 یول کنهیم ینیروم سنگ یلیخ ترایم یاز شام نگاه ها بعد
فکر کرده من از  یدختره روان دمیبهش نم یتیاهم چیمن ه

و  رنیم نیآر یبدبختم.کم کم دوستا یدست و پاها یب نیا



که اونم بعد از چند  ترایبا م میمونیمن و احتشام م بایتقر
 نخوشحالمو یخداحافظ هیو با  شهیلحظه از جاش بلند م

 لیما چیو منم ه کنهیهر چند که منو اصال نگاه نم کنهیم
دور هم  ییو چهارتا ارهیم یآوا چا ترای.با رفتن مستمین
 ییاز چا یو کم دارمیاز استکان ها رو برم یکی مینیشیم
 گهیرو به من م نیکه آر نوشمیم

 بوده نیام یاز خواستگارا یکی ترایم-

 یگلوم و به سرفه م یتو پرهیم ییحرفش چا نیزدن ا با
از من نداره و چشاش چهارتا شده  یافتم آوا هم دست کم

 گردهیبه سمتم بر م یهر چند که احتشام با کمال خونسرد
 گهیو م

 ؟یخوب_

تا گلوم  زنمیم گهیو چند تا سرفه د دمیرو تکون م سرم
کرده  یاز احتشام خواستگار یخدا چه جور یبهتر شه وا
 رهیگیاحتشام زانو زده خندم م یپا یجلو نکهیبا تصور ا

 خنده ریز زنهیکه اونم م کنمیوبه  آوا نگاه م

 قتهیجوک نگفتم خانما حق-

 گهیو م کنهیاخم م احتشام

 نیبس کن آر_



 گهیو به من م شهیاز جاش بلند م و

 م؟یبر_

 نیهنوز اونقدرا با آر یکنم ول عشیدوست دارم ضا یلیخ
 پس مسگم ستمین یمیو آوا صم

 آره+

و احتشام منو  میکنیم یکه از بچه ها خداحافظ خالصه

 .خونه رسونهیم

 

 میریجلوتر م یاز شروع ترم گذشته و هر چ یهفته ا چند
عالوه بر  ندهیو البته از ترم آ شهیم شتریحجم درسها هم ب

مدت  نیا ی.تومیهم بر مارستانیب یارآموزک دیدرسها با
 یایو با فضول دمیدانشگاه د یاحتشام رو تو یچند بار

که  یکه استاد دانشگاه هم هست. و چند بار میدیفهم هییسا
 یازم خواست تا اگه به مشکل دیدانشگاه د یرو تو من

و از اون روز به بعد چرت  رمیبرخوردم ازش کمک بگ

 .هم شروع شد هیسا یو پرتا

 یکاریب یان و ساعتا هیکالسمون اکثرا پا یها بچه
 یکی یاز طرف میگذرونیبه دانشگاه م کیکافه نزد یروتو

خوب هنوز  یمزاحمم شده ول یکالس چند بار یاز پسرا



و اگه بفهمه که دوسال ازش  دهینرس یلیبه مرحله س
مگر  رهیرو کولش و م زارهیبزرگترم حتما دمش رو م

 (:دوست باشه یشوگر ماما نکهیا

 

و هوا  رونیب امیاز تموم شدن کالسمون از ساختمون م بعد
شده چون امروز تا عصر کالس داشتم به  کیتار بایتقر

خونه.  میتا با شراره برگرد کنمیحرکت م نگیسمت پارک
رو از  ییقدم ها یصدا شمیکه م نگیوارد محوطه پارک

 یکس گردمیبرم نکهیبه محض ا یول شنومیپشت سرم م
 بایو تقر کنمیقدم هام رو تند تر م رعتپس س نمیبیرو نم
و من  کشهیاز پشت کولم رو م یکه کس دمیرس نیبه ماش

 کنمیافتادنم که تعادلم رو حفظ م کینزد

 ؟ییآنا یکردیفرار م یداشت-

واقعا از  گهیپسر خاله شده د ومدهیخدا گفتم هنوز ن یا 
 گمیم یعصب یدستش خسته شدم با صدا

 رو ول کن فمیک+

 ؟یول نکنم چ-

 یفیشر یآقا ینیبیبد م+



 گهیم یو با لحن چندش کنهیم کیرو بار زشیه یچشما

 با من راحت باش بگو کاوه هیچ یفیشر یآقا زمیعز-

 گمیو م خورهیلحن حرف زدنش حالم به هم م از

 گهیچشم امر د+

 رونیب میامشب با هم بر میتونیم نکهیا گهید-

دانشگاه رفت  نیروز با آرامش از ا هی شهیم ایخدا یوا
 خونه

 نیو قفل در ماش رونیب کشمیرو با شدت از دستش م فمیک
درو  زارهیو نم شهیم کیکه به سرعت بهم نزد زنمیرو م

 زنمیم غیباز کنم پس منم ج

 ییییگمشو روان+

صحبت  میتونیراحتر م یلیخ یعصبان نقدریبابا چرا ا یا-

 زمیعز میکن

تحملش کنم پس با آرنجم  تونمیواقعا رد دادم و نم گهید
 هوا رهیبه صورتش که دادش م کوبمیمحکم م

  ؟یکرد یچه غلط یدختره وحش-

خوام درو ببندم که  یو م شمیم نیسرعت وارد ماش به
و دستم رو  کشهیدر و اونو م رهیبه دستگ ندازهیدست م



 دنیدو یاما صدا رونیبکشه ب نیتا من رو از ماش رهیگیم
و  شهیجدا م نیاز ماش یفیوچند لحظه بعد شر ادیم یکس
 نیزم وفتهیم

 یکه با صورت نمیبیاحتشام رو م کنمیاون فرد که نگاه م به
 ری. پسره ز هیفیسرخ در حال مشت زدن به صورته شر

 کیبهشون نزد خوامیپس م دهیمشت و لگداش داره جون م
 زنهیو داد م فهمهیبشم که م

 آناااا نیتو ماش نیبش_

فقط نصف  یفیاز شر گهید نیتو ماش نمیاگه من بش واال
 کشمیو دستش رو م رمیپس سمتش م مونهیگوشش م

 ولش کن بسه+

 گهیبلند و عصبان م یبا صدا دوباره

 نیبرو تو ماش گمیمگه بهت نم_

مشت محکم بزنه تو صورت اون بدبخت که  هی خوادیم 
 زنمیو داد م رمیگیبازوش رو م عیسر یلیخ

 شیکشت نیولش کن ام+



چه برسه به  کنمیاز صدا کردن اسمش تعجب م خودمم
 یفیخدا لعنتت کنه شر کنهیگرد منو نگاه م یاون که با چشا

 ):یکرد کاریچ نیبب

اما اون  رمیگیازش فاصله م یو کم کنمیرو رها م بازوش
 کنهیهمچنان نگاهم م

 یپریبا استادا م ؟پسیدیچرا به من پا نم دمیحاال فهم-

 هیسمتش و  گردهیاحتشام برم یفیحرف شر نیزدن ا با
داد احتشام  یبه پهلوش که بالفاصله صدا زنهیلگد محکم م

 شهیم یکینگهبانها  یبا صدا

 یزنیحرف م ینجوریدرمورد نامزد من ا یکنیتو غلط م_

 احمق

و احتشام رو ازش جدا  رسوننیخودشون رو م نگهبانها
اسم نامزد دهنش از تعجب بسته  دنیبا شن یفیاما شر کننیم
از اون  یدست کم ییمنم خدا دهیو رنگش پر شهینم

  ):ندارم

فرد  نینامزد رو از کجا اورد بگه اونم به دهن لق تر آخه

 ):شهیخدا فردا کل دانشگاه پر م یکالس وا

 گهیاز نگهبانا م یکیبه  احتشام



اون  رمیبگ تونمیرو م نگیپارک لمیتا فردا که ف نیببر نویا_

 کنم کاریباهاش چ دونمیوقت م

و شروع به  شهیحرف زبونش باز م نیا دنیبا شن یفیشر
 کنهیالتماس م

خانم بزرگمهر  دونستمیاستاد غلط کردم من نم دیببخش+

 نامزدتونه

پسر نامزد من نبود دختر  خورهیغلط کردن به درد من نم_

 یشدیمزاحمش م دیکه بود حتما با گهید یکیو خواهر 

 یلیخ کنمیبه احتشام که نگاه م برنیرو م یفیشر انگهبان
رفتارش  نیو ا راهنشهیخونسرد در حال مرتب کردن پ

 گمیم یعصب یپس با صدا شهیباعث حرص خوردنم م

 ؟یحرف رو زد نیچرا ا+

 گهیو با لبخند م کنهیمکث بهم نگاه م یاز کم بعد

 و؟یچ-

همه اتفاق رو نداره رسما  نیا تیظرف گهیخدا مغزم د یوا
 کنهیداره مسخرم م

 نجایدانشگاه هم ا ینه تنها اون پسره بلکه دوتا ازنگهبانا+

 شهیبودن فردا کل دانشگاه پر م



 دارهیسرش رو م شهیم کیو بهم نزد دارهیسمت قدم برم به
 گهیباال داده م ییو با ابرو زنهیچشمام زل م یو تو نییپا

 ؟ینامزدم باش یدوست ندار_

تحمل کرد  شهیرو نم ییحجم از پرو نیمن ا یخدا یوا
 دهیبهم م یاون داره چه جواب گمیم یمن چ

 نیحرفتون رو قبول کن نیا تیمسئول دیبا+

 من آمادم_

 زنهیچشمک بهم م هیکه  شمیم رهیلحظه به چشماش خ چند
 گمیو م رهیگیکه تنم گر م

 دیرو با نیکه به وجود آورد یکه سوءتفاهم نهیمنظورم ا+

 نیحل کن

بلند خودم  یو با قدمها رمیگیو بعد چند قدم ازش فاصله م 
دستاش  کنمیبه سمتش که نگاه م رسونهیرو به شراره م

 یبلند یو با صدا کنهیرو بغل گرفته و با لبخند بهم نگاه م
 گهیم

 ادیاحتشام گفتنت خوشم نم یاز آقا گهید_

 افهیق دنیو اونم با د شهیحرفش چشمام گرد م نیزدن ا با

 .بخنده ینشکلیا دمیتا حاال ند رهیقهقهش به هوا م یمن صدا



 ادیم میگوش امکیپ یاز دانشگاه دور نشدم که صدا هنوز
  اون اسم محترم جوون یو باال

 زارهیکرم درونم نم یرو باز کنم ول امکشیپ خوامینم

 یمواظب خودت باش آنا فردا درموردش صحبت م _

 .میکن

تا االن تمام  یفیصحبت کنه شر خوادیم یدر مورد چ مثال

 ): خبر دسته اولش پر کرده نیگروها رو از ا

که بخوابم هر  رمیو بعد از خوردن شام م رسمیبه خونه م 
برم دانشگاه  خوادیمشغوله و دلم اصال نم یلیچند ذهنم خ

کرده که فردا  دیداده و تاک گهید امیپ هیاحتشام  یاز طرف

 .حتما دانشگاه باشم

 

که داشت با شراره رفت  یمامان به خاطر جلسه ا صبح
دانشگاه پول  یو منم با اسنپ رفتم دانشگاه جلو مارستانیب

دلم  چیه رونیب رمیم نیو از ماش کنمیراننده رو حساب م
 یکه نگاه ها دونمیاالن م نیبرم داخل و از هم خوادینم

 .ستین یخوب چاره ا یدنبالمه ول یادیز

و شماره احتشام  خورهیتلفنم زنگ م شمیدانشگاه که م وارد
 وفتهیم



 الو+

 دانشگاه یدیرس ریسالم صبحت بخ_

 آره ریسالم صبح شما هم بخ+

 میاتاق من تا با هم صحبت کن ایخوبه اول ب _

 باشه+

راه  تیریو به سمت ساختمون مد کنمیرو قطع م تلفن
 زنمیو چندتا ضربه به در م ستمیای.جلو اتاق احتشام موفتمیم

 یصندل ی.روشمیگفتنش وارد اتاق م دییبفرما یو با صدا
 هست یکردن مطلب پینشسته و در حال تا زشیپشت م

 شهیاالن کارم تموم م نیچند لحظه بش_

روبه رو زل  زیو به م نمیشیها م یاز صندل یکی یرو
 نمیاالن در حال فکر کردن به ا نیتا هم شبیاز د زنمیم

 شهیرو حل کنه آخه م شبیمسئله د خوادیم یکه چه جور
دانشگاه  طیمح یکه زده شده رو پس گرفت اونم تو یحرف

 .آتو هستن هیکه همه منتظر 

 ؟یخوب_

فکر بودم که  یتو نقدریو من ا ادیم کمیاز نزد صداش
 ستادهیمتوجه نشدم کارش تموم شده و روبه روم ا



 زنهیو بهم زل م شهیم یصندل یرو دمیرو که نم جوابش

 ترسناکه نقدریا نامزد من بودن_

نکنه  مایکرد یریعجب گ زنهیو اونم لبخند م کنمیم نگاهش

 ): کارش ازش تشکر کنم نیدوست داره به خاطر ا

که  یطیمجبور شدم به خاطر شرا شبیخوب من د یلیخ_

  ستین ینگران یاون حرفو بزنم حاال هم اصال جا میداشت
ما  ادیکنکورت ب جینتا نکهیبه دفتر حراست گفتم قبل از ا

هم  گهیو چند وقت د میتا آشنا بش مینامزد کرد گهیباهم د

 .بهم خورد مونیکه نامزد میگیم

 گمیو م رونیب دمینفسم رو م کالفه

 ؟یراحت نیبه هم+

 میدیادامه م یخوب اگه تو بخوا_

 گمیم یمن چ فهمهیچرا نم نیا ایخدا یوا

 پرووو پسره

 دیکه چرا با من مشورت نکرد نهیمنظورم ا+

 گهیو م کنهیم اخم

 حراست بهت زنگ بزنم ریمد یجلو شدینم_



 (:ییخدا گهیراست م نویا

 دیحرف رو بزن نیا شبیداشت شما د یاصال چه لزوم+

نشسته  نیو داخل ماش  یکردیبه حرفم گوش م شبیاگه د_

 .ومدینم شیمسائل پ نیا یبود

 من شدم انیجر نیفکر کنم مقصر ا+

 زنهیکه احتشام لبخند م گمیم تیبا عصابن نویا

 شهیافتاده و نم یدخترحاال که اتفاق ستین نیمنظورم ا_

نشده و اصال هم به  ریکارش کرد برو تا کالست د
بحث رو تمومش  نیا گهیحرفشون توجه نکن تا چند وقته د

 میدر مورد اون پسره هم خود حراست تصم میکنیم

 .رهیگیم

 رونیب زنمیتاقش ماز ا یخداحافظ هیوبا  شمیجام بلند م از

 (:یانداخت یمنو تو چه دردسر نیبب یفیخدا لعنتت کنه شر

هم امروز کالس نداره  هیو سا کشهیتا ظهر طول م کالسم
هم گشنمه. از ساختمون  یتا باهاش برگردم خونه از طرف

که با چندتا از  نمیبیرو م یفیو جلوتر شر رونیب امیم
صحبت  گهیو دارن با همد ستادنیگوشه ا هیدوستاش 

سمتم و  گردهیو برم کنهیم ینینگاهم روش سنگ کننیم
 هیمنم  زنهیپوزخند م هی وفتهیم همکه چشمش ب نیهم



و به سمت در دانشگاه حرکت  زنمیبهش م یپوزخند اساس
 و احتشامه خورهیزنگ م لمیکه موبا کنمیم

 بله؟+

و  میکه کرده از دستش عصبان یبه خاطر کار هنوز

 ): با وقار رفتار کنم تونمینم

 گهیو بعدش م ادیم قشینفس عم یصدا

 خونه؟ یبر یدار نیماش_

 تشیبه خاطر کارش دوست دارم اذ یبگم آره ول خوامیم
پول بدم به اسنپ حاال که نامزدش شدم بهتره  یچ یکنم برا

 زحمت بکشه و منو برسونه خونمون

بودماااا  یاز حرفش شاک شیچند لحظه پ نیتا هم خوبه
 معلوم هست با خودم چند چندم هوووف

 الو آنا؟_

 ندارم نینه ماش+

 امیتا ب سایدانشگاه وا یمن کارم تموم شده ورود یاوک_

 دنبالت

 باشه+



 نمیبیاحتشام رو م نیو از دور ماش گذرهیم یا قهیدق چند
و منم  زنهیپام ترمز م یجلو شهیم کیکه داره بهم نزد

 شمیم نیسوار ماش عیسر

 یخسته نباش_

 ممنون شما هم+

 ؟یناهار خورد_ 

 نه+

 خونه رسونمتیبعد م میناهار بخور میپس اول بر_

 باشه+

 پرسهیکه دوباره م شهیسکوت م یلحظه ا چند

 ره؟یم شیدرسا چه جور پ_

 خوب+

 درسته یکارآموز یبر دیبا ندهیاز ترم آ_

 مامان مارستانیآره همون ب+

 درسته_

 کنمیرخش که نگاه م میبه ن شهیم رهیلبخند به جلو خ هیبا  و
از دخترا باشه. جلو  یلیخ یآرزو تونهیجذابه و م



 میشیوارد رستوران م گهیو با همد کنهیرستوران پارک م
منم خودم رو با  میمونیو بعد از دادن سفارش منتطر م

که  دمیرو م یسام یامایو جواب پ کنمیسرگرم م یگوش
داره که  دیآخر هفته برنامه کوه بزاره و تاک یابر خوادیم

بخوابم  تونمیدونه صبح جمعه رو م هیمنم حتما باشم فقط 

 ):رهیازم بگ خوادیم نمیکه ا

باهات صحبت کنم  یدرمورد موضوع خوامیم هیچند وقت_

 ادینم شیفرصتش پ یول

بهم زل زده و منم  یکه با حالت جد کنمیسمتش نگاه م به
 شمیم رهیبهش خ

صحبت  یبا مامنت درمورد مسئله ا شیدودا دو ماه پح_

  بهم اجازه ندادن شونیا یکردم ول

که  ییو حرفا نیبه شب جشن آر گردهیبرم عیسر ذهنم
 مامان بهم زد

شده بتونه  جادیا یطیشرا نیبه نظرم االن که همچ یول_

واگه  میبا هم آشنا ش شتریب نکهیا یباشه برا یفرصت خوب
مسئله  نیمن با مامانت دوباره درمورد ا یباش یتو راض

 صحبت کنم



باهاش آشنا شو اگه  گفتیخوبه مامان اون شب بهم م حاال
و اونم  مونهیآبرو واسه خودم نم گهیبه مامان زنگ بزنه د

دوست دارم  یاطالع داشتم از طرف هیکه من از قض فهمهیم
 یچ دونمیرو تجربه کنم و نم یحس نیبار همچ نیاول یبرا
 یحس خوب دنشیوجودش داره که هر بار با د یتو
که  یبار من نیاول یو برا ایبه در زنمی... پس دلو مرمیگیم

با احساسم هم قدم  خوامیم نباریا رفتمیم شیبا عقل پ شهیهم
 بشم

 گمیم یآروم یو با صدا کشمیم یقیعم نفس

مسئله  نیبا مامان درباره ا دیبا یندارم ول یمن مشکل+

 صحبت کنم

 گهیو م دهیم لمیلبخند قشنگ تحو هیحرفم  نیا زدن با

 نییشب رو تع هیبود  یاگه مامانت راض ستین یمشکل _

 میشیو مزاحمتون م میکنیم

 

من هنوز  یول گذرهیاحتشام م یدو روز از صحبتا حدودا
 امیبا مامان صحبت نکردم هر چند که احتشام هر روز پ

 امشیپ نیآخر یو تو خوادیو ازم نظر مامان رو م دهیم
 یمشکل چیه ستمین یرابطه راض نینوشته که اگه خودم به آ



 یول کنهیدانشگاه رو هم خودش حل م هیو اون قض ستین
دارم تا  میپس تصم خوامیرو نم یزیچ نیمچمن اصال ه

 .امشب با مامان صحبت کنم

نشسته و در حال کتاب  یو یاز شام مامان جلو ت بعد
ماچ  هیو گونش رو  شمیم کیخوندنه که به سمتش نزد

 گمیو م کنمیآبدار م

 تنگ شده بودا یلیدلم برات خ+

 بوسهیسرم رو م یرو اونم

 فدات شم یاله-

 میبا هم صحبت کن کمی یخدا نکنه مامان وقت دار+

 حتما زمیآره عز-

 شهیم رهیو بهم خ بندهیرو م کتابش

 زمیبگو عز-

ذهنم مرور  یحرفام رو که از قبل آماده کردم تو تمام
 یکه تو یکردن از اتفاق فیبه تعر کنمیو شروع م کنمیم

که احتشام بهم زده بعد از تموم  ییدانشگاه افتاده و حرفا
دارم و مامان هم داره با  یشدن حرفام احساس گر گرفتگ

 کنهیلبخند بهم نگاه م هی



 ؟یدوستش دار-

و چشمام  چرخونمیبه سمتش م عیحرفش سرم رو سر نیا با
 خنده ریز زنهیم که مامان شهیگرد م

انشاهلل که  زمیندارم عز یمشکل چیاتفاق ه نیمن با ا-

 بوسهیقشنگم و گونم رو م یخوشبخت ش

 مامان ستیمشخص ن یچیهنوز که ه+

 زمیعز رهیخ-

 بدم امیپس من بهش پ+

  آره-

 یسمت اتاق که صدا رمیو م شمیسرعت از جام بلند م به
 ادیپر خنده مامان م

 نیزم ینخور-

آبرو برام نموند  گهید یوا میشونیبه پ زنمیمشت محکم م هی

 ):جلو مامان

اونم بالفاصله جواب  هیکه مامان راض دمیم امیاحتشام پ به
خدا چه  یوا گرهیکه االن مامانش با خونه تماس م دهیم

 .عیسر



تلفن خونه و بعد صحبت کردن مامان  یساعت بعد صدا مین
تا مامان صحبتاش رو تموم کنه   رمینم رونیاز اتاق ب ادیم

  ادیمامان م یبعد صدا قهیکه چند دق

 آنا-

 بله+

 ایچند لحظه ب-

آشپز خونه  یکه تو نمیبیو مامان رو م رونیب رمیاتاق م از
 شمیم کینشسته به سمتش نزد یصندل یتلفن به دست رو

 گهیکه م

 پسر نیهم داره ا یچه عجله ا-

 رمیگیودم رو مخ یو جلو گرهیحرفش خندم م نیا از

فردا اجازه خواست  یزنگ زده بود و برا یخانم شکوه-

 میتصم نیهم خوشحال بود که شماها ا یلیخونمون خ ادیتا ب

 .دیرو گرفت

منو محکم  یبارون یوبا چشما شهیبلند م یصندل یاز رو 
و  بوسمیسرش رو م یمنم رو رهیگیآغوشش م یتو

 ...چکهیاشکهام م



دانشگاه رفتن  یتا برا شمیصبح که از خواب پا م فردا
و اسم محترم جون  ادیم میگوش امکیپ یآماده بشم صدا

اسمش  نیباال هنوز اسمش رو عوض نکردم و هم ادیم

 (: اون روز باعث نجاتم شد

 زمیدنبالت عز امیشو م رآمادهیسالم صبحت بخ_

چشمام  نکهیبعد از ا یاشتباه خوندم ول کنمیاولش فکر م 
رو  زمیکه نه واقعا کلمه عز نمیبیم کنمیرو باز و بسته م

  حرفا هم بلده نیاز ا فتهیخودش نینوشته عجبااا پس ا

 سالم باشه ممنون+

 (:جهت بدم رییتغ عیسر نقدریا تونمیمن نم یول

آماده شدن  یبرا رمیم یادیز یو با انرژ شمیجام بلند م از
 دارمیرو برم فمیک عیسر شهیکه بلند م میگوش امکیپ یصدا

 کنمیرو باز م میو گوش رونیب زنمیو از خونه م

 منتظرتم نییپا_

 هیتک نیکه به مکاش نمشیبیم رونیب رمیساختمون که م از
 زنهیبهم لبخند م دنمیکه با د شمیم کیزده بهش نزد

 سالم+

 ؟یسالم آنا خانم خوب_



 یمرس+

  منم خداروشکر خوبم_

 کنهیکه اون در رو برام باز م رهیگیحرفش خندم م نیا با

  .شمیم نیو من سوار ماش

 امیم نیو از ماش کنمیازش تشکر م میرسیبه دانشگاه که م 
از پشت  یکیکه  یسمت ساختمون اصل وفتمیراه م رونیب
سمت اون  گردمیهوا برم رهیآخم م یپس کلم و صدا زنهیم

 ستادهیچهره اخمو جلوم ا هیبا  هیسا نمیبیفرد که م

 ونه؟ید یزنیمچرا +

 ؟ینامزد کرد یحقته چرا به من نگفت-

دانشگاه هست  نیا ینبود که اونم تو هیحواسم به سا اصال
 رسهیو خبر بهش م

 گمیبعد از کالس بهت م هیسا شهیاالن کالسمون شروع م+

 گهیو م رهیگیحالت قهر ازم فاصله م با

 پرسمیخودم از احتشام م خوادینم-

 ):سمت کالسش رهیم و

 رونیب ومدمیو هنوز از کالس ن گذرهیساعت کالسم م دو
 گهیو م ستهیا یرو جلوم م هیکه سا



 نمیبگو بب-

 عجله داره احتشام نداشت نیکه ا ینقدریخنده ا ریز زنمیم

 یاز احتشام بپرس یخواستیتو که م+

  یجواب بد دیخودت با یغلط کرد-

اون روز  یو من از اول ماجرا میشیدانشگاه م اطیح وارد
داستان  هیو اونم که انگار داره  کنمیم فیرو براش تعر

 نیشده بعد از ا رهیبدون پلک زدن به من خ شنوهیجالب م
که چند  کشهیم غیج هیبغلم و  پرهیم شهیکه صحبتم تموم م

 تیو من با عصبان کنمیو نگاهمون م گردنیبرم ینفر
 گمیم

 ؟یزنیم غیچرا ج یروان یآبروم رو برد+

 خوشحالم برات یلیخ-

 بودم دهیحاال انگار من ترش+

  ییآره خدا-

 بازوش یتو زنمیم محکم

 شعووریب+

 (:خنده ریز میزنیم ییدوتا بعدم



صفحه  یاسم احتشام رو رو شهیظهرمون که تموم م کالس
 نمیبیم میگوش

 الو+

برم مطب تو  دیاومده با شیبرام پ یکار هیمن  زمیعز_

 خونه؟ یبرگرد یتونیم

 هیشکل صحبت کردنش عادت ندارم و چند ثان نیبه ا هنوز
 گهیکه م کنمیمکث م

 الو آنا؟_

 گردمیبرم هیمن با سا ستین ینه مشکل+

  مراقب خودت باش زمیباشه عز_

 خداحافظ

 خدانگهدار+

 هیبا سا کشمیم قینفس عم هیو  کنمیرو قطع م تلفن
کنم  یخونه و بعد از خوردن ناهار استراحت م گردمیبرم

 .شب سرحال باشم یتا برا

هست که زنگ خونه به صدا در  8 کهینزد بایتقر ساعت

رو  دیسمت در و کل رمیو من با استرس و هول م ادیم
 گهیو با همد رونیب ادیمامان هم از آشپز خونه م زنمیم



و  ادیآسانسور م ستادنیا یکه صدا میمونیجلو در منتظر م
  یاحوالپرس گهیهم د با رونیب انیشهره جون و احتشام م

و دسته گل رز  ینیریو بعد از گرفتن جعبه ش میکنیم

 .میشیوارد خونه م دهیکه احتشام بهم م یقرمز

 سمیاحتشام وا یجلو یچا ینیکردم با س یوقت فکر نم چیه

 (: کنه فیهم ازم تعر یو خانم شکوه

 نمیشیمبل کنار مامان م یها رو یاز تعارف کردن چا بعد
 گهیکه شهره جون م

 یقبول شد یپرستار دمیآنا جان از مامان شن*

 گمیو با لبخند م دمیرو تکون م سرم

 بله+

  زمیعز یموفق باش*

 ممنون+

 گهیو م چرخهیمامان م سمت

 نیام یمهرش به دلم افتاد و وقت دمیکه آنا رو د یاز روز*

خوشحال  یلیخ یلیآشنا بشن خ گهیباهم د خوانیگفت که م
  شدم

 گهیو م دهیرو به من م نگاهش



شما رو  یو من عروس ادیب شیپ ریخ یانشاهلل که هر چ*

 نمیبب

نگاهم  زنهیم خیو دستام  رهیگیحرفش صورتم گر م نیا با
و  نمیبیرو م یخوشحال وفتهیم شیمشک یکه به چشما

 گهیهمچنان بهش زل زدم که شهره جون م

تا اگه آنا  یخواستگار میاومد یرسم یما امشب به طور*

 .مدت با هم آشنا بشن هیباشه بچه ها  یجون راض

 قدمتون سر چشم-

 گهیو رو به مامان م شهیجون از جاش بلند م شهره

دوتا هم با هم  نیآشپز خونه تا ا میزهره جان پاشو بر*

 کننینم یکار چیحرف بزنن به خودشون باشه که ه گهید

از جاش بلند خنده و مامان هم با لبخند  ریز ریهم ز بعدش
 یچ رفتنی.حاال اگه نممیمونیو من و احتشام تنها م شهیم

 ):دارم که باهاش بزنم هووف یآخه من چه حرف شدیم

 تشکر کنم یفیاز اون پسره شر دیفکر کنم با_

 گهیکه م زنمیبراقش زل م یباال و به چشا ارمیرو م سرم

 باعث تا من باالخره حرفم رو بزنم_



کتک خورد  یبدبخت چه جور یفیکه شر ادیم ادمی یوقت
خندم  یجلو تونمیبره ازش تشکر کنه نم خوادیحاال هم م

 خندهیخنده که اونم م ریز زنمیو م رهیرو بگ

 نیدار ینیضرب دست سنگ+

 گهیم یباال رفته ا یو با ابرو کنهیم کیرو بار چشماش

 ؟یتو هم متوجه شد_

  دمیرو به نشونه آره تکون م سرم

 کردیتا چند روز فکش درد م چارهیب یسام+

 زنهیخنده که اونم لبخند م ریز زنمیم و

ارتباط اما  نیکنم و تو رو مجبور کنم به ا تتیاذ خوامینم_

ذره هم دلت با منه پس قبول  هی یکه حت یکنیاگه حس م
 کن

باره  هیچرا  رهیگیو تنم گر م شهیلبم خشک م یرو لبخند

 ):آخه یکنیبحث رو عوض م

برام  یلیو تا االن متوجه دم که خ زنمیچهره ش زل م به
 گمیخاصه پس آروم م

  من موافقم+

 ادیخوشحال شهره جون از پشت سرم م یصدا



 نیشکرت انشاهلل که خوشبخت باش ایخدا*

از خجالت در حال  بوسهیو گونم رو م شهیم کیبهم نزد و

 .شام یبرا زنهیآب شدنم که مامان صدامون م

 

که از  کنمیفکر م نیو دارم و به ا دمیتخت دراز کش یرو
 هیکه  کردمیاصال فکرش رو هم نم دمیکجا به کجا رس

روز بخوام با احتشام وارد ارتباط بشم اونم به قصد 

 .ازدواج

باال و اون  رفتیضربان قلبم م دمشیدیهر وقت که م اما
برام خاص بود:( چشمام رو  یادیبمش ز ینگاه و صدا

 یسخت و طوالن ریکه از فردا مس دونمیو م دمبنیآروم م

 .دارم شیرو در پ

 

 

 یپنج شنبه هست و سه روز از مراسم خواستگار امروز
نه  ستیاز احتشام ن یخبر یگذشته  بازم کالس دارم ول

و نه بهم زنگ زده کم کم دارم  دمشیدانشگاه د یتو

 .شمینگرانش م



 یادآوریو  زنهیبهم زنگ م یخونه سام امیکه م عصر
که برنامه فردا سرجاشه و عالوه بر من احتشام هم  کنهیم

بهش زنگ بزنم با هزارتا  خوامیاز خودش م یدعوته وقت
 فیدهن لق همه ماجرا رو براش تعر هیکه سا گهیفحش م

 .زنگ بزنم دیکه من نامزدشم پس من با یکرده و از اونجا

 رمیگیو در آخر شمارش رو م رمیشب با خودم کلنجار م تا
 شهیم شتریب میو نگران دهیجواب نم خورهیبوق م یهر چ

که  رمیگیو دوباره باهاش تماس م کنمیچند لحظه صبر م
 ینگران یو هنوز حرف نزده با صدا دهیجواب م نباریا
 گمیم

 ؟ییکجا+

رو  باشیبم ز یو بعد صدا کنهیلحظه سکوت م چند
 شنومیم

 مهمه؟_

 پرسهیم یعصب یکه با صدا کنمیم سکوت

 برات مهمه آنا؟ آره؟_

اشک  زشیکه دارم در برابر ر دونمیو م سوزهیم چشمام
 گمیپس آروم م کنمیمقاومت م

 اوهوم+



 گهیو م کشهیم یقیعم نفس

 یاقیاشت چیرابطه فقط از سمت منه و تو ه نیا کنمیفکر م _

 ... چون یبهش ندار

 گمیوسط حرفش و م پرمیم

 ستین ینطوریاصال ا+

 آنا؟ یمطمئن_

 گمیو م بندمیرو م چشمام

 مطمئنم+

 گهیم یآروم یصدا با

  میهم بزار یقانون برا یسر هی دیخوب پس با_

همون  یمنو به اسم صدا بزن گهیبه نظرم بهتره د نکهیا اول
امروز  یلیخ نکهی. دوم ازنمیطور که من تو رو آنا صدا م

 چیتو ه نمیخودم رو گرفتم تا بهت زنگ نزنم و بب یجلو
نشون  نیو ا یخوب زنگ زد ینه ول ای یکنیم یاقدام

 ریو سوم اکثر شبا من د ستمین تیاهم یهم ب نقدرایا دهیم
 ستین یپس اگه برات مشکل خورمیخونه و شام نم رسمیم
 یلیخ یزایچ نایا رونیب میسه شب در هفته بر ایدو  میتونیم



 دیارتباطه آنا و به نظرم با کیادامه  یبرا یو مهم هیپا

 .میکن تیهر دو اونا رو رعا

 کشمیاز خودم خجالت م کنمیحرفتش که فکر م به

 درسته؟_

 آره+

 گهیو م رونیب دهیرو م نفس

 خوبه_

 خبرا امروز چطور بود؟ چه

 گمیو م کنمیسرفه صاف م هیرو با  صدام

 رفت شیخوب پ یهمه چ یسالمت+

 بهت بگم یزیچ خواستمیم

 افتاده؟ یجانم اتفاق_

تا حرفش برام هضم شه چرا من  کنمیلحظه سکوت م چند

 ): ارمیدر م یلوس باز نقدریا

 افتاده؟ یالو آنا اتفاق_

 وفتادهین ینه نه اتفاق+



و من و تورو  ختهیبا بچه ها برنامه کوه ر یسام فردا
 ؟یایب یتونیم نمیبب خواستمیدعوت کرد م

 گهیکه م ادیخوشحالش م یصدا

 امیب تونمیم کارمیاتفاقا فردا ب زمیآره عز_

 دمیخبر م یباشه پس من به سام+

 یندار یکار فعال

 ریشبت بخ زمینه عز_

 نمتیبیم فردا

 ریشب شم... تو هم بخ+

 کنمیو من بالفاصله تلفن رو قطع م ادیخندش م یصدا

 صحبت کردن باهاش سخته برام نقدریچرا ا هوووف

 .جمع کنم شتریحواسم رو ب دیبه بعد با نیا از

که  پرسمیازش م یو وقت میایکه ما هم م دمیم امیپ یسام به
همراهمون هستن اسم آرش و بچه ها و ارام رو  ایک گهید
که اون شب باهاش اومده بود  یهمون دختر ارهیم

 یبا ارام براش جد یکه دوست ادیرستوران و به نظر م

 .هست



هر چند که اصال  شمیم داریاز خواب ب 6صبح ساعت  فردا

 ادیگفته هفت م شبیاحتشام که د امیپ یم ولدوست ندارم بر
 کنمی. چرا من عادت نمپرونهیدنبالم خواب رو از سرم م

 یبچه ها نیع دیاحتشام با گمیم شهیهم نیبهش بگم ام

 (:تا ملکه ذهنم بشه واال سمیصفحه بنو هی یکالس اول

 یو آروم رو شمیاز آماده شدن وارد اتاق مامان م بعد
 ادیبهش اصرار کردم که ب یکل شبید بوسمیگونش رو م

 .خاله مهال شیپ رهیمخالفت کرد وگفت م یول

من  یرفته ول یرو به سرد بایو هوا تقر میآبان ماه یتو
 زنمیم یهود هیهستم با  ییگرما یلیکه خ ییاز اونجا

 .رونیب

 هینشسته و با  نیداخل ماش رونیب امیساختمون که م از
 نیو در ماش کنمیلبخند زل زده به من به سمتش قدم تند م

 چرخمیو به سمتش م شمیو سوار م کنمیرو باز م

 سالم+

 ریصبحت بخ زمیسالم عز_

 ریصبح تو هم بخ+

 گهیو م ندازهیرو راه م نیماش



 یدیلباس گرمتر نپوش ست؟چرایسردت ن_

 نه هوا خوبه+

  هاا گهینم نویا تینینوک ب یول_

که  نهیآ یکرده و تو خیکه  زارمیم مینیب یرو رو دستم
 گمیو م خندمیسرخ شده م کنمینگاه م

 شهیزودتر از من سرماش م شهیهم نیا+

 دهیرو فشار م مینیو نوک ب زنهیحرفم قهقه م نیا با

 طونیش_

 ):کننیم یزبون نیریدختر بچه ها شدم که دارن ش هیشب

و بچها زودتر از  میرسیداده م یسام شبیکه د یآدرس به
تر  عیو من سر دارهیگوشه نگه م هیرو  نیماش دنیما رس

 کنمیو به سمت بچه ها حرکت م شمیم نییاز اون پا

 بغلم پرهیو م نهیبیمنو م هیزودتر از بق الهه

 سالم آنا جووون*

 زمیسالم عز+

سمت  میکنیو حرکت م میکنیم یهم احوال پرس هیبق با
راه  یکوه و همگ نییبه پا میرسیساعت م میمقصد بعد از ن



سمتش هوا نسبت به داخل شهر سردتره و منم  میوفتیم
قسمت ماجرا فکر نکرده بودم پس دستام رو  نیاصال به ا

 .رو سرم کشمیرو هم م میو کاله هود بمیج یتو برمیم

و آرام جلوتر از همه هستن و آرش و بچها هم  یسام
 میریکه م میهست یینفرا نیدنبالشون من و احتشام هم آخر

 یم میچون همه گشنه ا میرسیکه م ستگاهیا نیباال به اول

 .میتا صبحانه بخور میستیا

داخل  رنیو احتشام م یو سام نمیشیاز تختا م یکی یرو
 تا سفارش بدن

 گهیو م کشهیرو م مینیو ب شهیم کیبهم نزد آرش

 ؟یچه خبرا آنشرل-

 تو چه خبر؟ یسالمت+

 شهیمثل هم یچیه-

 گهیو بعد م شهیساکت م یلحظه ا چند

 که؟ کنهینم تتیاذ-

 ؟یک+

 گمیاحتشام رو م-



 نه اصال+

 افتاد من هستما یاتفاق-

 گمیو م زنمیلبخند م بهش

 آرش دونمیم+

 رونیب گردنیو احتشام برم یکه سام زنهیبهم لبخند م اونم
. صبحانه  یکنار عل رهیو م شهیو آرش از کنارم بلند م

نگاه  هیبهم  یسام یول شنیهمه مشغول م ارنیرو که م
نگاهش به ظرف  زنهیچشمک م هیو  ندازهیم زیآم طنتیش

 یچه کرم خوادیکه م دونمیم دنشیصبحانه احتشامه و با د
 گهیبه احتشام م رو زهیبر

 هیآنا عاشق تخم مرغ عسل یدونستیجان داداش م نیام-

خدا  ارمیتا باال ن رمیگیدهنم رو م یوجلو بندمیرو م چشمام
به  دونهیم یبار دست از سر من بردار هیلعنتت کنه نشد 

 ):کنهیرو م نکاریشدت نفرت دارم و داره ا

 چیو ه زننیلبخند م دوننیرو م انیو آرش که جر یسام
لقمه رو برداشته تا  نیاحتشام که اول گنینم یزیکدوم چ

 گهیم یو رو به سام دارهیدستش نگه م یبخوره اونو تو

 املت دوست داره یتگف ؟تویجد_



 هیعاشق تخم مرغ عسل یاملت هم دوست داره ول-

 که کامال نپختن ییاونا مخصوصا

 رمیم یچش غره به سام هیو  رمیگیدهنم م یرو جلو دستم
 گهیو م گردهیکه احتشام به سمتم بر م

 دادمیوگرنه سفارش م دونستمینم_

  رهیگیدستش رو سمتم م یبعدش لقمه تو و

 بفرما_

دلم  یو تو رمیگیلقمه رو از دستش م یطوالنبا مکث  
 هیو با  شهیکه صداش بلند م دمیم یهزارتا فحش به سام

 گهیچشمک م

 بخور نوش جونت-

من  یخنده و نگاه احتشام همچنان رو ریز زنهیم آرش
لقمه رو تحمل کنم. لقمه  هیادامه داره پس فکر کنم بتونم 

 یاما بو دارمیگوشه نگه م هیو اونو  کنمیرو وارد دهنم م
تحمل کنم  تونمینم رسهیبد تخم مرغ نپخته که به مشامم م

 ونخنده ا یو صدا نییپا پرمیاز تخت م دهینرس هیو به ثان

 ): ای. من دارم براتون امروز روانشهیدوتا بلند م



از تخم مرغ  گهیم یکه سام ادیشده احتشام م یچ یصدا
سطل  ینفرت داره. دورتر از بچه ها لقمه رو تو یعسل

 یکه صدا کشمیم قیو چند تا نفس عم کنمیزباله پرت م
 ادیم کمیاحتشام از نزد

 دختر ادیبدم م یبگ یمگه زبون ندار_

 کیو  رمیگیو منم از دستش م رهیگیرو سمتم م یمعدن آب
 ادیخندون آرش م یکه صدا کشمینفس سر م

 لوسش نکن داداش نقدریا-

 گمیم یعصب یلب با صدا ریز

 یپسره روان ستمینکنم آنا ن یتالف+

 .میگردیبرم زصبحونهیو با هم به سمت م خندهیم احتشام

سمت  میکنیکه بعد از صبحونه خوردن حرکت م خالصه
 یآرش جا میکن داینشستن پ یمناسب برا یجا هیباال تا 

و ما هم بساطمون رو پهن  کنهیرو انتخاب م یمناسب
رو  شیو قراره هنر آشپز دهیجوجه خر ی. ساممیکنیم

 یدوساعت بایو تقر ییبرامون رو کنه بعد از خوردن چا
تا ناهار  کننیجوجه رو فراهم م طبچه ها بسا گذرهیکه م

زدن جوجه  خیرو آماده کنن من هم با الهه و آرام درحال س

 .مییها



وبا کمک  برهیرو م خایهمه س یسام شهیکه آماده م شیآت
کم اون  هیذغال آرش و احتشام هم  یرو نهیچیم یعل

کرم  یبرا تیطرفتر در حال صحبت کردنن به نظرم موقع
و بعد از  شمیپس از جام بلند م اسیبه شدت مح یزیر

 یهوا سرده و ازطرف دارمیآب رو برم یسشتن دستام بطر
به  یحال اساس هی تونهیپس م سردترهم  یآب داخل بطر

و به  رهیاصله بگتا از ذغاال ف کنمیبده صبر م یسام
گفتن آرام   یسام یصدا شمیم کیسرعت به سمتش نزد

سرش  یرو رو یبچرخه بطر یسام نکهیقبل از ا یول ادیم
 هوا رهیدادش م یکه صدا یطور کنمیم یخال

 ؟یروان یکنیم کاریچ-

و آرام از خنده غش کردن و اون سمت آرش و احتشام  الهه
خندش رو گرفته تا از  یجلو چارهیب یعل خندنیهم دارن م
 در امان باشه یخشم سام

منم  شهیکه بلند م نیو هم رمیگیقدم ازش فاصله م چند
 دوئمیسمت آرش و احتشام م

 دیچش سف نمیبب سایوا-



و  شهیباعث ترسم م ادیم کیکه از نزد  شیعصب یصدا
 رمیگیو پشت احتشام پناه م کشمیم یبلند غیهمراه با خنده ج

 گمیم غیو با ج زنمیو به لباسش چنگ م

 رشیبگ نیام یوا+

 یهوا و سام رهیحرفم قهقه آرش و بچه ها م نیزدن ا با
 گهیم

 مگه سگم شعوریب-

 (:رهیگیکه زدم خندم م یاز حرف خودمم

 دایپ یمناسب تیموقع یپشتش پناه گرفتم و سام همچنان
 گهیکه م کنهینم

 ینره آن ادتیامروز رو -

تا  رهیآرش هم به سمتشون م گردهیبرم یبه سمت عل و
دستم رو از لباس احتشام بردارم که با  خوامیکمکش کنه م

 گهیو م زنهیو بهم لبخند م رهیگیدستش اونو تو مشتش م

 آره؟ ادیم ادتیموارد ترس اسمم رو  یخوب پس فقط تو_

و  زنمیو بهش زل م کنمیدختر بچه ها سرم رو کج م نیع
 گمیم

 رینخ+



 دهیدستام رو محکم تر فشار م و رهیگیعمق م لبخندش

 شیکنار آت میبر ایدستات چه قدر سردن ب_

 

 میایو م میکنیرو جمع م لمونیاز خوردن ناهار وسا بعد
 رسونهیمنو م نیو ام میکنیم یاز بچه ها خداحافظ نییپا

 ینجوریانجام بدم تا ا یاسمش رو جد نیتمر دیخونه با

 .نکنه عمیضا

 

 امیاگه ب کردمیچرا فکر م رسهیماه خوش امتحانات فرا م 

 ):شمیدانشگاه راحت م

 کی یاسترس دارم تو یلیامتحانمونه و خ نیامروز اول 
رو  گهیهمد شتریشده و ب شتریب نیماه گذشته ارتباطم با ام

هم با شهره جون شام اومدن خونمون و  یچند بار مینیبیم
 یصحبتا یتو رهیم شیخوب پ یلیداره خ یفعال همه چ

امسال  دیع یبرا خوانیکه م دمیشهره جون با مامان فهم
 یلیبه نظر من هنوز خ یول رنیبگ یبرامون جشن نامزد
مدت با اخالق و رفتارش آشنا  نیا یزوده هر چند که تو

 (:دوستش دارم یلیکه خ دمیرس جهینت نیشدم وبه ا



فقط دو روز در  نیساعت ده صبحه و چون ام امتحانم
 زمیه امروز مطبه و من با شراره عزدانشگا ادیهفته م

 میهنوز ن رسمیامتحان به دانشگاه که م نیاول یبرا میریم
محوطه دانشگاه  یساعت تا امتحان فرصت هست پس تو

شدم  ینجوریخدا چرا ا یتا استرسم کمتر شه وا نمیشیم

 .امروز

  و کلمه ادیم لمیزنگ موبا یصدا

  Nepentheشیصفحه چند وقت پ یرو ادیم 

 یلیکه خ دمیپست رس هیبه  دمیچرخیم نستایا یداشتم تو که
به  یباستان دارو انیونانیبرام جالب بود نوشته بود در 

منم  بردهیم نیاسم بوده که غم و اندوه افراد رو از ب نیا
 شهیکنارشم از هم یکردم چون وقت ویاسم س نیرو به ا نیام

 نیامنو ناراحت کنه  تونهینم یزیچ چیخوشحالترم و ه

 .که تا حاال تجربه کردم هیحس نیبهتر

و من بالفاصله شمارش  شهیقطع م میخوردن گوش زنگ
 گمیبگه م یزیاون چ نکهیو قبل از ا رمیگیرو م

 جانم؟+

 ؟یزم؟دانشگاهیعز یجونت سالمت خوب_

 شهیامتحانم شروع م گهیساعت د میآره ن+



 استرس دارم یلیخ نیام یوا

و  یتو تمام تالشت رو کرد زمیعز یچ یاسترس برا_

 یمطمئنم نمره خوب

 نیممنون ام+

 نمتیبیبرم جانا شب م دیفدات با_

 به کارت برس خدافظ زمیباشه عز+

 خدانگه دار_

صحبت کردن  کشمیم یقینفس عم کنمیرو که قطع م تلفن
هست که بهم  یمدت کنهیباهاش به شدت حالم رو خوب م

 هیجانا  یگیم چرا بهم دمیازش پرس یجانا و وقت گهیم
 قهی.ده دقیوقته که جونم شد یلیلبخند قشنگ زد و گفت خ

سمت  رمیو م شمیاز جا بلند م عیتا امتحان مونده و سر

 .تسالن امتحانا

دارم چون اکثر سواال رو  یخوب یلیاز امتحان حس خ بعد
 نیاز اول ینمره خوب کنمیدرست جواب دادم و فکر م

امتحانا هم مثل امروز  هیکه بق دوارمیام رمیامتحان بگ

 (:خوب باشه



مواقع به  یبعض رونیب میریم نیو با ام شمیآماده م شب
و  انیمامان هم با شهره جون همراهمون م ادیاصرار ز

 .دهیهم حال م یکل

 

فرداش تولده  قایامتحانمون روز شش بهمنه و دق نیآخر
رو  گهیدانشگاه همد یدوهفته فقط تو نیا یهست تو نیام
شهره جون بهم زنگ زد که قراره فردا شب  روزی.  ددمید

بهش کمک  دیو منم با رهیمثل هر سال تولد بگ نیام یبرا
 یکنم. خداروشکر که از قبل به فکر کادو تولدش بودم ول

کنم اما چون درمورد جشن فردا  زشیسوپرا دارمدوست 

 .امشبه نیهم تیموقع نیپس بهتر دونهیشب م

روزه و چون صبح  کی یتو هیامتحانم با امتحان سا نیآخر
خونه و بعد از  گردمیهم برم هیاومد دنبالم با سا هیسا

ببرم  نیدو هفته رو از ب نیا یتا خستگ رمیخوردن ناهار م

 (:قشنگم زیسوپرا یو عصر آماده بشم برا

 امکیمامان پ یو برا رونیب زنمیاز خونه م 8ساعت  حدود

تولد  یخونه چون برا ربرگردمیکه احتماال امشب د دمیم
 دهینشون م نیو ا دهیبرنامه دارم مامان جوابم رو نم نیام

 .تموم نشده فتشیکه هنوز ش



خوشگل  کیک هیتا  یفروش ینیریش هیسراغ  رمیم اول
دسته گل قشنگ  هیسراغ گرفتن  رمیبعدش هم م رمیبگ
قشنگ نقره سفارش دادم  یلیدست بند خ هیکادو هم  یبرا

بافته شدم رو بهش وصل  یاز مو کهیت هیکه کنارش قراره 
موهام رو  رونیب میبر میروز که قرار داشت هی ادمهیکنم 

 یلحظه هم چشمش رو از رو کیاون روز  وبافته بودم 

 .موهام برنداشت

تا  دارمیرو برم میو گوش کنمیپارک م مارستانیب یجلو
و تماس از سمت  امکیپ یادیکه با تعداد ز نمیساعت رو بب

بوده و ده بار تماس  لنتیسا یرو میگوش شمیمواجه م نیام
 میشونیپ یتو زنمیم شهیپ قهیپنج دق یبرا شیگرفته که آخر

و سمت  رونیب امیم نیاز ماش لمیبه همراه وسا عیو سر
کنم دور از جونش  زشیاومدم سوپرا کنمیحرکت م کینیلک

 .هیلیسکته نکرده باشه خ

باال  رمیبه سرعت از پله ها م شمیساختمون که م وارد
نفسم باال به  گهید رسمیبه طبقه دوم م یکه وقت یطور
 شنومیرو از داخل م نیداد ام یصدا رسمیدر که م کینزد

 خانم دینوبتا رو کنسل کن هیمگه من به شما نگفتم بق_

 تر برم عیهرچه سر دیبا من



بره  کنهیجرعت م یاوضاع داغونه حاال ک یلیخدا خ یوا
 یو به انگشتم رو رو شنومیرو نم شیمنش یداخل صدا

 نهیام دهیکه نشون م یبلند یقدمها ی. صدادمیزنگ فشار م
بهتره  یبه نظرم پرو باز شهیو در به سرعت باز م ادیم

 یسمتش و با صدا پرمیم شهیپس در که بالفاصله باز م
 گمیبلند م

  تولدت مباااارک+

لب خدارو  ریو بالفاصله ز شهیمن اخماش باز م دنید با
و  دهیبهم نم یفرصت چیبرم داخل که ه خوامیم کنهیشکر م

 کنهیبغلم م عیسر

 ؟یدیتو؟ چرا جواب تلفنم رو نم یکجا بود_

از دستم سر  کیک کهیحرکتش شوکه شدم و نزد نیا از
 گهیو م کنهیبخوره که خودش رو ازم جدا م

 داخل ایب زمینگرانت بودم عز یلیخ دیببخش_

تا اشک حلقه  شهیو وارد سالن م کنهیعقب گرد م عیسر
کردم آخه  یخدا چه غلط یوا نمیچشماش رو نب یزده تو

 .نبود میچرا حواسم به گوش



و جوابش رو  کنهیبهم سالم م یمنش شمیسالن که م وارد
و دسته گل  کیو ک کنمیسالن حرکت م زیبه سمت م دمیم

 زارمیم زیم یرو رو

 ؟یکرد رو کنسل یبعد یضایمر_

 دکتر یبله آقا*

 یبر یتونیخوب م یلیخ_

 بله*

اخماش توهمه و به  شهیم کیو بهم نزد چرخهیبه سمتم م 
 نظرم حق داره

 باشه؟ یچ هتیخوب تنب_

صورتم  کیو نزد شهیم کیبهم نزد دمیرو که نم جوابش
 زنهیلب م

 با شمام آنا خانم_

خودم رو  دیو با دهیجواب نم یپرو باز گهیمرحله د نیا
و به  رمیگیمظلوم نشون بدم پس چهره خر شرک م

 زنمیچشماش زل م

 کیمنو بگو که رفتم برات ک یکن هیمنو تنب ادیاز دلت م+

کنم و بعدش  زتیتا شب تولدت سوپرا دمیو کادو خر



حرکتم  نیکه مثال ناراحتم با ا چرخونمیصورتم رو م
 گهیو م شهیخندش بلند م یصدا

  آنا ادیمظلوم بودن نم یکیبه تو _

ازم فاصله  یو کم بوسهیشالم رو م یو رو شهیم خم
 رهیگیم

  بخشمت یم یدیهمه زحمت کش نیخوب چون ا_

 دیمهربون یلیدکتر شما خ یممنونم آقا+

 میباشه بابا خر شد_

 رهیخنده و اونم با لبخند به سمت آشپز خونه م ریز زنمیم

 مینخور ییبا چا فهیح یآورد کیحاال که ک_

همه  نیچرا من ا شهیتر م قیلبخندم عم کنمینگاه م بهش

 (: دوسش دارم

 ارمیرو از جعبه م کیو منم ک گردهیبرم ییچا ینیس با
 زارهیم کیرو کنار ک ینیس زیم یرو زارمشیو م رونیب

 نهیشیمقابلم م یصندل یو رو

 ؟یچرا تلفنت رو جواب نداد_

 گمیم یچهره ناراحت با



 نینبود اماصال حواسم +

 گهیتا بخوابم د لنتیسا یاز امتحان گذاشته بودمش رو بعد

 ):رفت ادمی

 زنهیو به صورتم زل م کشهیم یقیعم نفس

 کردم؟یم کاریافتاده بودم چ یاگه برات اتفاق_

 دکتر یبادمجون بم افت نداره آقا+

 اایخوشحال باش دیتولدته با شب

رو  کیتا ک دمیو منم چاقو رو به دستش م زنهیلبخند م بهم
با  زنمیو دست م خونمیببره و همزمان براش شعر تولد م

که بالفاصله انگشتم  شهیحرکت من از خنده سرخ م نیا
 به گونه اش زنمیو م کنمیم یرو خامه ا

از  کهیت هیو بالفاصله اونم  کنهیمکث م هیچند ثان یبرا
 رهیم غمیبه صورتم که ج کوبهیو م دارهیرو برم کیک

 هوااا

 کم زدم به صورتت هیمن فقط  ونهید+

 هیمن پر خامه دوست دارم حرف_



و  دارهیرو برم یو دستمال خندهیکه م رهیگیگر م صورتم
 شهیکردن صورتم کارش که تموم م زیبه تم کنهیشروع م

 گهیو م کنهیبا دست گونم رو نوازش م

 دوست دارم جانا یلیخ_

 زنهیم خیو دستام  رهیگیحرفش تنم گر م نیا با

و  دارهیرو برم کیاز ک کهیت هیکنار و  کشهیرو م دستش
 زنهیمزه م

 خوبه یلیخ_

 گمیم یآروم یصدا با

 نوش جونت+

 میایاز مطب م یو چا کیکه بعد از خوردن ک خالصه
به سمتم  میرسیخونه که م یخونه جلو میتا برگرد رونیب
و آروم پشتش رو نوازش  رهیگیو دستم رو م چرخهیم
 کنهیم

 بود که داشتم یشب نیممنونم جانا بهتر یلیازت خ_

 گمیو م زنمیم لبخند

تا  دیبا یالبته برات کادو هم گرفتم ول کنمیخواهش م+

 یفرداشب صبر کن



 گهیو م زارهیچشمش م یو دستش رو رو خندهیم

  چشم یبه رو_

اصال دوست ندارم ازش دور  یول رونیب امیم نیماش از
 بشم

 مواظب خودتم باش تا فرداشب ریشبت بخ گهیخوب د+

 جانا تو هم مراقب خودت باش ریشبت بخ_

بعد از بستن  شمیو وارد ساختمون م دمیدست تکون م بهش
و دور شدنش رو  نیماش یکایچرخش الست یدر صدا

 .شنومیم

 

 

و اونم به  ادهیز یلیخ میانرژ شمیم داریکه از خواب ب از
راسم م هیخاطر مراسم شب هست شهره جون گفت که 

که مثل تولد خودش  دوارمیو ام رهیقراره بگ کیکوچ

 .نباشه

 شگاهیمراسم شب برم آرا یبرا خوامیامروز م یطرف از
رو بپوشم .  دیخر میرفت هیبا سا شیکه چند وقت پ یو لباس



دارکه  نیشا یبلند تا پشت پا با پارچه مشک یلباس مجلس هی

 ):نده ریفقط خداکنه مامان به رنگش گ نهیشیتو تنم م یلیخ

جون عالوه بر ما خانواده خاله مهال رو هم دعوت  شهره
خوشحالم  یلیخ شمهیهم امشب پ یسام نکهیکرده و از ا

 .گرفتم هیکه آدرسش رو از سا یشگاهیآرا رمیعصر م

که امروز  دهینگرفته و نشون م یاز صبح باهام تماس نیام
و به سمت  رونیب زنمیشلوغه از خونه م یلیسرش خ

 ادیبه مامان هم اصرار کردم که ب کنمیحرکت م شگاهیآرا
خونه آماده  یکار نداره و خودش تو نیبه ا ازیگفت ن یول

 (:شهیم

 هیو ازشون خواستم تا  شگاهمیداخل آرا یکساعتی حدودا
کم حالت بدن  هیساده برام بزنن و موهام رو  یلیخ کاپیم

دوست داشتم بافتشون  یلیخ زمیتا بتونم اونا رو دورم بر
.بعد از ومدیحالت بافت با مدل لباسم اصال نم یبزنم ول

ه ی میراض کاپمیاز م کنمیخودم رو نگاه م نهیآ یتو نکهیا
شده  بایز یلیبه چهرم داده و با مدل موهام خ یحالت شاداب

 .خونه گردمیهفته و برم کهینزد بایساعت تقر

و  زنهیچشمامش حلقه م یاشک تو نهیبیمنو م یوقت مامان
  بوسهیگونم رو م



 زمیعز یقشنگ شد یلیخ-

 گمیو م خندمیم

 قشنگ نبودم مامان یعنی+

 کشهیو لپم رو م خندهیم

 یشد باتریخوب ز یلیخ-

که تلفنم زنگ  شمیو وارد اتاقم م زنمیچشمک م هی براش
 یخوشحال یصفحه با صدا یرو ادیم نیو اسم ام خورهیم
 گمیم

 دکتر یآقاتولدت مبارک +

 گهیکه م شنومیخندش رو م یصدا

  ممنون جانا یلیخ_

 کنمیخواهش م+

 ست؟یازت ن یاز صبح خبر ییکجا

شلوغ بود بعدش هم که اومدم خونه  یلیامروز مطب خ_

دوش گرفتم تا آماده  هیسرم االن هم  ختیکار ر یمامان کل
 شم

 ؟یکن پیخوشت یخوایخوب پس م+



 جانا میایبه چشم نم گهیدر برابر شما ما د_

 نیدار اریاخت+

 دنبالتون؟ امیب یخوایم_

 میایم گهیساعت د مینه بابا تا ن+

 مواظب خودتون باش زمیباشه عز_

 چشم+

 چشمت سالمت_

 سمت کمدم تا لباسم رو بپوشم رمیو م کنمیرو قطع م تلفن

 میشیم نیساعت بعد با مامان حاضر و اماده سوار ماش مین

 .سمت خونشون میکنیو حرکت م

 میبر یتا با هم به مهمون زنهیبه خاله مهال زنگ م مامان
چون هنوز عمو از کارخونه برنگشته ما جلوتر راه  یول
 نیو کنار ماش نگیداخل پارک برمیرو م نیماش میوفتیم
. به خونشون که میشیو بعد سوار آسانسور م زارمیم نیام
بعد از و  کنهیشهره جون در رو برامون باز م میرسیم

 نبارتعدادیخداروشکر که ا ییرایسمت پذ میریم یرساحوالپ
 یمهمونا کمترن شهره جون من و مامان رو به همه معرف

تا برم دنبال  خوادیبعد شهره جون ازم م قهیچند دق کنهیم



باال و به سمت  رمیو از پله ها م شمی. از جام بلند منیام
 هاومدم . چند تا ضربه ب نجایقبال هم ا دارمیاتاقش قدم برم

داخل وارد اتاق  رمیم شنومینم ییصدا یو وقت زنمیدر م
 دهیتخت دراز کش یکه رو خورهیم نیچشمم به ام شمیکه م

 یو به خواب رفته.امروز به شدت خسته شده و از طرف

 .حق داره چارهیازش کار کشده ب یشهره جون حساب

 دهیفا چیکه ه زنمیو آروم صداش م شمیم کیتخت نزد به
آقا  یول کنمیرو تکرار م نکاریهم ا گهینداره چند بار د یا

 (:دونستمیداره نم ینیچه خواب سنگ پرهیپلکش هم نم یحت

 زنهیچشمام برق م خورهیم زیم یکه به پارچ آب رو چشمم
با شمردن  ستمیا یسرش م یو باال دارمیپارچ آب رو برم

که در عرض  کنمیم یسرش خال یدو سه پارچو رو کی
نفس نفس زدنش بلند  یو صدا پرهیاز جاش م هیچند ثان

تو هم و  رهیاخماش م خورهیچشمش که به من م شهیم
 دومیکه با خنده به سمت در م شهاز جاش بلند  خوادیم

 یتکون چیدر ه یکه باز شه ول کشمیدر رو م رهیودستگ
 یا دهیفا چیه یول کنمیهم تکرار م گهیچند بار د خورهینم

نبود  ینجوریا ینداره قبال هم وارد اتاقش شده بودم ول

 ): دارم نکنه خراب شده یعجب شانس

 آنا خانوم شهیاون در بدون اجازه من باز نم_



به قفسه  چرخمیم نکهیو هم ادیاز پشت سرم م صداش
داره با نگاه  نمیبیباال که م ارمیسرم رو م خورمیم نشیس

 کنهیخندون سر تا پام رو نگاه م

 یفرار داشته باش یبرا یر نکنم راهفک_

 دمینشون ندم ترس نکهیا یو برا دمیدهنم رو قورت م آب
 گمیو م کنمیرو تا بناگوش باز م شمین

 دکتر یراهکار دارم آقا شهیمن هم+

و  شهیو به سمتم خم م زارهیدستهاش رو دوطرف در م 
 گهیم

 ؟یخوشگل شد نهمهیچرا بدون اجازه من ا_

 رهیگیو تنم گر م شهیدلم آب م یحرفش قند تو نیزدن ا با

 گرفتمیاز تو اجازه م دیبا+

 معلومه_

و لبش  دهیدستش فرار کنم که بهم مهلت نم ریاز ز خوامیم
 کی یو برا شمیشوکه م بوسهیو م زارهیگونم م یرو رو

 رهیگیکه ازم فاصله م سوزهیلباش م یلحظه گونم از داغ
و  کنهیکه لبخند به لب داره در رو برام باز م یو درحال

 گهیم یبا لحن آروم



 امیم گهیجانا منم تا چند لحظه د نییبرو پا_

 رونیب امیاز اتاقش م عیسر یلیو خ دمیرو تکون م سرم
و  ستمیا یزدن همونجا م خیو دستام  کوبهیقلبم به شدت م
 نییپا رمیو بعد از پله ها م کشمیم قیچندتا نفس عم

به سمت  یو بعد از احوالپرس نییپا ادیهم م نیبعد ام یمدت
خانواده خاله مهال هم چند لحظه  یاز طرف دارهیما قدم برم

 .نیرس شیپ

به  کنهیشروع م یو سام ارنیرو م کیساعت بعد ک مین
رو از دست شهره جون گرفته  کیک یچاقو یمسخره باز
 ریز زننیحرکتش هم م نیبا ا رقصهیم نیام یو رو به رو

 گهیو بهش م شهیم کینزد نیخنده اونم آروم آروم به ام
حرکتش قهقه  نیتا چاقو رو بهت بدم از ا یپول بد دیبا
 ارهیدرب بشیچک پول از ج هی شهیم مجبور نیو ام زنمیم

 شهیم یراض نیبده خداروشکر که به هم ونهیو به اون د
گفتن  کیو تبر کیبعد از برش ک دهیم نیو چاقو رو به ام

 یلیخ یهر چند که سام رسهیدوباره نوبت به کادوها م
بار حرفش  ریز نیام یاصرار داره که اونا رو باز کنه ول

همه مثل خودش کودک درون  کنهیم رفک ونهیپسره د رهینم

 (: دارن واال یفعال



 نیام شهیو خونه خلوت م رنیاز شام مهمونا کم کم م بهد
پس به نظرم  کنهیصحبت م یو سام دیداره با عمو سع

موقع هست تا کادو رو داخل اتاقش بزارم پس  نیبهتر
باال ودر اتاقش  رمیمتوجه نشه از پله ها م یکه کس یطور

 وفتمیاتفاق سر شب م ادیببندم که  خوامیم کنمیرو باز م
  زارمیباز باشه و جعبه کادو رو کنار لپ تاپش م ذارمیپس م

 ی. مدتنییپا گردمیو برم رونیب امیو به سرعت از اتاق م
و به  میکنیم یازشون خداحافظ نایبعد ما هم همراه خاله ا

 یفردا جمعه هست و قراره کل میوفتیسمت خونه راه م
 گهیو د شهیشروع م دیترم جد ندهیبخوابم چون از هفته آ

 .ستیاستراحت ن یبرا یفرصت

و بعد از عوض  شمیوارد اتاقم م میمستق میرسیخونه که م به
رو پاک کنم که تلفنم زنگ  شمیتا آرا رمیکردن لباسم م

رو لبام انگشتم رو  ادیلبخند م نیاسم ام دنیو باد خورهیم
 ادیآروم و جذابش م یکه صدا کشمیصفحه م یرو

 عطر موهات رو دوست دارم _

 گمیپس م دهیکه کادوش رو د فهممیم

 ؟یدوستش دار+

 جانا یاز وجودت رو بهم کادو داد کهیت هی ادیز یلیخ_



 اوهوم+

 دوست دارم یلیخ_

و تلفن رو قطع  کشمیحرفش به شدت خجالت م نیزدن ا با
کل صورتم سرخ  کنمینگاه م نهیآ یبه خودم که تو کنمیم

 شهیبلند م میگوش امکیپ یبعد صدا هیشده که چند ثان

قشنگ بود مثل جونم  یلیقربون خجالتت برم من کادوتخ_

 شمراقب

 .رهیلبم کنار نم یو خنده از رو شهیتو دلم آب م قند

 

 یو من سه روز اول هفته رو تو شهیشروع م دیجد ترم
 هیسا کردمیدارم اولش فکر م یمامان کارآموز مارستانیب

افتاد و  گهید مارستانیب هیاون  یکارآموز یهم باهامه ول
به  یاز طرف مینیبیرو م گهیفقط دو روز اخر هفته همد

 .نمیبیم شتریرو ب نیام میخاطر کارآموز

و  ستین فتیمامان ش یدارم ول یصبح کارآموز امروز
 کی. نزدوفتمیراه م مارستانیبعد از آماده شدن به سمت ب

برم  خوامیم شهیتموم م مونیکار میو تا رسهیظهر که م
 خورهیبزنم که تلفنم زنگ م نیسر به ام هیو  کینیسمت کل

 دمیپس جواب م دمشیوقته که ند یلیخ وفتهیو اسم آرش م



 سالم آرش+

 آنا؟ ییسالم کجا-

 افتاده یکه اتفاق دهیو نشون م زنهیعجله حرف م با

 میکارآموز مارستانیب+

 کارت تموم شده-

 آره+

 دمیکه م یآدرس نیبه ا گهید قهیخودت رو تا ده دق یتونیم-

 یبرسون

 ؟یافتاده آرش؟ خوب یاتفاق+

 یایب یتونیم خوامیازت م یکمک هیمن -

 امیبفرست م شنیآره لوک+

 باشه-

و همزمان  کنمیقدم تند م مارستانیب یسمت در خروج به
همه عجله  نیافتاده که آرش ا یچه اتفاق شمیوارد وات م

 .داشت

که فرستاده حرکت  یو ب سمت آدرس شمیم نیماش سوار
 رسمینم یا جهیبه نت یول کنمیراه هزارتا فکر م یتو کنمیم



آرش  نیو از دور ماش شمیکه آدرس داده م یابونیوارد خ
به  رونیب رمیو م کنمیپارک م نشیپشت ماش نمیبیرو م

فرمون گذاشته چند  یسرش رو رو نمیبیم رمیسمتش که م
 دهیرو م شهیو ش پرهیکه از جا م زنمیشه میضربه به ش

 گهیم دنمیو با د نییپا

 میبد حیبهت توض دیداخل آنا با ایب-

 شمیم نیسالمه خوشحالم و سوار ماش نمیبیم نکهیا از

 یشده ؟آرش منو ترسوند یچ+

و  رانهیهفتس که بهم گفتن اون دختره ا هیآنا االن  نیبب-

 دایرو پ کنهیم یکه زندگ یتونستم آدرس جا شیدو روز پ
اما امروز  رونیب ومدین یدادم کس کیکش یهرچ یکنم ول

 نجایاومد ا نکهیکردم تا ا بشیو تعق دمیخود آشغالش رو د
 کنمینگاه م کنهیکه اشاره م یو وارد اون سالن شد به سمت

 نمیبیرو م ییبایکه تابلو سالن ز

اطالع  سیبه پل خوامیتا مطمئن نشم که رابط عمو بوده نم-

حرفاست و خودش رو  نیبدم وگرنه که عمو زرنگتر از ا
به آرش و  رمیگینگاهم رو از اون سالن م کنهیگم و گور م

 زنمیزل م

  رانهیمگه اونم ا+



ماه  کی یزنگ زده که برا ایبه آر شیآره چند روز پ-

دختره  نیبا اومدن عمو ا قایکه دق بهیعج یلیبرگشته و خ
 شده داشیهم پ

 گمیو م دمیرو تکون م سرم

 م؟یکن کاریخوب چ+

 گهیو م رونیب دهیرو کالفه م نفسش

 نیا دیو بعدش تو با رونیب ادیتا ب میصبر کن دیفعال با-

 در ارتباطه یتا بفهمم با ک یشنود رو بهش وصل کن

 نمیبیم زیر یلیخ لهیوس هی کنمیدستش که نگاه م به

 ؟یاز کجا آورد نویا+

 یفضول نباش آنشرل-

  شعوریب+

 گهیو م زنهیعقب اشاره م یبه صندل 

از دوسه بار  شتریب یاز طرف یشیشناخته نم گهید نایبا ا-

 بشناسه خوادیم یحاال بعد از چند سال چه جور دهیتورو ند

 نکیچادر و ع هی کنمیعقب که نگاه م یسمت صندل به
 رهیگیخندم م دنشونیگذاشته که با د یآفتاب



  شهیچهرم عوض م نایا دنیهم با پوش ییخدا+

باهاش  هیچند ثان یبرا دیفقط با یمسخره نکن آنشرل-

 یو شنود رو به لباسش وصل کن یبرخورد کن

 بهتر بود یلیخ یگفته بود سیبه نظرم به پل یول+

 گهیو م دهیرو به معنب نه تکون م سرش

 شهیفعال نم-

از  رونیو ب شمیو آماده م دارمیرو برم نکیو ع چادر
خوشحالم  شهیهر بار که در سالن باز م ستمیا یم نیماش
 نجایاصال از ا ستینه انگار که قرار ن یول رونیب ادیکه م

تکون بخوره در حال کلنجار رفتن با چادرمم که در باز 
که آرش از لباسش داده رو  یو همون مشخصات شهیم
با تکون دادن سرش  کنمیسمت آرش که نگاه م هو ب نمیبیم
اون سمت و بهش  رمیم ابونیخودشه پس از خ فهممیم

 یو طور کنمیم کیرو به گوشم نزد میگوش شمیم کینزد
ضربه  ستیو اصال حواسم ن کنمیکه دارم صحبت م

و  دهیکه تعادلش رو از دست م زنمیبه شونش م یمحکم
با برداشتن  و شمیخم م عیسر وفتهیم نیزم یرو فشیک
اون  دیو با چندتا ببخش کنمیشنود رو هم بهش وصل م فیک

 یصدا شمیو به سرعت ازش دور م دمیرو به دستش م



جواب دادن  یبرا یفرصت یول شنومیگفتنش رو م یروان
 ستمیا یم واریو پشت د چمیپیکوچه م نیاول یپس تو ستین

 .تا رد بشه

 الیو منم با خ شهیم یسوار تاکس رسهیکه م ابونیآخر خ به
آرش  نیو به سمت ماش رونیب امیم واریراحت از پشت د

 نیشاهد ا یخدارو شکر که کوچه خلوته و کس وفتمیراه م
 ادیو به سمتم م رونیب پرهیم نیآرش از ماش ستیکارا ن

 ؟یدمت گرم به کجا وصلش کرد-

 فشیبه ک+

 جواب بده دوارمیام-

 آنا یمرس

  خواهش+

تا برگردم  شمیم نیو سوار ماش کنمیم یآرش خداحافظ از

 .خونه

 

که  گهیو م زنهیهفته بعد آرش بهم زنگ م کی بایتقر
که با عموش در ارتباطه اونم  دهیکارمون جواب داده و فهم

داده  لیتحو سهیاز دوستاش که پل یکیتمام مدارک رو به 



براش خوشحال شدم  یلیکنن خ یریگیتا اونا ماجرا رو پ

 .ماجرا رو تموم کنه نیکه باالخره تونست ا

 میدنبالم تا بر ادیب نیدوتا کالس دارم و قراره ام امروز
و  شهیبلند م میگوش امکیپ یصدا شمیدانشگاه آماده که م

 رونیب زنمیاز خونه م عیپس سر نهیصد درصد ام

 رهیگیشاخه گل قرمز رو سمتم م هی شمیکه م نیماش سوار
 گهیو م

 جانا ریصبحت بخ_

 گمیو م رمیگیذوق گل رو ازش م با

 ریصبح توام بخ+

 چه مناسبته؟ به

 بایخانم ز هی یبه مناسبت همراه_

 کیاوو چه رمانت+

و به سمت دانشگاه حرکت  کنهیرو روشن م نیخنده ماش با
سمت دفترش و  رهیم نیام میرسیبه دانشگاه که م میکنیم

تا به کالسام برسم.بعد از تموم شدن کالسا با  رمیمنم م
روزا رو به شدت  نیا میتا ناهار بخور میریم گهیهمد



 نیا تونهینم یزیچ چیدوست دارم چون در کنارشم و ه

 .رهیازم بگ ور یخوشحال

و بعد  میریبه سمت رستوران م رونیب میایکه م نیماش از
 میگوش ادیم ادمیکه  میمونیاز سفارش دادن منتظر غذا م

تا  رمیگیرو م چیسو نیجا گذاشتم و از ام نیرو داخل ماش
  ارمشیبرم ب

 رمیمن م نیتو بش_

  ارمشینه بابا خودم م+

 باشه مواظب خودت باش_

 گمیو م زنمیلبخند م بهش

 ستین شتریبه چهار قدم بچشم خو+

رد بشم که در  ابونیاز خ خوامیم میبعد از برداشتن گوش 
و  شهیم کیبه سرعت بهم نزد ینیماش هیعرض چند ثان

 یبد یتکون خوردن ندارم که با صدا یبرا یمن فرصت
 یمتر با تنم فاصله داره صدا یلیترمز و فقط چند م زنهیم

چشمم به  یول شنومیرو از داخل رستوران م نیداد ام
و چهرش  کنهیلبخند نگاهم م هیکه داره با  نهیراننده ماش

اون دخترس که آرش دنبالشه رها فکر کنم  هیشب بیعج
 بود نیاسمش هم



 عیسر نمیبیچشمش رو به سمت رستوران که م حرکت
ازم دور  یادیز یو با سرعت رهیگیدنده عقب م نیماش

  شهیم

 آنا؟ یخوب یعل ای_

 شوکم یهمچنان تو یول شنومیم کمیرو از نزد نیام یصدا

؟ چرا حواستو جمع  یروان نیبود ا یک ؟یآنا با توام خوب_

 آخه یکنینم

 گمیو م دمیو اب دهنم رو قورت م چرخمیم سمتش

 شد؟ یچ دمیاصال نفهم نیمن خوبم ام+

از خدمتکار  میشیو وارد رستوران م رهیگیرو م دستم
 نمیشیم یصندل یو رو ارهیتا برام آب ب خوادیم

 کنار؟ ینرفت عیمردم و زنده شدم آنا چرا سر_

 گمیشدم م رهیخ نیکه به زم یو رحال دمیرو تکون م سرم

 بدنم رو تکون بدم تونستمیاصال نم دونمینم+

 کنهیو آروم نوازش م رهیگیدستش دوتا دستم رو م با

 وانیل هیزدن احتماال فشارت افتاده بزار بگم  خیدستات _

 ارنیآب قند ب



 کشمیم یقیو نفس عم بندمیچشمام رو م شهیکنارم بلند م از
 دیچرا با ادیذهنم م یاون دختره با لبخندش تو ریکه تصو

حتما  دیبا دهیاون روز رو فهم هیقض یعنیکار رو بکنه  نیا

 .با آرش صحبت کنم

و  رسونهیمن رو به خونه م نیاز خوردن ناهار ام بعد
حال فکر کردنم و  در ریمطب در طول مس گردهیبرم

در  ادیبه احتمال ز رسهیبه ذهنم نم یخوب یزایاصال چ
اخطار باشه.  هی تونهیحرکتش م نیبوده و ا بمونیحال تعق

تا  رمیگیبالفاصله شماره ارش رو م رسمیبه خونه که م
 فیماجرا رو براش تعر نکهیباهاش صحبت کنم وبعد از ا

و هزارتا فحش به اون دختره و  شهیم یعصبان یکل کنمیم
تا اتمام کارشون  بایگفته تقر سیپل گهیبعد هم م دهیعموش م

 یکه اون رو هم چند بار فهممیم ینمونده و وقت یادیز زیچ
به پست بودن  رهیرو پس بگ تشیشکا دیکردن که با دیتهد

 امیتا چند روز از خونه ن خوادیازم م برمیم یعموش پ
هم خودش رو  یکل یتا ماجرا تموم شه از طرف رونیب

که چرا از من خواسته اون  کنهیبابت اون روز سرزنش م
کار  هیکه  کردمیکار رو براش انجام بدم.اون روز فکر م

بد  یبه نظرم تو یول وفتهینم یسادس و اتفاق خاص

 .افتادم ییماجرا



دانشگاه و مامان  رمینم یبعد به بهانه سرماخوردگ روز
از  نکهیبعد از ا نی.اممارستانیب رهیسفارش م یا کلهم ب

که  خوادیو م زنهیسرماخوردم بهم زنگ م شنوهیمامان م
 کنمیم ضیاون رو مر نکهیمن به بهانه ا یول شمیپ ادیب

باعث  گمیدارم بهش دروغ م نکهیهم ادیکه ن خوامیازش م
مانع کارش  نکهیچه برسه به ا گهید شهیم وجدانمعذاب 

 ):مایشد یهم بشم هوووف عجب گرفتار

 رمیم فونیبه سمت آ ادیزنگ خونه م یظهر صدا یکاینزد
رو  یگوش نمیبیپشت در م یبا لباس پستچ یو مرد

 دارمیبرم

 بله؟+

 نییپا نیایب نیدار یبسته پست هیخانم -

 گمینداشتم پس م یسفارش چیهفته ه نیا یتو من

 نداشتم یآخه من سفارش دیمطمئن+

 یبسته برا نیخانم ؟پس ا دیستین یمگه شما زهره محمد-

 گهیشماست د

که اون سفارش داده پس با  فهممیاسم مامان م دنیشن با
و  پوشمیو شالم رو م یهود دیگفتن چند لحظه صبر کن

 نمیبیرو نم یکس کنمیدر ساختمون رو که باز م نییپا رمیم



خانم به سمتش  که گفت ییصدا دنیکجا رفت؟ با شن نیوا ا
و  کنمیبازوم حس م یرو تو یدیکه سوزش شد چرخمیم

که سرتاپا  یاز مرد یتار ریو فقط تصو شهیچشمام بسته م

 .نمیبیسرشه رو م یرو یو کاله نقاب دار دهیپوش اهیس

 

 

 

 یکن دامیپ یاگه تونست گهیکه بهم م ادیخنده بابا م یصدا
از اون طرف هم  خرمیبرات اون دوچرخه قرمزه رو م

خنگه  یآن گهیبهم م شهیکه مثل هم نهیخنده آر یصدا
 نمشونیبب تونمیو نم کهیهمه جا تار یکن دامونیپ یتونینم

لحظه  کیکه  شنومیرو م نیخنده بابا و آر یدوباره صدا
اولش فضا رو  شهیو چشمام باز م چهیپیم یدردسرم  یتو

برام واضح  ریتصو زنمیچند بار که پلک م نمیبیم کیتار
دورتا دور  دمیتخت دراز کش هی یاتاقم و رو هی یتو شهیم

اون  ریتصو ستیاتاقم ن هیواصال شب کنمیاتاق رو نگاه م
 ییتا اونجا پرمیذهنم و به سرعت از جام م یتو ادیمرده م

بعدش  یول رمیتا بسته مامان رو بگ نییپا رفتم ادمهیکه 
من دوباره گند  یوا یشد که بازوم سوخت ا یچ دونمینم

حواسم رو جمع  یچند روز حساب نیا دیزدم آرش گفت با



 نییرفتم پا یچ نیخدا منه احمق رو بگو که ع یکنم وا
 زنمیمحکم م گفتیآخه مامان اگه بسته داشت که حتما بهم م

 کنمیکه کردم خودمو لعنت م یخاطر کار هو ب میشونیتو پ
همرام  میشگو گهید نباریافتادم ا یچه دردسر یتو نیبب

 ):ستین

و  رمیو به سمت در اتاق م شمیتخت بلند م یرو از
در  یقفله نه واقعا فکر کرد نمیبیکه م کشمیرو م رهیدستگ

 ): زارنیرو هم برات باز م

  کوبمیبه در م گهیبار د چند

 نیدر رو باز کن ییآها ست؟ین نجایا یکس+

و فقط حنجره خودم رو پاره کردم دور  ادینم ییصدا چیه
 یچیدونه تخت ه هیاز  ریبه غ یول کنمیبر اتاق رو نگاه م

چه  یتو نیکنه آرش بب کارتیوجود نداره خدا بگم چ
اون  یسمت تخت و رو گردمیافتادم بر م ریگ یجهنم

باز شدن قفل در  یکه صدا گذرهیچه قدر م دونمی.نمنمیشیم
و  شمیتخت بلند م یاز رو عیسر ادیم رهیتگدس دنیو کش

 شهیکه رها وارد اتاق م ستمیا یم

 یآنشرل نجاستیا یک نیبب*

 شهیم کیو بهم نزد گهیبا لبخند م نویا



 نیما رو دور بزن نیتونیبا اون پسره االغ م نیفکر کرد*

 نیآره؟ هر دو تون احمق و زود باور

انجام  یکار تونمیکه فعال نم فیخنده ح ریز زنهیبلند م و
 یاحمقه دختره روان یک گفتمیبدم وگرنه م

 رونیب میریو از اتاق م کشهیرو م دستم

 یبکن یتونینم یغلط چیدست و پات رو نبستم چون ه*

 کنمیبرات قلمش م یپات رو کج بزار یاگه بخوا یول
 تهیحال

 یراهرو طوالن هیاز  ندازهیمنو به سمت راهرو جلو م و
و منو هل  کنهیدر رو باز م میرسیاتاق م هیو به  میگذریم
 گهیو با خنده م شهیداخل و خودش هم وارد م دهیم

 محبوب برادر زادت یاز آنشرل نمیا*

 دیکه رها زده با ینشسته و طبق حرف یصندل یرو یمرد
مرد مسن بود نه  هیتصورم ازش  یآرش باشه ول یعمو

رو  گارشیکه جلوم نشسته به من زل زده و دود س ینیا
 گهیو م نرویب دهیم

 هم نداره یبد قهیسل--

 گهیخنده و م ریز زنهیآرش م یحرف عمو نیبا ا رها



 آره*

 ریشماره اون پسره احمق رو بگ میوقت ندار ادیز--

داره شماره  ادیو به احتمال ز دارهیرو برم شیگوش رها
از نبود من متوجه  یتا االن کس دونمینم رهیگیآرش رو م

 ):ساعت چند هست دونمینه اصال نم ایشده 

 الو-

که عموش با لبخند  ادیگرفته آرش از پشت تلفن م یصدا
 گهیم

 عمو جون؟ یچطور--

 شهیداد آرش بلند م یو بعد صدا شهیلحظه سکوت م چند

 آنا کجاست؟ ؟یکرد یحروم زاده چه غلط کشمتیم-

 پسر جان کنهیصحبت نم ینجوریآخ آخ آدم با عموش ا--

 زنهیدوباره داد م آرش

 آنا کجاست؟ گمیتوام مبا -

رو  ییآرش رو صدا بزنم که رها به سرعت چاقو خوامیم
 گهیو م زارهیگلوم م ریز

 کنمیگلوت رو پاره م نجایهم یحرف بزن*



 دمیخودم رو خونسرد نشون م یول دمیترس یلیخ نکهیا با
اوضاع داغون  نقدریا کردمیفکر نم ایخدا گمینم یزیو چ
 باشه

 الوووو؟-

و سالم البته  حیمنه صح شیپ نجاستیاونم اداد نزن پسر --

و من بتونم  یاریرو هم برام ب نیکه سند اون زم یتا زمان
 برم نجایاز ا

 یتو گذاشتن سند باغ رو گرفت یاسم آدم که رو فیح-

 یریبابا رو هم بگ نیسند زم یخوایبرات نبود که م یزیچ

من بود  یاز اولش هم برا نیپدر تو احمق بود اون زم--

 آرش

 ادیداد آرش م یصدا دوباره

 حروم زاده ارین فتیاسم پدر منو به دهن کث-

 یکسر یو اونم تو کنهیاشاره به رها م هیآرش  یعمو 
 یدیکه درد شد کوبهیمشت محکم به شکمم م هی هیاز ثان

 شهیبلند م غمیج یو صدا چهیپیپهلوم م یتو

 ولش کن ؟یکنیم یخداا آنا آناااا؟چه غلط ای-

 باش پسر من وقت ندارم عیسر--



 دارهیاون رو برم عیو رها سر ندازهیم زیم یرو رو تلفن

 باشه یابیحواست به رد--

 هست*

درد  کنهیو در رو قفل م برهیمنو به همون اتاق م دوباره
 نیبب یهنوز درد داره دختره روان یپهلوم کمتر شده ول

 .کنم یکرد حاال من دست تنها چه غلط کاریچ

موضوع  نیتا االن از ا دونمیو نم وفتمیم نیمامان و ام ادی
تخت دراز  یکمکم کنم. رو اینه خدا ایخبر دار شدن 

نداره و  یا دهیفا یبه خواب نرم ول کنمیو تالش م کشمیم

 .کنندس هوشیبه نظرم اثر همون مواد ب

داخل و  ادیکه رها م شهیدر چشمام باز م یصدا دنیشن با
 گهیم

اصال برات  یالیچقدر خوش خ گهیبابا تو د ؟یدیخواب*

 پاشو که قراره آرش جونت نجاتت بده ستایمهم ن

 ؟یچ+

 رونیب میریو از اتاق م کشهیو دستم رو م ادیم سمتم

  میقراره از شرتون خالص ش یچیه*



 نمیبیآرش رو م یعمو نباریو ا میشیوارد اون اتاق م دوباره
 کشهیم گاریو داره س ستادهیکه ا

 ؟یکرد یرو اوک طیبل--

 میندار یبرگشت گهید ینسریاره خوبه که ا*

  خندهیبلند م یبا صدا و

فرق  نمیبیکه دارم م یفرد نیکامال با ا دمیکه قبال د ییرها
 کنهیم شتریترسم روب نیداره و هم

 ها رو بکش یکمتر اون کوفت--

 دارمیاز مال تو برم ؟یدار کاریتو به من چ*

 گهیو م کنهیم آرش به سمت من نگاه یعمو

به  نیدوستت داره وگرنه سند اون زم یلیمعلومه که خ--

 جونش وصل بود

که اگه قرار باشه آرش  کنمیفکر م نیو به ا گمینم یزیچ

 ): میفکر نکنم سالم برگرد نجایا ادیبا اون سند ب ییبه تنها

باز  یبد یکه در با صدا گذرهیم یساعت کینظرم  به
 گهیم ینگران یداخل و با صدا ادیمرد جون م هیو  شهیم

 باغ بسته شده آقا یدو راه اصل-



 بسته شده؟ یبا چ ؟یگیم یچ--

 اقا سایپل-

نشون ندم  کنمیم یسع یول شمیخوشحال م سیگفتن پل با
 ذارهیسالم برام نم ییجا یدختره روان نیوگرنه ا

 شماها؟ نیکردیم یچه غلط--

 از کجا اومدن آقا میدینفهم-

 ریمنو گ تونهیکارش م نیکرده با ا پسره احمق فکر--

 بندازه

 زنهیرها اشاره م به

 میازش استفاده کن دیببند با نویا یدست و پا--

 گهیخنده و م ریز زنهیدوباره م رها

 چشم آقاااا*

از اتاق  رونیسمت ب کشهیو منو م بندهیو پام رو م دست
و پشت در به نظر  کنهیرو باز م یدر میریجلوتر که م

  خلوته اتیح

 کنن دامونیپ توننینم میراه بر نیاز ا--



 رونیاز ب یانداز ریت یچند قدم جلوتر نرفتن که صدا هنوز
 خوادیکه م یفرد یو بعدش هم صدا شهیم دهیخونه شن

 بدن سیپل لیخودشون رو تحو

 باشه یچشم حتما امر*

 زنهیآرش داد م یکه عمو رهیگیحرف رها خندم م نیا با

بده به دختره برگ برندمون خفه شو رها حواست رو --

  فعال اونه

کوچه  رسهیبه نظر م ییجورا هی رونیب میریدر که م از
که اونجا پارک هست  ینیاون باغ باشه به سمت ماش یپشت

رها منو به زور سوار  شنیم نیو سوار ماش کننیحرکت م
 وفتهیراه م نیو ماش کنهیم نیماش

 رهیم شیکه انتظار داشتم پ یزیداره برخالف چ اوضاع
 یکی یتو ندازمیبکنم به رها که نگاه م یغلط هی دیپس با

شونم رو گرفته جلو هم  یکیاز دستاش چاقوهه و با اون 
درا قفل  نکهیعمو آرش و اون پسره نسشتن تنها شانسم ا

 ییضربه به رها و گرفتن چاقو هیبتونم با  دیو شا ستنین
 نییپرت کنم پا نیدستشه خودم رو از ماش وکه ت

 آقا میاز جلوشون رد ش دیبا میراه بر نیاز ا-



 ریفقط حواست به ت نهیکه مونده هم یتنها راه میمجبور--

 شون باشه و با تمام سرعت برو یانداز

 .کنمیآرش خودم رو آماده م یحرف عمو نیزدن ا با

 یصدا رهیگیو سرعت م رونیب ادیکه از کوچه م نیماش
رها از  شهیم یکی یانداز ریت یبا صدا سیگفتن پل ستیا

پس فرصت رو از دست  رهیگیم نییترس سرش رو پا
 نیماش شهیو با دوتا دست بستم سرش رو محکم به ش دمینم
 نیماش رهیبه سمتم بچرخه دستگ نکهیو قبل از ا کوبمیم

و  رونیب کنمیپرت م نیاز ماش روو خودم  کشمیرو م
برخورد  نیبوده به شدت به زم ادیز نیچون سرعت ماش

 یو تو سوزهیسمت صورتم به شدت م هیکه  یطور کنمیم
 یبتونم تو کردمیاصال فکرش هم نم کشهیم ریسرم ت

 .رو بکنم یکار نیبسته همچ یاونم با دستا هیچندثان

داد چند نفر از  یادامه داره و صدا یانداز ریت یصدا
  شنومیپشت رو م

  نرو آقا خطرناکه-

محاصره  سیلپ نیکه با سه تا ماش نمیبیرو م نشونیماش 
به سرعت دست  یکیاز جام بلند شم که  خوامیشده م



 یو به سمت کوچه کنار رهیگیو منو بغل م رمیز ندازهیم
 دوئهیم

داخل  شمیشوکه م نیچهره ام دنیبا د ارمیرو که باال م سرم
 یو خودش رو ذارهیم نیزم یمنو رو میرسیکوچه که م

بگم که به سمتم  یزیدهن باز کنم چ خوامیم شهیولوم نیزم
باال که به سرعت چشمم رو  ارهیو دستش رو م کنهینگاه م

بزنه اما دستش رو  یلیبهم س خوادیم کنمیو فکر م بندمیم
داره با  کنمیچشمام رو که باز م کنمیحس م میشونیپ یور
 کنهیدستمال خون صورتم رو پاک م هی

 ؟یکنیچرا بدون فکر عمل م_

 دونهیپس کل ماجرا رو م زنهیم خیحرفش تنم  نیا  با

 نیزم یبه باز کردن دست و پاهام و از رو کنهیم شروع
 یتا منم بلند شم صدا رهیگیو دستم رو م شهیبلند م

تموم شده به سمت  یو به نظرم همه چ ادینم یراندازیت
پلسا  نمیبیکه م میکنیکه داخلش بودم حرکت م یخونه ا

کردن  ریآرش و رها رو همراه با اون پسره دستگ یعمو
 سیاز پل یکیدر حال صحبت با  آرشاون طرف تر هم 

و به سرعت سمتم  شهیمن خوشحال م دنیهاست که با د
 ادیم



 یکه پا وفتهیچشمم به صورتش م شهیکه م کترینزد
 ییخدا چه بال ایچشمش کبوده و گوشه لبش هم زخم شده 

 سرش اومده

 وفتاده؟یبرات ن ی؟اتفاقیآنا خوب-

 گمیو م دمیرو به نشونه نه تکون م سرم

 ه؟یشکل نیمن خوبم آرش تو چرا صورت ا+

و دوباره به من  خورهیم نیبه ام هیچند ثان یبرا نگاهش
 کنهینگاه م

چندتا  خوانیم سیپل شیپ ایچند لحظه ب هیخداروشکر-

 سوال ازت بپرسن

 نیام دمیرو م سیپل یکه دارم جواب سواال یمدت طول
آرش  نهیداده و نگاهش به زم هیتک نیدور تر از من به ماش
صحبت  سهیاز دوستاش که پل یکیهم کنار من داره با 

 .کنهیم

چون که تمام  دمیبهشون م یکه چه جواب فهممینم اصال
هست که انگار اصال من وجود ندارم بهش  نیحواسم به ام

 ): گند زدم یادیو به نظرم ز  دمیحق م

اتفاقا  نیآرش ازم بابت ا شهیکه تموم م سیپل صحبت
برگردم به  نیتا با ام خوادیو ازم م کنهیم یمعذرت خواه



از مامان  یتا حساب شمیپ ادیکه حتما شب م گهیخونه و م
جور  نیکنه ا یکه کرده معذرت خواه یکار نیهم بابت ا

بودم  هوشیبودم و چون ب نجایرو ا شبیکه معلومه من د

 .نشدم متوجهرو  یزیچ

که بازم موضوع رو  پرسمیآرش بابت صورتش م از
که  رمیم نیبه سمت ام کنهیم یو ازم خداحافظ چونهیپیم

 کنمیکه دارم بهش نگاه م نهیبیم یشده و وقت رهیبهم خ
منم سوار   شهیم نیو سوار ماش دارهینگاهش رو ازم  برم

 نیشتریو با ب ندازهیرو به راه م نیو ماش شمیم نیماش
اخم داره و  کنمیچهرش که نگاه م هب رونهیسرعت م

 .چفت کرده نیدستاش رو محکم به فرمون ماش

 گردهیبرنم یحت زنهینم یو اونم حرف گمینم یزیخونه چ تا
 هیواقعا بغضم گرفته و با  گهیکه د یتا نگاهم کنه در حد

 .چکهیتلنگر اشکام م

اما  زنهیو قفل در رو م کنهیرو پارک م نیخونه ماش جلو
و با  دمیآب دهنم رو قورت م رونهینگاهش همچنان به ب

 گمیم یآروم یصدا

 ...معذرت+

 گهیم تیادامه جملم رو بگم و با عصبان ذارهینم



حرفا و  یبرا یرازدارخوب تونمیکه نم یکنیاگه فکر م_

 .میرابطه رو قطع کن نیا میتونیکارات باشم م

اونم بدون  رونیب امیم نیو به سرعت از ماش چکهیم اشکم

 .شهیاف از کنارم رد م کیت هیبا  یمهلت چیه

 

 

 

و  روزیو دارم به تمام اتفاقات د دمیتختم دراز کش یرو
چشمام  یاز جلو لمیف هی نیهمشون ع کنمیامروز فکر م

 .شنیرد م

تحمل  روزیکه از د یبه خاطر فشار دیمامام منو د یوقت
 نقدریابه هوش اومد  نکهیکرده بود غش کرد و بعد از ا

کرد که دوست داشتم خودم رو بکشم آرش هم که  هیگر
از مامان  یکه کرده کل یهر چند بابت کار نجایاومد ا

نکرد  یمامان اصال بهش توجه یکرد ول یمعذرت خواه
رفتار مامان ناراحت تر از قبل برگشت  نیا دنیو اونم با د

هم من که به حرف آرش گوش  میهر دومون اشتباه کرد
دادم و اون کار رو انجام دادم و هم خود آرش که از همون 

که  دمیپرس یاز سام یدر ارتباط نبود وقت سیاولش با پل



مامان  روزید یگفت که وقت هینشکل یچرا صورت آرش ا
ور و اون ور  نیبه ا یکل ستمین نم نهیبیخونه و م ادیم

آرشه اونم  کنهیصحبت مکه  ینفر نیو با آخر زنهیزنگ م
خونه ما و با چک  ادیم عیسر فهمهیرو م انیجر یوقت

همون  دنیکه من رو دزد فهمنیخونه م ینایکردن دورب
 شهیخبر دار م هیاز قض ادیمن م دنید یکه برا نیلحظه ام

 ریبا آرش درگ نیکرده ام کاریکه چ گهیآرش م یو وقت

 .زنهیکتکش م یو کل شهیم

 دیشهره جون بهم زنگ زد و حالم رو پرس شیساعت پ چند
هم  یزیاتاقشه و چ یگفت که تو دمیپرس نیاز ام یو وقت

 رمیبه شهره جون نگفته ازم خواست تا باهاش تماس بگ
از ده بار که بهش زنگ زدم  شتریکه من ب دونهینم یول

 .جوابم رو نداده یدادم ول امیهم بهش پ یوکل

حموم  رمیبدن دردم و م یکل شمیم داریصبح که از خواب ب 
نرفته  مارستانیمامان امروز ب رمیدوش آب گرم بگ هیتا 
داخل آشپز خونه  نمیبیکه م رونیب امیموند از اتاق م شمیو پ

 هست

 مامان ریصبح بخ+

 ؟یسرت خوبه؟درد ندار زمیعز ریصبح بخ-



 نه مامان خوبم+

 ارمیتا برات صبحانه ب یصندل یرو نیخداروشکر بش-

 یمرس+

 خچالیسمت  رهیو مامان م نمیشیم یصندل یرو

 آنا نیبود که تو آرش کرد یچه کار نیآخه ا-

 کردم؟یم کاریچ دیمن با وفتادیبرات م یاتفاق اگه

 وفتهیم یاتفاق نیهمچ دونستمیمامان نم خوامیمعذرت م+

 کشهیم قینفس عم هی مامان

 آنا شهیدرست نم یزیبا معذرت خواستن چ-

 بود یادم خطرناک یلیآرش خ یعمو

گفتن ندارم اون  یبرا یزیمامان درسته و من چ حرف
جواب  دیگرفتم و حاال با یروز کارم رو به مسخره باز

قهر نکرده  نیپس بدم باز خداروشکر که مامان هم مثل ام

 .شده بودم چارهیاون موقع رسما ب گهید

پس به نظرم  یبرم کارآموز دیپس فردا دوباره با از
دختر بچه ها قهر  نیع نیام دنیتا برم د هیفرصت خوب

 .هووف دهیرو هم نم امکیجواب پ یکرده و حت



 

 

 دوارمیو ام کینیسمت کل رمیم میبعد از اتمام کار آموز 
 دیدل درد شد هیصبح با  یکه امروز مطب باشه از طرف

شدم و از صبح از دل درد و کمر درد در حال مردنم  داریب
 شهیبد م یلیقبلش حالم خ شهیو هم کهیعادت ماهانم نزد

 .دهیکه مسکن هم اصال جواب نم یطور

که در با  زنمیو زنگ در رو م ستادمیدر مطبش ا جلو
پس خداروشکر که امروز  شهیباز م یکیت یصدا

 .نجاستیا

و با  زشهیکه پشت م نمیبیرو م یمنش شمیسالن که م وارد
منم جواب سالمش رو  کنهیو سالم م شهیمن بلند م دنید
 گمیو م دمیم

 دکتر هست؟ یآقا+

 دارن ضیاالن مر یبله ول-

 مونمیباشه منتظر م+

 نیتر کینزد ی. رونهیشیو م دهیسرش رو تکون م اونم
 کی کنهیداره کالفم م گهیو دل درد د نمیشیم یصندل



 یا دهیفا چیه یمسکن خوردم ول هی شیساعت پ
 یو مرد شهیکه در باز م گذرهیم یا قهیدق ستینداشت.ب

و به سمت اتاقش حرکت  شمیاز جام بلند م رونیب ادیم
داره  نمیبیکه م شمیو وارد اتاق م زنمی.چند تا ضربه مکنمیم

 گهیو م شورهیدستاش رو م

 رو کنسل کن میبعد ضیمر_

من  دنیکه با د چرخهیبه سمتم م ادینم ییصدا نهیبیم یوقت
و به  چرخونهیبالفاصله سرش رو م یول کنهیتعجب م

چهرم  یول گرهیحرکتش خندم م نیاز ا دهیکارش ادامه م
 حواسم رو جمع کنم یلیخ دیامروز با رمیگیرو مظلوم م

 ؟یکنیم کاریچ نجایا_

 گمیم یگرفته و آروم یو با صدا شمیم کیسمتش نزد به

 اممیالاقل جواب پ یصدام رو بشنو یاگه دوست نداشت+

 یدادیرو م

و بعد دستاش رو  کنهیحرفم چند لحظه مکث م نیا با
.خوب ورژن مظلوم شهیو از کنارم رد م کنهیخشک م

 یسراغ پرو باز رمیپس م دهیبودن جواب نم

که کردم معذرت  یمن واقعا بابت کار نیبا توام ام+

 وفتهیاتفاق م نیکه ا دونستمینم یول خوامیم



 گهیباال و م ندازهیابروش رو م هیو  کنهینگاه م بهم

 ؟یچرا بهم نگفت_

 نگرانت کنم خواستمینم+

 با نگفتنت من مردم و زنده شدم یول_

چشمم  دارهیکه تلفن رو برم شمیم کینزد زشیسمت م به
و  نمیبیکه براش گرفتم رو م یدستبند وفتهیکه به دستش م

 لبم یرو ادیلبخند م

 رو کنسل کن خانم ضامیمر هیبق_

و چشمام رو مظلوم  ستمیا یم زشیهمون لبخند پشت م با
 کنمیم

به بعد آمار همه  نیکه از ا دمیمن قول م گهید دیببخش+

 رو بهت بدم یچ

خودش رو  یجلو یول خندهیحرفم چشماش م نیزدن ا با
 رهیگیم

کارت رو برام  زیبه ر زیآنا که ر ستین نیمنظورم ا_

اون کارت اصال درست نبود که با اون  یول یبد حیتوض
 نیپسره بدون فکر عمل کن



 یدکتر اون پسره رو هم که زد یآقا دیگیبله درست م+

 یکتلتش کرد

خنده  ریز زنهیو م رهیخندش رو بگ یجلو تونهینم گهید
 از دستم ناراحت باشه خوامیواقعا دوستش دارم و اصال نم

مسئله فکر  نی؟آنا اصال به ا یچ وفتادیبرات م یاگه اتفاق_

 ؟یکرده بود

  گهید دیببخش+

 ادیو م شهیبلند م زشیو از پشت م دهیرو تکون م سرش
سرم  یو رو رهیگیازم قرار م یکیفاصله نزد یسمتم تو

 بوسهیرو م

  تا ناهار سفارش بدم نیبش_

 ؟یصبحانه نخورد دهیرنگت پر نقدریا چرا

تا سفارش غذا  رهیم نیو ام شنمیها م یاز صندل یکی یرو
و دوست دارم برم خونه و بعد  کنهیبده دلم همچنان درد م

ذهنم به خاطر  روزیدوش آب گرم راحت بخوابم از د هیاز 

 .راحت شد المیبود واالن خ ریدرگ یلیخ نیام

و  رهیبگ لیتا تحو رهیم نیو ام رسهیبعد سفارشا م یمدت
 گهیو م ادیبسته شدن در م یچند لحظه بعدش صدا



 داخل سالن ایآنا ب_

تا برم که هنوز قدم اول رو برنداشتم درد  شمیجام بلند م از
 شمیو به سرعت خم م چهیپیدلم م ریز دیشد یلیخ

 ییییییآ+

 ادینگرانش م یکه صدا رهیاز سالن م رونیبه ب صدام

 ؟یشد یچ_

 گهیو م شهیم کیداخل اتاق و بهم نزد ادیم بالفاصله

 چت شد آنا؟_

 دنیبگم که با د یبهش چ دونمیو نم شمیم یصندل یرو
 کنهیدستم بهم نگاه م

 انته؟ینوبت ماه_

 رونیب رهیکه از اتاق م دمیآره تکون م یرو به معن سرم
 گردهینبات برم یچا وانیل هیو بعدش با 

 ؟یمسکن خورد یکم آروم ش هیبخور تا  _

 آره+

 آخه مارستانیب یچرا امروز اومد_

 کردمیباهات صحبت م دیبا+



و  رهیگیو بعد دستم رو م زنهیبهم زل م هیچند ثان یبرا

 .بوسهیم

من رو  نیو ام میخوریناهار م شهیکه کمتر م دردم
که  رمیدوش آب گرم م هیخونه و بعد از گرفتن  رسونهیم

 (:خواب راحت داشته باشم هی

 

 

نوروز مونده و مامان و شهره جون  دیهفته به ع کی بایتقر
 گهینم یزیچ نیدارن هر چند که ام یاصرار به نامزد

هست  یکار راض نیکه اون هم به ا فهممیاز نگاهش م یول
رو  یمراسم نامزد دیع یقرار شد که تو نیبه خاطر هم

خوشحال شد  نقدریگفتم ا نیرو به ام نیا یو وقت میریبگ
.خالصه دمیبغض آلودش رو از پشت تلفن شن یکه صدا

 نیتمام کارامون رو با ام بایهفته آخر سال تقر یکه تو
اونم باغ  مینوبت باغ گرفت دیاول ع مهین یو برا میانجام داد

رفت و باالخره روز  شیپ عیسر یلیخ یآرش.همه چ
دارم و لباسم  شگاهیعصر نوبت آرا یبرا دیرس ینامزد

رنگ  یلباس بلند دنباله دار گلبه هیرو هم از قبل گرفتم 

 (:شکل یحلقه ا ینایبا آست



سه  بایتقر و شگاهیآرا میریبا مامان و شهره جون م عصر
بعد از تموم شدن کارمون  کشهیکارمون طول م یساعت

 ییمنتظرمونه از اونجا رونیکه ب زنهیبه تلفنم زنگ م نیام
از  یکیاز  ادیداستانا خوشم نم نیو ا یلمبرداریکه از ف

 یباغ فقط برا ادیکه عکاسه خواستم ب هیسا یدوستا
و  یسام رونیب میایمامان و شهره جون که م ا.بیعکاس

 کننیصحبت م گهیو دارن با همد ستادنیا نیکنار ماش نیام
 گهیچشمک م هیو با  وفتهینگاهش به ما م یکه سام

 یخوشگل یاووو چه خانوما-

  نیخدمت باش در

و منم بهش چش  خندنیحرفش مامان و شهره جون م نیا با
 گهیو به من م کنهیکه اخم م رمیغره م

  یتو از همون اولش تلخ بود-

 گهیوم کنهیرو به مامان و شهره جون م بعد

 شد ریکه د دییخانما بفرما-

و  شنیم نیسوار ماش یو شهره جون همراه سام مامان

 .رنیم

و  شهیم کیبا لبخند بهم نزد کنمیکه نگاه م نیبه سمت ام 
 گمیو م رهیگیدسته گل رو سمتم م



 جانا نیتر بایبه ز میتقد_

 بندهیچشماش رو م رمیگیو گل رو ازش م زنمیلبخند م بهش
تا  رهیگیو بعد دستم رو م بوسهیسرم رو م یو آروم رو

 .بشم نیسوار ماش

 کباریو هر چند لحظه  کنهیدستم رو ول نم ریطول مس در
 ادیاعتراضم در م یکه صدا یدر حد کنهیبه سمتم نگاه م

 داماد یآقا یدیبه کشتنمون م+

 ارت چشم برداشت شهینم_

 شدنا کیرمانت یادیحرفات امشب ز+

 .بوسهیو پشت دستم رو م خندهیم

جلو در منتظرمون هستن و بعد  یهمگ میرسیباغ که م به
به دست زدن  کننیشروع م میشیم ادهیپ نیاز ماش نکهیاز ا

چشاش حلقه زده پس  یاشک تو کنمیبه مامان که نگاه م
از  یخودمم دست کم کنمیو بغلش م رمیبه سمتش م عیسر

 .اون ندارم

 یبرا یو همگ ادیکه عاقد م گذرهیمراسم ماز  یساعت کی
دارم  یبیدلشوره عج هی میشیآماده م تیمحرم غهیخوندن ص

 کنمیزده به مامان که نگاه م خیو به خاطر استرس دستام 



که اونم مثل من  دونمیو م کنهیداره اشکاش رو پاک م
تا ازشون اجازه  ششونیکه رفتم پ روزید نهیدلتنگ بابا و آر

چند وقت صحبت  نیا یباهاشون در مورد اتفاقا یکل رمیبگ
کردم و ازشون خواستم که در هر لحظه حواسشون بهم 
باشه هر چند االن هم حضورشون رو کنار مامان حس 

 گردمیبرم خورهیکه به دستم م یبا ضربه آروم کنمیم
 گهیو م کنهیکه داره با لبخند نگاهم م نیسمت ام

 جانا؟ یجواب بد یخوا ینم_

 عاقد نشدم یبود که اصال متوجه حرفا ریفکرم درگ نقدریا

 خوادیم یلفظ ریعروس ز-

سمتم  ادیو شهره جون م خندنیهمه م یحرف سام نیا با
به دور گردنم و گونم  ندازهیگردبند م هیو از پشت سرم 

  بوسهیرو م

 زمیعز نیخوشبخت بش یاله*

 ممنونم شهره جون+

که  کنمیو من اول به مامان نگاه م ادیدوباره عاقد م یصدا
 یصدا یاز طرف دهیو سرش رو تکون م زنهیبهم لبخند م

 بندمیپس چشمام رو م کنمیرو هم حس م نیخنده بابا و ار
 گمیو از ته دلم م



 با اجازه بابا و مامانم و داداشم بله+

دستم رو  یرو هوا و دست گرم رهیم غیدست و ج یصدا
که داره حلقه  نهیدست ام کنمیچشمام رو که باز م رهیگیم

 ندازهیرو به انگشتم م

 جانا عاشقتم یخوش اومد میبه زندگ_

و  دارمیمنم حلقه رو برم رهیگیحرفش کل تنم گر م نیا با
و از عمق  کنمیداخل انگشتش و به چشماش نگاه م ندازمیم

 گمیوجودم م

  نیدوستت دارم ام+

 یچشماو با  کشهیکه نفس نم کنمیچند لحظه حس م یبرا
 بهم زل زده رهیخ

 ؟یگفت یچ_

 گمیم یو با لحن شوخ زنمیچشمک م هی بهش

 شوهر یبار گفتن داشت آقا هیفقط +

 گهیو م کنهیهم م یرو تو اخماش

 دارم برات وروجک_

 شهیم دهیکه دستم کش خندمیم بهش



 یمثال عروس شد نمیوسط بب ایپاشو ب-

تا آهنگ  خوادیم یجیسمت بچه ها و از د کشهیمنو م یسام
به هم نگاه  یمورد عالقش رو بزاره با شروع آهنگ همگ

هست که  ینفر سام نیخنده و اول ریز میزنیو م میکنیم
 کننیرو م نکاریبچه ها هم هم هیو بق رهیگیدست من رو م

 یبه کرد میکنیو شروع م میدیم لیحلقه تشک هی گهیبا همد
 میکافه آرش انجام داد یرو تو نکاریدن.قبال هم ایرقص

.همه دورمون جمع شدن و در حال دست میدیهم خند یوکل
 نیو به سمت ام رهیگیازمون فاصله م یزدنن که سام

 چارهیسمتمون ب کشونهیو اون رو به زور م کنهیحرکت م

 .فرار کنه یاز دست سام تونهیکه امشب نم نیام

 بایبود که تا حاال تجربه کرده بودم مهمونا تقر یشب نیبهتر
نشستم و به  یصندل یرو میرفتن و فقط ما و بچه ها موند

پام به شدت درد گرفته  یکه کردم انگشتا یخاطر رقص
سر پام اومده انگشت  ییچه بال نیبب یخدا لعنتت کنه سام

 ): ازش نمونده یزیچ گهیپام د کهیکوچ

باعث  نیمه خوشحالن و اه کنمیجمعمون که نگاه م به
 وفتهیم نیداشته باشم نگاهم به ام یخوب یلیآرامش خ شهیم

صداش زد تا باهاش صحبت  شیچند لحظه پ دیکه عمو سع
 لهیدر حال جمع کردنه وسا یبا آرش و عل یکنه. سام



 دنیدر حال د هیبا دوست سا هیوسام هیباغه. الهه و سا
و مامان وخاله مهال و شهره جون  ستنامشب ه یعکسا

حالت  نیدر بهتر یهمه چ کننیصحبت م گهیهم با همد

 .باشه داریپا شهیجمعمون هم دوارمیممکنشه و ام

 

مسافرته چند  هی نیو قراره با ام رسهیهم م دیدوم ع هفته
که مامان و شهره  ییاز اونجا میروزه به شمال داشته باش

 توننیوم شروع شده نمهفته د یتو شونیکار یفتایجون ش
چمدونم رو  شبی.دمیقراره بر ییو ما دوتا امیباهامون ب

به  و شمیدنبالم آماده م ادیب نیآماده کردم و منتظرم تا ام
. زنگ خونه به میحرکت کن میخوایکه م دمیم امیپ هیمامان 

وارد  زنمیقفل در رو م نیچهره ام دنیو با د ادیصدا در م
باز شدن در و  یکه صدا ارمیتا چمدونم رو ب شمیاتاقم م

 نیاز قشنگتر یکیروزا  نیا ادیم نیام یبعدش صدا
 شده که دوست دارم بشنوم ییصداها

 جانا؟ ییکجا_

 زمیاتاقم عز یتو+

  نمشیبیو م شهیلحظه بعد در اتاق باز م چند

 زمیسالم عز+



 بوسهیو گونم رو م ادیسمتم م به

 ؟یسالم قشنگم آماده ا_

 دکتر یآقا بله+

 یکه صدا رهیگیحرکت لپم رو گاز م کی یو تو خندهیم
 هوا رهیم غمیج

 دردم گرفت نیام یییییوا+

 زبون نباش نیریش نقدریا_

 رونیب زنهیو از اتاق م دارهیچمدونم رو برم بعدش

 منتظرتم جانا نییپا_

سمت گونه ام به شدت  هی کنمینگاه م نهیآ یرو که تو خودم
 سرخ شده

 ونهید+

از اتاق  فمیو با برداشتن ک ندازمیسرم م یرو رو شالم
 میایم نیو بعد از قفل کردن در خونه با ام رونیب زنمیم
رستوران  هیظهر کنار  کی.نزدمیشیم نیو سوار ماش نییپا

و بعدش دوباره حرکت  میتا نهار بخور میریو م دارهینگه م
و من  میرسیم نیام یپدر یالیعصر به و بای.تقرمیکنیم
خسته ام که هنوز لباسام رو عوض  نقدریچرا ا دونمیمن



 نکهی.با حس ارمیافتم و به خواب م یتخت م ینکره رو
 کنمیچشمام رو باز م کنهیموهام رو نوازش م یرو یدست

 گهیو م زنهیبهم چشمک م نمیبیرو م نیکه چهره ام

 خانم خانما یخسته شد نقدریا نیخوبه تا شمال اومد_

 دهیرو فشار م مینیکه نوک ب خندمیم بهش

 یسرآشپز رو امتحان کن یغذا نیاول خوامیپاشو که م_

  خدا من هنوز جونم آرزو دارم ای+

تخت  یلپم رو بکشه که از رو خوادیو م کنهیاخم م بهم
 نییپا پرمیم

 دکتر یبه نظرم بهتره قبلش به اورژانس زنگ بزنم آقا+

 ادیبه سمتم م و به سرعت شهیحرفم از جاش بلند م نیا با
 یکه صدا رونیب زنمیو از اتاق م کشمیبلند م غیج هیکه 

 گهیو م شهیخندش بلند م

 مواظب پله ها باش_

 

همه  نیا کردمیدرست کرده و فکر نم ایبرام الزان شام
 نیکنم با اول تشیکه اذ نیا یبرا یباشه ول یدستپختش عال

 گمیو م کنمیصورتم رو کج و کوله م خورمیکه م یلقمه ا



 ه؟یمزه ا نیچرا ا+

و با  کنهیباال و بهم نگاه م ارهیحرفم سرش رو م نیا با
 گهیتعجب م

 ؟یچه مزه ا_

 نیبب دهیم یمزه ا هی دونمینم+

حرکت تمام  کی یو تو کنمیم کینزد شینیرو به ب ظرف
که  ییو از اونجا کوبمیظرف رو به صورتش م اتیمحتو

از  شهیم یکل غذام سس زدم تمام صورتش سس یمن رو
 هوا رهیو داد اون م شمیخنده منفجر م

 آنااا؟؟ یکنیم کاریچ_

و  شهیبلند م شیصندل یکه از رو دنمیدر حال خند همچنان
 گهیم

 دارم برات وروجک_

بلند شم که با دو قدم بلند بهم  یصندل یاز رو خوامیم
 کنهیبغلش قفل م یو منو تو رسهیم

 آره؟ یکنیمنو مسخره م گهیحاال د_

و مثل خر شرک بهش زل  شهیحرکتش خندم قطع م نیا با
 زنمیم



 نکردم یمن که کار+

  نداره آنا خانم دهیفا یمظلوم باز_

 یسر و صورتم خال یهمون لحظه ظرف سس رو رو و
 کنهیم

 ن؟یام یکنیکارمیچ ییوا+

و اونم  چکهیاز صورتم سس م کنمیرو که باز م چشمام
 خندهیداره غش غش بهم م

 ااایشد یو خوردنناز  یلیخ زمیعز _

 رهیگیگاز از لپم م هیو  شهیم کینزد بهم

 شیکند نینکن ام یییوا+

از من نداره و  یدست کم کنمیصورتش که نگاه م به
 خنده ریز میزنیم ییدوباره دوتا

 تا من دوباره غذا رو گرم کنم ریدوش بگ هیبرو _

 ادهیپ میریو بعد از اون هم م میخوریکه شام رو م خالصه
شب دوست دارم سکوت  یرو تو ای. درایکنار در یرو
تو رو غرق  خوادیهر لحظه م ادیداره و به نظر م یبیعج

 .خودش کنه



نشستم و به آسمون زل زدم و  ایکنار در یماسه ها یرو
و  گردمیبه سمتش بر م کنهیداره با تلفنش صحبت م نیام

فکر  نیو به ا وفتهیکه نگاه اون هم بهم م زنمیبهش زل م
 کردمیاصال فکر نم دمشیبار د نیاول یبرا یکه وقت کنمیم

 .میبرس نجایکه به ا

و منو  نهیشیکنارم م ادیو به سمتم م کنهیرو قطع م تلفنش
 زنهیسرم م یبوسه آروم رو هی کنهیم کیبه خودش نزد

 گهیو م

 جانا شهیذهنم قفل م نمیبیچشمات رو که م_

 ؟یدار تیمشک یاون دوتا گو یتو یچ

رو به  شیشونیو پ چرخهیکه به سمتم م زنمینم یحرف
 چسبونهیم میشونیپ

 یدوست دارم جانا قول بده که تا آخرش با من یلیخ_

 گمیو از م بندمیرو آروم م چشمام

 دمیقول م+

 

 کشمیموقع خواب هم استرس دارم و هم خجالت م شب
که  سیاز سرو هیبیتنهام و حس عج نیباره که با ام نیاول



و دستش رو  دهیتخت دراز کش یرو نمیبیم رونیب امیم
و طبق عادتم  رمیم نهیگذاشته به سمت آ شیشونیپ یرو

به خاطر مرطوب بودن  بافمیو بعد م زنمیموهام رو شونه م
و به  کنمیتاپ و شلوارک عوض م هی باهوا لباسم رو 

 ادیبه نظر خواب م کنمیبهش که نگاه م رمیسمت تخت م
و پتو رو تا  کشمیم تخت با فاصله دراز یپس آروم رو

و آباژور رو  بندمیباال چشمام رو م کشمیم نمیقفسه س یرو
 کشهیو منو م ادیکه دستش به سمت پهلوم م کنمیخاموش م

 یکه سرش رو تو رهیگیبغلش ضربان قلبم اوج م یتو
 کشهیبو م قیو عم برهیموهام فرو م

 جانا رمیگیموهات جون م یاز بو_

 نمیبیبراقش رو م یکه چشما کنهیرو دورتر م سرش
صورتم رو به گونش  ستین یکم زیچ نیعاشقش شدم و ا

 نمیبیکه م بوسمیرو آروم م ششیته ر یو رو کنمیم کینزد
 کشهیم یقیو نفس عم بندهیچشماش رو م

 دوستت دارم+

 رهیگیبغلش م یو منو محکم تر تو کنهیرو باز م چشماش

 بمون جانا نجایهم_



 نشیقفسه س یو گوشم رو رو دمیبغلش جا م یرو تو خودم
و چشمام کم  شنومیضربان قلبش رو م یکه صدا ذارمیم

 .شهیکم بسته م

 

و نگاهم به  کنمیچشمام رو باز م ایموج در یصدا با
 زنهیکه بهم لبخند م وفتهینگاهش م

 خوشگل خانم ریصبحت بخ_

 آقا ریصبح تو هم بخ+

  بوسهیموهام رو م یرو

و اون  یست خرس نیاول صبح هم با ا کردمیفکر نم_

 یباش بایآشفته ز یموها

هم  نیآخه ا شهیخندم بلند م یصدا کنمیلباسام که نگاه م به

 (: یپوشیشوهرت م یلباسه که برا

 

از  یکی رونیب میزنیاز خوردن صبحانه از خونه م بعد
پس  نهیشمال دوست دارم تلکاب یکه تو ییها حیتفر نیبهتر

 .میش نیسوار تلکاب میتا بر خوامیم نیاز ام



 نیتلکاب یو وقت میستیا یصف م یتو طیاز گرفتن بل بعد
 یو بعد از ما کس میآخر یجز نفرا میشیسوار م رسهیم
رو  کنهیحرکت م نیو تلکاب میشیسوار م ییپس دوتا ستین

منتظرم  کنمیو به دور و برم نگاه م نمیشیم نیام یبه رو
 یمن شروع بشه قبال که با سام یزیو کرم ر رهیارتفاع بگ

باال  دنیبه محض رس چارهیکردم که ب یکار نجایا میاومد

 ):آورد

چشمک به  هیپس  ادهیارتفاع ز کنمیپام رو که نگاه م ریز
به تکون  کنمیو شروع م شمیو از جام بلند م زنمیم نیام

 رونیاز حدقه زده ب نیام یچشما نیدادن تلکاب

 رناکهخط نیآنا؟بش یکنیم کاریچ_

 خورمیها تکون م ونهینه و مثل د گمیم

 گهیو م رهیگیخندش م که

 سر تق_

 غیج خوامیتو بغلش م کشهیو منو م کنهیودستش رو بلند م 
چند  یو برا نهیشیلبم م یلحظه لبش رو کی یبزنم که تو

 .فهممینم یزیو چ زنهیگوشام سوت م هیثان

و تنم گر  رهیم چیکه دلم پ کنهیم سیزبونش لبم رو خ با
لبش  کیگاز کوچ هیکه با  گذرهیچه قدر م دونمینم رهیگیم



عقب چشمام  برهیو سرش رو م دارهیلبم بر م یرو از رو
 مجسمه خشکم زده نیبستس و ع

 مهارت کرد سرتق خانم شهیم ینشکلیفقط ا_

 کنمیگونم حس م یکه لباش رو رو گمینم یزیچ

 میخبر نداشت یهم بود یخجالت_

که با چهره خندونش رو به رو  کنمیچشمام رو باز م آروم
 گهیو م زنهیچشمک بهم م هی شمیم

 خوشمزه بود_

 یبچه ها سرم رو تو نیع عیو سر شمیخجالت آب م از
 شهیکه قهقهش بلند م کنمیم یمخف نشیقفسه س

 آنا خانم خوامیم یبعد از تو هم همراه یسر_

 خندهیکه دوباره م نشیس یتو زنمیمشت م هیحرفش  نیا با

و جلوتر  رمیگیازش فاصله م عیسر ستهیا یکه م نیتلکاب
 یخدا لعنتت کنه دختره وحش رونیب امیم نیاز اون از تلکاب

 ): شد یچ یکردیفکر م یچ

 گهید یلیخ رهیگیو دستم رو م رسونهیرو بهم م خودش

 .ارمیدر م یباز یدارم کول



شاپ و طبق  یکاف هیبه  میریو م میچرخیرو م یساعت مین
سفارشم  دنیبا رس دمیمن شکالت گالسه سفارش م شهیهم

لحظه  هیبه خوردن که  کنمیشروع م هیبدون توجه به بق
 نمیبیباال که م ارمیسرم رو م ادیعکس گرفتن م یصدا

 ازم عکس گرفته نیام

 آنا یبچه ها شد هیشب_

 شتریب کشمیاز خودم خجالت م دهیرو که بهم نشون م عکس
شدم که افتاده به جون شکالت گالسه تا بچه  یزامب هیشب
 رهیگیرو از دستم م شیگوش عیحذفش کنم که سر خوامیم

 کنهیو خاموشش م

 منه یاون عکس برا_

 خوبه صاحب عکس منم+

 گهید یمن یخوب تو برا_

قرار  دیو خر حیتفر یو بعد از کل میمونیهم م گهیروز د دو
بدر  زدهیخونه چرا که پس فردا س میشد که فردا برگرد

 ):برن سر کار دیهست و بعد از اون هم که همه با

و  الیو کینزد یاز رستورانها یکی میریشام م یبرا شب
 ریمس یکه تو کنمیبعد از اون من به شدت هوس آب انار م



 رهیم نیو از ماش دارهیگوشه نگه م هیرو  نیماش نیام

 .رهیتا آب انار بگ رونیب

بهش  یوکل دمیرو م هیسا جدهیمثبت ه یامایاب پجو دارم
و  نیماش هیترمز بد  یلحظه صدا کی یکه برا خندمیم

چشمم  کنمیسرم رو که بلند م ادینفر م هیداد  یبعد هم صدا
افتاده و تمام  نیزم یرو ابونیکه گوشه خ خورهیم نیبه ام

از دستم  ییگوش ستادنیو دو نفر هم کنارش ا هیتنش خون
 دوئمیو سمتش م رونیب امیم نیبه سرعت از ماشوفته و یم

و  نهیبیچشمام تار م یازش فاصله دارم ول یچند قدم
 گهیو م کنهیحرکت کنم که خودش بهم نگاه م تونمینم

 اونجا خطرناکه نوریا ایآنا ب ستین یزیچ_

 که سرخه رهنشهیبه پ نگاهم

 کنمیو به لباسش اشاره م شمیم کینزد بهش

 خون نیام+

 رهیگیو دستم رو م شهیجاش بلند م از

 ؟یشد یچ+

 ختهیآب انار ر زمیعز ستیخون ن_



 شمیمطمئن م یو وقت زنمیحرفش به لباسش دست م نیا با
 کشمیم قینفس عم هیو  بندمیچشمام رو م ستیکه خون ن

 گهیو م بوسهیسرم رو م یرو

 یدیترس یلیخ نیبش نجایا ایعشقم ب خوامیمعذرت م_¬¬¬¬

 گمیو م کنمیرو باز م چشمام

 افتاد؟ یمن خوبم چه اتفاق+

به سرعت  نیماش هیرد بشم که  ابونیاز خ خواستمیم _

 ختیکنارکه آب انار ر دمیاومد سمتم و منم خودم رو کش
 لباسم یرو

 دمیرو د رهنتیپ یسکته کردم وقت نیام یوا+

 گهیم یصورت اخم آلود با

 ارمیآب برات ب وانیل هی نیخدا نکنه بش_

اون  بندمیو چشمام رو م نمیشیم ابونیکنار خ یجدوال یرو
چشمام  و چشمام  یجلو ادیم دمید نیکه از ام یصحنه اول

چه  دمیزده و اصال نفهم خیدستام  کنمیرو به سرعت باز م

 .رسوندم نجایتا ا نیخودم رو از ماش یجور

 خورمینفس همه رو م هیو منم  گرهیآب رو جلوم م وانیل
 ادیمغازه دار م یکه صدا



 ؟یکن تیازش شکا یپالکش رو بردار یخوایداداش م-

کارو کرد شما  نینه داداش حالش دست خودش نبود که ا_

بزار اون دوتا که خانم من رو سکته  گهیدوتا آب انار د
 داد

 سراغ دستگاهش رهیچشم م هیو با  خندهیمغازه م صاحب

دوال ج یو از رو رهیگیکه دستم رو م کنمینگاه م بهش
 کنهیبلندم م

رو  مونییدوتا ادیم گهید یکیاالن  نیماش یتو میپاشو بر_

 رهیگیم ریز

 

 

هام  یگذشته و کار آموز دیع التیدو هفته از تعط بایتقر
هم تا شب مطب.امروز  نیو ام فتهیشروع شده مامان ش

 میازم قول گرفته تا با هم بر هیعصر سا یو برا مارستانمیب
لباس  خوادیدعوته و م یآخر هفته مهمون یخانم برا دیخر

 .انتخاب کنه

بزنم  نیسر به ام هیتا  کینیسمت کل رمیم فتیاز ش بعد
 زهیپشت م یو فقط منش ستین یکس شمیوارد مطب که م



 ستیداخل ن یضیکه مر نمیبیم یو وقت دمیبهش سالم م
که  نمیبیم یو وقت کنمیدر رو آروم باز م شمیوارد اتاق م

 یلیو پشتش به منه خ کنهیداره با تلفن صحبت م نیام
  تا متوجه حضور من نشه بندمیآرومتر در رو م

دستگاه به درد من  نیمن به شما گفتم ا یتقو ینه آقا_

 خورهینم

 شمیم کیآروم بهش نزد آروم

 ...دتونیجد یتا دستگاها امیخوب پس من فردا م_

و پشت  رمیگیتموم نشده که با دستام چشماش رو م حرفش
 یکه صدا کنهیمکث م هیچند ثان یبرا بوسمیگردنش رو م

 گهیم عیسر نیو ام ادیاون فرد از پشت تلفن م

 .خداحافظ رمیگیبله من بعدا با شما تماس م _

که دستام از دور  چرخهیو به سمتم م کنهیرو قطع م تلفن
 گمیو م شهیچشاش باز م

 سالااام+

 گهیو م کشهیو مو لپم ر دهیسالمم رو با لبخند م جواب

  ینسوزون شیآت یتونینم_

 کردمیبا تلفن صحبت م داشتم



 نکردم یمن که کار+

 بوسهیو گونم رو م خندهیم

 کارت تموم شده؟ زمیعز یخسته نباش_

برگردم خونه گفتم به شوهر  خواستمیم یتو هم خسته نباش+

 سر بزن هیجان 

 یبه تو که به فکر شوهر جان هست کالیبار_

 رهیگیبغلش م یحرکت منو تو هیبا  و

 شدیداشت تموم م میانرژ شیآخ_

 

خونه تا  گردمیبرم میخوریناهار م نیبا ام نکهیاز ا بعد
که فکر کنم قراره  هیاستراحت کنم و بعد برم دنباله سا

که  یکنه واال با اون همه ناز سیامروز دهنم رو سرو

 ):کنهیم چارمیکردن داره ب دیخر یتو

 

 یلباس نیاول خوامیو از خدا م میشیوارد پاساژ م هیسا با
 کی بایباطل تقر الیخ یزه یرو انتخاب کنه ول نهیبیکه م

واقعا  گهید دهینخر یزیو چ دنهیساعته که در حال چرخ

 .ادیاشکم داره درم



نگاه  نیتریو به و ستهیا یاز مغازه ها م یکی یرو روبه
 گهیو م کنهیم

 به نظرت قشنگه آنا؟ نیا*

 گمیفکر م چیوبدون ه کنمیکه اشاره کرده نگاه م ییجا به

بهت  یلیبرو داخل پرو کن به نظرم خ هیسا هیعال یوا+

 ادیم

سمت داخل مغازه واال که اگه بخوام  دمیهلش م بعد
 زشیسا هی. سامیینجایادامه بدم تا دوازده شب ا نجوریهم

 یبرا رهیو اونم بعد از آوردن لباس م گهیرو به فروشنده م
که  نمیمغازه بش یایاز صندل یکی یتا رو گردمیپرو.بر م

بغل  یتو رمیکه م شهیم یچ فهممیبه محض برگشتنم نم
باال که  ارمی. سرم رو مادیم یزیافتادن چ یصداو  یکی

رو  لشیکه خم شده و داره موبا وفتهیپسر م هیچشمم به 
به  ستهیا یو اونم صاف م رمیگیازش فاصله م دارهیبرم

داره و حس  یرنگ یآب یچشما کنمینگاه مچهرش که 
چرا از نگاهش  دونمینم یول دمیچشما رو د نیقبال ا کنمیم

چند قدم برم عقب و آروم  شهیکه باعث م رمیگیم یحس بد
 گمیم

 آقا خوامیمعذرت م+



 گهیو م  زنهیلبخند م بهم

 یدیل ستین یمشکل-

و من به سمت  رونیب زنهیو از مغازه م شهیکنارم رد م از

 .نمیتا بش رمیها م یصندل

و بعد از  کنهیهمون لباس رو انتخاب م هیکه سا خالصه
 رسونمیو من اونو م رونیب میایحساب کردن از پاساژ م

 میقراره بر نیسمت خونه شب با ام گردمیخونشون و بر م

 .شام یبرا رونیب

 

 

کالسام رو به اتمام هست  بایو تقر رسهیم بهشتیارد ماه
 دمیرو د نیخواب بابا و آر شبیگذشت د کسالیزود  یلیخ

نم  رسمیبهشون سر بزنم.به مقصد که م خوامیو امروز م
 یخوب یلیخ یخنک هیو هوا  شهیشروع م ینم بارون بهار

رو  دمیکه خر ییو گلها رمیم نیسمت بابا و آر رهیگیم
به صفحه که  خورهیکه تلفنم زنگ م زارمیم ونقبرش یرو

 یحرف یکس دمیجواب م یشمارس و وقت هی کنمینگاه م
 یتو کنمیو پرتش م زارمیم لنتیسا یرو رو یگوش زنهینم
 خورهیمختلف زنگ م یکه مدام با شماره ها هیچند وقت فمیک



بعد  یواقعا کالفه شدم.مدت گهید دهیجواب نم یکس یول
و بعد از  شمیو منم بلند م شهیم شتریشدت بارون ب

 خوامیم نیسمت ماش گردمیبر م نیاز بابا و آر یخداحافظ
که جلو  خورهیپاکت م هیبشم که چشمم به  نیسوار ماش

 نمیبیرو نم یکس کنمیبه دو رو بر که نگاه م نهیماش شهیش
پاکت نوشته  یرو نمیبیکه م دارمیو برش م رمیجلوتر م

 به آنا بزرگمهر میتقد

رو  نیا یآخه ک کنمیتعجب م یلیو خ شمیم نیسوار ماش 
من آورده چرا خودش رو نشون نداده. در پاکت رو  یبرا

عکس  نمیبیکاغذ کنار هم م هیعکس و  هی کنمیکه باز م
 نیبابا و آر خورمیجا م ریتصو دنیکه با د گردونمیرو برم

 کننیصحبت م گهیو دارن با همد ستادنیا نیکنار پدر ام
 صیتشخ یگرفته شده ول یعکس از فاصله نسبتا دور

سرسبزه و  یلیاطرافشون خ یونه فضاآس یلیچهره ها خ
 شمال باشه ادیبه نظر م

 خونمیو نوشته رو م کنمیرو باز م کاغذ

  کن قیتحق شتریدر مورد خانواده همسرت ب -

 آنا بزرگمهر خانم

شدم  جیبه شدت گ ستین یزیو پشتش هم چ هیکاغذ خال هیبق
دارن  نیبا پدر ام نیکه چرا بابا و آر فهممیو اصال نم



اما نه مامان  شناختنیرو م گریمگه همد کننیصحبت م
 نیخود ام یماجرا زده و نه شهره جون حت نیاز ا یحرف

 .پاکت رو برام گذاشته نیا ینگفته اصال ک یزیهم چ

رو روشن  نیو ماش ندازمیم فمیو کاغذ رو داخل ک عکس
 یشتریو بارون هم شدت ب کهشدهیتارر بایهوا تقر کنمیم

نوشته داخل کاغذه چرا  رهیذهنم درگ ریگرفته در طول مس

 .مهم باشه نیگذشته خانواده ام دیبا

به سمت  نیلحظه ماش کی یخونه ام که برا یکاینزد
پنچر شده  کشیکه الست ادیو به نظر م شهیم دهیراست کش

بعله  نمیبیکه م رونیب امیم نیو از ماش ستمیا یگوشه م هی
 ییپنچر شده و از اونجا کایاز الست یکیامروزم کامل شد 

 .نیزنگ بزنم به ام دیعوض کنم با کیالست ستمیکه بلد ن

رو  یگوش فمیو از داخل ک کنمیرو باز م نیماش در
از تماسها  یلیو با روشن کردنش چشمم به س دارمیبرم

بابا  شیپ یوقت میشونیپ یتو زنمیمشت محکم م هی وفتهیم

 .کردم لنتیرو سا میبودم گوش نیو آر

  بار زنگ زدن ستیبه ب کیو مامان نزد نیام

کنم  تیها رو اذ چارهیب نیا تونمیم یخدا آخه من تا ک یا
که به شدت  دونمیو م رمیگیرو م نیبا ترس شماره ام



دادش  یکه صدا ومدهین یبوق اول یهنوز صدا هیعصبان
 دمیرو از خودم فاصله م یو از ترس گوش شنومیرو م

 خدا امشب خونم حالله یوا

 ؟یتو لعنت ییییکجا_

 زنهیبگم که دوباره داد م یچ دونمیو نم شمیم هول

جواب  میزنیزنگ م یچرا هر چ ؟ییبا توام آنا کجا_

 ؟یدینم

 گمیو م دمیدهنم رو قورت م آب

 پنچر شده نمیماش کیمن الست زهی؟چ یسالم خوب+

 گهیو بعد م شنومیرو م قشیعم ینفسا یصدا

 آنا یکشیتو آخرش منو م_

 گهیهم درست م ییخدا سوزهیحرفش دلم براش م نیا با
 اوردمیبوده که سرش ن ییچه بال گهید

 امیآدرس رو برام بفرست تا ب_

 یدر رو هم قفل کن نیماش یتو نیبش خودتم

 آنا؟ یدیفهم

 آره+



 شنیو منم بعد از فرستادن لوک کنهیرو قطع م یگوش
 نیخوبه بارون قطع شده  به گفته ام نیماش یتو نمیشیم

حاال خوبه داخل شهرم و رفت و آمد  کنمیدرا رو قفل م
 گهیذهنم م یتو یکی زنمیگند م یلیمواقع خ یبعض ادهیز

 ): یدر حال گند زدن شهیهم

با  نیماش کیکردن الست ضیو بعد از تعو رسهیم نیام
مامان برام  رسمیخونه اما به خونه که م میگردیبرم گهیهمد

 یبا کل شهیمنم مثل هم یکه چرا بهم خبر نداد رهیگیم افهیق
 نیبعد از خوردن شام ام ارمیاز دلش در م یمسخره باز

ذهنم سمت اون  یبخوابم ول رمیخونشون و منم م گردهیبرم
از مامان  دیگذاشتم فردا با فمیک یکه تو هیو کاغذ عکس

 .نه ای میشناختیرو م نیبپرسم که قبال ما خانواده ام

 

و امروز دانشگاه کالس دارم    شمیم داریب از خواب صبح
 نیسمت دانشگاه ام میکنیو حرکت م شمیسوارشراره م

 نیباهام سرسنگ یهم کم شبیو از د ستیامروز دانشگاه ن
سر برم مطب.  هیبعد از دانشگاه  رمیگیم میشده پس تصم

 میبخورم که گوش یزیبوفه تا چ رمیبعد از کالس اولم م
 دونمیو م دمیجواب نم وفتهیشماره م هیو  خورهیزنگ م

به  کنهیاون طرف با من صحبت نم یکس شهیکه مثل هم



فکرم  نیهم ی. تو رمیبگ دیکارت جد میس هینظرم بهتره 
که  نجاستیا شیو جالب شهیبلند م میگوش امکیپ یکه صدا

 نوشته کنمیاز همون شماره هست بازش که م امیپ

 جواب بده-

داره دوباره زنگ  فیهم پرو تشر یلیهست خ یهر ک وااا
 گمیم تیو با عصبان دمیجواب م نباریو ا زنهیم

 بله؟+

 دیپاکت به دستت رس-

مرد هست و به نظرم منظورش همون پاکت  هی یصدا
 گمیو م کنمیاخم م هیروزید

 شما؟+

 بهت بدم خوامیکه م هیمهم اطالعات ستمیمن مهم ن-

 ؟یچه اطالعات+

حرفا  نیزرنگتر از ا دیدادم با لیسر نخ رو بهت تحو-

 یباش

عکس  هیآقا شما فقط به من  فهممیمنظورتون رو نم+

 ستیازش مشخص ن یزیچ چیه دکهیفرستاد



 دنبال قاتل پدر و بردارت بگرد من بهت سر نخ دادم-

گفت گفت قاتل  یو من مات جمله آخرشم چ شهیقطع م تلفن
 دیاکه ب یچ یعنیتصادف کردن  نیبابا و آر یچ یعنی

 نیخدااا مغزم در حال انفجاره ا یدنبال قاتلشون باشم وا
که خاموشه چند  رمیگیبود دوباره شمارش رو م یک گهید

 .نداره یا دهیاما فا دمیانجام م نکارویهم ا گهیبار د

رو باز  فمیو ک نمیشیجلو بوفه م یها یاز صندل یکی یرو
 رهیو دوباره به عکس خ رونیب کشمیپاکت رو م کنمیم
مرد که قبال عکس  هیدر حال صحبت با  نیبابا و ام شمیم

و شهره جون گفت که  دمید نایا نیاون مرد رو خونه ام
 یگرفته شده که کس یطور یهمسرشه عکس واضحه ول

 .ستیمتوجه عکاس ن

شمال  ادیو به نظر م الستیو هی هیدور برشون شب یفضا
 دیرو من با یچ خونمیو دوباره م دارمیباشه کاغذ رو برم

 .دوتا بفهمم نیاز ا

به سمت خونه حرکت  شهیکالسم تموم م نکهیبعد از ا ظهر
 دیاز سر کار برگشته با ادیو مامان هم به احتمال ز کنمیم

مامان  رسمیذهنم رو ازش بپرسم.به خونه که م یسوال تو
تا  کنمیبرگشته و بعد از خوردن ناهار سر بحث رو باز م

 رمیجواب سوالم رو بگ



 مامان+

 جانم؟-

 دیشناس یشما چند وقته که شهره جون رو م+

 گهیو م کنهیسکوت م یکم

 استخدام شدم مارستانیب نیا یکه تو یحدودا از زمان-

 شهیم نیبعد از فوت بابا و آر یبرا پس

ازشون  یشناخت چیهم بودن ه نیکه بابا و آر یزمان+

 ن؟یداشت

 زنهیو بهم زل م گردهیحرفم به سمتم برم نیا با

 افتاده آنا ینه اتفاق-

 زنمیو بهش لبخند م کنمیخودم رو جمع و جور م عیسر

 کنجکاو شدم بدونم ینه بابا چه اتفاق+

 سمت آشپز خونه رمیو م شمیجام بلند م از

 نیاحتشام با بابا و آر یآقا داریمامان از د نکهیا یعنی نیا
تختم دراز  یکنم.رو کاریچ دینداره حاال با یخبر چیه

هر چقدر که فکر  یو زل زدم به اون عکس لعنت دمیکش

 .رسمینم ییبه جا کنمیم



 یو به صفحه که نگاه م شمیبلند م میگوش امکیپ یصدا
هست که صبح زنگ زده پس  یکنم از همون شماره ا

 کنمیرو باز م امیبالفاصله پ

 بهت کمک کنه تونهیپدرت م یمیقد کیشر-

 یخدا عجب گرفتار یکه خاموشه ا رمیگیرو م شمارش
بابا  یمیقد کیشر کنهیم یکه داره باهام باز هیک نیشدما ا

 دیعمو سع شناسمیکه من م ییباشه تا اونجا تونهیم یک
بدونه به  یزیممکنه از اون عکس چ یعنیبابا بود  کیشر

منو سرکار گذاشته  یاصال کس دیشا دمیم امیهمون شماره پ
 باشه

حرفات رو باور ندارم من پدر و  یول یهست یک دونمینم+

اونا رو  یتصادف از دست دادم و کس یبرادرم رو تو

 .نداره یرعادیزغیچ چینکشته اون عکس هم ه

 یجواب چیه مونمیمنتظر م یو هر چ کنمیرو ارسال م امیپ

 .ادینم

 کنمیرو روشن م میصفحه گوش عیسر شمیم داریکه ب صبح
 دینا ام یصفحه خال دنیکه با د ومدهیبرام ن یامیپ نمیتا بب

 ):شمیم



مامان داخل آشپز خونه هست  نمیبیکه م رونیب امیاتاقم م از
 بوسمیو گونش رو م رمیبه سمتش م

 مامان خوشگلم ریصبح بخ+

 ارمیبرات صبحانه ب نیبش زمیرعزیصبحت بخ-

 میتا بر میشیآماده م گهیاز خوردن صبحانه با همد بعد
 تونمیو نم شبهید ریذهنم درگ ریدر طول مس مارستانیب

شهره جون امشب  گهیمامان م یبهش فکر نکنم از طرف

 .میدعوتمون کرده تا دور هم باش

روزا  نیا نیسمت مطب ام رمیم شهیکه تموم م میآموز کار
 یآرامشم کمتر شده جلو ییجورا هیو  نمشیبیکم م یلیخ

حرف زدن  یدر بازه و صدا نمیبیم رسمیدر مطب که م
که با  نمیبیرو م یمنش شمیوارد سالن که م ادیم نیبلند ام

 رهینشسته و به در اتاق خ یصندل یرو یشونیاوضاع پر
 گردهیقدم هام به سمتم برم یکه با صدا رمیم متششده به س

 شهیمنم چشماش گرد م نهیبیم یو وقت

 د؟یکنیم کاریچ نجایشما ا-

 کنمیو اخم م خورهیحرفش بهم برم نیا

 ه؟یمنظورت چ+



از داخل اتاق  یدختر هیگر یبگه که صدا یزیچ خوادیم
 نمیبیرو م نی. امشمیوارد اتاق م یو منم بدون معطل ادیم

سرم رو به سمت  ستادهیکه پشتش به منه و کنار پنجره ا
تو  شتریفرد روبه روم اخمام ب دنیبا د چرخونمیچپ که م

 کنهیم کاریچ نجایا نیا رهیهم م

 رونیب دیخانم رو از اتاق ببر نیخانم حجاز لطفا ا_

 هی دهیکه من رو د ترایم یول میمن منش کنهیفکر م نیام
 گهیو م زنهیلبخند م

 زمیهنوز حرفام باهات تموم نشه عز-

 زنهیو داد م گردهیبه سرعت بر م نیام

 ...دهنتو ببند دختره_

و  وفتهیحرفش رو ادامه بده که چشمش به من م خوادیم
 زنهیخشکش م

برام مهم  یزیباشم و اصال چ یعاد یلیخ کنمیم یسع
نباشه چون تجربه ثابت کرده در صورت واکنش نشون 

 شهیدادن طرف مقابل به شدت خوشحال تر م

 گمیو م نیسمت ام رمیلبخند م هیبا  پس

 ؟یسالم عشقم خوب+



 بوسمیو گونش رو م شمیپاشنه بلند م یرو و

اخم داره و بهم زل زده خوب  چرخمیکه م ترایسمت م به
رو خوب جلو رفتم پس به سمتش  نجایکه تا ا دهینشون م نیا
 گمیو با لبخند م رمیم

 نمتیبیخوشحالم دوباره م زمیسالم عز+

جماعت  نیمن اگه ا زنهیو بهم زل م شهیگرد م چشماش
واال دختره هرزه تازه اولشه  رمیبرم بم دیرو نشناسم با

و پا رو هم  نمیشیروبه روش م یصندل یدارم برات رو
 دهیرو مخاطب قرار م ترایو م ادیم نیام یکه صدا ندازمیم

 رونیمنم گوش دادم حاال هم پاشو برو ب یحرفات رو زد_

 تینشه خانم هدا داتیطرفا پ نیهم ا گهیو د

 ادیبه نظر م بوسهیسرم رو م یسمتم و رو ادیهم م خودش
حرکتش  نیبا ا که دهیهم موضع رفتارم رو فهم نیکه ام

رو هم  فشیو ک شهیبه سرعت از جاش بلند م ترایم
 گردهیبرم نیو به سمت ام دارهیبرم

 احتشام یآقا یدیحساب پس م رتیتحق نیبابت ا-

 رونیب رهیو از اتاق م زنهیپوزخند م هیمن هم  به

دختره  نیا دیتحد دونمینم گهیکه د هیبه حد میفکر مشغله
و  مونمیدر سالن م یرو کجا بزارم منتظر صدا یروان



 شمیاز جام بلند م یبدون حرف شنومیدر رو م یصدا یوقت
تالشم  وفتمیبغلش م یو تو شهیم دهیکه دستم به شدت کش

محکم تر منو نگه  نیو ام دهیبلند شدن جواب نم یبرا
 دارهیم

 آنا میبد حیبهت توض دیبا_

رفتار کردم  یدرسته که طور مونمیم حیمنتظر توض منم

 .رمیمیم یدارم از فضول یول ستیکه اصال برام مهم ن

 گهیو کنار گوشم م بوسهیرو م گونم

 بابت رفتارت ازت ممنونم_

و من ازش فاصله  کنهیرو از دور کمرم باز م دستش
 زنهیو منم به چشماش زل م شهیم رهیکه بهم خ رمیگیم

و من اصال  دهیم لمیمدته که داره چرت و پرت تحو هی_

 کرد رمیغافلگ نجایامروز ا نکهینکردم تا ا یبهش توجه

 در چه مورد؟+

 گهیو م کشهیم یقیعم نفس

که بهم ابراز عالقه کرده  شهیمربوط به دوران دانشگاه م_

 و االن هم توهم برش داشته



جلوم  ترایو اگه االن م کنمیحرفش دستام رو مشت م نیا با
 اوردمیسرش م ییبود معلوم نبود چه بال

 شت؟یپ ادیهمه مدت دوباره ب نیبعد از ا دیبا یچ یبرا+

 گهیم یشونیو با حال پر کشهیرو به صورتش م دستش

همون موقع هم بهش  کنمیآنا اصال درکش نم دونمینم_

تموم شده  هیکه کال قض کردمیدادم و فکر م یجواب منف
 باشه

اونو  یول ستیکه اصال خوب ن چرخهیم یزیذهنم چ یتو
 ارمیبه زبون م

 ؟یتو چ +

 پرسهیم یو با چهره سوال گردهیسمتم بر م به

 ؟یچ_

 ستیحرف برام اصال آسون ن نیا زدن

 رهیو به دستم خ دارمیصورتش بر م یرو از رو چشمام
 شمیم

 ...که تو دو کنهیاون فکر م دیشا نکهیمنظورم ا+

 گهیم یو با چهره عصبان شنهیدهنم م یرو دستش



حرفت دارم بهت  نیا یچ یعنیمواظب حرفات باش آنا _

که اونم از سمت من به  شهیچند سال پ یبرا هیقض گمیم
افتاده که  یچه اتفاق دونمیطور کامل تموم شده حاال نم

 هندستون کرده ادی لشیدوباره ف

 ؟یکنیفکر م ینجوریتو در مورد من ا_

 آنا؟ آره

 شهیو از جاش بلند م دارهیدهنم برم یرو از رو دستش

 شمیو منم از جام بلند م کشمیم قینفس عم هی

 تونمیو حاال نم هیقبل یاتفاقا رهیروزا ذهنم به شدت درگ نیا
 حرفام ناراحتش کنه نیبا ا

هست گفتم اون  ینبود که از سمت تو حس نیمنظورم ا+

 کنهیفکر رو م نیا دیشا

پاش رو گذاشته  نمیبب گهیبار د هیاون غلط کرده من فقط _

 کنمیقلمش م نجایا

 داغونه ها یلیخدا اوضاع خ ای

 رمیگیو دستش رو م رمیسمتش م به

 نیارزش تر از ا یاون ب میبهش فکر نکن ایاصال ب+

 زمیکه اعصابمون رو به هم بر زاستیچ



خر شرک  نیو ع کنمیکه سرم  رو کج م چزخهیسمتم م به
 کنمیبهش نگاه م

 خوادیدلم شکالت گالسه م+

 ادیو لبخند گوشه لبش م رونیب دهیرو م نفسش

 ییشکمو یدر هر حالت_

 کنم؟ کاریخوب چ+

 گهیو م کشهیرو م لپم

 میرو بردار تا بر لتیوسا_

 هیبتونم در عرض چند ثان دیبا شمیم شیباعث ناراحت اگر

 (:هم خوشحالش کنم

 

مطب  گردهیخونه و خودش هم برم برهیمنو م نیام عصر
 یپسر بچه کنارم م هیدر ساختمون رو باز کنم که  خوامیم
 گهیو م ستهیا

 شماست یبرا نیخاله ا-

سمت  رهیپاکت دستشه و ذهنم م هی کنمیدستش که نگاه م به
 گمیو م رمیگیاز دستش م یاون پاکت قبل



 زمیبهت داد عز نویا یک+

 اونجا بود ییآقا هی-

 ستین یکس یول کنمیکه اشاره کرد نگاه م یسمت به

 بود؟ یچه شکل+

 نمشیو کاله داشت نتونستم بب نکیع-

 شما یبرا ارمیرو ب نیا گفت

 ممنون زمیباشه عز+

و من هنوز نگاهم به اون  شهیبچه با دو ازم دور م پسر

 .دهیسمته چرا خودش رو نشون نم

و وارد خونه  نهیتا مامان نب زارمیم فمیرو داخل ک پاکت
 یکه مامان تو شمیمتوجه م ادینم ییصدا نمیبیم یوقت شمیم

 کنمیو در رو قفل م شمیوارد اتاق م عیاتاقش خوابه پس سر
که چندتا کاغذ تا  کنمیو بازش م رونیب ارمیپاکت رو م

  االب کنمیو اونا رو باز م نمیشیم وفتهیشده از داخلش م
و به نظر  شهینم رمیدستگ یزیچ خونمیرو که م نشونیپا
 کی اتیشه و درمورد جزئبا سیاداره پل یکه برا ادیم

اول صفحه اسم  کنمیصفحه دوم رو باز م یتصادفه وقت
روز تصادفشونه دستام  یهم برا خیو تار نهیبابا و آر



ذهنم رو  یو اون کلمه لعنت دنیبه لرز کنهیشروع م
از  سیگزارش پل رسمیتر که م نییپا یابه خط خورهیم

ترمز  لیروز تصادف و علت حادثه هست که نوشته به دل
 نییپا رهیو از دره م شهیمنحرف م ریاز مس نینگرفتن ماش

 نیبه ا نیماش یتر هم نوشته با بررس نییچند تا خط پا
کرده  یرو دستکار نیاز قبل ماش یکه کس دنیرس جهینت

 عیتونم ادامه متن رو بخونم سریو نم زنهیچشمام دو دو م
و صفحه سوم رو  کنمیو دوباره باز م بندمیچشمام رو م

 درشت نوشته شده یکنم با خط یکه باز م

 یکن یهنوز هم باور نم-

 دیبا یکه چه کار فهممیکامال هنگ کرده و اصال نم ذهنم
صد درصد  فرستهیها رو برام م نیکه داره ا یانجام بدم کس

 .از گذشته نه تنها اطالع بلکه مدرک هم داره

دستم  خورهیداخلش تکون م یزیکه چ دارمیرو برم پاکت
 گهیعکس د هیکه باز  رونیب کشمیداخل و م برمیرو م

که  نمیبیرو م نیکنم پدر ام یکه نگاه م ریهست به تصو
زل زدن  نیوهر دو با لبخند به دورب ستادهیا نیکنار ام

 نمیبیپشتش م یکه نوشته ا چرخونمیعکس رو م

 احتشام نیبهروز احتشام وام-



 بزرگمهر یپروژه کارخانه رنگ ساز اتمام

و پدرش  نیام کنمیو عکس رو نگاه م گردمیبرم دوباره
 یبزرگ یفضا هیلبخند زدن و پشت سرشون هم  نیبه دورب

مامان و  یبه حرفا گردهیکارخونه هست ذهنم برم کیاز 
افتتاح کارخونه  یقرار بود برا نیاون اتفاق بابا و آر

موقع  یکرده بودن برن ول سیشمال تاس یکه تو یدیجد
که  یبا متن وفتهیوحشتناک براشون م فاقشت اون اتبرگ

عکس  یاون کارخونه تو ادینوشته شده پس به احتمال ز
پدر  یعنی نیبشه و ا سیهست که قرار بوده تاس یهمون

به  یچه ربط نایا یاز اونجا داشته ول یهم سهم نیام

 .داره نیتصادف بابا و آر

 ادیمامان همراه با چند ضربه به در م یصدا

 آنا-

 یتختم مخف ریو اونا رو ز کنمیبرگه ها رو جمع م عیسر
 کنمیم

 ؟یآنا داخل اتاق-

 رونیب امیآره مامان االن م+

 کنمیو در رو باز م شمیاز جا بلند م عیسر

 جانم مامان+



 گهیو م کنهیپام رو نگاه م سرتا

 میبر دیاماده شو با زمیعز-

 کجا؟+

 گهیو م کنهیم اخم

  حواست کجاست آنا؟-

 میشونیپ یتو زنمیامشب م یمهمون ادآوردنیبه  با

 شمیاصال حواسم نبود االن آماده م یوا یا+

 ده؟یآنا چرا رنگت پر یخوب-

 میتا بر دیآماده ش دیآره مامان خوبم شما بر+

و  شمیوارد اتاق م رهیگیو ازم فاصله م دهیتکون م یسر
 تونمیو نم ستیمشخص ن یچیفعال ه کشمیم قینفس عم هی

 .به مامان بگم یزیچ

 نیو بهتر ومدهیهنوز ن نیام میرسیشهره جون که م خونه
احتشام بپرسم نفس  یفرصته تا از شهره جون در مورد آقا

 گمیو م کشمیم یقیعم

 شهره جون+

  کنهیلبخند به سمتم نگاه م با



 زمیبله عز*

 نیکن فیاحتشام برام تعر یکم از آقا هی خواستمیم+

 ادیاعتراض مامان م یصدا

 آنا-

 گهیو م زنهیشهره جون بهم لبخند م یول

 زمیحتما عز*

و به  کنمینم یبهش توجه یول رهیبهم چش غره م مامان
شده و  رهیکه به عکس آقا بهروز خ زنمیشهره جون زل م

 لبشه یلبخند رو

ها عقد دختر عمو  یمیبهروز پسر عموم بود و به قول قد*

تش داشتم دوس یو پسر عمو رو تو آسمونا بستن از نوجون
حس رو نسبت به من داشت بهم قول داده بود  نیاونم هم
منم با  میخواستگار ادیتموم شد م شیسرباز نکهیبعد از ا

ذوق منتظر موندم هر چند که بعد از تموم شدن  یکل
باالخره  یکرد ول تیما رو اذ یلیعموم خ زن شیسرباز
دوستم  تینها یبود ب یمرد خوب یلیخ میدیرس گهیبهم د

شد. بهروز  لیتکم مونیاومد خوش ایبه دن نیام یداشت وقت
 یفتایتو کار ساخت و ساز بود و اکثر اوقات سرکار منم ش

مادرم بزارم  شیرو پ نیداشتم و مجبور بودم ام یادیز



 یول شدینم یوقت از دستم عصبان چیحال ه نیبا ا یول

 .رفت شمیزود از پ یلیخ

از کارخونه ها رو  یکیهفته رفته بود شمال تا پروژه  کی
برگرده اون  خواستیم یوقت یبده ول لیبه صاحبش تحو

چون طرحش  یهم باهاش بود ول نیاتفاق براش افتاد ام
خواست  نیشروع شده بود همون روز اول برگشت و ا

 .برام بمونن شونیکیخدا بود که حداقل 

ذهنم  یخونه تو سمت آشپز رهیو م شهیجاش بند م از
چشمم پشت اون  یجلو ادیم دمیکه امروز د یریتصو

بابا هم نوشته شده  لیاحتشام فام یعکس عالوه بر اسم آقا
شهره جون مسئول ساخت اون کارخونه  یو طبق حرفا

 .کنم دایفوتش رو پ خیتار دیبا یاحتشام بوده ول یآقا

 آنا؟ یچرا نارحتش کرد-

 چرخمیو به سمت مامان م رونیب امیفکر م از

 خوب کنجکاو بودم دیببخش+

 شهیو از جاش بلند م دهیسر تکون م بهم

 یدر مورد تارخ فوت پدرش و اون مسافرت نیاز ام تونمیم

 .حرفاست نیاون باهوش تر از ا یکه باهم بودن بپرسم ول



 نیام کنمیو به سمت در که نگاه م ادیباز شدن در م یصدا
  رمیو به سمتش م شمیبلند م نمیبیرو م

 سالم+

 شهیو وارد خونه م زنهیلبخند م وفتهیکه بهم م چشمش

 ؟یخوب زمیسالم عز_

 دمیو جواب م زنمیلبخند م بهش

 ممنونم +

 بوسهیو گونم رو م شهیجلو خم م به

 دوست دارم یلیکه خ یدونست یم_

 دوارمیکه پر از خندست عاشقشم و ام زنمیچشماش زل م به
 حالمون خوب باشه شهیهم

 سالم پسرم*

 چرخمیم عیو من سر ادیشهره جون از پشت سرم م یصدا
 یو با شهره جون و مامان احوالپرس رهیهم جلوتر م نیام

 .کنهیم

که بهتره  رسمیم جهینت نیموقع برگشت به خونه به ا شب
 هی نمیفوتش رو بب خیتا تار نیفردا برم سر مزار پدر ام

 .دقت نکرده بودم خشیاونجا اما به تار میرفت نیبار با ام



برم دنبال  تونمیفقط عصر کالس دارم و صبح م امروز
 یرو جا نیماش رسمیبه مقصد م یذهنم وقت یمعما

حرکت  نیو به سمت مزار پدر ام کنمیپارک م یشگیهم
فوت  خینگاهم به تار شمیم کیبه سنگ قبر که نزد کنمیم
 یبرا خیکه تار فهممیم یحساب سرانگشت هیو با  خورهیم

 . نهیو آر اباهفته بعد از فوت ب کی

 یشمال برا رنیم نیشده بابا و آر بیعج یلیخ زیچ همه
احتشام کار ساختش رو انجام  یکه آقا یافتتاح کارخونه ا

از  کننیبرگردن تصادف م خوانیداده اما روز بعد که م
راه شمال  یتو نیهفته بعد ام کیخود آقا بهروز هم  یطرف

 نیوسط بعد از ا نیا یکیو  شهیو فوت م کنهیتصادف م
که پدر و برادرت به قتل  فرستهیبه من نامه م لهمه سا

 دیبا یچ یبرا دسیچیپ نقدریبوده چرا ا یماجرا چ دنیرس
 به قتل برسن؟

 بود یخوب یلیخدا رحمتش کنه مرد خ-

و به سمت  رونیب امیاز فکر م ادیکه از کنارم م ییصدا با
 نمیبیرو کنارم م یپوش کیمرد ش ریکه پ چرخمیصدا م

 احتشامه ینگاهش به عکس آقا

 بزرگ مرد؟ ییبهروز؟کجا ییکجا-



با  زنهیسنگ قبر م یو دستش رو به رو شهیجلو خم م به
 پرسمیم یکنجکاو

 د؟یشناسیاحتشام رو م یآقا+

 چرخهیبه سمتم م شهیفاتحه خوندنش تموم م نکهیبعد از ا 
 زنهیو بهم لبخند م

 زود تنهام گذاشت یلیکه خ فیمثل داداشم بود ح-

 درسته؟ یعروسش تو

 گمیو م کنمیم تعجب

 د؟یشناسیبله شما من رو م+

 دهیتکون م سر

عکست رو بهم نشون  شمیاومد پ نیکه ام شیچند وقت پ-

  داد

 زنهیم رمردهیکه پ شهیچشمام گرد م نیآوردن اسم ام با
 خنده ریز

  زنهیمواقع بهم سر م شتریب نینکن امتعجب -

 دختر جان قدرش رو بدون هیخوب یلیخ پسر

 نگفته بود یزیاز شما چ نیام+



 کنهیبهم پشت م گهینم یزیو چ دهیم لمیتحو گهیلبخند د هی
 پرسمیذهنم رو ازش م یلحظه سوال تو کی یکه برا

 احتشام افتاد؟ یآقا یاتفاق برا نیچرا ا نیدونیشما م+

 نمیبیعصاش م یومن لرزش دستش رو رو نهکیمکث م 
 پرسمیکه دوباره م دارهیچند قدم بر م

 د؟یدونینم+

چشماش  یاشک رو تو گردهیو به سمتم برم ستهیا یم
به شدت اخم داره و نگاهش به سمت عکس  یول نمیبیم

 احتشامه یآقا

من باور ندارم که بهروز  یهمه گفتن تصادف کرده ول-

 مرده باشه ینشکلیا

 گهیآروم تر م بعد

 سر اون بزرگمهر بود ریهمش ز-

.اسم شهیاونم ازم دور م زنهیحرفش خشکم م نیا با
 وفتمیاون عکس م ادیو  شهیسرم تکرار م یبزرگمهر تو

 ...بابا یعنیکه پشتش نوشته بود اتمام پروژه بزرگمهر 



خودش  یبرا رمردیپ نیا یزیچ نیاصال امکان نداره همچ 
احتشام فوت شد  یبابا که قبل از آقا چارهیگفت ب یزیچ هی

 .زنهیاتهام م یچرا الک

 نیبه سمت ماش رهیبه شدت درد گرفته و ذهنم درگ سرم
 یتا برگردم خونه معما شمیم نیو سوار ماش کنمیحرکت م

به اون شماره  دیداغون تر هم شد با چیذهنم حل نشد ه
 شماره رو به عنوان مزاحم بدم دینه اصال با ایزنگ بزنم 

 میگوش امکیپ یکه صدا دمی.هنوز به خونه نرسسیبه پل
همون  دنیبا د کنمیبه صفحه نگاه م یو وقت شهیبلند م

 عیو سر دارمینگه م یرو گوشه ا نیشماره به سرعت ماش
 که نوشته کنمیرو باز م امکیپ

  دختر شهینم رتیدستگ یزیبا سر قبر رفتن چ-

  آدرس نیبه ا ایعصر ب 4ساعت  قتیحق دنیفهم یبرا

که عقب  نهیاز آ کنهیم بمیکه هست داره تعق یهر ک یلعنت
که لحظه  دونمیم یول نمیبینم یمشکوک زیچ کنمیرو نگاه م

 .به لحظه حواسش بهم هست

شهر هست مثل  یباال یبرا خونمیآدرس رو م دوباره
رو پرت  میخاموشه.گوش یول رمیگیشماره رو م شهیهم

 .وفتمیو به سمت خونه راه م یصندل یرو کنمیم



که اومدم خونه در  یسه عصر و من از لحظه ا ساعت
که  ینه هر سر ایبرم  ایحال کلنجار رفتن با خودمم که آ

 کنهیم ونهیمن رو د دتریمدرک جد هیانکار کنم با  خوامیم
که  یداره کس یادیهم که هست اطالعات ز یو هر کس

 یحرف یالک تونهیرو برام بفرسته نم سیتونسته گزارش پل
که  ییزایچ رفتنیبه خاطر ترس از پذ گهید یفبزنه از طر
رفتن  یداشته باشن نظرم رو برا قتیممکن حق

 .گردونهیبرم

 میساعت فرصت دارم که تصم میو تنها ن مهیسه و ن ساعت
که  یسمت آدرس کنمیو حرکت م شمیو آماده م رمیگیرو م

روبه  یبرسم و وقت کشهیاعت طول مس مین بایفرستاده تقر
سراغم  ادیم یاسترس واقع رمیگیاون خونه قرار م یرو

که اگر  فرستمیم هیسا یرو برا شنیلوک نانیاطم یپس برا
رو پارک  نینفر ازم با خبر باشه ماش هیحداقل  افتاد یاتفاق

 هی هیشب شتریب کنمیو به سمت اون خونه حرکت م کنمیم
 شهیباز م یکیدر با ت فونیباغه تا خونه بعد از زدن زنگ آ

 .باستیهم ز یلیکه خ وفتهیسر سبز باغ م اطیو نگاهم به ح

 نمیبیساختمون رو م یو از دور در ورود شمیم اطیح وارد
من بخوام اون رو باز  نکهیقبل از ا رسمیدر که م کینزد



خانم مسن  هیو چشمم به  کنهیدر رو باز م گهید یکنه فرد
 گهیکه م وفتهیم یبا لباس خدمتکار

 داخل دییبفرما*

  شمیو وارد خونه م دمیدهنم رو قورت م آب

. ستین ندیبرام اصال خوش آ نیجا به شدت ساکته و ا همه
اشاره  یو به سمت کنهیاون خانم جلوتر از من حرکت م

 زنهیم

 ادیم گهیآقا تا چند لحظه د ییرایسمت پذ نیبر*

 یو رو رمیکه اشاره کرده م یبه سمت جا نیسنگ یقدما با
و  یمیدور و برم پر از مجسمه و ظروف قد نمیشیمبل م

که صاحب خونه به شدت اهل  ادیو به نظر م لهیاص
.ذهنم به حرف اون زنه هیمیو قد کیکالس یایزیچ

مرد هست.نگاهم  هیو طبق گفتش طرف حسابم با  گردیبرم
تق تق خوردن عصا  یداکه ص لنهسا یانتها ومیبه آکوار

نگاهم به  قهیو بعد از چند دق ادیپارکت کف خونه م یرو
 یچشما کنهیکه داره با لبخند نگاهم م وفتهیمرد مسن م هی
 یکه اون فرد تو کنمیبرام به شدت آشناس و دعا م شیآب

 ادیذهنم نباشه چون از اون فرد فقط چشماش رو به 



روبه رو  یاز مبال یکی یو رو شهیم کیدارم.بهم نزد
 گهیو م نهیشیمن م

 عمو جان یخوش اومد یلیخ-

مگه خارج از کشور  کنهیم کاریچ نجایخودشه ا یلعنت 

 ):داره کارینبود اصال با من چ

 گه؟ید یشناخت-

 خندهیکه م دمیرو به نشونه آره تکون م سرم

 یخوب یلیخ یریو حافظه تصو یتو هم مثل پدرت باهوش-

همه  نیبعد از ا یول یدیمن رو د کباریفقط  نکهیبا ا یدار
 یسال من رو شناخت

 زنهیبلند خدمتکارش رو صدا م یکه با صدا گمینم یزیچ
 کنهیو درخواست قهوه م

 مادرت چطوره؟-

مرد بهم  نیدارم از جام بلند شم و برگردم خونه ا دوست
شده و فعال  رید یلیکه خ فیاما ح دهیم یبد یلیحس خ

 دمانجام ب یکار تونمینم

 خوبه+



بعد همون خانم دوتا فنجون قهوه  قهیو چند دق گهینم یزیچ

 .گردهیبر م زیم یفنجونا رو دنیو بعد از چ ارهیم

 به همراه پسرم رانیا میکه برگشت هیمدت-

 دمشیتنها د نیمراسم بابا و آر یبود تو ادمیکه  ییاونجا تا

از تو  دیو با دادمیانجام م دیمهم داشتم که با یلیکار خ هی-

 گرفتمیهم کمک م

و بعد  کنهیم کیو به لبش نزد دارهیقهوه رو برم فنجون
 یرو گردونهیفنجون رو برم خورهیقهوه م یکم نکهیاز ا

 زنهیو بهم زل م زیم

لونه دشمن  یاومدم که تو یاومدم دنبالت وقت رید یلیاما خ-

 یبود

 خنده ریز زنهیکه اون م شهیحرفش چشمام گرد م نیا با

 ):شمیم ونهیدارم د هینجوریچرا ا نیا ایخدا

 یعروس اون احتشام عوض یخانواده کم بود که رفت -

 یشد

که  شمیتو هم و از جام بلند م رهیحرفش اخمام م نیا با
 گهیو م کنهیو بهم اخم م خورهیخندش رو م

 حرفا مونده یلیسرجات دختر هنوز خ نیبش+



 ترش نکن رو

 نمیشیو م دمیچرا به حرفش گوش م دونمینم

هم من به حقم  گهیتا با کمک همد رانیقرار بود برگردم ا-

 یعروس اون احتشام شد دمیفهم یوقت یبرسم هم تو ول

 .ختیهمه برنامه هام بهم ر

 گهیم یعصب یصدا با

 یول میاون کارخونه بود یمن پدرت و بهروز سهامدارا-

پدرت رو گول زد و  دیچشم من رو دور د یبهروز وقت
 یتصادف جعل هیبعدش هم با  دیسهمش رو باال کش

 .دره یانداختشون تو

و اون بدون توجه به من با  لزرنیو دستام م زنهیم خی تنم
 دهینفرت ادامه م

رو خودم ساختم و چند روز بعد  یکار اون احتشام عوض-

نتونستم  یول ایبا همون روش خودش فرستادمش اون دن
 ایبرگردونم و االن به اسم اون پسر احمقشه  اون سهام رو

 همون شوهر تو

 گمیو م دمیزبونم رو تکون م یسخت به

 د؟یرو کشت نیشما...شما پدر ام یعنی+



 دختر انتقامه خونه برادرمه ستیاسمش کشتن ن-

آدم به  هی شهیمگه م ادیو زبونم بند م شهیگرد م چشمام

 .حرف بزنه گهینفر د هیاز مرگ  یراحت

نبودم و پدرت و برادرت رفتن  رانیافتتاح من ا روز-

رو  یقرار داد جعل هی یافتتاح اون بهروز عوض یبرا
و پدرت هم از سمت خودش و من به  زارهیجلوشون م

و بهروز هم  زنهیاون کارخونه امضا م یعنوان سهام دارا
  ارهیاون بال رو سرشون م شهیکارش تموم م یوقت

سرم رو  ستیصال خوب نو حالم ا رهیم جیداره گ سرم
 گمیو م دمیتکون م

 امکان نداره+

 رو برات فرستادم سیگزارش پل-

 نگفت یزیمامان چ+

 کردیبفهمه چون خودش رو نابود م یزینذاشتم مادرت چ-

 قیهر چند که از طر یرو نداشت یکس گهیو اون وقت تو د
به در بسته خوردم و مجبور  یقانون خودم اقدام کردم ول

 شدم خودم اقدام کنم



و زمزمه  رمیگیو سرم رو تو دست م بندمیرو م چشمام
 کنمیم

 شیکشت+

 گهیو م زنهیم یا انهیوحش خنده

 حقش بود اونم پدر و برادرت رو کشت-

خونه داره دور سرم  کنمیو حس م شمیجام بلند م از
 گمیو م زنمیزل م شیآب یبه چشما چرخهیم

 یگیدروغ م یدار+

 گهیو م نیزم کوبهیعصاش رو محکم م 

چشمات رو باز کن دختر حاال وقتشه که هم من به حقم -

اون سند رو از خونه به اصطالح شوهرت  دیبرسم هم تو با
دست اون پسره احمقه فعال  یکه سند اصل دونمیم یبردار
فرصت مناسب که خودم  هیبه مادرت نگو تا  یزیهم چ

 .کنیباهاش صحبت م

 گمیو م کنمیم اخم

 یباور کنم تا بهم مدرک نشون ند تونمینم+

 شهیتوهم و از جاش بلند م رهیاخماش م اونم



و چند لحظه بعد  برهیم یو یرو سمت کنترل ت دستش
  ادیبوق خورن م یصدا

 گوش کن-

و به نظر  ستین یریاما تصو گردمیبرم یو یسمت ت به
 ظبط شدست یصدا هیکه  ادیم

 کی یکه برا یبم یو بعد صدا ادیم یخش خش یصدا
 نهیام یصدا کنمیلحظه حس م

 دیامشب تموم کن نیکارشون رو هم--

 شهیو بعد همه جا سکوت م شهیقطع م صدا

 نه ای یبه خودت داره که باور کن یبستگ گهید-

تنم  یتو یکه جون کنمیو من حس م شهیکنارم رد م از
هست  نیام یصدا هیبه شدت شب دمیکه شن یینمونده صدا
 یبعد با قدما قهیکه متعلق به پدرشه. چند دق ادیو به نظر م

 یکه صداش رو از باال رمیبه سمت در خروج م نیسنگ
 شنومیپله ها م

دنبال اون سند تا  یبر دیبا یاگه حرفام رو باور کرد-

روح پدر و  دیشا ینجوریا میریحقمون رو پس بگ میبتون

 .برادرت هم آروم شه



خودم رو از اون خونه نفرت بار  و کنمیرو باز م در
دهنم رو  بارهیشده و بارون م کیهوا تار رونیب کشمیم

هام برسونم  هیبتونم هوا رو به ر دیتا شا کنمیباز و بسته م

 .سوزهینداره و گلوم به شدت م یا دهیاما فا

که  گردمیکه اومدم برم یریو از مس نییپا امیپله ها م از
جلو  قایداخل و دق ادیم ویام دبل یب هیو  شهیباز م اطیدر ح

رد بشم که در راننده  نیاز کنار ماش خوامیم زنهیپام ترمز م
رو  شیآفتاب نکیع یو وقت رونیب ادیپسر م هیو  شهیباز م
 شهیچشمام گرد م دارهیبرم

 یدیل یها-

 یاون پاساژ خوردم بهش وا یهمون پسرس که تو نیا
 میباز هی یانگار تو وفتهیم یداره چه اتفاق نجایخدا ا

 گهیو م شهیم کینزد بهم

 داریخوب د یدختر عمو ول نمتیدوست داشتم بب یلیخ-

 جالب نبود ادیاولمون ز

 یکه صدا شمیو به سرعت دور م رمیگیفاصله م ازش
 شنومیخندش رو م

 دختر عمو دارید دیبه ام-



به خاطر  دوئمیم نیو به سمت ماش کنمیخونه رو باز م در
شده و اصال حواسم نبود که  سیتمام تنم خ دیبارون شد

 یو سرم رو رو بندمیرو م نیلباس مناسب بپوشم. در ماش
و در حال  رهیذهنم پر از حرف و تصو زارمیفرمون م
و  دنیبه قتل رس نیتوسط پدر ام نیبابا و آر گهیانفجارم م

کردم برام مردک نشون داد چشمام به  نکارشا یوقت
و ضربه  دنیکش غیبه ج کنمیو شروع م شهیسرعت باز م

 نیزدن به فرمون ماش

 تحمل کنم تونمینم گهید ااااااایخدا+

دستم رو به صورتم  سوزهیکه زدم م ییغایبه خاطر ج گلوم
 زهیو نگاهم به اون خونه نفرت انگ سهیخ سهیکه خ کشمیم
بکنم هر از  کاریچ دیکجام ساعت چنده و اصال با دونمینم

 .شنومیرو م لمیموبا یهم صدا یگاه

 نیاز ماش یجلو کافه آرشم با کرخت نمیبیم امیخودم که م به
نشسته و کتاب  زیالهه پشت م شمیو وارد کافه م رونیب امیم
کتاب از دستش  خورهیچشمش به من م یکه وقت خونهیم
 همه داغون باشم نیا کردمیفکر نم زنهیم غیو ج وفتهیم

 ؟یشد یآنا جووون چ*



آرش رو  یکه صدا رهیگیو دستم رو م ادیسمتم م به
 شنومیم

 ...غیشده الهه چرا ج یچ-

 خداااا آنا ای

و به خاطر  شنمیها م یاز صندل یکی یکمک الهه رو با
موندم چه  زارمیم زیم یکه دارم سرم رو رو یا جهیسرگ

 .امیب نجایحالم تا ا نیتونستم با ا یجور

 ادینگران آرش م یو صدا خورهیتکون م شونم

 سهیتنت خ ؟تمامیشد یشکل نیا یشده آنا؟ کجا بود یچ-

 گمیو م کنمیرو صاف م گلوم

 اریبرام ب ییچا وانیل هی شهیخوبم آرش م+

 گهیکه م شنومیالهه رو م یصدا

 ارمیمن م*

 نهیشیو آرش کنارم م ادیم یشدن صندل دهیکش یصدا

 کرده آنا؟ یکار نیام-

 زنهیو داد م شهیم یکه عصبان گمینم یزیچ

 گهیبگو د یزیچ هی یتوام لعنتبا +



باعث  نیو ا ادهیز یلیکه امروز تحمل کردم خ یفشار
 که به سرعت از جام بلند بشم وداد بزنم شهیم

 اااااایلعنت دیولم کن دووونمینم دونمینم+

 واریکه به د زنمیگلدون کنارم م شهیدستم رو محکم به ش و
رو  یو سوزش بد شکنهیم یبد یو با صدا کنهیبرخورد م

 .کنمیپشت دستم حس م

زده جلوم خشکش زده و  رونیاز حدقه ب یبا چشما آرش
رفتارم  نیاز خودم بابت ا شنومیالهه رو م هیگر یصدا

 نیو اون مرد به اصطالح عمو رو نفر کشمیخجالت م
 ادیآرش م یکه صدا  کنمیبه سمت در کافه قدم تند م کنمیم

 ستی؟حالت خوب ن یریکجا م-

 رمیو م شمیم نیسوار ماش عیو سر نمکینم یتوجه بهش
رو  نیام نیماش زنمیسمت خونه.جلو خونه که ترمز م

از خودم داشته  تونمیم یچه واکنش دنشیبا د دونمینم نمیبیم
سوزش  شمیو وارد ساختمون م رونیب امیم نیباشم. از ماش

 یقیعم یدگیبر ندازمیشده و بهش که نگاه م شتریدستم ب
تا از خون  چمیپیشالم رو محکم دورش م ینتهاداره. ا

و زنگ رو  رسمیدر خونه م یکنه جلو یریجلوگ شیزیر
 یول نمیرو نب یباشم که کس ییجا خواستیدلم م زنمیم



نگرانم شده. در به شدت باز  یلیتا االن مامان خ دونمیم
چشماش  نمیبیرو م نیو نگران ام یعصبان افهیو من ق شهیم

 یحرف چیرو مشت کرده بدون ه اشبه شدت سرخه و دست
و به در  کشهیکه شونم رو به شدت م شمیاز کنارش رد م

تو هم  رهیو اخمام م شهیم شتریسوزش دستم ب خورمیم
انبار  هی نیو من االن ع کنهیم یرفتارش با اعصابم باز

 گهیکه م نهیسرش خراب شم نگاهم به زم یباروتم که رو

 ؟یکجا بود_

 زنهیکه داد م گمینم یزیچ

 میمردیم یاز نگران میاصال برات مهم هست که ما داشت_

 نهههه؟ ای

 نیبه سمت ام یول شنومیآنا گفتن مامان رو م یصدا
نگاهم  یتو یچ دونمینم زنمیو به چشماش زل م گردمیبرم

تا  دمیکنه. آب دهنم رو قورت م یکه تعجب م نهیبیم
 گمیکلمه م هیگلوم برطرف شه و فقط  یخشک

 نه+

 شمیبلند ازش دور م یپس با قدما زنهیکه خشکش م نمیبیم
 خورمیو بعد از بستن در سر م رسونمیو خودم رو به اتاقم م

 ادیم یصحبت کردن آروم یافتم.صدا یم نیزم یو رو



 نجایهم خوادیو بعد از اون بسته شدن در خونه  دلم م
که  خورهیدر تکون م رهینشم. دستگ داریب گهیبخوابم و د

 ایدستم  دنیداخل با د ادیو مامان م کشمیم کنار وخودم ر
 نهیشیو کنارم م گهیخدا م

چرا جواب تلفنام رو  زمیبا خودت عز یکرد کاریچ-

 ؟یدادینم

 یبرا زهیریکه داره اشک م شمیم رهیصورتش خ به
 کنمیبار خودم رو لعنت م نیهزارم

 دهیدستم رو بر شهیش نیمامان خوردم زم وفتادهین یاتفاق+

 ؟یکجا بود-

 نیبابا و آر شیپ+

پاهاش  یبغلش و سرم رو رو یتو رمیکه م گهینم یزیچ
 زارمیم

 ادیز یلیخستم مامان خ یلیخ+

شدن موهام رو با  سیو من خ بوسهیسرم رو م یرو

 .کنمیاشکاش حس م

 

 



و سه  گذرهیم زیروز از ماجرا اون خونه نفرت انگ سه
 رونیاتاقمم و اصال دوست ندارم برم ب یروزه که تو

زد و فقط بهم گفت که اگه  هیمامان اون شب دستم رو بخ
باهاش صحبت کنم هر چند که مامان  تونمیدوست دارم م

بهونه  هیبحثم شده و منم خوشحالم که  نیبا ام کنهیفکر م
رو فعال ازش  یموضوع اصل تونمیدارم و م میتواسه ناراح

 .شهیهم یبرا دمیشا ایپنهان کنم 

نگ زد و منم بابت رفتام صبح همون روز بهم ز آرش
 دیعلت حالم رو پرس یکردم و هر چ یازش معذرت خواه

از اون روز  نیجواب دادن طفره رفتم. و اما ام ریاز ز
 یکلمه ا کیاون  ادیو به نظر م ستیازش ن یخبر چیه

 نمشیبیکه م یکه گفتم نابودش کرده دست خودم نبود وقت
و  چهیپیسرم م یاون مرد تو یصدا شنومیو صداش رو م

 .رهیحس از تمام تنم م

 یکه صدا رمیو به سمت آشپز خونه م رونیب امیاتاق م از
و چشمم که به  گردمیبرم ادیاز داخل اتاق م میزنگ گوش
تو هم همون شماره هست و  رهیاخمام م خورهیصفحه م

 یپشت تلفنه انگشتم رو رو یکه چه کس دونمیم  نباریا
 ادیکه صداش م کشمیصفحه م

 دختر؟ یرو کردفکرات -



 تو هم رهیاخمام م شنومیرو که م زشینفرت انگ یصدا

 میوقت ندار ادیازت نشد ما ز یسه روزه که گذشته و خبر-

 گمیو م بندمیو چشمام رو م زنمیزل م نیعکس بابا و آر به

 قتیحق نکهیا یسهمم فقط برا یاما نه برا کنمیکمکت م+

 رو بفهمم

دختر جان تو اون سند  میمعامله کن هی میتونیخوب پس م-

و من هم تمام مدارک قتل پدر و برادرت رو  اریرو برام ب
  دمیبهت م

 گمیو با تعجب م کنمیباز م عیحرفش چشمام رو سر نیا با

 مدارکت رو قبول نداشتن یگفت+

 ریحرف از اون کارخونه هست دختر اگر احتشام گ-

پس  دیرس یدستم به اون کارخونه و سهمم نم وفتادیم

 .مجبور بودم به روش خودم عمل کنم

آدم در چه حد  هی شمیبار ازش متنفر م نیهزارم یبرا
 باشه زینفرت انگ تونهیم

 میتا درموردش صحبت کن ایفردا ب-

 یسمت و سرم رو تو هی کنمیپرتش م کشهیکه قطع م تلفن

 .شمیم ونهیدارم د رمیگیدستام م



 

از درسام عقب  یسه روز دانشگاه نرفتم و کل نیا یتو
نداشتم  یافتادم خوبه حداقل آخر هفته بود و کار آموز

دانشگاهم برسم.بعد از  یتا به کالسا شمیعصر آماده م
که  کنمیحرکت م نگیتموم شدن کالسا به سمت پارک

نگاهم به  گردمیبرم یو وقت زنهیپشت سرم بوق م ینیماش
 مدیادامه م رمیو به مس کنمینم یبهش توجه وفتهیم نیام

و قدمهاش رو  نیباز و بسته شدن در ماش یکه صدا
 گهیم یو عصب شهیم دهیو بازوم کش شنومیم

 سوار شو آنا ایب_

 نهیبب ینشکلیما رو ا یکس خوامینم میدانشگاه طیمح یتو

 خیو دستام به شدت  چهیپیگوشم م یبم اون مرد تو یصدا
 زنهیم

 آنا؟ با توام_

که با  رونیب کشمیو شونم رو از دستش م نهیبه زم نگاهم
 گهیتعجب م

 ؟یکنیچت شده تو آنا؟چرا بهم نگاه نم_

باهام رفتار  ینجوریکردم که ا کاریبده چ حیتوض حداقل
 ؟یکنیم



که به زبونم  یدهنم رو باز کنم و هر چ تونستمیم کاش
 نیرو بگم اما من قدرت حرف زدن در مقابل ام رسهیم

 شمیم نیو سوار ماش شمیندارم پس به سرعت ازش دور م
 امیاز دانشگاه که م شنومیگفتنش رو م یلعنت یکه صدا

صورتم  کنمینگاه م نهیو به آ کشمیم یقینفس عم رونیب
در مقابلش حرف بزنم  تونمی. چرا نمدهمرده ها ش هیشب
بابا و  ریو تصو چهیپیذهنم اون صدا م یتو نمشیبیم یوقت

 .چشمم یجلو ادیم نیآر

و  شنومیحرف زدن مامان رو م یصدا رسمیخونه که م به
صحبت  نیکه داره با ام شمیپسرم متوجه م گهیم یوقت
 کنمیو در رو قفل م شمیبدون توجه بهش وارد اتاقم م کنهیم

 نیاون بال رو سر بابا و آر نیاگه مامان بفهمه که پدر ام

 .پسرم گهیبهش م گهیآورده د

و مامان صدام  ادیضربه به در م یلحظه بعد صدا چند
 زنهیم

 آنا؟-

هم  یسخته و از طرف یلیکردن خ یمامان نقش باز یجلو
 حساسش کنم تونمینم

 در و باز کن زمیعز-



داخل و من  ادیکه م کنمیو قفل رو باز م رمیسمت در م به
 کشمیو دراز م  رمیبه سمت تختم م

 ؟یخوریشام نم-

 دیمامان شما بخور رمیمن س+

 نهیشیتخت م یو رو ادیم سمتم

 تا مشکلتون حل شه نیصحبت کن گهیبا همد ستیبهتر ن-

 دهیکه ادامه م گمینم یزیچ

 نیا لیدل یناراحته حت یلیخ کردمیداشتم باهاش صحبت م-

 زمیعز دونهیرفتار تو رو هم نم

 کشمیو از ته دل آه م بندمیرو م چشمام

 مامان اما به وقتش کنمیصحبت م+

 .شهیم ریو اشک از چشمم سراز ادیبسته شدن در م یصدا

 

که با  کنمیقبل فکر م یو به سر ستادمیاون خونه ا یجلو
 یسر نیکه ا ستیو معلوم ن رونیداغون اومدم ب یحال

 یو در با صدا زنمیبشنوم زنگ در رو م ییزایقراره چه چ
 ینسریکه ا وفتهیدوباره چشمم به اون باغ م شهیباز م یکیت



 یاونم به خاطر حظور آدما ستین بایبه نظرم اصال ز

 .خونس ونداخل ا

دستم به در بخورده  نکهیقبل از ا رسمیکه م یدر ورود به
که باز داره با  خورهیو چشمم به اون پسره م شهیدر باز م

حسم به نگاه و لبخندش اصال خوب  کنهیلبخند نگاهم م
  ستین

 یدیل یخوش اومد یلیخ*

کنار تا من وارد خونه بشم با فاصله از  رهیجلو در م از
و به خاطر ضعف و  شمیوارد سالن م شمیکنارش رد م

که اون پسره  نمیشیاز مبال م یکی یکه دارم رو یاسترس
 نهیشیمقابلم م قایو دق ادیهم دنبالم م ونهید

 ):با اون نگاه مسخرش کنهیم ونهیامروز من رو د نیا

و  دارهیبرم وهیاز ظرف م بیس هیو  زیسمت م شهیم خم
 گهیچشمک م هیو با  زنهیگاز م

 یازدواج کرده باش کردمیفکر نم*

 یکه صدا دمیمقابلم م زیتو هم و نگاهم رو به م رهیم اخمام
 شنومیپوزخندش رو م

 اونم با پسر قاتل پدرت*



 انهینگاه وحش هیکنم و با  یحرفش دستام رو مشت م نیا با
  چرخمیسمتش م

 کندرست صحبت +

 گهیو م زنهیپوزخند م دوباره

 حرف حق تلخه*

 یمن حت ادیم رمردهیاون پ یکه صدا شمیجام بلند م از
 دونمیاسمش رو هم نم

 انینکن ک تشیاذ-

 زنهیبه من اشاره م شهیم کیکه نزد بهمون

 ریجبهه نگ عیسر نقدریدختر جان ا نیبش-

  نمیتا بش زنهیو بهم اشاره م نهیشیپسرش م کنار

سر اصل مطب قبال هم بهت گفتم ازت اصل  میخوب بر-

و در مقابلش مدارک رو  خوامیسند اون کارخونه رو م
 دمیم لیبهت تحو

 دهیکه ادامه م زنمیچشماش زل م به

 یتا کس دارهیاون سند رو داخل گاو صندوق مطبش نگه م-

 شک نکنه



 پرسمیذهنم رو م یتو سوال

 داخل گاو صندوق مطبشه؟ یدونیاز کجا م+

 دمیخندون اون پسره که حاال فهم یکه صدا گهیمن یزیچ
 گهیو م زنهیم بشیاز س گهیگازد هی ادیم انهیاسمش ک

 داره یخوشگل یمنش*

خندش بلند تر  یکه صدا شهیحرفش چشمام گرد م نیا با
 زنهیو بهم چشمک م شهیم

 رهیگیدرد م یلیدندونمم خ دایمنم که خوشگل تازه جد*

هم  انیمطبش و ک یبر دیبا میختیما از قبل برنامش رو ر-

اونجا بعد به عنوان دوست پسره اون دختره دعوا راه  ادیم
 یداریاون سند رو برم نیو تو هم در همون ح ندازهیم

 دوتا نیا دنیرو هم درس م طونیش

 ؟یرمزش چ+

 گردهیو به سمت پدرش برم خندهیم انیک

 کارو انجام بده نیا تونهیم یمطمئن*

 دختر جان یکن دایپ دیرمزش رو تو با-



رو از  نایحواسشون رو پرت کنه و دورب تونهیفقط م انیک
 کار بندازه

 دهیکه ادامه م گمینم یزیچ

و من هم مدارک  شیاریبرام ب یفقط سه روز فرصت دار-

صورت کشتن پسرش  نیا ریدر غ دمیم لیرو بهت تحو
 برام نداره یهم کار

و تمام تنم  چرخهیحرفش سرم به سرعت سمتش م نیا با
دوش  هی عیخونه و سر گردمیداغون برم ی. با حالزنهیم خی

 .شهیمغزم داره منفجر م کنمیحس م رمیگ یآب سرد م

 

زود مامان  با شراره  یلیشنبه هست و صبح خ امروز
 نیو من مجبور شدم که با اسنپ برم. آخر مارستانیرفت ب

ه اگ رهینم رونیاز ذهنم ب زینفرت انگ رمردیحرف اون پ

 .کشهیرو م نیاون سند رو براش نبرم ام گهیتا سه روز د

و بعد از حساب کردن پولم وارد  رونیب رمیاسنپ م از
 ستیاصال حواسم ن یکار می. در طول تاشمیم مارستانیب

استادم بهم تذکر داد.کارم که تموم  یکه چند بار یدر حد
 شیبراش پ یکار گهیکه م زنمیبه مامان زنگ م شهیم

 نیماش دیپس کال ق ییبره جا نیمجبور شده با ماشاومده و 



که  رمیتا اسنپ بگ رونیب ارمیرو م میو گوش زنمیرو م
 کشهیرو از دستم م یگوش یکس

 رسونمتیخودم م_

و منو سوار  کشهیبده دستم رو م یبه من فرصت نکهیا بدون
و حرکت  شهیسوار م عیو خودش هم سر کنهیم نیماش

 یو من وفتهیاتفاق م هیدر عرض چند ثان نکارای.تمام اکنهیم
 یزیروزا به شدت عکس العملم نسبت به هر چ نیکه ا

 نیکنم و در نهات داخل ماش یکار تونمینم نییاومده پا

 .روبه رو زل زدم هنشستم و ب

 ؟یناهار خورد_

ادامه  رشیو به مس کشهیم یقیکه نفس عم گمینم یزیچ
 دهیم

به جلو رستوران  یک فهممیکه نم رهیذهنم درگ نقدریا
منو برسونه خونه پس اخمام  خوادیم کردمیفکر م میدیرس

 شهیکه در باز نم کشمیرو م نیماش رهیتو هم و دستگ رهیم

 افتاده؟ یکه چه اتفاق یبهم بگ دیاول با_

 شهیکه  بازم در باز نم کنمیبار دوم تالش م یبرا

 گمیو با اخم م چرخمیسمتش م پس



 در رو باز کن+

 گهیو با اخم م کنهینگاه م بهم

 خوامیم لیازت دل_

و  فهمهیکه زودتر از من م برمیقفل م دیرو سمت کل دستم
 رهیگیمشتش م یدستم رو تو

 نیاز ا شتریو ب گذرهیرفتارت داره م نیهفته از ا کی_

 صبر کنم تونمینم

 گمیو آروم م زنمیچشماش زل م به

 کنهیدستم درد م+

و منم در عرض  کنهیدستم رو رها م عیحرفم سر نیا با
خوش  رونیب پرمیم نیو از ماش زنمیرو م دیکل هیچند ثان

داخلش  پرمیو به سرعت م ستادهیجلوتر ا یتاکس هی میشانس
 زنمیو داد م

 آقا برووو زود باش+

 شهیو از پشت ش ندازهیرو حرکت م نیماش عیهم سر راننده
 دنهیدر حال دو نیکه ام نمیبیم

رو  یفردا کار رو تموم کنم و اون مدارک لعنت نیهم دیبا

 .مطمئن بشم یو از همه چ رمیهم بگ



 

و اونم درخواستم رو قبول  دمیم امیبه اون شماره پ شب
 دیمطبه و منم با انیک 8فردا راس ساعت  گهیو م کنهیم

رو  قتیحق یوقت نهیاونجا باشم.نگاهم به عکس بابا و آر

 .مونهینم یازم باق یزیچ گهیبفهمم د

 

برگردم به چند  خوادیدلم م شمیم داریکه از خواب ب صبح
 گهیکه د فیخوب بود اما ح یلیخ یکه همه چ شیماه پ

 شمیم مارستانی.وارد بگردمیوقت به اون روزا برنم چیه
 میگوش امکیپ یکه صدا کنمیحرکت م کینیو به سمت کل

 ادیم

 سمت چپت رو نگاه کن-

 واریکه کنار د نمیبیرو م انیک گردمیسمت چپ که برم به

 .زنهیاشاره م کینیو به کل کنهیو با لبخند نگاهم م ستادهیا

 خدا شهیکابوس تموم نم نیچرا ا یلعنت

زنگ در  تونمینم کنمیتالش م یو هر چ ستادمیمطب ا جلو
باهاش روبه رو بشم در حال  یرو بزنم آخه من چه جور

 رونیب دایم یو مرد شهیکلنجار رفتنم که در مطب باز م
رو پشت  یمنش شمیوارد سالن که م زارهیو در رو باز م



من رو  یو وقت کنهیکه داره با تلفن صحبت م نمیبیم زیم
و با  دمیبهش سر تکون م دهیو سالم م شهیم لندب نهیبیم

و بدون در زدن در رو  رمیبه سمت اتاقش م نیسنگ یقدما
من رو  یو وقت وفتهیکه نگاهش به سمت در م کنمیباز م

با  روزیهم حق داره د ییخدا شهیچشماش گرد م نهیبیم
فرار کردم و حاال خودم برگشتم. بهش  ششیاون وضع از پ

که  کنمیو دعا م رمیها م یو به سمت صندل کنمینگاه نم
تر کارش رو شروع کنه  عیهر چه سر یاون پسره روان

برسم هر  قتیتا من اون سند رو بردارم و باالخره به حق
 دوارمیته دلم همچنان ام یول دمیکه اون صدا رو شنچند 

 .دروغ باشه یکه همه چ

و به  شهیبلند م شیصندل یکه از رو نمیبیگوشه چشم م از
 شنومیخوشحالش رو م یو صدا ادیسمتم م

 زمیعز یخوش اومد_

 دهیو قهوه م کیسفارش ک شیو به منش رهیسمت در م به
مکث  هیچند ثان نهیشیو روبه روم م ادیو بعد به سمتم م

 گهیو م کنهیم

 جانا یبهم نگاه کن یخواینم_



و باعث  شکنهیمظلوم و جانا گفتنش مقاومتم رو م یصدا
اون دوتا  یاشک تو نمیبیبه چشماش زل بزنم که م شهیم

 ازش دل بکنم خدا یحلقه زده آخه چه جور یمشکل یگو

 نگاهت تنگ شده بود آنا خانم یدلم برا یلیخ_

 ارمیکارات رو سرت درم نیا یتالف بعدا

 نشیغمگ یاما صدا کنهیم یکه مثل قبل داره شوخ دونمیم
 لرزونهیتنم رو م

رو  کیقهوه و ک یو منش شهیاتاق با چند ضربه باز م در
رو به سمتم هل  کیظرف ک گردهیو برم نهیچیم زیم یرو
 وفتهیبافته شدم م یکه نگاهم به اون دست بند و موها دهیم

  بخور کیپس ک یکه صبحانه نخورد دونمیم_

 کنهیمعدت رو داغون م قهوه

و  دارمیرو برم کیاز ک کهیت هیو  نییپا ندازمیرو م سرم
 کنمیاما حس م دمیقورتش م دنیو بعد از جو برمیبه دهانم م

 .سنگه کهیت هیبلکه  ستین کیکه ک

 میریم یهر جا که تو بگ یصحبت کن یتونینم نجایاگه ا_

خودش بوده و اون کار رو  یپدرش هم به مهربون یعنی
 انجام داده



 جانا؟_

 گمیو به سرعت م ستیحواسم ن اصال

  جانم+

که  نیچه برسه به ام کنمیخودم هم از حرفم تحجب م که
 گهیو م خندهیم

  جونت سالمت عمرم_

 ...گمیم

از  یمنش غیج یحرفش رو ادامه بده که صدا خوادیم
 رونیب رهیو م شهیو به سرعت از جاش بلند م ادیم رونیب

شوکم که به  یتو هیچند ثان یو برا شمیاز جام بلند م منم
که گاو صندوق  نمیبیو م رمیم یو صندل زیسمت م

به استرسم  رونیاز ب غیداد و ج یصدا زهیم ریز یکیکوچ

 .زنهیدامن م شتریب

عدد دادن به گاو  کنمیو شروع م شمیخم م زیسمت م به
ها رو  خیتمام تار شهیکدوم باز نم چیصندوق اما با ه

 دیواقعا ناام گهید دنیکدوم جواب نم چیامتحان کردم اما ه
لحظه حروف کلمه جانا رو به صورت  کی یشدم که برا

 هیو چشمم به  شهیباز م یکیکه درش با ت زنمیم یعدد
و دوباره به داخلش  دارمیبرش م وفتهیم گپوشه سبز رن



 بندمیدرش رو م عیسر نمیبینم یا گهید زیکه چ ندازمینگاه م
 خوامیوم ندازمیم فمیپوشه رو داخل ک رمیم فمیو به سمت ک

دوباره من رو به سمت  ییروین هیکه  رونیاز اتاق برم ب
خودکار  خورهیم دیکاغذ سف هیو چشمم به  گردونهیبرم زیم

  سمینویکاغذ م یو رو دارمیبرم وکنارش ر

 دارم دوستت

کار از  نیبا ا کنمیو حس م دونمیکارم رو نم نیا علت
 انیک نمیبیکه م رونیب رمیعذاب وجدانم کم کردم از اتاق م

 گهیشدن و درحال کتک زدن همد قهیدست به  نیبا ام
که کنار لبش پاره  وفتهیم نیهستن چشمم به صورت ام

به  خوامیو م تسیاصال حواسم ن ادیشده و داره خون م
 عیو منم سر زنهیبهم اشاره م انیکه ک مسمتش حرکت کن

 یخونه تو یجلو امی.به خودم که مرونیب زنمیاز مطب م
زنگ  یشدم که صدا رهینشستم و به روبه رو خ نیماش
 ادیم میگوش

 ؟یکرد دایسند رو پ-

 آره+

 ارشیب-

 ...فردا+



 زنهیادامه بدم که داد م خوامیم

 ارشیاالن ب نیندارم دختر برام هم یمن وقت مسخره باز-

 .رمیاز خود اون پسره پسش بگ دیباشه با یاگه سند جعل

 ینجایاصال به ا زنهیو من خشکم م شهیقطع م صداش
 ؟؟یباشه چ یفکر نکرده بودم اگه جعل هیقض

 فمیو با برداشتن ک کنمیرو جلو اون باغ پارک م نیماش
 کنهیکه در رو خدمتکار برام باز م شمیوارد اون خونه م

اون  دهیمنتظرم هستن پس نشون م ییرایپذ یکه تو گهیو م
چشمم به  شمیکه م کشونیهم اونجاست. نزد یپسره روان

 نیام ادیلبم م یو لبخند رو خورهیم انیصورت داغون ک

 .داره ینیضرب دست به شدت سنگ

 یخندینکنه تو رو هم کتک زده که م*

 نمیشیمبل م نیدور تر یو رو کنمیبهش اخم م عیسر

 کجاست؟-

درمقابل  دیطلبکارش رو اصال دوست ندارم اون با لحن
 مدارک رو بهم نشون بده دمیکه بهش م یسند

 اول مدارک+

 خندهیبعد م هیو بعد از چند ثان زنهیزل م بهم



از اصل بودن  دیاما اول با یپدرت زرنگ نیع ادیخوشم م-

 سند مطمئن بشم

که از  رمیگیو پوشه رو به سمتش م کنمیرو باز م فمیک
 وفتهیچشمش که به برگه ها م کنهیو بازش م کشهیدستم م
  شهیو از جاش بلند م زنهیلبخند م

 انینوبت توعه ک-

سمتم  ادیلبخند م هیو با  شهیاز جاش بلند م انیکه ک نمیبیم
 گهیو م

 چشم کاوه جون*

خودش  انیکه ک شمیو از جام بلند م کنمیخطر م احساس
 غیج رهیگیو دستام رو م رسونهیتر به من م عیرو سر

 گمیو م زنمیم

 ؟یروان یکنیم کاریچ+

 دختر عمو یمهمون ما هست یفعال چند روز*

 زنهیم خیحرفش تنم  نیا با

بهم  دیولم کن من براتون سند آوردم شما هم با ؟یچ یعنی+

 نیمدارک رو بد

  به قهقه زدن کنهیم شروع



 یدیل ستیهم اصال خوب ن یباورزود *

 بهم دروغ گفتن یعنیمره  جیحرفش سرم گ نیا با

 .امکان نداره اصال

از  کنمیکه تالش م کشونهیمن رو به سمت پله ها م انیک
 ادیم گهید یکیاز کجا  دونمیدستش خالص شم اما نم

و من رو  چهیپیکمکش و دور دستام و پاهام رو طناب م
 باال رهیکولش و از پله ها م یرو ندازهیم

 ینزن دختره وحش غیج نقدریا*

 هیداخل  ندازهیو من رو م کنهیرو باز م یبعد در اتاق و
 کنهیاتاق و در رو هم قفل م

بسته به در مشت  یو با دستا شمیاز جام بلند م یسخت به
 زنمیم

 یباز کن در رو روان+

 توااام با

 یا دهیاما فا نمکیکار رو تکرار م نیهم ا گهیبار د چند
 یچه اتفاق ایخودم رو پاره کردم خدا ینداره و فقط گلو

کار رو باهام کردن من که سند رو  نیچرا ا وفتهیداره م

 .براشون آوردم



عصره  4 کینزد وفتهیم وارید یبه ساعت رو نگاهم

حبس شدم که  یاتاق لعنت نیا یسه ساعته که تو کینزد
 هیکه اون خدمتکاره با  نمیبیو م ادیباز شدن در م یصدا

 شهیوارد اتاق م ینیس

  ارمیآقا گفتن براتون غذا ب-

 ذارهیداخل اتاق م زیم یو غذا رو رو ادیسمتم م به

 نگه داشتن؟ نجایمردشور آقاتون رو ببرن چرا من رو ا+

 کنهیو در رو قفل م رونیب رهیو از اتاق م گهینم یزیچ

  یکنیکار و باهام م نیچرا ا ایخدا

 ینسریا دونمیباشه و واقعا نم دهیفهم دیمامان با گهیاالن د تا

 .نه ای رمیم رونیزنده ب نجایاز ا

نخوردم  یزیچ گهید کیک کهیت هیاز اون  ریصبح به غ از
اما چشمم به  رمیم زیو معدم سوراخ شده پس به سمت م

با  یآخه چه جور ادیکه بستن و اشکم در م وفتهیدستام م
 ااایبسته بخورم لعنت یدستا

آب کنارش هم  وانیو ل خورمیچندتا قاشق م یسخت به
باال که بعد از چند لحظه چشمام  رمینفس م هیو  دارمیبرم

 .فهممینم یزیچ گهیو د وفتهیهم م یرو



 

روبه روم  دیسف واریو چشمم به د شهیپلکام باز م یال
سرم به شدت  کنمیو دوباره باز م بندمیچشمام رو م وفتهیم
 شمیو از جام بلند م رمیگیو دستم رو به سرم م کشهیم ریت

که کجام  ادیم ادمی کنمیدور و اطرافم رو نگاه م یکه وقت
چند قاشق  ادیم ادمیکه  ییسرم اومده تا اونجا ییو چه بال

که  وفتهیم زیچشمم به م دمینفهم یزیچ گهیغذا خوردم و د
دست و پام هم باز شده  یو از طرف ستیروش ن یزیچ

 .یوحش یایکرده بودن عوض هوشیپس من رو ب

 دنهیکه مثانم در حال ترک کنمیو حس م شمیجام بلند م از
 به جونش وفتمیو با مشت و لگد م رمیسمت در م

 اااایلعنت نیباز کن+

 درو نیخرف باز کن ا رمردیپ یییییآها+

 یبه در که صدا زنمیو دوباره م کنمیلحظه صبر م چند
که  ادیباز شدن قفل در م یو صدا شنومیرو م یکس یقدما

 نمیبیرو م انیو چهره خواب آلود ک رمیگیاز در فاصله م

 وقت صبح نیچه خبرته ا*

 ):عصر بود 4ساعت  ادمهیکه  ییاونجا تا



 کنمیاخم بهش نگاه م با

 دیمن رو نگه داشت یچ یاصال برا ییبرم دستشو دیبا+

 دادم لیرو بهتون تحو یمن که اون سند کوفت

 برهیاز اتاق م رونیو منو به سمت ب کشهیرو م دستم

 حرف مفت نزن*

 لهش کنم نجایبزنم هم شعوووریب پسره

که  فهممیو با باز کردنش م برهیدر م هیرو سمت  من
 هیدستشو

 رونیب ایبرو داخل زود هم ب*

 خوادیدلم نم+

 دهیهل م ییحرفم من رو محکم سمت دستشو نیا با

 یط کردغل*

 کشهیم ریو به شدت ت خورهیدر م رهیبه دستگ کمرم

خرفت رو نابود  رمردیلعنتتون کنه هم تو رو هم اون پ خدا
که  زنمیآب هم به صورتم م هیو  شورمی.دستام رو مکنمیم

 گهیو م ادیضربه زدن به در م یصدا

 گهیزود باش د*



 یحت شهینم دایپ یبه درد بخور زیچ کنمیجستجو م یچ هر

 ):ستیهم ن غیدونه ت هی یمثل اونسر

جلومه  انیک نمیبیکه م رونیب امیو م کنمیدر رو باز م قفل
پله هاست   کنمیاما چشماش بستس به سمت راست که نگاه م

پس بدون تلف  خورهیم یبه در خروج میمستق دونمیو م
و پله ها رو به  کنمیدستش فرار م ریکردن وقت از ز

.سمت شنومیرو م انیخنده ک یکه صدا نییپا رمیسرعت م
 گهینداره چندبار د یا دهیفا چیبازش کنم اما ه هک رمیدر م

من رو باش فکر  یلعنت دهیاما جواب نم کنمیهم تالش م

 .در باز هست کردمیم

و  نییپا ادیکه از پله ها م شنومیرو م انیک یقدما یصدا
 خنده ریز زنهیبعدش م

 عجله؟ نیبا ا یبر یخواستیحاال کجا م*

 گمیو م کنمیاخم م بهش

 یزندان نجایمن رو ا یدر رو باز کن شما به چه حق نیا+

 نیکرد

که من  شهیم کیو با همون لبخند بهم نزد زنهینم یحرف
و اون  خورهیعقب و پشتم محکم به در م رمیچند قدم م

 کوبهیو دستش رو محکم به پشت در م ستهیایجلوم م قایدق



 کنمیکه نگاه م شیآب یباال به چشما پرمیکه از صداش م
 زنهیم خیتنم 

 دختر عمو یکردیپدرم اعتماد م یبه حرفا دینبا*

 گهیخند م شین هیبعد با  و

 هم برسه یتا مهمون بعد یمنتظر بمون دیفعال با*

باال تا صورتم رو لمس کنه که  ارهیرو آروم م انگشتش
و  رهیگیو اونم ازم فاصله م چرخونمیصورتم رو م عیسر

پز خونه. ضربان قلبم به شدت باال رفته و سمت آش رهیم
 خواستمیخودت کمک کن من فقط م ایزده خدا خیدستام هم 

 ستین یکس کنمیرو بفهمم. دور و برم رو که نگاه م قتیحق
 یپسره روان نیهمون اتاق بهتر از کنار ا نظرمپس به 
و  شهیاز پله ها برم باال که در خونه باز م خوامیباشه م

 خورهیکه چشمش به من م نیهم شهیکاوه وارد خونه م
 زنهیلبخند م

 عمو؟ یچطور-

 یرو به مرحله آخرش رسونده با صدا ییکه پرو واقعا
 گمیم یعصب

 د؟یچرا من رو نگه داشت+



هم از آشپز  انیکه ک رهیم ییرایو به سمت پذ گهینم یزیچ
 ایسمت پدرش خدا رهیخند م شین هیو با  رونیب ادیخونه م

و دوباره  رمیافتادما.پشت سرشون م ییها ونهیچه د ریگ
 پرسمیسوالم رو م

 نگران شده یبرگردم خونمون تا االن مامانم کل دیمن با+

 نگران مامانت نباش خودم بهش زنگ زدم-

 شهیحرفش چشمام گرد م نیا با

 ؟یییییچ+

 گهیم یعصبان انیدادم ک یصدا با

 چه خبرتههه؟؟*

  یمونیمن م شینشه تو پ دایاصل سند پ یتا وقت-

 گمیو م کنمیم تعجب

 مگه اصل نبود+

 گهیتو هم و م رهیم اخماش

 هیاون پسره هم مثل باباش عوض-

 دنبالش؟ نیرفت*

 خبر بدن گهیساعت د هیتا  دیفرستادم برن با-



 یو تمام ذهنم سمت مامانه که چه واکنش گنیم یچ فهممینم

 .نشون داده

 با مامانم صحبت کنم دیبا+

سمتم و  ادیو م شهیاز جاش بلند م کبارهی انیحرفم ک نیا با
 کشهیدستم رو محکم م

 خوش نشون داد یرو دیبه تو نبا*

و من رو  ستیکه اصال براشون مهم ن زنمیو داد م غیج
.به در مشت کنهیداخل همون اتاق و در رو قفل م ندازهیم

 ینجورینداره. ا یا دهیفا چیکه ه دمیو فحش م زنمیو لگد م
صبر کنم تا اون  تونمیبکنم من نم یفکر اساس هی دیبا شهینم

 .کنه دایرو پ یخرفت سند اصل یپ

که چشمم به ساعت اتاق  نمیشیو م رمیسمت تخت م به
ظهر گرفتار  روزیاز د دهیظهر رو نشون م 12 خورهیم

و خودم  کردمیشدم. کاش اصال به حرفش توجه نم نایا
 نیام دنیو د روزیبه د گردهیدنبال ماجرا.ذهنم برم رفتمیم

 یلیبگم که دلم خ دیاگه بخوام با خودم روراست باشم با
که  شهیبودن بهش باعث م کیاما نزد هبراش تنگ شد

چشمام و تمام اون حرفا  یجلو ادیب نیبابا و آر ریتصو
 کردیفکرش رو م یکنم ک کاریچ دیذهنم تکرار بشه با یتو



ه باشه.سرم به شدت بال رو سرمون آورد نیا نیکه پدر ام
تخت دراز  یکه رو زنهیو چشمام دو دو م رهیگیدرد م

 نیاز ا تونمیکه م یتنها راه بندمیو چشمام رو م کشمیم
از اون دوتا  یکی یبه گوش نکهیا رونیخراب شده برم ب

فعال  رمیکنم و بالفاصله شماره آرش رو بگ دایپ یدسترس
نقشه  هی دیبهم کمک کنه آرشه پس با تونهیکه م یتنها کس

 .بکشم یدرست و حساب

و تمام نقشم رو مرور  شمیساعت بعد از جام بلند م کی
 یرو تو شیگوش انیک دمیکه بار آخر د ییاز اونجا کنمیم
که همچنان همونجا  دوارمیشلوارش گذاشت پس ام بیج

 ):باشه

به مشت زدن و ناله  کنمیو شروع م رمیسمت در م به
 رمیمیدارم م یوا یکه ا کردن

 نییدرو باز کن+

 دروو نیدلم باز کن ا یوااا

 یاز حنجرم باق یزیچ گهید رونیبرم ب نجایکنم از ا فکر
و داد کردنم که در به شدت  غینمونه:) همچنان درحال ج

 نمیبیرو م انیک یعصب افهیو باز ق شهیباز م

 کشمتیبه خدا که خودم م*



و  شمیو خم م زارمیدلم م یو دستم رو رو گمینم یزیچ
و به  رمیگیرو م دهیجواب م شهیکه هم یخر شرک افهیق

 زنمیچشماش زل م

 ییتو رو خدا بزار برم دستشو+

کنار و نفسش  رهیدر م یو از جلو شهیباز م یکم اخماش
 رونیب دهیرو م

 خوب یلیخ*

و  نمیبیرو م یکه گوش کنمینگاه م بشیبه ج یچشم ریز
 یشیبه صورت نما رونیب امیب خوامیاز در که م کنمیذوق م

 انیکرده خودم رو سمت ک ریگ یکیانگار که پام به اون 
داد  یو صدا میوفتیم نیزم یرو ییکه دوتا کنمیپرت م
 برمیم بشیلحظه دستم رو سمت ج نیباال در هم رهیاون م
از اون دوست  رونیب ارمیرو م یگوش یا رفهح یلیو خ
داد  حیرو بهمون توض یقاپ فیبار روش ک هیکه  یسام
تشکر کنم:( خوبه که چشماش بستس و دستش رو  دیبا یکل

 شینیبه ب یگذاشته چون با سرم ضربه خوب شینیب یرو
لباسم  میآست یرو تو ی.گوشیزدم نوش جونت پسره روان

 .پوشمیگشاد م یلباسا شهیمو خداروشکر که ه کنمیم یمخف

 دماغم خرد شد ونهید یکرد کاریچ یآ یآ*



 شهیم زیخ میکه اونم ن شمیاز جام بلند م عیسر

اصال نتونستم خودم رو نگه دارم و دوباره دستم  دیببخش+

 زارمیدلم م یرو رو

 گهیو م کنهیاشاره م سیسمت سرو به

 برو تا نزدم داغونت کنم*

و در رو قفل  شمیم سیو وارد سرو کنمیعقب گرد م عیسر
 کنمیآب رو باز م ریو بعد ش رونیب ارمیرو م یگوش کنمیم

خدا کنه از  رمیگیلرزون شماره آرش رو م یو با دستا
نفهمه منتظر جواب دادن آرشم  یزیفعال چ شینبود گوش

 رمیگیو من دوباره شمارشم رو م شهیکه تلفن قطع م

  یبردار لعنت توروخدااا

نداره  یا دهیفا چیکه باز ه کنمیبار آخر امتحان م یبرا
رو  انیبلند ک یکه صدا امکیبرم سمت قسمت پ خوامیم
 شنومیم

 فکر کنم افتاده طبقه باال*

که  دهینشون م نیو ا ادیپله ها م ینظرم صداش از رو به
 ریتو سرم و ش زنمیبا خبر شده محکم م شیاز نبود گوش

و به  رونیب امیم سیو به سرعت از سرو بندمیآب رو م
رو  یو گوش رمیکه بهش برخورد کردم م یهمون سمت



با باال  شهیم یکارم مساو نیکه ا ندازمیمبل م هیپا کینزد
 ینگاهم که به چشما وفتهیو نگاهش به من م انیاومدن ک

 دهیند یزیکه چ دوارمیو ام رهیجون از تنم م وفتهیم شیآب
 زنهیم خیو دستام  شهیم کیباشه بهم نزد

 رونیب یاومد یتو ک*

 گهیو م کنهیکه به دور و اطراف نگاه م گمینم یزیچ

 یدیمنو رو ند یگوش*

 دمیو سرم رو به نشونه نه تکون م رونیب دمیرو م نفسم
 انیو چشم ک ادیم کمونیاز نزد یلیزنگ موبا یکه صدا
 دارهیو اون رو برم شهیخم م خورهیم شیبه گوش

الو گفتن  یصفحه من صدا یانگشتش رو دنیبعد از کش و
 نیاصال به ا نمیبیو مرگ خودم رو م شنومیآرش رو م

شماره زنگ  نیفکر نکرده بودم که امکان داره آرش به ا
 یرفته شمارش رو تو ادمی نکهیبزنه و بدتر از همه ا

رو قطع  یگوش انیخدا.ک یقسمت تماسها پاک کنم وا
 وفتهیبه من چشمش دوباره به صفحه م هنگا میو با ن کنهیم

تا در رو  شمیوارد اتاق م عیو سر کنمیکه من عقب گرد م
  زارهیدر م یپاش رو ال ببندم که

 دخترعمو یهست یعجب موزمار*



و اونم وارد اتاق  شمیپرت م نیزم یهل من رو هیبا  و
و عقب عقب  شمیاز جام بلند م کنهیو در رو قفل م شهیم
 زنهیو لبخند م ادیکه اونم به سمتم م رمیم

 گهید یکیپس معلومه  خوردیصداش که به شوهرت نم*

 یرو هم دار

 زنمیتو هم و داد م رهیحرفش اخمام م نیا با

 خفه شووو+

 رسونهیو با دوقدم بلند خودش رو بهم م شهیمحو م لبخندش
 مشتش یتو رهیگیو بازوم رو محکم م

 آره یزنگ خودت رو نجات بد هیبا  یتونیم یفکر کرد*

و گلوم  کنهیپرت م واریکه من رو سمت د گمینم یزیچ
 دهیرو فشار م

بکنم حاال که  ییچه کارا تونمیکه من م یدونیتو هنوز نم*

هم داره ازت  گهید یکی تیعالوه بر اون شوهرعوض
 تونمیپس منم م کنمیاستفاده م

 سوزهیو گلوم به شدت م رهیگیلبش جونم رو م یرو لبخند
و من به سرفه  کنهیگلوم باز م یکه دستش رو از رو

 کشمیخودم رو عقب م رمیدستش که سمت لباسم م وفتمیم
 چرخهیکه صورتش م کوبمیبه صورتش م یمحکم یلیو س



دستش فرار کنم که  ریاز ز خوامیم شهیو چشماش گرد م
 زنهیو داد م کنهیتخت پرت م متو به س رهیگیمن رو م

 یکنیکار رو م نیا یبه چه جرئت کشمتیم یدختره وحش*

 هاااا

 شمیو شوکه م زنمیم خیکه  رونیب کشهیرو از تنم م میهود
که  خورهیتاپم به شکمم م ریو و دستش از ز زنهی. قهقه م
عکس  تونمیفرد مرده نم کی هیباالتر و من شب رهیداره م

باز  یبد یهمون لحظه در با صدا ینشون بدم .ول یالعمل
از  یو اون وحش شنومیداد کاوه رو م یو من صدا شهیم

 شهیم دهیکش مجلو

 احممق یکنیم یچه غلط یدار-

 رهیخ نیبند اومده و به زم گوشه تخت کز کردم و زبونم 
حرکت کنم فقط  تونمیندارن و نم یشدم دست و پام حس

 یو بعدش هم صدا شنومیاون دوتا رو م دادیداد و ب یصدا

 .قفل شدن در اتاق

همون حالتم  یکه من همچنان تو گذرهیچه قدر م دونمینم
ذهنم فقط دوتا چشم  یو اصال از جام تکون نخوردم تو

آروم  بارهیکه سرخ سرخ شدن و نفرت ازشون م ادیم یآب
و  شهیم ریازشون سراز یکه قطره ا بندمیچشمام رو م



و  یکیهم دنباله رو اون  یو بعد زهیریدستم م یرو
و  ستیدست خودم ن شنیتکرار م مپشت سر ه نجوریهم

دست و  تونمیکه نم یرفته طور یحالت کرخت هی یبدنم تو
که  ندازهیم یزمان ادیمن رو  حالتم نیپام رو تکون بدم و ا

رفتن و من دچار شوک شدم و  شمونیاز پ نیبابا و آر

 .ماه تکلم و حس دست و پام رو از دست دادم کی یبرا

 کنمیتالش م نمیبیکه جلوم رو تار م کنمیرو باز م چشمام
انگشتام تکون  یو فقط کم شهیباال اما نم ارمیکه دستم رو ب

هست و  دهیفا یدستم هم ب یکیاون  یتالشم برا خورنیم
اون سالها به مامان  یکه تو وفتمیحرف اون دکتر م ادی

گفته بود اگر دوباره دچار شوک بشم احتمال برگشت به 
که  کنمیدوباره چشمام رو باز و بسته م ادهیحالت ز ونا
پاهام رو تکون بدم  کنمیم یسع نباریو ا شهیبهتر م دمید

 ایخدا شهیم میخوشحالباعث  نیو ا خورنیتکون م یکه کم

 .یزاریتنهام نم طیشرا نیا یکه تو دونمیشکرت م

 یو سوزش کشونمیآروم خودم رو به وسط تخت م آروم
 رونیب زارمیپاهام رو از تخت م کنمیدستام حس م یرو تو

راه  تونمیاما م لرزنیم یکم نمیبیکه م ستمیایو روشون م
و به نظر که اون اتفاق وحشتناک  ادیبرم لبخند به لبم م

 .دوباره برنگشته



و تنم  ادیباز شدن قفل در م یکه صدا نمیشیتخت م یرو
همون خدمتکارشون نفسم رو آروم  دنیاما با د زنهیم خی
و اون رو  ادیظرف غذا م هیکه با  نمیبیو م رونیب دمیم

اصال  کنهیو در رو قفل م گردهیو برم زارهیم زیم یرو
مخصوصا اون گرگ  وفتهیچشمم به اون دوتا ب خوادیدلم نم
من رو  خواستیم شیگرگ با اون چشماش آب رها یوحش

 رهیدلم ضعف م وفتهیپاره کنه.چشمم که به غذا م کهیت
 یلیشدم اما خ هوشیب روزید یدرسته که با خوردن غذا

 لرزهیکه دستم م نیو با ا کشمیرو م ینیگشنمه پس س
به غذا خوردن البته که با هربار باال بردن  کنمیشروع م

.بعد از خوردن مونهیم قاشق یقاشق فقط نصف غذا تو
که باز  بندمیو چشمام رو م کشمیتخت دراز م یغذا رو

چشمم و بالفاصله  یجلو ادیم شیچند ساعت پ ریاون تصاو
معلوم  دیرسیمرد خرفت نم ریاگه اون پ شهیچشمام باز م

 .ومدیسرم م یینبود چه بال

 

رو دورتر از  نیو بابا و آر ستادمیا عیدشت وس کی یتو
و بابا دستش رو دراز  زننیکه بهم لبخند م نمیبیخودم م

 یکه برا دومیبه سمتش م یکرده تا برم سمتش با خوشحال
جلوم و به سمتم حمله  ادیم یگرگ چشم آب هیلحظه  کی



ازش فرار کنم که خودش رو  خوامیو م کشمیم غیج کنهیم
 طیمح هیو با  پرمیلحظه از جام م نیو هم ندازهیروم م

کجام  ادیم ادمیو  گردهیبرم عیذهنم سر شمیمواجه م کیتار
خواب رفتم. از تخت  یاصال من ک میدیو داشتم خواب م

و روشنش  رمیالمپ م دیسمت کل یو به سخت نییپا امیم
دستم  شنیبسته م عیکه با خوردن نور به چشمام سر کنمیم

و بعد از باز کردنشون چشمم به  کشمیچشمام م یرو رو
رو  رونیکه دو نصفه شبه و از پنجره ب خورهیساعت م

 یکنم االن تو کاریچ دیبا ای.خداکهیهمه جا تار نمیبیکه م
مامان  یعنیندارم   یافتادم و راه فرار ریدوتا گ نیچنگال ا

 .شهیماجرا تموم م نیا یپس ک هیاالن در چه حال

و من فقط اون  گذرهیم ینجوریم همه گهیروز د دو
 سیو بهم اجازه سرو ارهیکه برام غذا م نمیبیخدمتکار رو م

من رو داخل اتاق  یزندان هی نیو دوباره ع دهیرفتن رو م
 ییجا چیفکر کردم و به ه یلیدو روز خ نیا کنهیحبس م

کردم  دایزدن به خودم پ بیو تنها راهش رو آس دمینرس
 امیزندان ب نیبتونم از ا ارمیسر خودم ب ییبال هیاگه  دیشا
غذا کش رفتم و حاال  ینیچاقو از س هی روزید رونیب

 .منتظرم که وقتش برسه



و من کاوه  شهیشبه که در اتاق باز م 8 یکاینزد ساعت

طناب دستام  هیو با  ادیسمتم م نمیبیرو بعد از دو روز م
  بندهیرو م

 ؟یکنیم کاریچ+

گوشم  یتو یمحکم یلیدستم رو بکشم عقب که س خوامیم
 شمیو من شوکه م زنهیم

 شهیتموم م یبسه دختر حامد امشب همه چ یباز یوحش-

 نییپا میریو از پله ها م کشونهیرو به سمت در اتاق م من
اول  میریکه م یرایدارن.سمت پذ یدوباره چه برنامه ا
مبل نشسته و داره  یکه رو وفتهیم یچشمم به اون وحش

که چشمم  رمیگیازش رو م عیسر کنهیلبخند بهم نگاه م هیبا 
نشسته و دستاش رو  یصندل یرو خورهیم گهینفر د هیبه 
 ه؟یک گهید نیبستن ا پشتاز 

 ایاز صندل یکی یبه جلو و رو دهیمن رو هل م کاوه
چشمم که به اون فرد  انیک شیپ رهیو خودش هم م شونهیم
همون  کنهیم کاریچ نجایا نیا کنمیتعجب م خورهیم
 گفتیکه م یهمون دمشیکه سر خاک احتشام د یرمردیپ

 احتشامه قیرف



کرده و  اهیچشمش س یپا نمیبیم وفتهیکه به من م نگاهش
  گمیو م کشمیم غیلحظه ج کی یلبش هم خونه برا

 ن؟یسرش آورد ییچه بال+

چشماش رو آروم  رمردیاما اون پ زننیدوتا قهقه م اون
 گهیو م بندهیم

 من خوبم دختر جان--

با اموال  یساله که دار نیچند رجیا یآره چرا خوب نباش-

 یگذرونیمن خوش م

 کاوه  لقمه بزرگتر از دهنت برندار ستنیتو ن یاونا برا--

 گهیو با داد م شهیبه سرعت از جاش بلند م انیک

 ؟یریپ یزد یچه زر*

 شونهیمبل م یو اون رو رو کشهیدستش رو م کاوه

 میکار دار یلیفعال خ انیک نیبش-

سرجاش اما به  گردهیو برم دهیهم به حرفش گوش م انیک
سرتا پام رو برنداز  یهیلبخند کر هیو با  زنهیمن زل م

 .دمیم نیو نگاهم رو به زم زنهیم خیکه تمام تنم  کنهیم

 



مارموز باشه که  نقدریا یاون احتشام عوض کردمیفکر نم-

 تو بزاره شیرو بده به پسرش و اصلش رو پ یسند قالب

فقط از پشت خنجر  اشونیبعض ستنیمثل هم ن قایهمه رف--

 زننیم

اعصاب من  یرو نقدریا رجیخودت ا یطعنه هات برا-

 گهید یکیراه نرو من اون دوتا رو کشتم پس کشتن تو 
 آب خوردن نیبرام ع

از حدقه  یباال و با چشما ادیم عیحرفش سرم سر نیبا ا 
و  کنهیکه اونم بهم نگاه م دوزمیزده به کاوه چشم م رونیب
 خندهیم

همه  نیپدر و برادرت داشتن ا یآنا وقت یپدرت احمق نیع-

 هااان دمیرسیم ییبه جا دیچرا من نبا کردنیم شرفتیپ

 رهیو جون از تنم م زنهیم خی دستام

 تتت...وو+

 یدیکار پدر من بود ل*

 نیدهنتون رو ببند--

 تونمیو اصال فکرش رو هم نم گردهیداره دور سرم م نهخو
 باشه طانیش تونهیحد م نیآدم در ا نیبکنم که ا



 فیآنا تعر یماجرا رو برا دیبا انیرو ببند ک رجیدهن ا-

 کنم

 چیاما من ه ادیاز کنارم م رمردهیاون پ دادیداد و ب یصدا
بعد  قهیشدم چند دق رهینقطه خ هیندارم و فقط به  یحس

که من مردم  یدر حال کنهینحسش گوشام رو پر م یصدا

 .آره مردم

 

هم  یلیکارخونه تهران رو داشتن و خ دیپدرت با اون سع-

 نکهیبعد از ا یکرده بودن اما من چ شرفتیکارشون پ یتو
آس و پاس  هیشرکتم از دست دادم شدم  یسهامم رو تو

بهم توجه نکرد  ادیپدرت اما ز شیهم رفتم پ یچند بار
نبودم اما حکم برادرش رو داشتم. بابت  شیدرسته برادر تن

بچه تنها گذاشت و  هیزنم من رو با  میدادن سرما تاز دس

 .بچه هیو  یقرض و بده یرفت کشورش و من موندم و کل

رفتم کارخونه و التماسش کردم که کمکم کنه  یچندبار
ول قرض شد که بهم پ یاولش قبول نکرد اما بعدش راض

 شهیبلند م رجیا یکنم صدا هیبده و من بعدا باهاش تسو

 کاوه ییتو یواقع طانیش شناختیچون تو رو م--

 انیمگه نگفتم دهنش رو ببند ک-



که بهم کمک کرد و من هم وارد اون کارخونه  خالصه
بعد از  نکهیکار کردم تا ا روزیشدم هر روز بهتر از د

 هیهام رو صاف کنم و  یدوسال تونستم تمام قرض و بده
حامد رو  دی. همون موقع خبر قرارداد جدرمیخونه بگ

شده  کیبه اسم بهروز احتشام شر یفرد هیکه با  دمیشن
بزرگتر  یلیشمال اونم خ یکارخونه تو هی یراه انداز یبرا
سال  کی بایتهران داشت. تقر یکه تو یکارخونه ا نیاز ا

اون کارخونه اومد و قرار شد که حامد و  لیبعد خبر تکم
برام مهم  ادیافتتاح اونجا برن شمال اولش ز یپسرش برا
بزرگمهرم پس چرا  هیفکر کردم گفتم منم  ینبود و وقت

 شهیبرسونم. پدرم هم ییرو به جا ودممثل حامد نتونم خ
مثل  یتونیوقت نم چیه گفتیسرم و م یتو زدیحامد رو م

که روز به روز نفرتم ازش  شدیم باعث نیو ا یاون باش

 .که بخوام بکشمش یبشه در حد شتریب

 

 مونهیازم نم یزیچ گهیو د رمیمیحرفش م نیبا ا رمیمیم
چشمام تاره و حس از دست و پاهام رفته دهنم رو باز 

 رونیاز دهنم ب یزیاز آه چ ریبزنم اما به غ یتا حرف کنمیم

 .ادینم



 نییتع شیبرنامه از پ هیروز افتتاح من هم رفتم شمال و با -

حامد و پسرش همون روز  دمیشده نقشه قتلشون رو کش
هر چند که  دادیمردن اما اون احتشام مارموز دم به تله نم

اون پسرش هم قصر در رفت و زودتر از همه برگشت 
احتشام رو هم  ریتهران خالصه که با چند روز تاخ

که  رفتیم شیداشت خوب پ یو همه چ ایدنفرستادم اون 
 سیخوب رو درآورد و پل یقایرف یادا یعوض رجیا نیا

بندازن  انیرو مشکوک کرد تا دوباره پرونده رو به جر
من رو  سیهم پل یو چند بار رفتیم شیاوضاع داشت بد پ
تا آبا  رفتمیم رانیمدت از ا هی یبرا دیخواسته بود پس با

تا به حقم برسم  رانیبرگردم ا بارهو دو وفتهیب ابیاز آس

 .آره حقققم اون کارخونه حق من بود

 آروم باش بابا*

بود  یاما قالب دمیبرگشتم و با کمک تو به اون سند رس-

حرفا باشم  نیکه من زرنگتر از ا کردیاحتشام فکر نم یول

 .کنم داشیو تونستم پ

 گردمیو با پولش برم فروشمشیم گهیدو روز د تا
از شر شما دوتا راحت  دیکه بودم اما قبلش با ییهمونجا

 .شم



 ییاما توانا ادیدست و پا زدن  از کنارم م یصدا
  برگردوندن سرم رو ندارم

 انیبرو دهنش رو باز کن ک رج؟یتو ا یگیم یچ-

 شنومیرو م رجیگرفته ا یبعد صدا هیثان چند

به  یربط چینداشته باش کاوه اون ه یدختر کار نیبا ا--

 یدیمن بود که بهش رس شیپ یرا نداره سند اصلماج نیا
  پس بزار اون بره

 ستادهیکه پشتم ا کنمیو حس م ادیم انیخنده ک یصدا

 منه بابا یاون برا*

بار  نیهزارم یبعدش حس لمس موهام من رو برا و
 کشهیم

 دستت رو بکش پسر اون دختر ناموس مردمه--

 نیبراش مهمه که ا یلیبرو عموجان اون پسره هم خ*

 گهید یکیکه نبوده داشته با  یچند روز نیا یزنشه تو
 کردهیعشق و حال م

  رو ندارم یکی نیطاقت ا گهینه د ایخدا نه

 حرفا رو نزن پسر نیا طونیلعنت خدا برش--

 نیکشیدختر رو م نیبا حرفاتون ا نیدار



و به نظرم  ادیم رونیاز ب یداد یلحظه صدا کی یبرا
 شهیداخل خونه م یکس

 محاصرمون کردن سایپلآقا -

 دن؟یاحمق از کجا فهم یگیم یچ*

 آقا دونمینم-

و  رونیب رنیکنار و با اون فرد م رهیاز پشت سرم م انیک
 رهیگیم رجیکاوه اسلحش رو سمت ا

 جان رجیا میداشته باش یادیفکر نکنم وقت ز-

با کدوم توان از جام  دونمیکنه که نم کیسمتش شل خوادیم
 یکه صدا کنمیپرت م رجیو خودم رو سمت ا شمیبلند م

 یلیو سوزش خ شهیگلوله با داد من همزمان م کیشل
 کنمیپهلوم حس م یرو تو یدیشد

 دختر؟ یکرد کاریچ--

 ییهمه جا تو دست و پا یلعنت-

 کنهیکه داره تالش م نهیبیرو تار م رجیا ریتصو چشمام
کاوه . ادیو داد م کیشل یصدا رونیو از ب ادیبه سمتم ب

و هر  شهیچشمام محو م یاز جلو فیک هیکه با  نمیبیرو م

 .شهیو چشمام بسته م دمیلحظه حس تنم رو از دست م



 شهیباز م یپلکام به آروم یدر حال تکون خوردنه و ال تنم
بغلشم لبخند  یتو کنمیحس م نمیبیرو م نیتار ام ریکه تصو

 .شهیو چشمام دوباره بسته م زنمیم

 

 

افتادم و آفتاب داره به  ریآب و علف گ یب ابونیب کی یتو
و هر جا که آب  شمیدارم تلف م یاز تشنگ تابهیشدت م

 یسرابه کس رسمیبهش م یاما وقت رمیبه سمتش م نمیبیم

 .نمیبیرو نم یچرخونم کس یچشم م یاما هرچ زنهیصدام م

 آناااااا_

 

تا پلکام آروم آروم  شهیو باعث م خورهیبه چشمام م ینور
 صیاز هم باز بشن همه جا برام تاره و اصال قدرت تشخ

 ندارم

 شکرت دخترم دوباره برگشت ایخدا-

 ممنونم ایخدا



 نمیبیرو نم رشیاما تصو خورهیمامان به گوشم م یصدا
 خوامیواضح بشه م دمیتا د کنمیچشمام رو باز و بسته م
 زنمیو ناله م سوزهیتکون بخوره که پهلوم م

 دکت؟ر یشده آقا یچ-

 یخانم محمد دیصبر کن دیفعال با*

که اشک سرتاسرش رو گرفته  نمیبیمامان رو م صورت
 دیرنگ شدش سف شهیهم یو موها ادیو به نظر الغر تر م

 شده دیسف

 ؟یشنویمن رو م یدخترم صدا*

 نمیبیرو م یو مرد مسن چرخونمیرو به سمت صدا م چشمم
 دمیبه نشونه آره تکون متنشه سرم رو  یکه روپوش پزشک

 یمامان رو صدا بزنم که به جز چندتا صدا خوامیو م

 .بگم تونمینم یزینامفهموم چ

  خورهیو شونه هاش تکون م گردونهیرو بر م مامان

 نکن دخترم تیفعال خودت رو اذ*

 .رمیکه دوباره به خواب م کنهیم قیبهم تزر یچ دونمینم

 

 



کامال واضح هست و  دمید نباریا شهیکه باز م چشمام
 ییبه اتفاقا گردهیذهنم برم مارستانمیب یکه تو شمیمتوجه م

از اون  خورنیذهنم فلش بک م یکه افتاده و دونه دونه تو
 طانیاون ش نکهیتا ا دیکه به دستم رس یپاکت نامه ا نیاول

 کیجلو شل دمیپر تیرو گفت و درنها یصفت همه چ
و به احتمال  هیچیکه باند پ خورهیگلولش چشمم به پهلوم م

از جام بلند شم که دوباره پهلوم  خوامیرفتم اتاق عمل م ادیز
رو صدا بزنم  یکس خوامیم گردمیو سرجام برم کشهیم ریت

خدا لعنتتون کنه خدا  کنهیم میعصب شتریب نیو ا تونمیکه نم
از  رومن دوباره تکلمم  ااااایهمتون رو لعنت کنههه عوض

رو  زیکنار م وانیکه ل هیدر حد تمیباندست دادم شدت عص
و همون لحظه درد  کنمیپرت م واریو به سمت د دارمیبرم

 سیکه لباسم خ کنمیو حس م چهیپیپهلوم م یتو یرینفس گ

 .شده

بعد در  هیچند ثان دهیم وانیکه شکستن ل یبیمه یصدا با
قشنگ  یو من نگاهم به چشما شهیاتاق به شدت باز م

هم چشماش به  دمشیکه د یبار نیآخر وفتهیم شیمشک
اما  دزدمینگاهم رو ازش م عیاندازه قشنگ بوده سر نیهم
 لزرهیشده و دستاش داره م رهیکه بهم خ نمیبیچشم م ریز

 دکتر؟ یشده آقا یچ*



 از پرستاراست یکی ینظرم صدا به

 .دیاریپانسمان ب لیبرام وسا ستین یزیچ_

که ساعت ها  ونهیم یبه شدت گرفتس و مثل آدم صداش

 .صداش هم تنگ شده یدلم برا یمن حت یداد زده باشه ول

 چشم*

که سمت  کنمیو بهش نگاه م شنومیقدم هاش رو م یصدا
و داخل سطل  دارهیو تکه هاش رو برم رهیشکسته م وانیل
 داخل ادیو همون پرستار م شهیکه در اتاق باز م ندازهیم

آنا خانم االن زنگ زدن تا از حال  نیهم یخانم محمد*

هم  شونیشدن ا داریگفتن حالشون خوبه و ب رنیخبر بگ

 .رسوننیخودشون رو م گهید قهیگفتن تا چند دق

و ست  شهیم کیو به سمت من نزد ادینم نیاز ام ییصدا
دستش رو سمت  خوادیم زارهیپانسمان رو کنار دستش م

به شدت واکنش نشون  یچ یبرا دونمیببره که نم رهنمیپ
بگم دست  خوامیعقب و م کشمیو محکم خودم رو م دمیم

از دهنم  یزیچ  ینامفهموم یاز صدا ها رینزن اما به غ

 .ادیدر نم

 مونهیهمون حالت م یو دستش تو زنهیکه خشکش م نمیبیم
 گهیو م شهیم کیکه اون پرستار بهش نزد نمیبیچشم م ریز



 کمکتون کنم دیبزار*

 رونیبرو ب_

 بله؟*

 شمیم خکوبیو منم در جا م ادیم نیداد ام یصدا

 روووونیب_

به  نیو نگاه ام رونیب رهیبه سرعت از اتاق م پرستاره
 یو با لحن آروم کشهیم یقیو نفس عم گردهیسمت من برم

  گهیم

 یداشت یزیپانسمانت رو عوض کنم خونر خوامیم_¬

 خطرناکه

 یبرا خورهیکه دستش به شکمم م نیاما هم گمینم یزیچ
 ادیچشمم و  یجلو ادیم یدوتا چشم آب ریلحظه تصو کی

و شروع  بندمیپس چشمام رو م وفتمیاون اتفاق وحشتناک م
 کوبمیزدن و دستام رو محکم به تخت م غیبه ج کنمیم

و  شهیم یکی نیگفتن ام یعل ایشوک زده مامان با  یصدا
به  کنهیو شروع م رهیگیآغوشش م یمن رو تو یکس

 .شمیمامانه و آروم م فهممیتنش م یاز بو دنمیبوس



تموم شده آنا به  یهمه چ شتمیآروم من پ زمیآروم عز*

 ایخودت ب

از حد  شیب یو نگاهم به چشما شهیآروم باز م چشمام
 که رگ گردنش هم ورم کرده وفتهیقرمزش م

 پسرم تو برو دمیمن انجامش م*

 درست گفته بود_

 رهیگیو من رو محکم تر م لرزهیمامان م یدستا

 میکنیپسرم بعدا در موردش صحبت م االن نه*

و در  رونیب رهیو از اتاق م کنهیسرعت عقب گرد م به
من  دنشیکوب یکه از صدا یدر حد کوبهیرو محکم م

 هوا پرمیم

 کنهیو بهم نگاه م رهیگیازم فاصله م مامان

  زم؟یبود عز یچه کار نیا*

 یقیکه اونم نفس عم دمیتکون م دونمینم یرو به معنا سرم

 .کنهیو پانسمانم رو عوض م کشهیم

 

از  دهیکه عذابم م یبعد حالم بهتره و تنها مسئله ا روز
هست  یبه خاطر شوک گهیدست دادن تکلمه که مامان م



تا خوب بشم. و فعال بهم  برهیکه بهم وارد شده و زمان م
دفترچه داده تا با نوشتن درخواستام رو بگم من هم  کی

در مورد اون ماجرا هر چند  دمیشروع کردم به سوال پرس
 یکه وقت دمیفهم تینداد اما در نها حیدرست توض انکه مام

اطالع داده و اونم  رجیبه ا دهیبرداشتن سند رو فهم نیام
قرار داده  انیرو درجر سیرو متوجه شده و پل هیتا ته قض

رو به  رجیداشتن ا یکردنشون وقت بیهم بعد از تعق سیپل
شون رو متوجه شده و بالفاصله مکان اوردنیاون خونه م

که مامان گفت هر دوتا  دمیکردن. از حالشون پرس ماقدا
که  یمدت نیا یهم خوبه و تو رجیفعال زندانن حال عمو ا

و به مامان گفته  دنمید ومدهیکما بودم هر روز م یمن تو
به دو هفته از  کیمنه.و اما من نزد ونهیکه جونش رو مد

که بهم وارد شده  یکما بودم به خاطر شوک یاون اتفاق تو
چند روز  نکهیکه از دست داده بودم تا ا یادیز نو خو

خواستم  یبرگشته و به بخش منتقل شدم.م میاریهوش شیپ
بهم اجازه نداد  گهیبپرسم اما مامان د یزیچ نیدر مورد ام

 .استراحت کنم دیفعال با گهیو م

خوب  ومدهیهنوز ن تا حاال روزیو از د دمشید روزیفقط د 
هم  تیواقعا هم حق داره اون همه بال سرش آوردم در نها

 ستیها باهاش رفتار کردم واقعا دست خودم ن یزامب نیع
جلو چشمام  ارهیرو م ریکه ذهنم اون تصو دونمیخودم هم م



 او داره ب ستادهیجلوم ا یکه اون وحش کنمیو واقعا فکر م

 .کنهینگاهم م هشیلبخند کر

 

تر من رو مرخص کنه و  عیهر چه سر خوامیمامان م از
اونم  خورهیبهم م مارستانیحالم از ب گهیبرگردم به خونه د

 رهیگیرو م تیبعد از صحبت کردن با دکتر باالخره رضا
به خونه. همه منتظرمون بودن از  میگردیو عصر برم

و شهره جون  هیخانواده خاله مهال تا آرش و بچه ها و سا
قلبم  یکه تو هیخار نیع نیو ا ستیز اون نا یاما خبر

 .رهیفرو م

هر چند که  کننیو همه بغلم م زننیم غیج دنمیها با د بچه
اما چشماش  دهیپس کلم و فحشم م زنهیم یکیاول  یسام

 .پر از اشکه

 

خونه  یمرخص شدم و تو مارستانیهفته هست که از ب کی
گرفته و فعال مراقبمه زخم پهلوم بهتر  یام مامان مرخص

هر چند  کنهیم ونمیحرف بزنم داره د تونمینم نکهیشده اما ا
اما اکثر  دمیخوب خودم رو نشون م یلیمامان خ یکه جلو

 فکرکه افتاده  یو دارم به تموم اتفاقات دارمیشبا تا صبح ب



 قهیو چند دق ادیزنگ در م یاتاقمم که صدا ی. توکنمیم
دوست دارم  شنومیمامان رو م یاحوال پرس یبعد صدا

 رجیعمو ا گهیداخل و م ادیمامان م یباشه اما وقت نیام
و  شهیکنم. عمو وارد اتاقم م هیگر خوادیدلم م دنمیاومده د

ده یکه عمو اجازه نم نمیتخت بش یتو خوامیم ادیبه سمتم م
 یو برا کشهیسرم م یرو یراحت باشم دست گهیو م
 رونیب رهیمامان از اتاق م کنهیبار خداروشکر م نیچندم

 گهیم زنهیو بهم زل م نهیشیم یصندل یو عمو رو

برات  یخداروشکر که حالت خوبه دخترم اگر اتفاق--

 دمیبخشیهرگز خودم رو نم وفتادیم

و به عکس بابا و  دهیو اونم جوابم رو م زنمیلبخند م بهش
 گهیو م شهیم رهیخ نیآر

 بود و به هممون ضربه زد یخطرناککاوه آدم --

 ریو اشکام سراز چرخونمیرو به سمت عکسشون م سرم
 شهیم

 نمتیبب کیکنم دخترم فقط اومدم از نزد تتیاذ خوامینم--

 ننیبیکارشون رو م یاصال نگران نباش هر دوشون سزا

 کنمیو اشکام رو پاک م نییپا ارمیرو م سرم



داخل و  ادیم یچا ینیس هیو با  شهیمامان داخل اتاق م که
 زنهیبه عمو تعارف م

 دیاریب فیخان حداقل تشر رجیبد شد ا یلیخ ینجوریا-

 ییرایداخل پذ

خوبه اومدم چند کالم با  نجایهم دیحرف رو نزن نیا--

 دخترم صحبت کنم

 زارمیپس من تنهاتون م دیخوب هرطور راحت یلیخ-

 دیبگ دیداشت ازین یزیچ

 ممنون--

از  یکم نکهیو بعد از ا کنهیسکوت م یا قهیچند دق عمو
 دهینگاهش رو به من م نوشهیرو م شیچا

خوشحال  یلیو گفت عاشق شده خ شمیکه اومد پ یروز--

 شدم

 زنمیباال و بهش زل م ادیبه سرعت م سرم

گفت عاشق شده  یوقت مونهیپسرم م نیع گمیرو م نیام--

رو بهم داده باشن خوشحال شدم که  ایانگار که کل دن
 یسخت شیتو زندگ یلیخ رهیسروسامون بگ خوادیالخره مبا

 .بود دهیکش



و  یدختر حامد دمیرو گفت فهم لتیاسم و فام یوقت
 خوشحالتر شدم

 گهیو م زنهیلبخند به عکس بابا زل م با

 یلیخ دیبود پس دخترش هم با یخوب یلیحامد مرد خ--

 پسرم رو خوشبخت کنه تونستیخوب باشه و م

  ادیزده و نفسم به زور باال م خیتنم  تمام

بهش نگفتم  یزیچ شناسمیتو و خانوادت رو م نکهیاز ا--

مراسم هر چند که  امینبودم که ب رانیو زمان عقدتون هم ا
 یقول دادم که برا یناراحت شد ول یاز دستم کل

 امیم تونیعروس

 دهیو به من م دارهیرو از عکس برم نگاهش

پدرش افتاد کمر من هم شکست  یاون اتفاق برا یوقت--

بهروز برادرم بود و من حکم برادر بزرگش رو داشتم 
خبر  یزیچ یو مادرش از اون تصادف لعنت نینذاشتم ام

هر  یاز کاوه نداشتم ول یادیدار بشن هر چند که مدرک ز
 رانیاز ا دمیشن نکهیکردم به در بسته خوردم تا ا یکار

پس واگذارش  رسهیوقت دستم بهش نم چیه گهیرفته و د

 .کردم به خدا

 دهیو ادامه م کشهیم یقیعم نفس



بهم زنگ زد که سند رو از داخل گاوصندوقش  یوقت--

که کاوه برگشته بهروز  دمیخوشحال شدم و فهم نیدزد
و اون  دادیبه خاطر دشمناش مدارکش رو به من م شهیهم

از اون  یسند قالب هیمن بود اما من  شیسند کارخونه هم پ
که اون  یروز دیبه ام نیرست کردم و دادم به امرو د

 .برگرده و بتونم نابودش کنم بارهدو طانیکاوه ش

به شدت قرمز شده و من از خجالت سرم رو  چشماش
 نییپا ارمیم

چک کنه و بهم خبر بده اما تا چند  نارویبهش گفتم دورب--

 دمیرفتم مطبش و د نکهینشد تا ا یخبر چیروز ازش ه
 بده یلیحالش خ

 زارمیقلبم م یباال و دستم رو رو رهیقلبم م ظربان

 نکهیافتاده جواب نداد تا ا یچه اتفاق دمیازش پرس یهر چ--

 دمیرو چک کردم و تو رو د نایخودم دورب

 رمیدوست دارم گوشام رو بگ کردیتمومش م گهیکاش د 
 نشنوم یزیچ گهیو د

 یشصتم خبردار شد که تو دمیپسر کاوه رو هم د یوقت--

و  یشد دیگفت چند روزه که ناپد یافتاد ریگ یچه تله ا
 ادیزود م ای ریکاوه د دونستمیم یاون سند رو هم  برداشت



اون  یکردم منها فیرو براش تعر هیسراغم پس قض
قرار  انیرو هم در جر سیتصادف پدرش و پل انیجر

تموم شد و اون  یبه خوب یچ همهدادم.خداروشکر که 

 .شد ریهم دستگ طانیش

 زنهیکه لبخند م کنمیباال و بهش نگاه م ارمیرو م سرم

اون  دونمیحرفا رو نزدم که باعث خجالتت بشم م نیا--

 یول کنمیبهت گفته و حال اون لحظت رو درک م ایکاوه چ
تا  نیدار ازیکه افتاده و هر دوتون به زمان ن هیخوب اتفاق

 رتونیادامه مس یو بعدا برا نیایباهاش کنار ب نیبتون
خوب نبود  ادیبودم حالش ز ششیپ روزی. دنیریبگ میتصم
به شدت به هم  دیقتل پدرش رو فهم انیکه جر یوقتاز 
 یهمون روز تو گرفتمیو اگه من جلوش رو نم ختیر

 ...اما اوردیدادگاه دخل کاوه رو م

 گهیو م کشهیم یقیعم نفس

بهمش  نقدریبهش گفته که ا یاون پسر کاوه چ دونمیاما نم--

 ختهیر

 من یخدا ستهیا یو قلبم م شهیبه سرعت گرد م چشمام



 یحضور داشته باش دیو تو هم با نیدادگاه دار ندهیهفته آ--

تموم بشه و به  یبه زود یکه همه چ دوارمیدخترم ام

 .نیآرامش برگرد

 رونیب رهیاز اتاق م یخداحافظ هیوبا  شهیجاش بلند م از
همون حالتم و ذهنم داره حرف اون روزش  یمن تو یول

اون  مارستانیب یاون روز تو یوقت کنهیم یرو حالج
  گفت)پس درست گفته( یجمله ا هیرفتار رو باهاش داشتم 

بهش  یاون وحش نکهیا یعنی نیا کشمشیلب گفت م ریز و

 .تمومه زیهمه چ گهیرو گفته و د انیاون جر

 

 

 

و به سقف زل  کشمیمتختم دراز  یاز خوردن شام رو بعد
 هیچرا مثل بق وفتهیهمه اتفاق برام ب نیا دیچرا با زنمیم

 هیگر یصدا شبیروز خوب داشته باشم. د هی تونمیآدما نم
خودم رو  خواستیو دلم م دمیشنیمامان رو از اتاقش م

باخبر شده اما به خاطر من  یکه از همه چ دونمیبکشم م
شبانش  یها هیگر یصدا یول دهینشون نم یالعملعکس 



هر دوتاشون رو بکشم  تونستمیکاش م زنمیم شمیداره آت

 .کاااش

 

 

به کمک ندارم  ازیبلند شدن ن یبرا گهیزخمم بهتر شده و د 
که  میزنگ گوش یخودم کارا رو انجام بدم. صدا تونمیم

روزا بچه ها اکثرا بهم  نیا کنمیتعجب م ادیاز داخل اتاق م
 نینشم پس ا تیتا بابت از دست دادن تکلمم اذ دنیم امیپ
 تاو  رمیآروم به سمت اتاق م زنهیکه داره زنگ م هیک

 یو دوباره صدا شهیبرسم صداش قطع م یبخوام به گوش
 نمیبیصفحه اسمش رو م یو من رو ادیزنگ خوردنش م

و انگشتم رو  دارمیرو برم یگوش کوبهیم نمیو قلبم به س
که  رمیگیرو مقابل گوشم مو اون  کشمیصفحه م یرو

حرف بزنم و اونم  تونمینم شنومینفسهاش رو م یصدا
تلفن  خوامیو م رهیگیحرصم م ارشک نیاز ا گهینم یزیچ

 شنومیبمش رو م یرو قطع کنم که صدا

 دنبالتون امیدادگاه فردا م یبرا_

دستم رو محکم به  یتو یگوش شهیبعد صداش قطع م و
 غیخونه نبود ج یو اگه مامان تو کنمیپرت م واریسمت د



و بدون  ادیم امکیپ یبعد صدا هی.چند ثانیلعنت دمیکشیم

 .رونیب زنمیاز اتاق م میتوجه به گوش

 

بهش  نیام گهیو م کنهیم دارمیکه مامان از خواب ب صبح
 یلج کنم و نرم ول خوادیدنبالمون دلم م ادیزنگ زده که م

آماده شدن دنبال .بعد از نمشیدوست دارم بب یاز طرف
 ادیو  کنمیم دایپ واریکه اون رو کنار د رمیگیم میگوش

و  وفتهیم امشیکه چشمم به پ کنمیروشنش م وفتمیم شبید
 که نوشته کنمیبازش م رعتبه س

 .که بهت زنگ زدم خوامیمعذرت م_

چرا  رهینگ میتا گر بندمشونیو به سرعت م سوزهیم چشمام

 .حد مهربون باشه نیتا ا دیبا

 

و بهمون زل  ستادهیا نشیماش یجلو نییپا میریمامان م اب
با مامان  نکهیو بعد از ا میشیم کیزده بهش نزد

 زنهیو بهم زل م گردهیبه سمت من برم کنهیم یاحوالپرس
سرم  یسالم من هم به آروم گهیبعد م هیو بعد از چند ثان

.در شمیم نیو به کمک مامان سوار ماش دمیرو تکون م
اما جرات  کنمیخودم حس م یرو رو هشطول راه نگا



 نیو از ماش ستهیایدادگاه م یبه سمتش برگردم.جلو کنمینم
مامان  میکنیو به سمت داخل ساختمون حرکت م نییپا میایم

که داره از پشت سرم آروم  کنمیکنارمه و اون رو حس م

 .هیبرام حام شهیهم دارهیقدم برم

که باهامون  مینیبیرو م رجیساختمون عمو ا داخل
جلسه دادگاه  گهیساعت د میتا ن گهیو م کنهیم یاحوالپرس
و اصال دلم  زدهی خیاالن دستام  نیاز هم شهیشروع م

 انیساعت بعد کاوه و ک می. ننمیکه اون دوتا رو بب خوادینم
 یرو میشیو ما هم وارد اتاق م ارنیبسته م یرو با دستا

عمو  نهیشیو مامان هم کنارم م نمیشیم هایاز صندل یکی
نشستن و اون دوتا  لیجلو کنار وک فیهم رد نیو ام رجیا

داره  یناراحت افهینشستن هر چند که کاوه ق یا گهیسمت د
انگار نه انگار که  نمیبیم خورهیم انیاما چشمم که به ک

 نیزل زده و ا یافتاده بلکه با لبخند به قاض یبراش اتفاق

 .شهبودن ونهیاز د ننشو

 ارهیرو م نیاسم بابا و آر یقاض یو وقت شهیشروع م جلسه
اون دونفر رو  خوادیو دلم م شهیدستام به شدت مشت م

همه سال من و مامان رنج و عذاب  نیکنم ا کهیت کهیت
و نه  زیاون کاوه نفرت انگ یاونم به خاطر کارا میدیکش

رنج رو به دوش  نیهم ا نیتنها ما بلکه شهره جون و ام



که اونم  وفتهیچشمم بهش م نیخوندن اسم پدر ام اب دنیکش
خدا  رونیدستش رو مشت کرده و رگ گردنش زده ب

 .کنه ریامروز رو بخ

اون  لیهر چند که وک کشهیکار طول م یدو ساعت حدودا
مخمصه  نیاز ا یبا دروغ و مدرک قالب خوادیدوتا م

در  رجیکه لحظه آخر عمو ا ینجاتشون بده اما با مدارک
و  شهیاونا تموم م هیعل یهمه چ دهیقرار م یقاض اریتاخ

خطرناکه چون خارج از  یلیکه کاوه خ میشیما متوجه م
هم  نترپلیا سیمواد مخدر بوده و پل اقکشور کارش قاچ

 نی. با ازننیبراش حکم اعدام م تیدنبالش بوده و درنها
 ییحس خنث شهیچند لحظه سکوت م یبرا یحرف قاض

ناراحت به هر  ایخوشحال باشم  دیبا دونمیدارم و اصال نم
رفتن و با کشتن  شمونیاز پ نیساله که بابا و آر نیحال چند

سراغ  رهیم ی. قاضگردنیبرنم ونکدومش چیه گهیکاوه د
 زنهیچشمام از حدقه م گهیکه م ییزایو با چ انیحکم ک

مورد تجاوز هم  نیاونم همدست پدرش بوده و چند رونیب
دوتا تا  نیا کردمیپروندش داشته اصال فکرش هم نم یتو
 نمیبیم خورهیم انیحد خالفکار باشن چشمم که به ک نیا

 نیکه ا کنهینگاهم م زیآم ریلبخند تحق هیو با  گردهیبرم
 کنهیو به سمتش حمله م مونهیدور نم نیحرکتش از چشم ام

 یتو غمیو ج پرمیفکش از جام م یتو زنهیمشت م هیو 



سمتش و اونو  رهیم عیسر رجیکه عمو ا شهیم گلوم خفه

 .زنهیداد م یعقب و قاض کشهیم

 یقاض گردهیکه جو به حالت قبل برم قهیاز چند دق بعد
که از جام بلند شم با  خوادیو ازم م زنهیاسمم رو صدا م

سوالش نفسم  دنیکه با پرس شمیلرزون بلند م یدست و پا
 شه؟یقطع م

 ن؟یبزرگمهر مورد آزار قرار گرفت انیشما از سمت ک ایآ-

 یو به نظرم صدا شهیهمه جا سکوت م هیچند ثان یبرا
 شنونیضربان قلبم رو همه دارن م

 ن؟یدیبا شمام خانم چرا جواب نم-

 دمینه تکون م یو سرم رو به معن دمیدهنم رو قورت م آب

 د؟یکنیچرا صحبت نم-

 گهیو م شهیاز کنار دستم بلند م مامان

که بهش وارد شده  یدخترم به خاطر شوک یقاض یآقا*

 فعال تکلمش رو از دست داده

به  کنهیها شروع م ونهید نیع انیحرف مامان ک نیا با
 قهقه زدن

 قشنگ بود یلیخ غاتیج یصدا یآخ یالاال شد*



که از  نمیبیرو م نیام نجاستیهم ینظرم جهنم واقع به
و  رسونهیم انیحرکت خودش رو به ک هیو با  پرهیجاش م

تا  شهیدهنم باز و بسته م کوبهیم یکلش رو به صندل
 خوامیم ادینم رونیازش ب ییصدا چیه یصداش بزنم ول

 وفتمیم نیزم یومحکم رو شهیسمتش برم که چشمام تار م

 .فهممینم یزیچ گهیو د شهیم بلندمامان  غیج یصدا

 

 یو فقط نور کم کهیاطرافم تار طیمح شهیکه باز م چشمام
که  گردونمی. چشم ممارستانمیداخل اتاقه به نظرم دوباره ب

 یکنار تختم نشسته و سرش رو رو یصندل یرو نمشیبیم
لبم  یرو ادیلحظه لبخند م هی یتخت گذاشته و خوابه برا

دستم رو سمتش  خوامیم دهیخواب طونیش یپسر بچه ها نیع
و لبخند  شهیاتفاق امروز دستم خشک م یادآوریکه با  مببر

و  میدادگاه بود ینبود که تو ادمیاصال  رهیلبم م یاز رو
چه  هیبق یعنیمن  یخدا یزد وا ییچه حرفا یاون وحش

 کنه؟یحرفم رو باور م کننیم یفکر

 ختنیصورتش ر یکه آشفته تو خورهیبه موهاش م چشمم
رو تحمل کرده.به نظرم  یادیامروز فشار ز دونمیم

که سرش رو بلند  کنهینگاهم کار خودش رو م ینیسنگ
 نهیبیم یو وقت زنهیخمارش بهم زل م یو با چشما کنهیم



 رهیگیو دستم رو م پرهیاز جاش م کنمیکه دارم نگاهش م
 شمیکه شوکه م

 کنه؟یدرد نم ؟پهلوتیخوب_

دستش به شدت لذت بخشه و اون حس قبل رو  یگرما
 نهیبیازم نم یعکس العمل ینسبت بهش ندارم اما وقت

 گهیو م کشهیدستش رو م عیو سر وفتهیم نگاهش به دستم

 ؟یندار ازین یزیاصال حواسم نبود چ خوامیمعذرت م_

 نییپا ندازمیو نگاهم رو م دمینه تکون م یرو به معن سرم
 رونیب رهیو از اتاق م شهیکه از جاش بلند م

 کنهیبا لمس کردن دستم حالم رو بد م کنهیفکر م یعنی

 یکه اون روز تو یمعلومه که آره با اون کار خوب
 دونمی. نم انیخدا لعنتت کنه ک دهیانجام دادم ترس مارستانیب

غذا  ینیس هیو با  شهیکه در اتاق باز م گذرهیچه قدر م
آروم  یو با صدا شهیم کیداخل و به سمت تخت نزد ادیم

 گهیو بمش م

من اجازه  یول شتیامشب بمونه پ خواستیمامانت م_

 مامانم شیشد فرستادمش پ تیاذ یلیندادم بنده خدا امروز خ

و خودش هم  ذارهیتخت م یرو رو ینیکه س گمینم یزیچ
 شهیم یصندل یرو



 یشد فیضع یلیفشارت افتاده بود خ_

 کنهیدرظرف غذا رو باز م نمیبیباال که م ارمیرو م سرم
.  رهیگیو سمت دهنم م دارهیسوپ برم یو با قاشق کم

 شمیدوسم نداشته باشه و بخواد از پ گهیعاشقشم و اگر د
از گوشه  یخدااا قطره اشک مونهیازم نم یزیچ گهیبره د

تا آبروم  رمشیگیکه بالفاصله با دستم م رونیب ادیچشمم م
کردن و ناراحت کردنش رو ندارم   هیمن حق گر برهرو ن

 یاگه بره من هم برا یاگه بخواد بره ول دمیو بهش حق م

 .رمیمیم شهیهم

 گهیو م رهیگیرو سمت لبم م قاشق

 دهنت رو باز کن_

و دوباره  دهیکه اجازه نم رمیقاشق رو ازش بگ خوامیم
 گهیم

 دهنت رو باز کن_

 خورمیاز سوپ رو م یو کم کنمیرو آروم باز م دهنم
کارش تموم ظرف سوپ  نیاما با ا گذرهیچه قدر م دونمینم

 یلبخند کم رنگ هیام بهم  رهیو من هنوز بهش خ شهیتموم م
 گهیم ینیو با برداشتن س شهیو از جاش بلند م زنهیم



زنگ کنار تخت رو  یداشت ازین یزیاگه چ رونمیمن ب_

 بزن

و از  کنهیمنتظر جوابم بمونه عقب گرد م نکهیبدون ا و
و شروع  ارنیطاقت نم گهیچشمام د رونیب رهیاتاق م

 .بازم دمشون گرم که آبروم رو نبردن دنیبه بار کننیم

 

 یخونه و وقت رسونهیروز بعد من و مامان رو م صبح
و  پرسمیم روزیاز مامان در مورد د شمیوارد خونه م

رو حبس ابد و حکم کاوه هم  انیحکم ک گهیمامان هم م
داشتن  یادیز یایهمون اعدام بوده و نه تنها ما بلکه شاک

خودم براش  انیورد جرهست. در م نیو پروندشون سنگ
برام افتاد و کاوه من رو  یچه اتفاق وزکه اون ر سمینویم

 هیگر یاز دست پسرش نجات داد و مامان هم بعد از کل
همون جلسه خوده کاوه اعتراف کرده  یکه تو گهیکردن م
 نیپسرش رو گرفته و تو رو نجات داده با ا یکه جلو

 .کنمیچرا درکشون نم شهیحرف مامان چشمام گرد م

هم  نیو ام رجیحرفش عمو ا نیموقع ا پرسمیمامان م از
آره و من از عمق وجودم خوشحال  گهیبودن که مامان م

ماجرا  نیبدم ا حیبراش توض دیفقط مونده خودم که با شمیم



رو به خودش واگذار کنم که دوست  شیصحت نداشته و بق

 .نه ایبمونه  شمیداره پ

 

 هی شیمامان دارم پ و به درخواست گذرهیهم م دوهفته
 ییهم به خاطر تکلمم و هم بابت کابوسا رمیروان شناس م

باهاش صحبت  یهم کل نی. در مورد امنمیبیکه هنوز م
تر باهاش  عیهر چه سر نکهیکردم و نظر روان شناس ا

 یول ششیهفته برم پ نیصحبت کنم. خودمم دوست داشتم ا
گرفتم که تموم  میتالش کردم نتونستم پس تصم یهرچ

با خانم  یبراش بفرستم و وقت امیپ کیحرفام رو در قالب 
کارم موافق بود. به  نیدکتر هم مشورت کردم اون هم با ا

 کنمیداخل اتاق و در رو قفل م رمیم گردمیخونه که برم
 یبرا رمیگیرو به دست م یو گوش نمیشیتخت م یرو

باالخره  کهنیتا ا کنمیپاک م یو ه سمینویم یبار ه نیچندم
رو براش  رونیب ادیکه از قلبم و عمق وجودم م یزیاون چ

 .سمینویم

 امیموقع بهت پ نیکه ا دیپس ببخش یخسته ا دونمیسالم م+

به  یوقت یعنیاما نتونستم  نمتیبب امیب خواستمیدادم اولش م
صحبت کنم هر چند که فعال  تونمینم کنمیچشمات نگاه م

 .سمیگرفتم برات بنو میتکلمم رو از دست دادم پس تصم



که  یپاکت نامه ا نیبه گفتن همه اتفاقا از اول کنمیم شروع
تا برداشتن اون سند از اتاقش همه  دیاون روز به دستم رس

که هنوز بابتش کابوس  یاون اتفاق وحشتناک یحت گمیرو م
 سمینویو آخرش هم براش م نمیبیم

ازت  یلیکه کردم خ یدوستت دارم و بابت پنهان کار+

که حست رو نسبت بهم از دست  دونمیاما م خوامیمعذرت م
 ییو بابت جدا زارمیپس من به انتخابت احترام م یداد

 .دمیبهت حق م

رو ارسال  امیتلخه پ قتیاما حق شکنهیآخرم قلبم رو م جمله
 کشمیتختم دراز م یو تو کنمیرو خاموش م یو گوش کنمیم

 .نداره یو اشک چشمام تموم

 

رو روشن  میگوش عیسر میشیم داریخواب ب که از صبح
ندارم  یامیپ چیاما ه شمیو وارد برنامه واتساپ م کنمیم

 .نشون از خوندنشه یآب کیدوتا ت یول

و به سرعت صفحه  شهیبلند م میگوش امکیپ یصدا عصر
 داده امیبهم پ یکه سام نمیبیاما م کنمیرو باز م

 ؟یآن یچطور-

 ؟یممنونم تو خوب+



 یشد اوو چه مودب-

 منه هیباعث خند شهیهم یسام ادیلبم م یرو لبخند

 میقد ادیدور دور به  میدنبالت بر امیب رونیبرم ب خوامیم-

 هی نمیبش نکهیاز ا یحس و حالش رو ندارم ول نکهیا با
 سمینویبهتره پس م یلیخ میگوشه و زل بزنم به گوش

 ایآره ب+

 منتظرتم نییپا گهیساعت د میتا ن-

ساعت بعد زنگ  میکه ن شمیو از جام بلند م زنمیم لبخند
و  نمیبیرو م یخندان سام ریو تصو ادیخونه به صدا در م

و لبخند  ستادهیدسته گل ا هیجلو در با  نمیبیکه م نییپا رمیم
و  رهیگیکه دسته گل رو سمتم م شمیم کیبهش نزد زنهیم
 گهیم

 خوشگله یآن یگل برا-

 بوسهیکه گونم رو محکم م خندمیم

 مایکار دار یلیبرم بپر باال که امروز خ نتیقربون خند-

 .کنهیو اونم حرکت م میشیم نیماش سوار

کاراست تموم غم  نیاز بهتر یکی یوقت با سام گذروندن
 نقدریا یدنیو فقط درحال خند شهیو قصه هات فراموش م



 رهیدور دور باالخره م یمثبته بعد از کل یکه پر از انرژ
که اصال  نمیبیم کنمیدقت م ریبه مس یسمت خونه اما وقت

 ابونیو خ زنمیپس به دستش ضربه م رهیخونه رو نم ریمس
 گهیو م خندهیکه م دمیم شونرو ن

 بدزدمت خوامیم-

ترمز  زنهیم یباغ یبعد جلو قهیکه ده دق زنمیلبخند م بهش
باغ برادر آرشه  نمیبیم وفتهیو چشمم که به سر در باغ م

 نجا؟یا میایب دیبا یچ یبرا

و  دهیاعتراضم رو بهش نشون بدم که بهم مهلت نم خوامیم
و من  کنهیو در سمت من رو باز م رونیب پرهیم نیاز ماش

به سمت داخل باغ  کشهیو دستم رو م نییپا ارهیرو هم م
 رونیدستم رو از دستش بکشم ب خوامیم میشیوارد باغ که م

و  ادیم یودست عده ا غیج یلحظه صدا کی یکه برا

 .شهیمبارک پخش م دتگ تولآهن

 یکه صدا کنمینگاه م تیو به جمع شمیم خکوبیم سرجام
 گهیو م ادیم یقهقه سام

 تولدته کله پوک-

خدا چرا اصال حواسم نبود  یمرداده وا 11امروز  مگه

مامان و خاله مهال و شهره جون  دمیم تینگاهم رو به جمع



 یبچه ها و آرش هم هستن اما اون کس ستادنیگوشه ا هی
 زنهیدسته گل داره بهم لبخند م هیو با  ستادهیکه اون وسط ا

و فکر  کنمیهضم کنم چشمام رو باز و بسته م تونمیرو نم
همچنان سرجاش  شهیچشمام باز م یکه خوابم اما وقت کنمیم

 .تر شده قیو لبخندش عم ستادهیا

 برهیو من رو به سمتشون م کشهیدوباره دستم رو م یسام
 کننیو بغلم م گنیم کیتبر یسمتم و کل انیم یکه همگ

سمتم و هنوز چند قدم فاصله داره  ادینفر آخر اونه که م
 زنهیم غیج یکه سام

 ور باغ نیا نیایب یبچه هااا همگ-

 صحنه دار شده هیقض

هم با  هیبق وفتهیو جلوتر از همه راه م زنهیقهقه م خودشم
بعد همه جا ساکت  هیو چند ثان شنیازمون دور ملبخند  هی
 کنمینگاهش رو حس م ینیاما سنگ نهینگاهم به زم شهیم

 شنومیقدمهاش رو م یو صدا

  تولدت مبارک_

دسته گل رو سمتم گرفته و  نمیبیباال که م ارمیرو م سرم
شوکم پس دستم رو  یمن هنوز تو کنهیبا لبخند نگاهم م

لحظه من رو  کی یکه برا رمیتا گل رو بگ کنمیدراز م



 گهید رهیگیقرار م نشیس یتو بغلش که سرم رو کشهیم
موهام و  یال برهیکه دستش رو م ادیواقعا نفسم بند م

 گهیقشنگش م یو با صدا کنهینوازش م

 دلم برات تنگ شده بود جانا_

 رونیبزنه ب نمیاز س خوادیقلبم م کنمیم حس

 وقت بود که بهم نگفته بود جانا یلیخ

 شنومیرو م قشینفس عم یصدا

 موهات رو دوست دارم یبو_

وبهم زل  کنهیبعد من رو آروم از خودش جدا م هیثان چند
 گهیبا اخم م زنهیم

 آره یکنیرو خاموش م تیو بعد گوش یزنیحرفات رو م_

 دهیکه ادامه م نییپا ندازمیرو م سرم

 داره باهات صحبت کنه ازیهم ن یا چارهیب هی یگینم_

 باال ارهیو آروم سرم رو م زارهیچونم م ریرو ز دستش

 یحرف زد ییباشه که از جدا یبار نیآخر_

دهنم رو باز کنم  خوامیو م کنمیبه چشماش نگاه م عیسر
 زارهیلبم م یو لبش رو رو کنهیم رمیحرکت قافلگ هیکه با 



شد  یچ کردمیفکر م یمن چ شمیم ونهیواقعا دارم د گهید
 خدا

که کمرم رو محکم  وفتمیب خوامیمو  رهیاز تنم م حس
و آروم گونم  دارهیلبش رو برم کیگاز کوچ هیو با  رهیگیم

 بوسهیرو م

 دوست دارم جانا یلیخ_

و خودم رو  شهیم ریحرفش اشک از چشمم سراز نیا با
 شهیخندش بلند م یکه صدا کنمیبغلش پرت م یمحکم تو

 قربون ابراز احساساتت برم من_

و  کنهیو من رو از خودش جدا م بوسهیموهام رو م یرو
 گهیبا گرفتن دستم م

 آبرو برامون نذاشت یاون سمت که تا االن سام میبر_

 .شمیو باهاش هم قدم م خندمیم

تو  رهینم شیپ یکنیکه فکر م یمواقع اونطور یبعض
 ی.تو شهیم یعال یاما همه چ یاتفاق وحشتناک  هیمنتظر 

که داشتم امشب بود  یتولد نیبگم بهتر تونمیسالها م نیا
 یبه خوب یبار خداروشکر کردم که همه چ نیهزارم یبرا

 .میهم هست شیدوباره پ یتموم شد و همگ



 

 یخودم رو آماده کنم برا دیو من با رسهیاز راه م وریشهر
ترم قبل رو نتونستم به آخر برسونم و  دیشروع ترم جد

 ندهیآ یترما یتو دیبا نیدرسام موندن به خاطر هم
 شیخوب پ یلیجبرانشون کنم. جلسات با روانشناسم خ

 گهیاز شب تولدم د رمیم نیو اکثرشون رو با ام رهیم
شده هر چند که هنوز تکلمم بر نگشته  مترک یلیکابوسام خ

مامان  یها یدواریاما ام شمیم تیبابت اذ نیاز ا یلیو خ
. امروز هم نوبت مشاوره دارم و ستین ریتاث یب نیو ام

دنبالم که  ادیو منتظرم ب شمیآماده م میبر نیا امقراره ب
و  نمیبیرو م نیام ریو من تصو ادیزنگ خونه م یصدا

و منتظرش  رمیم یبه سمت در ورود کنمیدر رو باز م
  مونمیم

داخل و بدون  ادیو به سرعت م شهیآسانسور باز م در
 کشهیو موهام رو بو م کنهیبه من مهلت بده بغلم م نکهیا

 وروجک شهیدلم برات تنگ م نقدریچرا ا_

که من رو ازم جدا  زنمیو دستم رو به پشتش م زنمیم لبخند
 هوا رهیم غمیکه ج رهیگیگاز محکم از لپم م هیو  کنهیم

 جانا یچقدر خوشمزه ا_



که  کوبمیاش م نهیبه س ینشونه اعتراض مشت محکم به
 زنهیو قهقهه م ادیخوشش م شتریب ادیدردش ب نکهیا یبه جا

و از  دارمیرو برم فمیک عیسر رهیگیو منم چون حرصم م
 خندش همچنان ادامه داره یکه صدا رونیب رمیدر خونه م

 جانا میدارینازتم خر_

وارد  گهیو باهمد دارهیرو نگه م نیمطب ماش یجلو
دختر بچه  هیشب نجایکه اومدم ا ی. روز اولمیشیساختمون م

 یو با چشما که از مامانشون جدا کردن شده بودم ییها
چند جلسه اول ارتباطم با خانم  یتو یرفتم داخل ول یاشک

 شمیخوب شد. با صدا زدن اسمم وارد اتاق م یلیدکتر خ
اون  یو ط رونیب ارمیدفتر و خودکارم رو م شهیو مثل هم

 .به نوشتن کنمیکه فرصت دارم شروع م یساعت کی

رو  نیکه ام خوادیاز صحبت کردنمون خانم دکتر م بعد
که وارد  خوامیو ازش م رونیب رمیپس از اتاق م نهیهم بب

آخر  ی.  حرفامونمیمنتظرش م رونیاتاق بشه و خودم هم ب
 نیا یاز عملکردم تو شهیذهنم تکرار م یدکتر دوباره تو

بوده و همونطور که مشخصه کابوسام تموم  یمدت راض

 .برگردوندن تکلمم بزارم یتمرکزم رو دیباشدن اما 

تو  یو با اخما رونیب ادیهم از اتاق م نیبعد ام قهیدق چند
  سمتم ادیهم م



 میبر_

 یزیکه چ زنمیو با ابرو به اتاق اشاره م رمیگیرو م دستش
 گهیو م زنهیلبخند کم رنگ م هیشده اما 

 ستین یزیچ زمینه عز_

 

و  گهینم یزیچ یول پرسمیهم باز ازش م نیماش یتو
بهش گفته کاش همون لحظه  یخانم دکتر چ یعنی خندهیم

 .رفته بودم داخل اتاق

 گهیو م دارهیرستوران نگه م هی یجلو

 کنمیدارم ضعف م گهیکه د نییبپر پا_

 

. میکنیرو انتخاب م زهایاز م یکیو  میشیرستوران م وارد
تا بره دستاش  شهیاز جاش بلند م نیبعد دادن سفارش ام

ا ذهنم ام شمیم رهیاطراف خ طیرو بشوره و من به مح
باز شدن در رستوران  یاتفاق مطبه که صدا رهیهنوز درگ

 دنیکه با د وفتهیو من ناخوداگاه چشمم به سمت در م ادیم

 .شهیچشمام گرد م فرداون 



و به خاطر نگاه  شهیمرد وارد رستوران م هیهمراه  ترایم
اما  کنهیو اونم تعجب م وفتهیمن چشمش به من م رهیخ

لبخند دست  هیو با  کنهیخودش رو جمع و جور م عیسر
 خوامیاز خدا م شهیم کیو بهم نزد رهیگیرو م شیمرد کنار

 .شمیپ ادیب عتریهر چه سر نیکه ام

 کنهیصداش رو بلند م زیقدم مونده به م چند

 زم؟یعز یسالم آنا جون خوب*

و سر  شمیبلند م میصندل یاما از رو خوادیدلم نم نکهیا با
و دوباره اون  کنهیهم سالم م شیکه  مرد کنار دمیتکون م

 به حرف زدن کنهیفضول شروع م

 یلیچه قد دلم برات تنگ شده بود خ ؟یاومد نیبا آقا ام*

 دمتیوقته ند

دلم برات تنگ شده بود دختره  یلیجون خودتت منم خ آره

 ):یروان

گرم  یلیو با پسره خ رسهیهمون لحظه م نیام خداروشکر
رو  گهیکه از قبل همد ادیبه نظر م کنهیم یاحوالپرس

که باعث  ندازهینم تراینگاه هم به م مین هی یاما حت شناسنیم
 گهیرو به من م شخندین هیو با  شهیم ترایم تیعصبان

 ؟یکنیبرات افتاده آنا جان؟چرا صحبت نم یاتفاق*



 هیخودم رو نگه داشتم تا  یلیو خ کنمیرو مشت م دستم
دستش رو  نیمثل اون شب نزنم تو صورتش که ام یلیس
 بوسهیدور کمرم و سرم رو آروم م ندازهیم

 تونهیتصادف دچار شوک شده و موقتا نم هی یآنا ط_

 صحبت کنه

و دوست دارم از رستوران  نمیبیگرد شدش رو م یچشما
 کنهیکه همراهش هست ابراز تاسف م یمرد رونیبزنم ب

 شنیاز ما دور م یخداحافظ هیو  ترایو با گرفتن دست م
و به  نمیشیم یصندل یو رو دمیفاصله م نیخودم رو از ام

 وفتهیکه اگه چشمم به نگاهش ب دونمیو م شمیم رهیخ زیم
رو از گوشه  یصندل ینشستنش رو شهیم ریاشکام سراز

و آروم پشت دستم رو  رهیگیکه دستم رو م نمیبیچشم م
 بوسهیم

 جانا میکنیدرستش م_

 دهیکه ادامه م گمینم یزیچ

 خونه؟ میبرگرد یخوایم_

 یزرزرو که هنوز کس یدخترا نیشدم ع ادیخودم بدم م از
و  کشمیم یقی. نفس عمادیبهشون نگفته اشکشون م یزیچ



و سرم رو به نشونه نه تکون  کنمیلبخند بهش نگاه م هیبا 

 .زنهیکه اونم لبخند م دمیم

 

 

آخر هفته بچه ها برنامه کوه رو گذاشتن و قراره بعد  یبرا
 نیکه ماش ییاز اونجا حیتفر میبا هم بر یاز مدت ها همگ

که خراب شده قرار شد که من با شراره  هیچنر روز نیام
بچه ها بعد از آماده شدن  شیپ میبرم دنبالش و از اونجا بر

 امیم همامان از خون دنیها و بوس یو برداشتن سبد خوراک
. نایا نیسمت خونه ام میکنیو با شراره حرکت م رونیب

تا ده  گهیکه م زنمیو بهش زنگ م ستمیا یجلو خونه م
 یو به سام دارمیرو برم میپس گوش نییپا ادیم گهید قهیدق

اونا کجا هستن که بعد از چندتا بوق  نمیتا بب زنمیزنگ م
دارم برات صبر کن  شعوریپسره ب کنهیتلفن رو قطع م

که جواب  رمیگیشماره آرش رو م یکنین من رو قطع متلف
کجاست. به سمت خونه که نگاه  دمیم امیو بهش پ دهینم
و منم  دهیدست بهم تکون م هیو  رونیاومده ب نیام کنمیم

رد بشه اما  ابونیاز خ خوادی. مارمیبا لبخند دستم رو باال م
و راننده محکم  شهیم کیموتور به سرعت بهش نزد هی

و  کنهیبرخورد م واریکه اونم به د دهیرو هل م نیام



و  کشمیم غیو ج رونیب پرمیم نیاز ماش نیزم خورهیم
 زنمیاسمش رو صدا م

 نیییام+

که چشمام پر از اشکه کنارش  یو در حال دوئمیم سمتش
 کنمیو سرتاپاش رو برنداز م رسمیم

 وفتاده؟یبرات ن ی؟اتفاقیخوب+

 شهیچهرش چشمام گرد م دنیبا د اما

 ؟یخندیچرا م+

 فکر کنم جواب داد_

 ؟ی؟خوبیگیم یچ+

و  برهیو دستش رو سمت صورتم م شهیجاش بلند م از
 کنهیاشکام رو پاک م

 من حالم خوبه عشقم دارویمروار نیا زینر_

رو از پشت سرم  یسام یکه صدا کشمیم یقیعم نفس
 شنومیم

 حرکت رو یحال کرد-



 یمنیکاله ا نمیبیکه م چرخمیو من به سمتش م خندهیم نیام
بار دوم فکم  یدستشه و سوار همون موتوره هست و برا

 گمیم تیو با عصبان وفتهیم

 ؟یکار رو کرد نی؟چرا ا ونهیکار تو بود د+

 ایستیخانم رو باش کال تو باغ ن یآن -

 شدن ونهید ایخنده خدا ریز زننیبعد دوتاشون م و

 گردونهیو من رو سمت خودش برم رهیگیدستم رو م نیام
 گهیو آروم م

 زمیعز یکنیصحبت م یدار_

 گمیو م فهممیرو نم منظورش

 ؟یچ+

 خنگ نبودا داداش نقدریا-

 گهیو م خندهیم نیام

 یتا دوباره شوکه بش میکرد یکار هیبه دستور دکترت _

 تکلمت برگرده که خداروشکر جواب داد دیو شا

دهنم  یو دستم رو رو زنهیحرفش رسما خشکم م نیا با
 گهیم یکه سام زارمیم



 شده یچ دیخانم تازه فهم-

ذهنم با  یکه تو نقدریمن اصال حواسم نبود ا یخدا یوا
 زنمیکه دارم حرف م دمیخودم صحبت کردم اصال نفهم

 گمیو آروم م دمیرو از هم فاصله م لبهام

 ن؟یام+

 گهیو م درخشهیم چشماش

 نیجان ام_

بلند  یسام یبغلش که صدا پرمیو م کشمیم یمحکم غیج
 شهیم

 ایتشکر کن دیمعرفت از منم با یب-

و محکم  رمیم یو به سمت سام رونیب امیم نیبغل ام از
 پس کلش زنمیم

 یداداش یمرس+

 گهیو م زنهیداد م هی

 ؟یزنیبابا چرا م مینخواست-

 شهیبلند م نیقهقه ام یصدا



 شنوهیصدام رو م یو وقت زنمیراه به مامان زنگ م یتو
روز  هی دونستمینم کنهیم یخوشحال یو کل زنهیم غیج

 (:خوشحال کننده باشه واال تونهیصدام م نقدریا

 

اونا هم با حرف زدنم  نمیبیبچه ها رو م یکه وقت خالصه
و  گذرهیبهمون خوش م یاون روز کل شنیشوکه م

 .دارم یخفن و خوب یدوستا نیکه همچ شمیخوشحال م

 

ماهه که دانشگاه دوباره شروع شده و من  کیو  میآبان ماه
بچه ها واحد برداشتم تا بتونم ترم قبل رو  هیاز بق شتریب

 ایدانشگاهم و  ایاکثر روزا  نیجبران کنم به خاطر هم

 ):شمیله م یواقع یبار درسا به معنا ریو دارم ز مارستانیب

خسته شدم از  یبودم و کل مارستانیعصر ب فتیش امروز
که تلفنم  کینیبرم سمت کل خوامیو م رونیب امیم مارستانیب

 یانگشتم رو رو وفتهیو شماره شهره جون م خورهیزنگ م
 دمیو جواب م کشمیصفحه م

 سالم شهره جون+

 شنومیآروم و مهربونش رو م یصدا



 زم؟یعز یسالم دختر قشنگم خوب*

 ن؟یممنونم شهره جون شما خوب+

 برات داشتم آنا یزحمت هی زمیفدات عز*

 د؟یینم بفرماجا+

 خوامیمدته م هیشهرستان  یگرفتم برا طیامشب بل یبرا*

 گهیهفته فرصت کردم اما د نیا نکهیخواهرم تا ا شیبرم پ
 یتونیم نمیبب خواستمیشام درست کنم م نیام یوقت نشد برا

 خودتون یبرا یخونه شام آماده کن یبر

 دهیکه ادامه م دمیدهنم رو قورت م آب

از  ستیسازگار ن نیبا ام ادیز رونیب یکه غذا یدونیم*

 معده درد شد یلیبه بعد هم بابت استرسش خ هیاون قض

  رمیم دیباشه شهره جون شما نگران نباش+

  قربون شکل ماهت برم من*

باش  نیمراقب خودت و ام زمیعز شمیمزاحمت نم پس
 خداحافظ

 بله چشم+

 دار خدانگه



 رونیسمت ب گردمیو برم ندازمیم فمیک یرو تو یگوش
 ریکه ممکنه امشب د دمیم امیو به مامان پ مارستانیب

دستور مادرشوهر جان رو اجرا  دیبرگردم خونه چون با
 شیپ رهیشب م گهیو م فرستهیشکلک خنده م یکنم اونم کل

 .خاله مهال

خونشون رو گرفته بودم وگرنه  دیاز قبل کل خداروشکر

 (: کردمیدر رو باز م دیاالن مثل دزدا با

و  رمیم ییرایسمت پذ ندمیبیو در رو م شمیخونه م وارد
 هینفس راحت بکشم چ هیتا بلکه  ارمیمانتو ومقنعه رو درم

 ...ییمقعنعه خدا نیا

رونم  یبودم که تا رو دهیبلند پوش یلیتاپ خ هیمانتوم  ریز
تا  ییسمت دستشو رمیو م ارمیهست پس شلوارم رو درم

 یذا پختن برابه سر و صورتم بزنم و شروع کنم غ یآب

 ):دکتر یآقا

و از  کنمیرو باز م خچالیو در  شمیآشپز خونه م وارد
کتلت  رمیگیم میعاشق کتلته پس تصم نیکه ام ییاونجا

 بندمیو باال م کنمیدرست کنم. البته قبلش موهام رو جمع م
غذا به صفر برسه واال اگه  یتو ختنشونیکه احتمال ر

مو باشه  کنمیکه براش درست م ییغذا نیاول یبخوام تو

 (:دهیامشب طالقم م نیهمبه نظرم 



باشه  یزمان آشپز دیکه با ییزایچ نیاز مهمتر یکی
پس  شهیواال تا من قر ندم اصال شامم درست نم هیقیموس

 .کنمیو کارم رو شروع م زارمیم یآهنگ شاد بندر هی

دونه کتلت در حال سرخ شدنه و آهنگم به قسمت  نیآخر
تکون  هیدستم و با  رمیگیکه قاشق رو م دهیقر دارش رس

لحظه چشمم به  کی یکه برا چرخونمیخودم رو م یحساب
 شمیو درجا خشک م وفتهیم نیام

 هینگاهش پر از خندس و با  دمیاومده من نفهم یخدااا ک ای
 زارمیآروم قاشق رو م کنهیباال رفته داره برندازم م یابرو

 یو صدا دارمیبرم نتیکاب یرو از رو میسر جاش و گوش
خدا لعنتم کنه شلوارم  کنمیرو قطع م یآهنگ دکتر ساس

 ):کو

 سمتم ادیکه لبخندبه لب آروم م نمیبیم

 دکتر جون دکتر؟_

پخش بشه حاال تا  یآهنگ ساس نیلحظه ا نیهم دیبا چرا
 زنهیو م ستهیا یهفته سوژه خندشم چند قدم مونده بهم م هی
 گهیخنده و م ریز

 نیوروجک با ا هیکه  نمیبیاولش فکر کردم دارم خواب م_

 و رقصه یلباس خوشگل در حال آشپز



 و مطمئنم شکل لبو شدم رهیگیحرفش تنم گر م نیا با

 چسبمیم میپشت سر نتیو من کامل به کاب شهیم کمینزد که

 جانا؟ یکنیم کاریچ نجایا_

 وفتادهین یاتفاق چیو انگار ه زنمیخر شرک لبخند م نیع
 حیبه توض کنمیشروع م

 امیشهرستان من ب رهیو م ستیشهره جون گفت امشب ن+

 برات غذا درست کنم

حرکت کش موهام رو  هیو با  برهیسرم م یرو باال دستش
 شونم یرو زنیریکه موهام به م کنهیباز م

 شده رید نکنه که باعث کار خدست شهره جون در_

 یاوضاع داره خطر کنمیو حس م زنمیم یاحمقانه ا لبخند
متوجه  عیدستش فرار کنم که سر ریاز ز خوامیو م شهیم
سرم  با  یباال برهیدستش م هیو دوتا دستم رو با  شهیم

 چسبونهیو به خودش م رهیگیدستش کمرم رو م یکیاون 

و لبش رو  دهیاسمش رو صدا بزنم که بهم مهلت نم خوامیم
کارش حس  نیبا ا دنیبه بوس کنهیو شروع م زارهیلبم م

 کنهیکه بغلم م دارمیو خودم رو به زور نگه م رهیاز تنم م
 گهید بوسهیم یشتریو با شدت ب ذارهیم نتیکاب یو رو

و  شیبه همراه کنمیکه منم شروع م شهیم یچ دونمینم



و سرش  شهیکه ازم جدا م ارمیدارم نفس کم م خرلحضات آ

 .برهیموهام م یروتو

که سرش رو مقابل  شهیقلبم داره از جا کنده م کنمیحس م 
 زنمیچشمام زل م یو تو رهیگیصورتم م

 دوست دارم جانا یلیخ_

 گمیم یفیضع یو با صدا دمیدهنم رو قورت م آب

 منم دوست دارم+

 گهیکردنم م تیاذ یاما برا دهیکه شن دونمیم

 ؟یچ_

 گمیو م زنمیچشمک بهش م هیو  کنهیگل م میکرم باز منم

 یچیه+

 ؟یگفت یزیچ هینه _

 نگفتم یزیمن که چ+

 گهیو م شهیبدجنس م افشیق

 ؟یمطمئن_

 آره+



سمت پهلوم و شروع  برهیلحظه دستاش رو م کی یبرا
 کشمیم غیرو هوا و ج رهیبه قلقلک دادن که خندم م کنهیم

 ولم کنننن+

 گفتم یچ نمیبگو بب_

 شهیم یکیو خندم با هم  غیج یصدا دوباره

 گمیباشه بابا ولم کننن م+

 کنمیولت نم یتا نگ_

 زنمیو در حال مرگم که داد م هیواقعا حرفش عمل نمیبیم

 دووست دااارم+

 کنهیو محکم بغلم م دارهیدستاش رو برم ناگهان

 میزندگ یتو یممنونم که اومد_

کتلت سوخته از  یلبم با بو یرو یایب خوادیکه م یلبخند
از ترس  نیکه ام یدر حد شهیم غیبه ج لیو تبد رهیم نیب
 شهیباال و چشاش گرد م پرهیم

 آنا؟؟ ؟یشد یچ_

 نمیبیسمت گاز که م رمیو م نییپا پرمیم نتیکاب یرو از
  به زغال شده لیبله کتلت تبد



 کتلت سوخت+

 رهیم نیکه قهقه ام گمیرو م نیا یا چارهیبا لحن ب نقدریا
 گهیهوا و م

 ینجوریافتاده که ا یسرت عشقم من گفتم چه اتفاق یفدا_

 یزد غیج

 .رهیگیکارم خندم م نیاز ا خودمم

 یاس باز یتا پ میریم نیام شنهادیاز خوردن شام به پ بعد
 یچا ینیس هینشسته و من هم با  یو یت یجلو نی. ام میکن
 گهیکه م ششیپ رمیم

 باشه؟ یشرط بند_

 گمیباال و م ندازمیابروم رو م هی

 یانجامش بد یخودت شرط آسون بزار تا بتون یبرا+

 شهیو به سمتم خم م کنهیم زیرو ر چشماش

 ؟یبریم یمطمئن_

 گمیو م دمیاما نشون نم ترسمیکم م هی

 بعلهههه+



و دسته  دهیم هیو به مبل پشت سرش تک رهیگیفاصله م ازم
 دارهیخودش رو برم یباز

من به  یاگر تو برد یمطمئن نقدریخوب پس حاال که ا_

کافه آرش و برات شکالت  برمتیهفته هر شب م کیمدت 
  رمیگیگالسه م

که نگاهش رو  خندمیو م زنهیحرفش چشمام برق م نیا با
 کنهیم کیو چشماش رو بار دهیبه سمتم م

 یبمون شمیپ دیاگر من ببرم امشب با یول_

 زنهیچشمک م هیکه  شمیم هریو بهش خ شهیخشک م لبخندم

 یبرنده ا یتو که گفت یچرا نگران شد_

 گمیو م کنمیرو جمع و جور م خودم

 کی یاالن خودت رو برا نیاز هم ینه بابا نگران چ+

 آماده کن ییایهفته رو

 یحاال شرط بند دمیدلم به خودم فحش م یو من تو خندهیم
امشب  یچه جور ونهیدختره د شدینم یکردیرو قبول نم

  آخه ششیبمونم پ



 میگرفت یو اونقدر مسابقه رو جد میکنیرو شروع م یباز
من از مرگ  یواال که برا هیمرگ و زندگ هیکه انگار قض

 ):هم مهم تره یو زندگ

 یو چشمک ندازهیبه سرتاپام م ینگاه زنهیاول رو که م گل
 زنمیبه بازوش م یکه از حرصم مشت محکم کنهیحوالم م

 .هوا رهیو خندش م

 زنمیگل م هیبعد بهش  قهیو چند دق کنمیرو جمع م حواسم
باال  ندازمیو من با خنده ابرو م کنهینگاهم م سیکه پوکر ف

 دارم برات وروجک گهیلب م ریکه ز

 یآخر مساو قیکه تا دقا میکنیم یهم باز یپا به پا نقدریا
لحظه حواسم  کی یکردنم که برا یدر حال خوشحال میهست

 یو همون لحظه باز زنهیو گل دوم رو هم م شهیپرت م
 رهیو من همچنان خ شنومیخندش رو م یصدا شهیتموم م

 ):آخه چراااا میو یت

 خونه یریکه امشب نم یبهتره به مامانت اطالع بد_

سمت آشپزخونه هر چند که  رهیو م شهیاز جاش بلند م و
باالخره ناز کردن  یبمونم ول ششیخودم هم دوست دارم پ

 (:موقع ها گذاشتن نیهم یبرا رو هم

 گمیسمتش و م رمیم 



 ؟یاگه نمونم چ+

 یشیم یزندان نجایهفته ا کیبه مدت _

 یرو بکن نکاریا یتونینم+

  یامتحان کن یتونیم_

 زنهیبه سمت در خونه اشاره م و

چند بار  شهیبازش کنم اما باز نم خوامیو م رمیدر م سمت
 سینداره پس پوکر ف یا دهیاما فا کنمیهم تالش م گهید

 گردهیو برم کنهیسمتش که لبخندش رو جمع م گردمیبرم

 .سمت قهوه ساز

شب بهتر از  هی ومدهیولش کن ناز کردن به من ن اصال
 یچشم ریکه ز نمیبیو م رمیم میهفتس پس سمت گوش کی

 دمیام نیو آخر رمیگیحواسش به منه شماره مامان رو م
 زارمیبلندگو م یرو رو یبه مامانه که قبول نکنه پس گوش

 مونمیو منتظر م

 جانم آنا*

 ؟یسالم مامان خوب+

 ن؟یممنونم شما خوب زمیسالم عز*

 مامان یمرس+



 بهت بگم یزیچ هی خواستمیم ااا

 کنمیرو حس م نیام رهیخ نگاه

 افتاده؟ یاتفقاق زمیبگو عز*

 مونمیم نجایمن امشب ا زهیکه چ گمینه مامان م+

 گهیو منتظر مخالفتشم که  م بندمیرو م چشمام

 خاله مهال هستم شینگران من نباش من پ زمیباشه عز*

 نیام ثیو نگاهم به خنده خب شهیبه سرعت باز م چشمام
 وفتهیم

 زمیعز ریشبتون بخ*

 ریشب بخ+

 گمیو م کنمیمبل پرت م یرو رو یگوش

 یدادیم ریکم گ هیکاش الاقل +

 رو هوا رهیم نیقهقه ام یحرفم صدا نیا با

  قر نزن وروجک_

 

و خداروشکر که تختش  دمیتخت دراز کش یاتاقش رو یتو
 یکیفاصلم رو باهاش حفظ کنم حاال  تونمیدونفرس و م



. الاقل یاریاداها رو در م نیو ا یبگه خوبه محرمش ستین
 میتاپ همه چ نیندارم بپوشم با ا یلباس درست و حساب هی
خودم  یپتو رو رو پس رهیرفته دوش بگ نی:) ام رونهیب
باز شدن  یبعد صدا قهی. چند دقبندمیو چشمام رو م کشمیم

فضا  یتو دهیم شهیکه هم یخوش یو بو ادیدر حموم م
که  کنمیو چشمام رو باز م کشمیم یقینفس عم شهیپخش م

تنشه  رشیوفقط لباس ز ستادهیا نهیآ یرو به رو نمیبیم
چشمام  عیو سر رهیگیتنم گر م وفتهیچشمم به بدنش که م

 .کنمیامشب سکته م ایداهووف خ بندمیرو م

که اومده  دهیرفتن تخت نشون م نییبعد حس پا قهیدق چند
کنار و خودش رو به من  زنهیکه پتو رو م نمیبیکنارم . م

 یبه باال رفتن که صدا کنهیضربان قلبم شروع م چسبونهیم
 شنومیهمراه با خندش رو م

 وروجک؟ یمثال خواب_

 یکه سرش رو تو کنمیو خودم رو جمع م رهیگیم خندم
 کشهیو بو م برهیموهام م

 جانا کنمیم یموهات زندگ یبا بو_

  گردونهیمن رو سمت خودش برم آروم



که صورتش رو بهم  وفتهیقشنگش م ینگاهم به چشما و
سراغ گونم  رهیبعد م بوسهیرو م میشونیو پ کنهیم کینزد

 کی یکه برا کنهیلباسم شکمم رو لمس م ریو دستش از ز
اسمش  یفیضع یلیخ یو با صدا نییپا زهیریلحظه دلم م
 گهیکه م زنمیرو صدا م

 عمر من نیجون ام_

 شیکه منم همراه بوسهیم قیو عم زارهیلبم م یرو رو لبش
نفسامون  یضربان قلب هر دوتامون باالست و صدا کنمیم

و گاز  برهیاتاق رو پر کرده که لبش رو سمت گردنم م
هوا و من رو محکم  رهیم غمیج یکه صدا رهیگیم یمحکم

که با بدن  گذرهیچه قدر م دونمینم رهیگیآغوشش م یتو
رو غرق بوسه و  گهیو همد میچیپیهم م هبرهنه ب یها

 .میکنیعشق م

لذت  خوامیدوست دارم جانا صبرم تموم شده اما نم یلیخ_

 عشقم رمیرو ازت بگ یشب عروس

 کنهیو موهام رو نوازش م زارهیم نشیس یرو رو سرم

 منم دوستت دارم+

 

 



 خورهیچشمم به صورتش م کنمیکه چشمام رو باز م صبح
 یاز موهاش رو کهیت هیفرو رفته و  یقیکه به خواب عم

موهاش رو  یو آروم رو زنمیافتاده لبخند م شیشونیپ
 زیتا م رونیب زنمیلباسم از اتاق م دنیو بعد از پوش بوسمیم

 یلیکه خ دهینشون م شبشیصبحانه رو آماده کنم رفتار د
بود  میآروم و مال یلیقائله و تمام حرکاتش خ زشبرام ار
ام و هر  شهیش هیکه انگار  کردیباهام رفتار م یو طور

 .که بشکنم کهیلحظه نزد

و خداروشکر که امروز  کنمیصبحانه رو آماده م زیم 
مروز حس کالس جمعه هست و کالس ندارم وگرنه اصال ا

 (:رفتن نبود واال

 شنومیقدمهاش رو م یهستم که صدا ییچا ختنیحال ر در
و دستش رو  کنهیبعد از پشت بغلم م هیو بعد از چند ثان

 ادیبم خواب آلودش م یو صدا ندازهیدور شکمم م

 جانا ریصبحت بخ_

 بوسمیسمتش و گونش رو م گردمیبرم

 یدیخوب خواب ریصبح شما هم بخ+

کنارت باشه مگه  یفرشته ا نیهمچ یکه آره وقتمعلومه _

 یآروم نخواب شهیم



 گمیو م زنمیاشاره م زیبه م کشهیکه لپم رو م خندمیم

 بفرما صبحانه+

 زنهیسوت م هیو  گردهیبرم زیسمت م به

 ایبر شمینزارم از پ گهید یکنیم یکار یدار کالیبار_

خونه  میو بر میریرو بگ یمراسم عروس دیچه زودتر با هر
 خودمون

کنارش بودم  یوقت شبید زنمیم یقیحرفش لبخند عم نیا با
 نیسخته و با ا یلیکه دل کندن ازش خ دمیرس جهینت نیبه ا

 .موافقم یحرفش کل

 

 گهیکه م میحال صبحانه خوردن در

 ؟یموافق ندهیبا آخر ماه آ_

 گمیو م شهیگرد م چشمام

 ؟یعروس یبرا+

 گهیو م دهیو تکون م سرش

 آره_

 نیزوده ام یلیخ+



 زنهیو لبخند م دهیرو بهم م نگاهش

 کنمیرو خودم آماده م یاصال نگران نباش همه چ_

 صبر کنم وروجک تونمینم گهید

 خندهیکه م نییپا ندازمیو سرم رو م رهیگیگر م تنم

 تو یکشیخجالت هم م_

 باال رهیاعتراضم م یصدا

 نیییام+

 گهیو م خندهیبلند م که

 جونم_

 رو بسپار به من یآنا همه چ یهست یچ نگران

 

 

 

 شهیم ایمه یهمه چ کردمیکه فکرش رو م یاز زمان کمتر
خودم  رینگاهم به تصو رسهیفرا م یو باالخره روز عروس

شده  تیال یقشنگ و موها یلیخ شیآرا هیکه با  وفتهیم
رو  یادیز یها یسخت کسالی نیا یتو ستادمیا نهیآ یجلو



 یتموم شد و االن تو یاما باالخره آخرش به خوش دمیکش

 .نمیمنتظر اومدن ام نهیو جلو آ سلباس عرو

و  رونیب رمیشنلم م دنیبا پوش زننیرو که صدا م اسمم
اشک  دنمیکه با د وفتهیم باشیز یمشک ینگاهم به چشما
و گل رو سمتم  شهیم کیبهم نزد زنهیتوشون حلقه م

 رهیگیم

 نفس بکشم جانا تونمینم_

و اشکام  بوسهیو آروم گوشه لبم رو م شنیم ریسراز اشکام
 کنهیرو پاک م

 تو یجانم شد_

و بعد از سوار  میریم نیبه سمت ماش لمبرداریف یصدا با
راه دستم رو محکم  یسمت باغ. تو میکنیشدن حرکت م

 زنهیو بوسه م رهیگیم

 تو یخوشگل شد نقدریچرا ا_

 گمیو متو هم  کنمیرو م اخمام

 خوشگل بودممم+

 گهیو م خندهیم



تا آخر شب صبر  یبر منکرش لعنت حاال من چه جور_

  کنم

 هواا رهیم غمیج یصدا

 نییییام+

از  میکن یکار هی ایبابا منم دل دارم اصال ب هیخوب چ_

 نیریخودشون مراسم بگ یهم برا هیخونه بق میبر نجایهم

 خنده ریز زنمیم

 

که منتظر  نمیبیرو م یادیز تیجمع میرسیباغ که م یجلو
و در سمت من رو باز  نییپا ادیم نیاز ماش نیما هستن ام

من هم با گرفتن دستش  رهیگیو دستش رو سمتم م کنهیم
با دست و  شهیو ورود ما شروع م رونیب امیم نیاز ماش

و  دنیکه درحال رقص نمیبیرو م یو سوت سام غیج

 (:بشر آدم نشد که نشد نیا تینها درو  هیمسخره باز

 

و خاطره خوب به  یخوش یبا کل یکه شب عروس خالصه
با بچه  ادیز دنیو من آخر شب به خاطر رقص رسهیم انیپا

 نیماش یتنم نمونده و خسته و کوفته تو یتو یجون گهیها د



خونه مامان  کینزد بایتقر میکه گرفت یلم دادم خونه ا
شهره  یاز واحداش رو هم برا یکیو قرار شد که  ناستیا

و تنها نباشه به مامان هم  شمونیپ ادیکه ب میریجون بگ
اما  رهیواحدش رو هم بگ یکیاصرار کردم که اون  یلیخ

دوست  یلینشد و گفتش که اون خونه رو خ یمامان راض
پس  میدوتا کوچه باهاش فاصله دار بایداره و ما هم تقر

 .ستیرفت و آمد ن یبرا یراه

و من در  کنهیپارک م نگیپارک یرو تو نیماش نیام
بشم که چشمم به  نییپا خوامیو م کنمیرو باز م نیماش
بودم که  دهیاون کفشا رقص یتو نقدریا وتهیبرهنم م یپاها

 یکفشام رو تو نیپاهام ورم کرده بودن به خاطر هم گهید
برهنه  یبا پا کنمیدر آورده بودم و االن هم فکر م نیماش

پام رو  خوامیکه دوباره اونا رو بپوشم م نهیاز ا هتربرم ب
 ادیم نیام یکه صدا نیبزارم زم

 برهنه؟ یپا ؟بایکنیم یکاریچ یدار_

 گمیو م رمیگیم یمظلوم چهره

 کفش بپوشم تونمینم کنهیآخه پاهام درد م+

 سمتم ادیو م ندازهیم نیو داخل ماش ارهیرو در م کوتش

 زنهیبهم لبخند م و



 بپر باال_

 گمیو م شهیگرد م چشمام

 ؟یچ+

 گهید کنمیبغلت م_

 گمیو م خندمیم

 ...یتور چه جور نیبا ا امینه بابا خودم م+

پاها و  ریز ندازهینکرده که دست م دایحرفم ادامه پ هنوز
 زنمیم غیکه ج کشهیبغلش م یتنم و من رو تو

 یفرصت اعتراض ندار_

 امیب تونمیخودم م نیام نیمنو بزار زم+

دستش قفل در رو  یکیو با اون  کنهینم یحرفم توجه به
 نشیس یسرم که رو کنهیو سمت آسانسور حرکت م زنهیم

حس  هیو  شنومیضربان قلبش رو م یصدا رهیگیقرار م
طبقه رو  دیو کل شهیداخل آسانسور م دهیخوب بهم م یلیخ
 شهیم رهیبهم خ نهیو از داخل آ زنهیم

 حاال نوبت منه یدرآورد یاز سر شب تو وروجک باز_

و  زنهیلبم م یرو زیر یو بوسه ا شهیکه خم م خندمیم
از آسانسور  ادیآسانسور م ستادنیا یهمون لحظه صدا



و بعد از باز  ستهیا یدر خونه م یو جلو رونیب میایم
 زارهیم نیو من رو زم میشیکردن قفل در وارد خونه م

 بوسهیسرم رو م یرو و

 جانا یخوش اومد_

 بوسمیلبخند گونش رو م هیسمتش و با  گردمیبرم

  عشقم یمرس+

 نیا شهیو تمام خونه روشن م رهیلوستر م دیسمت کل به
دوست دارم قسمت به قسمتش رو خودم  یلیخونه رو خ

 نیتا از شر ا رمیاونم با عشق به سمت اتاق خواب م دمیچ
از داخل آشپز  نیام یراحت بشم و که صدا نیلباس سنگ

 ادیخونه م

 کمکت؟ امیب_

متوجه  یول گهیم یزیلب چ رینه که ز گمیو م خندمیم
و  کنمیلباس خواب قرمز عوض م هی. لباسم رو با شمینم

 سیرنگه وارد سرو نیبه ا نیعلت انتخاب رنگم عالقه ام
 دنیخواب شیآرا نیبا ا ییتا صورتم رو بشورم خدا شمیم

 ):مونهیاز پوستم نم یزیچ



پنجره اتاق  یجلو نمشیبیم رونیب امیکه م سیازسرو
 گردهیکه با حضور من برم خورهیو داره قهوه م ستادهیا

 کنهیسمتم و سرتاپام رو نگاه م

 جانا یکنیصبرم رو تموم م یدار_

که قهوش رو  رمیو آروم آروم وبا ناز سمتش م خندمیم
حرکت من رو سمت تخت پرت  هیو با  زارهیم زیم یرو
هوا و  رهیم غمیروم که ج ندازهیو خودش رو م کنهیم
و اجازه  زارهیلبم م یاعتراض کنم که لبش رو رو خوامیم
 دهیرو بهم نم یکار چیه

 عاشقتم جانا_

و کم کم تمام تنم رو به بوسه  رهیهاش سمت گردنم م بوسه
 یکیو اون شب من و با خودش  کنهیداغش آغشته م یها
قلبامون  نیب یشگیهم وندیو عشق و محبته که پ کنهیم

 .شهیم

 

 

 

 



که با  وفتهینگاهم به نگاه خندونش م شهیکه باز م چشمام
 یسرم رو تو عیو سر کشمیخجالت م شبید یادآوری

 گهیو م شهیکه خندش بلندتر م کنمیم یمخف نشیس

 تو یجون من_

 بوسهیرو م میشونیپ یباال و رو ارهیرو آروم م سرم

 ؟یجانا؟درد ندار یخوب_

 گمیحالت ممکن م نیآروم تر با

 نه خوبم+

 گهیو م بوسهیسرم رو م یرو

تا برات غذا  ریدوش آب گرم بگ هیقربونت برم من پاشو _

حتما  رونیب یدر ضمن اومد یبش تیتقو دیحاضر کنم با
به مامانت زنگ بزن از صبح چندبار تماس گرفته و 

 نگرانته

 کنمیباال و بهش نگاه م ارمیسرعت سرم رو م به

 مگه ساعت چنده؟+

 گهیو م خندهیم

 یدوازده خانم کینزد_



 یحرکتم درد بد نیکه با ا پرمیو از جام م کشمیم یغیج
 هوا رهیم غمیو دوباره ج چهیپیدلم م ریز

 شنومیو نگرانش رو م یعصبان یصدا

سر خودش آورد  ییچه بال نیتو آخه؟ بب یکنیم کاریچ_

 یآروم باش یتونینم قهیدو دق

و دستش  خوابونهیتخت م یو من رو رو رهیگیرو م دستم
 گمیم یآروم یکه با صدا دهیآروم شکمم رو ماساژ م

 نیخوبم ام+

 هوا یپریوضعت م نیآنا با ا یا ونهید_

 حواسم نبود خوب+

 گهیو م رونیب دهیرو آروم م نفسش

استراحت کن تا من برم  نجایهم قهیخوب چند دق یلیخ_

  برات ارمیب یزیچ

و از اتاق  بوسهیکه دستم رو م دمیرو آروم تکون م سرم
 رونیب رهیم

و بدون توجه به  شمیاز جام بلند م شهیاتاق که بسته م در
داخل حموم و دوش آب  ندازمیشکمم خودم رو م ریدرد ز

 .کنمیرو باز م



 امیو از حموم م چمیپیحوله رو دورم م شهیکه تموم م کارم
تخت نشسته و داره با تلفنش  یرو نمیبیرو م نیام رونیب

 رهیبهم م یچش غره حساب هیمن  دنیبا د یول زنهیحرف م

 ریمامان نه حالش خوبه رفته دوش بگ یمرس_

کره و عسل و  دنیوبا د وفتهیم زیم یرو ینیبه س نگاهم
 سمتشون رمیو م رهیو گردو دلم ضعف م ریپن

 باشه مامان چشم_

 هیهمه  یکه اخماش تو گهیداره م یشهره جون چ دونمینم
 دنمیدهنم و در حال جو زارمیو م رمیگیلقمه کره و عسل م

که دختر مردم  میمگه من وحش هیچه حرف نینه مادر من ا_

 رو بخورم

که  وفتمیگلوم و به سرفه م یتو پرهیحرفش لقمه م نیا با
 زنهیسمتم و چندتا ضربه م ادیو م کنهیم یخداحافظ عیسر

 به پشتم

 آروم بابا چه خبره_

 دهیو ادامه م خندهیم

 یبه حرف من توجه کنو  یحقته تا تو باش_

 کنمیو بهش اخم م خورمیاز آب پرتقال م کمی



 دوست داشتم+

 لجباز_

دخترم رو  گهینم گهید نهیرفتارات رو بب نیمن ا مادر
 اااینکن تیاذ

 گمیو م خندمیلحن حرف زدنش  م به

 تا چشت درآد+

از خوردن صبحانه که درواقع همون ناهار بود به  بعد

 .زنمیمامان زنگ م

 

 

 

به  میو دوباره برگشت گذرهیم یاز عروس یماه کی بایتقر
مطب و دانشگاه سرش  یتو یحساب نیروز اولمون ام

شهره جون  مارستانهیپام ب هیپام دانشگاهه  هیشلوغه و منم 
. امروز نییکرد و اومد واحد طبقه پا یباالخره اسباب کش

سمت دانشگاه  کنمیعصر کالس دارم و با شراره حرکت م
اومده  شیپ یبراش کار گهیم زنمیهم که زنگ م نیمو به ا

 .و اونم دانشگاهه



و باالخره از  کشهیعصر طول م 6تا ساعت  کالسام

حرکت  نیو به سمت دفتر ام رونیب امیساختمون دانشگاه م
 زنهیصدام م یساختمون کس یکه جلو کنمیم

 خانم بزرگمهر؟-

رو  ییترم باال یاز بچه ها یکی چرخمیسمت صدا که م به
هم  یدانشگاه اومده چند بار نیکه به نظرم تازه به ا نمیبیم
 دمشید مارستانیب یتو

 بله؟+

 گهیو م کنهیپا و اون پا م نیا

 درخواست از شما داشته باشم هی تونمیمن م-

و از شانس بدم هم  رسهیبه مشام نم یخوش یحرفش بو از
 گمیو م دمیآب دهنم رو قورت م نمیمقابل ساختون دفتر ام

 ؟یدرخواستچه +

 گهیو م نییپا ندازهیرو م سرش

 شماره شما رو داشته باشم؟ تونمیم-

جوابش رو بدم  خوامیو م شهیحرفش چشمام گرد م نیا با
فکر کنم  ادیاز پشت سرم م نیو بم ام یعصب یکه صدا

 امشب خونم حالله



 کار؟یچ یخوایشماره زن من رو م_

پسره  دهیاز رنگ پر یول نمیبیبهشه و چهرش رو نم پشتم
 طهیکه چقدر اوضاع خ فهممیم

 شهیبلند م نیداد ام یکه صدا ادیزبونش بند م پسره

 با توااام؟_

 دونستمیممن ... نم دیببخش..ش-

  شهیازمون دور م یبلند یبا قدما و

کار  نیدوست ندارم به عقب برگردم و به نظرم بهتر اصال
و  رهیگیرو م فمیبدوئم بند ک خوامیکه م نیهم یفراره ول

 چرخونهیمن رو سمت خودش م

فاتحم خوندس  فحممیم وفتهیقرمزش که م یبه چشا چشمم
 گمیو م زنمیاحمقا لبخند م نیپس ع

 ؟یسالم خوب+

 کشهیتو هم و دستم رو م رهیحرفم اخماش بدجور م نیا با
 نکیسمت پارک میریو م

 رهیپسره سر راه من قرار نگ نیا شدیحاال نم ایخدا

 .رفته باال یلیاز ماجرا کاوه خ تشیحساس



و  شهیو خودش هم سوار م کنهیم نیرو سوار ماش من
که با شراره اومدم پس با  ادیم ادمی ندازمیرو راه م نیماش
 گمیم یآروم یصدا

 ...من با شراره+

 گهیم تیحرفم تموم شه و با عصبان زارهینم

 حلقت کجاست؟_

 گمیو م فهممیرو نم حرفش

 ؟یچ+

 گهیو م زنهیانگشتم اشاره م به

 آنا نمیبیدستت نم یحلقه ازدواجمون رو تو_

به دستام  خواستمیکه صبح م ادیم ادمیو  رمیگیرو گاز م لبم
رفت  ادمیگذاشتم و  شیآرا زیم یکرم بزنم اون رو رو

 بندازم دستم

اون  یول بندمیکه چشمام رو م ادیسمت صورتم م دستش
 گهیو م رونیب کشهیدندونم م ریلبم رو از ز

 ادیخون م ریگاز نگ_

 نه؟یتو دست بلند کردم که واکنشت ا یتاحاال رو یک من



 هیرو  نیکه ماش نییپا ندازمیو سرم رو م کشمیم خجالت
 قینفس عم هیسمتم و  گردهیو برم دارهیگوشه نگه م

 گهیو م کشهیم

 تیرعا دیمسائل رو با یسر هیکنم آنا اما  تتیاذ خوامینم_

 یادیز یدانشگاه و هم تو نگاها امیحاال که هم من م یکن
 نیا میمراقب رفتارمون باش یلیخ دیما زومه پس با یرو

جرات  یکس دنشیبا د نکهیا یحلقت کجاست برا گمیکه م

 .شدن بهت رو نداره کینزد

که تموم  دونمیو م کنمیباال و بهش نگاه م ارمیرو م سرم
و  دمینشون م داره پس خودم رو مظلوم قتیحرفاش حق

 گمیم

 ییآقا دیببخش+

 کنهیجمعش م عیلبش اما سر یرو ادیکه لبخند م نمیبیم

 چارهیاون دختره ب یداشت یوروجک حاال خوبه اون سر_

 داده امیبه من پ نکهیبابت ا یکردیم کهیت کهیرو ت

 رهیگیو صورتم گر م وفتمیاون اتفاق م ادی

سر کالس ازت  تونستیبده م امیداره بهت پ یچه معن+

 طهیبپرسه دختره سل



 آناااا_

و آروم  کنمیاعتراضش دوباره خودم رو مظلوم م یصدا با
 بوسمیگونش رو م یرو

 جانم؟+

 گهیو م خندهیم

 تو یکنیم ونهیآخرش من رو د_

 

 

 

 

از دادگاه باهام تماس گرفتن و گفتن که  شیروز پ چند
 ینه و وقت ای دمیم تیرضا ایقراره حکم کاوه اجرا بشه و آ

داده  تیگفتن که اون رضا دمیرو پرس نیازشون نظر ام
. انیمثل ک خورهیتا اعدام نشه اما حکم حبس ابد براش م

بدم اما به خاطر  تیرضا خواستیخودم هم دلم م قتایحق
داده به  تیاونم رضا دمیحاال که فهم یول تونستمینم نیام

 چیبدم هر چند که ه تیکه من هم رضا هینظرم کار درست



باعث  ینجوریا دیشا یاولش ول یسرجا گرهیبرنم زیچ

 .بشم نیبابا و آر شتریب یخوشحال

سر به  هیمطب اول  رهیم نیام نکهیفرداش بعد از ا صبح
دادگاه و با امضا کردن برگه  رمیو بعد م زنمیم نیبابا و آر

 .شهیدوشم برداشته م یاز رو یبار تیرضا

 گنیم پرسمیم انیاز مامورا در مورد حکم ک یکیاز  یوقت
به  شیروان تیکه اونم حبس ابد داره اما به خاطر وضع

که سرنوشت  شهیفرستادنش. باورم نم شگاهایاز آسا یکی
که  یبار نیبرسونه اول ییآدم بتونه اون رو به چه جاها هی

بهم برخورد کرد اصال فکرش رو هم  کیاون بوت یتو

 .ارهیدر ب یروان شگاهیاسر از آس که کردمینم

 

 

 

 مارستانیکه مامان و شهره جون از طرف ب هیچند روز 
رفتن و چون فرجه امتحاناست منم تنها  یسفر کار هیبه  

وقت مطبه و منم بعد از خوندم  ریتا د نیشدم. امشب ام
 یایالزان هیشام  یو برا دیگرفتم برم خر میدرسم تصم

 .خوشمزه درست کنم



 یکیو به سمت  رونیب زنمیاز آماده شدنم از خونه م بعد
که تلفنم زنگ  رمیخونه م کینزد یاز فروشگاه ها

 وفتمیصفحه م یرو نیو اسم ام خورهیم

 سالم عشقم+

 چهیپیگوشم م یبمش تو یصدا

 ؟یسالم جانا خوب_

 زمیعز یمرس+

 ؟ییکجا_

 کنم دیشام خر یبرا رونیاومدم ب+

  قربونت برم من_

 خدانکنه+

 مراقب خودت باش شمیمزاحمت نم زمیباشه عز_

 چشم عشقم+

و بعد از  شمیو وارد فروشگاه م کنمیرو قطع م تلفن
سمت فروشنده و حس  رمیم ازمیمورد ن لیبرداشتن وسا

سرم رو به  کنهیاز دور داره بهم نگاه م یکه کس کنمیم
. بعد از حساب نمیبیرو نم یاما کس چرخونمیاطراف م



 وفتمیو به سمت خونه راه م رونیب رمیمکردن از فروشگاه 
کردنمه هوا داره  بیدر حال تعق یکس کنمیاما احساس م

خونه  کیو نزد دمیپس به قدمام سرعت م شهیم کیتار
در خداروشکر در ساختمون بازه پس  نمیبیکه م رسمیم

و  ادینفر م هی یوارد ساختمون بشم که صدا عیمخوام سر
 شهیاز دستم رها م لمیو وسا شمیم خکوبیمن سرجام م

 یدیسالم ل*

اما اون  گردمیپس برم انهیک یباور کنم که صدا خوامینم
به شدت  شیآب یچشما نمیبیم یسرتاسر آب یرو با لباسا

به همون روز دست خودم  گردمیسرخ شده و من برم
سمت داخل  دوئمیو م کشمیبلند م غیج هیکه  ستین

باال  رمیسرعت ممکن از پله ها م نیشتریساختمون و با ب
 ادیکه داره از پشت سرم م شنومیمقدماش رو  یصدا یول

 یدیدلم برات تنگ شده بود ل*

و به سرعت وارد  کنمیلرزون باز م یخونه رو با دستا در
 یبعد صدا قهیکه چند دق کنمیو در رو قفل م شمیخونه م

 شنومیضربه زدنش رو به در م

 ندارم تیکار میهم صحبت کنبا  دیدر رو باز کن با*



االن  نیکه هم کنمیو حس م دنهیو پام در حال لرز دست
و اون  رمیپس به سمت اتاق خواب م شهیوارد خونه م

 زنهیهمچنان محکم به در ضربه م

لرزون شماره  یو با دستا کنمیاتاق خواب رو هم قفل م در
 دهیکه همون لحظه جواب م رمیگیرو م نیام

 جانم آنا؟_

که  یطور گمیم دهیبر دهیو کلمات رو بر زنمینفس م نفس
 شهیاصال متوجه نم نیام

 ؟یگیم یشده؟چ یالو آنا چ_

که به  کنمیم یو سع شنومیدر رو م یضربه ها یصدا
 گمیو م کشمیم قینفس عم هیخودم مسلط باشم پس 

 نجاستی..ییاو..وون ا نیام+

 برات افتاده؟ یآنا؟چه اتفاق یک_

 ااای...ییب توروو خدااا ....+

 اونجاست؟ یتو آخه ؟ک ییآنا کجا یعل ای_

  انییی..ییمم..ن خوو..نه  ک+

بلند  نیو بعد داد ام ادیاز پشت تلفن م یزیافتادن چ یصدا
 شهیم



  نیحس ای_

 کنمیاالن حرکت م نیکن آنا درها رو قفل کن من هم گوش
 خوب

تموم  میرو قطع نکنه که شارژ گوش یبگم گوش خوامیم

 . شهیو خاموش م شهیم

 هیسمت تخت و  رمیو م شمیزور از کنار در بلند م به
 کنمیوحس م ادیم رونیدادش از ب یصدا کنمیگوشه کز م

نگهبان  دوارمیام کنهیداره باهاش صحبت م یکه کس

 .ساختمون باشه

از جا  خورهیکه در اتاق ضربه م گذرهیچه قدر م دونمینم
 شنومیرو م نیام یکه صدا رهیگیو تنم لرز م پرمیم

  رو بازکن ؟درییآنااا؟ اونجا_

و بازش  رمیو سمت در م شمیتخت بلند م یاز رو آروم
و خودم  خورهیم نیام شونیکه چشمم به صورت پر کنمیم

 هیگر ریز زنمیو م کنمیبغلش پرت م یرو تو

 شکرت ایخدا_

 دهیرو پشتم نوازش م دستش

 وفتهینم یاتفاق شتمیآروم عشقم من پ_



 کنهیو اشکام رو پاک م دهیرو از خودش فاصله م من

 .زده خیتمام تنت  نیبش نجایا ایجانا ب شتمیمن پ_

سمت آشپزخونه و  رهیو م نمیمبل بش یتا رو کنهیم کمکم
سمتم و اون رو  ادیآب قند م وانیل هیچند لحظه بعدش با 

 گمیکه م رهیگیلبم م کینزد

 کجا رفت؟+

 کنمیبخور فشارت افتاده بعد بهت م نیکم از ا هی_

رو  وانیتا ته ل کنهیکه مجبورم م خورمیاز آب قند م یکم
به صحبت  کنهیشروع م شهیم یراض یبخورم و وقت

 کردن

و بعدش هم به نگهبان  سیراه زنگ زدم به پل یتو_

و  رسونهیخودش رو م عیسر یلیخداروشکر که نگهبان خ

 .ادیم سیبعدش هم پل

 گمیو آروم م بندمیرو م چشمام

 فرار کرده بود؟+

 یو سرم رو رو نهیشیمبل م یو رو شهیجاش بلند م از
 به نوازش موهام کنهیو شروع م زارهیپاهاش م

 آره_



 دهیبهم م یخوب یلیحس خ چرخهیموهام م یکه تو دستش

 ؟یاگه دوباره برگرده چ+

 منتقلش کردن به زندان گردهینگران نباش برنم_

 گهیو د وفتهیهم م یچشمام رو و کشمیم یقیعم نفس

 .فهممینم یزیچ

 

 

 یتخت خوابم و صدا یرو نمیبیم شهیکه باز م چشمام
 کنمیبه ساعت که نگاه م ادیم رونیهم از ب یمیآهنگ مال

و بعد از شستن  شمیاز جام بلند م دهیشب رو نشون م 11

 نمیبیرو م نیکه ام رونیب رمیدست و صورتم از اتاق م
آشپز خونه در حال غذا درست کردنه مثال قرار بود  یتو

سرراهم قرار  یدرست کنم که اون وحش مامشب من شا
 کنمیو از پشت بغلش م رمیگرفت. به سمتش م

 یکه هست یمرس+

 بوسهیسرم رو م یو رو گردهیبرم

 حالت بهتره؟_

 آره خوبم+



 شهیشام االن حاضر م نیبش_

 گمیو م بوسمیو گونش رو م شمیپام بلند م یانگشتا یرو

 کردم تتیکه امروز اذ دیببخش+

 تو یجون من_

 

 

هفته هست که مسئله  کیبه  کیو نزد میماه اسفند یاوال 
 انمیکه عادت ماه هیذهنم رو مشغول کرده چند روز یا

دارم که ذهنم رو سمت  یعالئم یسر هیعقب افتاده و 
هر چند . ستیکه االن اصال زمان مناسبش ن برهیم یزیچ

دارم پس  یحس خاص هیاما ته دلم  ستمیمطمئن ن ادیکه ز
 یفیبالتکل نیتا از ا شهیآزما هیدادن  کنمیم که یکار نیاول

 دونمینگفتم و اصال نم یزیچ نیهنوز به ام امیدر ب

 .باشه تونهیم یواکنشش چ

سمت  رمیم شهیدانشگاه تموم م یکارم تو یبعد وقت روز
 مین بایتا نوبتم بشه کارم تقر مونمیو منتظر م شگاهیآزما

که جوابش عصر آماده  گنیو بهم م کشهیساعت طول م
تا بعد از تموم  کنمیحرکت م مارستانیپس سمت ب شهیم

 .گرفتن جواب یبرگردم برا فتمیشدن ش



از  عیوسر شهیهم تموم م گهیخسته کننده د فتیش هی
 شگاهیسمت آزما رمیو با شراره م رونیب امیم مارستانیب

زده اگه  خیبه شدت استرس دارم و طبق معمول دستام 
 نیکنم اصال واکنش ام کاریچ دیبا یجوابش مثبت باشه چ

 گفتیرابطه مراقب بوده و م نیح شهیباشه هم تونهیم یچ

 ...اما یبش تیاذ خوامیکه فعال نم

 شگاهیو به سمت آزما کنمیپارک م یرو گوشه ا نیماش
مسئول اونجا  مونمیچند لحظه منتظر م نکهیبعد از ا رمیم

لرزون  یو من اون رو با دستا دهیرو دستم م شیپاکت آزما

 .نیداخل ماش گردمیو برم رونیب امیو م رمیگیم

 وفتهیم شیچشمم به جواب آزما یو وقت کنمیرو باز م پاکت
 یعنی نیجواب مثبته و ا شمیو شوکه م وفتهیبرگه از دستم م

 یکردم. صدا یمن االن باردارم اصال فکرش رو هم نم
برگه رو داخل پاکت  عیسر شهیکه بلند م میزنگ گوش

صفحه  یرو نیکه اسم ام دارمیرو برم یو گوش ذارمیم
 کشمیصفحه م یرو رو شتمافتاده انگ

 ؟ییسالم عشقم کجا_

 شمیم رهیخ شیو به پاکت آزما دمیدهنم رو قورت م آب

 ؟یالو آنا؟خوب_



 کنمیمعطل نم نیاز ا شتریب شنومینگرانش رو که م یصدا

  زمیسالم عز+

 دیاومدم خر من

و من  کنهیکه صدام لزر داره چرا که سکوت م دونمیم
 میشونیتو پ زنمیمحکم م

 کارم تموم شه؟ یچرا صبر نکرد_

 یو خسته باش یداشته باش ضیمر دیگفتم شا گهید+

 افتاده آنا؟ یاتفاق_

 ارمیدر ن یباز عیضا نقدریتا ا کشمیم یقیعم نفس

 امینه بابا تو برو خونه من هم م+

 باشه عشقم مراقب خودت باش_

 .کنمینفسم رو فوت م شهیکه قطع م تلفن

 

و بعد از  شمیساختمون م نگیساعت بعد وارد پارک کی
 رونیب امیم نیاز ماش فمیو برداشتن ک نیپارک کردن ماش

چشمم که  زنمیو دکمه طبقه رو م رمیو سمت آسانسور م
که  دسیصورتم رنگ پر نمیبیم وفتهیم نهیآ یبه خودم تو



و قبل از باز  رمیو به سمت در خونه م ستهیایآسانسور م

 .کنمیو بعد در رو باز م کشمیم قینفس عم تاکردنش چند

که  نمشیبیدر حال پخشه و م شهیمثل هم یمیمال آهنگ
نشسته و در حال قهوه خوردنه با  یو یمبل جلو ت یرو

 گردهیوارد شدن من سرش به سمتم برم

 گمیو م زنمیم لبخند

 زمیسالم عز+

و  شهیمنه از جاش بلند م رهیو همچنان که خ گهینم یزیچ
مشکوک  یزیمن به چ افهیق نیکه با ا دونمیم ادیسمتم م

 شده

 گهیو م زنهیبه دستام اشاره م رسهیکه م میقدم چند

 ده؟یکو؟ چرا رنگت پر تدایپس خر_

من بهش  یلعنت وفتهیو چشمم به دستام م زنهیخشکم م درجا
 اومده خونه یو دست خال دیگفته بودم رفتم خر

 باال که اخماش تو همه و چشماش نگران ارمیرو م سرم

باهاش  یمن مشکل یرو بگ یزیچ یاگه دوست ندار_

 آنا ادیاز دروغ بدم م یندارم ول



رفتارش رو ندارم  نیکه بره ومن طاقت ا کنهیگرد م عقب
 زنمیزل م نیو به زم ستمیا یسمتش و جلوش م دوئمیپس م

 بهت دروغ بگم خواستمینم خوامیمعذرت م+

 گمیو م کنمیکه به چشماش نگاه م گهینم یزیچ

 افتاده یاتفاق هی+

کنار و صورتش نگران و آشفته  رهیلحظه اخماش م در
 باال رهیو صداش م شهیم

 شده آنا؟ یچ یعل ای_

 دمیرو سکته م چارهیب نیلعنتم کنه آخرش ا خدا

 گمیو م رمیگیرو م دستش

 خوب ایبده  دونمینم زهیچ یعنی وفتادهین ینه اتفاق بد+

 شده ؟ یچ_

و اجازه  چکنیحساس شدم که اشکام م نقدریچرا ا دونمینم
 دنیحرف زدن بهم نم

 کنهیو اشکام رو پاک م ادیسمت صورتم م دستش

 آنا یبه لبم کرد ؟جونیکنیم هیچرا گر_



 ارمیو برگه رو از داخلش م برمیم فمیدستم رو به سمتم ک 
  رمیگیو به سمتش م رونیب

 نیرو بب نیا+

که  زنمیبه صورتش زل م کنهیو باز م رهیگیرو م برگه
 کنهیو تعجب م شهیچشماش گرد م نمیبیم

 من یخدا_

 کنهیم یباور نکردن یو با خنده ا کنهینگاه م بهم

 ؟یکردیم هیگر یداشت نیبه خاطر ا_

حرکت بلندم  کی یکه تو دمیآره تکون م یرو به معن سرم
 هوا رهیم غمیج زنهیو قهقه م چرخونهیو من رو م کنهیم

 ؟یکنیم کااریچ+

  شکرت اااایخدا_

 بوسهیو گونم رو م نیزم زارهیرو  م من

 ممنونم ازت جانا یلیخ_

 گمیو م کنمیم تعجب

 ؟ینشد تو ناراحت+

 گهیو م کنهیم اخم



هم خوشحالم که دارم بابا  یلیناراحت بشم خ یچ یبرا_

 شمیم

 لبم یرو ادیم یحرفش لبخند کم رنگ نیا با

 میکه خدا داده ممنونش باش یا هیهد نیبابت ا دیبا_

 بوسهیسرم رو م یو رو رهیگیبغلش م یرو تو من

 ه؟یواکنش تو چ دونستمیمن خودم اولش شوکه شدم و نم+

 هی یخوشحالم جانا هم تورو دارم و هم قراره بابا یلیخ_

 فسقل بشم

خنده که من رو از خودش دور  ریز زنمیحرفش م نیا با
 زنهیو بهم زل م کنهیم

 یاومد میممنونم که به زندگ_

 بوسهیم قیو عم ذارهیلبم م یرو رو لبش

 

ما  نیخودش رو داره اما ا یها یسخت شهیهم یزندگ)

 (.میستیمقابلشون با میتونیو محبت مکه با عشق  میهست

 

 انیپا



 

 


