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 ※◎تلمیح  :  اول فصل ◎※

 

 

 غیج غیج جواب در و رمیگیم ریش ریز رو وانیل  دارمیم نگه ام شونه با رو یگوش و کنمیم کج رو سرم

 .پرسمیم رو سوالم هاش

 کجا؟-

 .شنومیم هم تلفن پشت از رو پوفش یصدا

 ییدوتا خوامیم گمیم. زده بیآس هم تییشنوا به ات حافظه از ریغ به تصادف اون نکهیا مثل خداروشکر-

 ییزایچ هی دمیم قول بهت. نداره یچکسیه میدار خاطره اونجا از تو و من که نقدریا یعنی کافه، اون میبر

 .ادیم ادتی

 وانیل شستن مشغول و دمیم قورت آب زحمت به رو قرصم و چرخونمیم کاسه یتو رو چشمم کالفه

 .شمیم

 .امیم همراهت داشتم حال اگر دمینم یقول! پونه-

 :کشهیم خط اعصابم یرو صداش هم باز

 .ینیبب رو جون فرشاد ببرمت خوامیم ؟یچ یعنی داشتم حال اگر-

 زبون به رو شده دایپ میخال ذهن یتو که یدیجد سوال متعجب و کنمیم خشک لباسم ی لبه با رو دستم

 :ارمیم

 ه؟یک فرشاد -



 .هیک فرشاد بدم حیتوض واست نمیبش روز دو دیبا حاال کردم غلط اصال! یوا یا-

 :شمیم پرخاشگر یکمکه همه چیز رو به شوخی میگرفت  اخالقش نیا از یشاک و رمیم اتاق سمت به

 !خودتو نکن لوس پونه عه-

 .بندمیم چشم درد با و کشمیم دراز تخت یرو

 بوده؟ عاشقت نمیا نکنه_

 .ارهیم لبخند منم یلبا یرو دلش ته از و بلند ی خنده یصدا

 .بخندم من بذار برنگردون نویا ی حافظه خدا یا_

 ...گهید بزن حرف! کوفت_

 .دنبالت امیم امتحانم بعد_

 ...درد سرم پونه-

 .کنهیم قطع رو تماس" نمتیبیم" گفتن با و کنم کامل رو ام جمله ذارهینم

 

 

 .کنمیم نگاه کافه بار پشت پسر به باز دهن و تعجب با

  نه؟یا_ 

 تکون مثبت ی نشونه به رو سرش هم پشت بار چند شهیشکالت کیش خوردن مشغول که یهمونطور

 .کنمیم نگاه پسر به گهید بار هی .دهیم



 اونقدر که پوره پاره یخی نیج شلوار و بدن جذب و کوتاه یفسفر سبز شرتیت با ییا یمردن الغر پسر

 دو که یموها و بود روش چسب که یعمل یفندوق دماغ .دید رو شورتش مارک یراحت به شهیم نهییپا

 . شدیم دهید هم اسلش خط تا چند و بود کوتاه سمتش

 مقاومت کرده فیتعر برام پونه که یموضوع کردن قبول برابر در و دمیم قورت یسخت به رو دهنم آب

 .کنمیم

  بودم؟ نیا عاشق واقعا من_

 بود کرده جادوت انگار اصال! چشم یگفتیم بسته چشم گفتیم یهرچ. براش یمردیم عاشق؟؟؟_ 

 کم. یکنیم تحمل عشقت بخاطر و سین مهم برات یگفتیم دختره، هزارتا با نیا که گفتمیم بهت هرچقدرم

 منم یحت شکر رو خدا اونو، تنها نه شد باعث تصادف اون که شدیم نابود هم تو منو یدوست داشت کم

 .یکرد فراموش

 بار هی یناباور با .کشهیم خوردن از دست وانیل شدن یخال یصدا با و کنهیم نگاه چشمام یتو میمستق

 .ارهیم خودم به منو زیم ریز از پونه لگد که کنمیم نگاه پسر به گهید

 .بهش نزن زل نجوریا_

 .کنهیم نگاهم تعجب با پونه که شمیم پا یصندل یرو از و دمیم هیتک زیم به رو دستام

 ؟یریم کجا_

 .کنم صحبت باهاش رمیم_

 ؟یچ_

 .بدونه من از یزیچ دیشا کنم، صحبت باهاش برم خوامیم_

 قیرف هم با نزدیک به دو ساله که تو و من دختر. سین من از شتریب بدونه که هم یهرچ! دونهینم_

 حافظت که کنمیم شکر رو خدا خاطرش به بار هزار یروز که یدونیم من از ییزایچ هی. میهست یمیصم

 .یداد دست از رو



 .کنهینم دایپ ییانحنا نیکتریکوچ یحت لبام نبود دار خنده اصال نظرم به که شیشوخ با

 ...دیفهمینم یچــــیه من حال از اون! دیفهمینم اون

 ؟یخورینم_

 .دمیم تکون سر کالفه و کنمیم نگاه جلوم نزده دست بایتقر کیش به

 ...ندارم لیم نه،_

 !یبود یفرنگ توت کیش عاشق که تو چرا؟_

 عالقه نسبت پونه یها فیتعر برخالف چرا فهممینم و کنمیم نگاه اون ظرف ی وارهید یرو شکالت به

 یرو بچها نیع و بردارم رو اون ی شده یخال ظرف خواستیم دلم شتریب اما ،یفرنگ توت کیش به ام

 .بخورم و بکشم انگشت وانیل ی وارهید شکالت

 .گردهیبرم سمتم به نگاهش دارمیبرم که یقدم با

 کجا؟_

 .بزنم صورتم و دست به یآب هی رمیم س،ین خوب حالم_

 ؟یخورد رو قرصات_

  آره_

 ام؟یب همراهت یخوایم_

 .دمیم تکون سر و امیم رونیب زیم پشت از

 .رمیم خودم زمیعز نه_

 به هم باز زمونیم کنار از شدن رد با .کنمیم حرکت یبهداشت سیسرو سمت به بمونم منتظر نکهیا بدون

 .بود کنارش پسر با صحبت مشغول خنده با که کنمیم نگاه پسر



 ییآشنا زیچ چیه نبود، ادمی زیچ چیه. ست دهیفا یب بگردم یمیقد و آشنا حس هی دنبال کنمیم یسع یهرچ

 !نداشت وجود

 و گلو یرو و کنمیم سیخ رو دستم دارم،یبرم موهام یرو از رو شالم. شمیم ییدستشو تنگ اتاقک وارد

 نگاه موهام به نهیآ یتو از بار نیچندم یبرا و کشمیم موهام یتو رو دارم نم یدستا .کشمیم گردنم پشت

 .کنمیم

 .اومده در نامنظم سانت شیش پنج، ی اندازه به صافم یموها یمشک ی شهیر

 و تره بلند یکم اش گهید سمت و کوتاه سمتش هی که یبیعج مدل با کوتاهم یموها روشن یصورت رنگ

 .دارم دوست رو ست العاده فوق اما نامتعارف یجالب طرز به

 نهیآ یتو دختر به .پرهیم سرم از یآن به دونمینم قمیعال از زیچ چیه نکهیا یادآوری با داشتنم دوست حس

 .کنمیم نگاه

 .داشت ادامه سانت پنج چهار ی اندازه به که اش گونه یرو تازه هیبخ رد به

 .زنهیم موج یجیگ حس چشماش یتو

 ...دونمینم ازش یچیه من شناختمش،ینم من

 ...دونمینم یچیه خودم از

 !منه اسم گنیم که کنمیم فکر اسم هی به فقط من

 "ترنج"

 رهیم باال قلبم ضربان .کنهیم بدتر رو حالم ستین توش یاطالعات و خاطره چیه که یخال ذهن هی بد حس

 .امیم رونیب سیسرو از و ندازمیم سرم یرو شالمو بد حس و ترس با و

 اما دونمینم ازش یچیه که یپسر .شهیم دهیکش پسر سمت به نگاهم برگردم زمونیم سمت به نکهیا قبل

 .بدونه من ی درباره ییزایچ هی دیبا اون پونه یها فیتعر طبق



 دنید با که گردهیبرم پسر سمت به نگاهم دوباره. مشغوله شیگوش با و نهییپا سرش که کنمیم نگاه پونه به

 .کنهیم عوض رو نگاهش جهت و دزدهیم چشم عیسر من

 نگاهم و گردهیبرم سمتم به تعجب با .کشمیم رو شرتشیت ی لبه و رمیم سمتش به فکر یب و ارمینم طاقت

 .کنهیم

 ؟یدونیم من از یچ_

 .زنهیم دو دو چشمام یتو هیثان چند اش شوکه نگاه

 بله؟_

 ...بگو یدونیم من ی درباره یهرچ فقط ؛ ندارم باهات یکار چیه، خوامینم ازت یچیه یلعنت_

 .رمیگیم چنگم یتو رو شرتشیت ی گوشه محکم اما بکشه عقب رو خودش کنهیم یسع

 ؟یزنیم حرف یچ مورد در! خانوم_

 ؟یدونیم من از یچ بگو فقط! کن بس_

 به عجله با و شهیم ما متوجه صدا و سر با که نمیبیم رو پونه، بکشه عقب رو خودش کنهیم تالش هم باز

 باعث رومه شناسمینم خودمو یحت دمیفهم و کردم باز چشم یوقت از که یفشار و ضعف .ادیم سمتمون

 .کنم بغض عیسر شهیم

 ...من. گذشته ما نیب یچ دونمینم من بگو، یدونیم من از یهرچ کنمیم واهشــــخ ازت! خدا رو تو_

 :دمیم ادامه یسخت به اما ارمیم کم نفس

 ...خدا رو تو. دونمینم خودم از یچیه. دادم دست از حافظمو من_

 .ادیم جلو عیسر پونه

 ...باش آروم! ترنج_



 .کنمیم تالش آخر بار یبرا و کنمیم نگاه ست شوکه هنوز که پسر به

 .کن کمکم خدا رو تو دونم،ینم یچــــــیه من_

 نمیبش کمونینزد یها یصندل از یکی یرو کنهیم مجبورم و کشهیم رونیب دستم از رو پسر شرتیت پونه

 .ارهیب آب وانیل هی خوادیم پسر به رو و

 حس هام شونه یرو رو پونه دست حرکت. شهیم یجار هام گونه یرو اشک و زارمیم زیم یرو سرمو

 .باشم آروم کنمیم یسع و کنمیم

 آروم خوره،یم رو روحم داره ساده جواب یب سوال یکل که باشم آروم اد،ینم ادمی یچیه که باشم آروم

 .هستم یک ادین ادمی وقت چیه ممکنه که باشم

 یکم ام شونه یرو دستش فشار. کنهیم تشکر یکس از که پونه یصدا بعد و شنومیم رو ییها قدم یصدا

 .شهیم شتریب

 ...بخور آب خرده هی زمیعز ایب ترنج؟_

 .زده بخار من یچشما نیع اش شهیش که کنمیم نگاه یا دهیکش وانیل به و کنمیم بلند رو سرم آروم

. کنهیم نگاهمهنوز  که برمیگردمسمت پسر  به و خورمیم آب یکم و کنهیم کینزد لبم به رو وانیل پونه

 لب باالخره اما شکه به دو انگار. نهیشیم یصندل یرو روم به رو و ادیم جلو تا کشهیم طول هیثان چند

 .کنهیم باز

 دربارتون یزیچ من ممکنه نیکن فکر که شد باعث یچ دونمینم متاسفم، اتون حافظه بخاطر من خانم،_

 دونمینم هم رو تونیلیفام یحت من. دمید نجایا بار چند هم رو شما و ام کافه نیا صاحب فقط من اما. بدونم

 .باشم داشته موردتون در یاطالعات نکهیا به برسه چه

 .گهینم یزیچ و انداخته نییپا سر که کنمیم نگاه پونه به

 ...شما و من یعنی_

 . کنم عوض رو ام جمله بهتره کنمیم احساس



 م؟یشناسینم همو ما یعنی_

 .نیبشناس منو هم شما دونمیم دیبع گفتم، که دونمیم ازتون یهمونقدر فقط من_

 .بهیعج طیشرا نیا واسه سکوتش که کنمیم نگاه پونه به

 !پونه؟_

 :دهیم جواب آروم و ارهینم باال سر

 ...یایب رونیب خونه از که کنم تیراض یجور هی خواستمیم! دیببخش_

 تعجب اب .رهیم بار سمت به و شهیم پا یآروم دیببخش با زیم پشت از نهیبیم نامناسب رو اوضاع که پسر

 .کنمیم نگاه پونه به یناباور و

 ...تو یعنی پونه_

 خرده هی دیشا تا بگم بهت رو تیواقع یبرگشت سیسرو از یوقت داشتم قصد بشه، ینطوریا خواستمینم_

 ...بشه عوض ات هیروح و یبخند

 !پونه؟_

 !دیببخش_

 .زنمیم رونیب کافه از بمونم پونه منتظر نکهیا بدون و دارمیبرم رو ام کوله

 بدتر رو حالم بود پونه ی مزه یب هیشوخ همش که شیپ ی قهیدق چند یها اتفاق ادی و کنهیم درد سرم

 .ارهیم خودم به منو ینیماش بوق یصدا که بشم رد ابونیخ از خوامیم .کنهیم

 .نداشتم یبد قصد بخدا ،کردم غلط د،یببخش! ترنج_

 .کنهیم التماسم بایتقر نباریا که دمینم بهش یجواب

 ...شو سوار ایب خدا رو تو. کنهیم سرم از پوست برم تو بدون خونه، میبرگرد زود گفت مامان ترنج_



 .باشم تنها خوامیم_

 .یشیم گم دفعه اون مثل! کنمیم خواهش ترنج_

 پونه ییراهنما بدون رو خونه ریمس یحت یوقت برم خواستمیم کجا .کنمیم نگاهش و ستمیا یم حرکت از

 نبودم؟ بلد

 .شمیم سوار و رمیم نیماش سمت به ناچار

 پونه از جلوتر و کنمیم تشکر لب ریز خونه به دنیرس با. گهینم یزیچ هم اون و زنمینم یحرف خونه تا

 .شمیم وارد و کنمیم باز رو در دمیکل با و رمیم دوم ی طبقه به و شمیم رد اطیح از

 و یاسی یها گل با سفید مالفه کشم،یم دراز تخت یرو لباسم آوردن در بدون و رمیم اتاقم به میمستق

 .نکنم فکر یزیچ به کنمیم یسع و چمیپیم دورم رو صورتی

 در .رهینگ شکل ذهنم یتو یجواب یب و دیجد سوال یزیچ دنید با تا دمیم فشار هم به محکم رو چشمام

 .شمیم خواب یدستا ریاس بفهمم نکهیا بدون که رمیم کلنجار خودم با اونقدر تینها

 

 کوچه یتو عابر المپ از که یکم نور فقط. کنمیم نگاه اتاق یکیتار به و پرمیم خواب از در یصدا با

 چند از کمتر یتو اتاق و رمیم برق دیکل سمت به. باشم داشته اتاق یفضا از یکم دید شدیم باعث دیرسیم

 .شهیم روشن هیثان

 و کنم روشن رو ها المپ رمیم در سمت به که همونجور و برم رونیب اتاق از شهیم باعث در یصدا

 .بدم جواب

 بله؟_

 جان؟ ترنج_

 .فرخنده خاله اومدم_



 نگه باز یسخت به رو نکرده عادت نور به هنوز که چشمام و کنمیم باز رو در فیخف ی جهیسرگ با

 .دارمیم

 زم؟یعز یخوب ترنج؟_

 .دمیم تکون سر و کشمیم چشمام یرو یدست

 .دارم جهیسرگ خرده هی فقطخوبم خاله، _

 :زنهیم غر ینگران دل با بود مراقبم که یماه دو نیا تموم مثل

 که داره یچ نجایا باال؟ یایم ییتنها یچ واسه بمون؟ ما شیپ نییپا بشه بهتر حالت تا نگفتم بهت مگه_

 بهش؟ یدیچسب

 .باشم مزاحمتون خوامینم_

 .زنهیم غر همچنان و شهیم خونه وارد و دهیم هولم بایتقر

 ییا خرده و سال هی نیا یتو چوقتیه که ادمهی من اما ،یداد دست از اتو حافظه تو ترنج ؟یچ مزاحم_

 .ینداشت من یبرا یمزاحمت یبود مستاجر نجایا که

 .رهیم هم یتو اخماش و کنهیم نگاه بود آورده برام ظهر که ام نخورده دست ناهار ینیس به

 ؟ینخورد وناهارت ترنج_

 ادامه اون و کشمیم موهام یتو یدست شدم حفظ رو تکشون تک و بزنه خوادیم که یبعد یحرفا از کالفه

 :دهیم

 نیبب! بنداز خودت به نگاه هی ؟یبش سرپا یخوایم نجوریا ؟یکن تیتقو رو خودت یخوایم نجوریا_

 ؟یدار درد. شد خوب زود چقدر دستت یشکستگ

 ینف ی نشونه به رو سرم و دمیم هیتک نمیبش روش پرش هی با تونمیم یراحت به که یکیکوچ خچالی به

 .دمیم تکون



 رو داروهات ،یخوردیم رو غذات. یدادیم گوش حرف شتریب یبود اومده هوش به که لیاوا اون چون_

 رو رمیگیم برات که ییها وهیآبم اصال. شده زرد دوباره روت و رنگ! کن نگاه االن. یخوردیم موقع به

 ؟یخوریم

 به شتریب نه،یبب رو بودم نخورده ازشون یزیچ که ییها وهیم آب و کنه یسرکش خچالی به نکهیا ترس از

 .چسبمیم خچالی

 .خورمیم قرصام همراه خاله، آره_

 .یکنیم ضعف االن ینخورد که هم ناهار بخور، رو شامت ایب حاال زم،یعز نیآفر_

 رو سفره. رهیم خونه کیکوچ هال به و دارهیبرم رو نتیکاب یرو سفره بپرسه رو نظرم نکهیا بدون و

 .ذارهیم سفره یرو رو غذا ینیس و کنهیم پهن

 .بخور لقمه هی ایب مادر، ایب_

 .نمیشیم کنارش و رمیم سمتش به آروم

 کجاست؟ پونه_

 غذا شکیگنج هی قد هم شام اتاقشه، یتو زونیآو ی لوچه و لب با دمید خونه اومدم که شگاهیآرا از_

 شده؟ دعواتون. اتاقش یتو رفت دوباره و خورد

 .برمیم دهنم سمت به لیم یب و زمیریم برنجم یرو یسبز قرمه از قاشق هی

 .شد بحثمون. نه که دعوا_

 ؟یچ ی واسه_ 

 .گفت دروغ ببره رونیب خونه از منو نکهیا یبرا_

 .بکشم خوردن غذا از دست شهیم باعث فرخنده خاله آروم ی خنده

 خاله؟ یخندیم یچ به_



 و شهیم رهیخ صورتم یرو هیبخ رد به هیثان چند و کشهیم دست صورتم یرو محبت با و کنهیم نگاهم

 :دهیم جواب آروم

 خونه نیا یتو قهید دو که نیکردیم کارا نیا از نقدریا یبد دست از اتو حافظه که تصادف اون قبل آخه_

 .نییپا یومدیم داد و غیج با تو ای باال، طبقه ومدیم ادیفر و غیج با اون ای. نبود سکوت

 .نهیشیم لبام یرو ناکجاآباد از یلبخند

 م؟یبود یمیصم باهم یلیخ پونه و من_

 یلیدل هر به تونیکی اگر که بود گرفته اوج نقدریا ، دوسالخرده و سال کی نیا یتو تونیدوست! یلیخ_

 کن خرد اعصاب یکارا نیا از پونه ینیبیم اگر االنم. شدیم ها افسرده نیع یکی اون ن،ینبود خونه یتو

 .یبش قبل مثل و بشه خوب خالت خرده هی تو که نهیا واسه گهیم دروغ و کنهیم

 .دزدمیم رو نگاهم و ندازمیم نییپا سر زده خجالت

 بودم؟ ینجوریا هم قبال دونمینم کنم، کنترل خودمو تونمینم تحملم، کم خرده هی فقط من! دیببخش_

 .دهیم تکون سر و کنهیم نگاهم محبت با

 !موهات رنگ نیع ،یزندگ حس از پر ،یبود شور و شر_

 .خندهیم که کشمیم دست رنگم یصورت کوتاه یموها یرو لبخند با

 شهیر بذار کنم،ینم رنگش کامل گهید بعد به نیا از! شده هم تر خوشگل اومده در که موهات ی شهیر_

 .تره خوشگل یلیخ ینجوریا باشه، مشخص موهات

 .کنمیم نگاهش تعجب با

 ؟؟؟...شما مگه_

 .کنهیم نگاهم جانب به حق و شهیم بلند جا از و ذارهیم زانوهاش یرو دست

 اره؟یب در یخوب نیا به رو خاص رنگ نیا بتونه که هست منطقه نیا یتو من ریغ یشگریآرا کدوم_



 بود؟ یرنگ چه موهام قبلش_

 :دهیم جواب و ادیم رونیب ناهارم ینیس برداشتن با و رهیم آشپزخونه سمت به

 موهات رنگ و یکوتاه که شهیم یسال کی. بود یرنگ نیهم موهات شهیهم از وقتی که اومدی اینجا_

 .دونمینم رو قبلش اما دم،یم انجام من رو

 :ادیم صداش اما رهیم رونیب و کنهیم باز رو خونه در

 رو لمایف و عکسا خرده هی شتیپ ادیب پونه گمیم کن، عوض رو لباست یخورد رو غذات نکهیا از بعد_

 ...خوبه ات حافظه یبرا کارا نیا گفته دکترت ن،ینیبب

 .نداره من کور یاشتها یتو یریتاث چیه اما چهیپیم مینیب یتو خوبش یبو که کنمیم نگاه غذا به رفتنش با

 .رمیم اتاق به و کنمیم جمع رو سفره پونه دنیرس قبل تا و خورمیم زور به گهید قاشق چند

 !کنم یراحت احساس کدومش یتو ممکنه کشو یتو یلباسا حجم نیب از دونمینم یحت

 ی خونه ی  متر شیش آشپزخونه به .پوشمیم و دارمیبرم رو رسهیم دستم به که یلباس نیاول شهیهم مثل

 .گردمیبرم هال به و شورمیم رو شام ظرف و رمیم ام ینقل

 ی خونه و دارمیبرم رو شده دهیچ ال طرح به که یجور و جمع یراحت یها مبل یرو مونده لیوسا

 .شهیم مرتب قهیدق ده از کمتر یتو ام ختهیر هم به و کیکوچ

 :دمیم جواب بلند با و کشمیم موهام یتو یدست در یصدا با

 ...تو ایب بازه، در_ 

 اما رهیگیم خندم ستادهیا در یجلو پفک و پسیچ بسته چند و تاپ لپ با ها گربه بچه نیع که دنشید با

 .کنهیم نگاهم مظلومانه، کنمیم کنترل رو خودم

 ؟یقهر باهام_ 

 !نه_



 .زنهیم لبخند و ادیم جلو قدم چند آروم

 .مینیبب رو مونیمیقد یعکسا باهم امیب گفت مامان_

 .بودم منتظرت آره_

 .ارمیب آورده که ییها هوله هله یبرا یظرف تا رمیم آشپزخونه به و

 ترنج؟_

 بله؟_

 ؟یناراحت ازم_

و سعی  نمیشیم کنارش و گردمیبرم هال به باشه مناسب ها یخوراک یبرا دادمیم احتمال که یظرف با

  شرایطم رو براش تفهیم کنم.میکنم یک بار برای همیشه 

 یزیچ یحت من. کن درک منو طیشرا پونه. ادینم خوشم یکن استفاده سو ام حافظه تیوضع از نکهیا از_

 از اگر من. نه ای دارم خانواده دونمینم. باشم یمیصم باهات دیبا چقدر دونمینم اد،ینم ادمی خودم مورد در

 .ستمین حفظ رو خودم ی شماره من. برگردم یچجور دیبا دونمینم و شمیم گم برم تر اونور ابونیخ نیا

 .کنهیم نگاهم شرمنده

 حداقل ای یاریب بدست اتو حافظه که کنمیم رو تالشم تموم دارم من اما بود اشتباه کارم دونمیم د،یببخش_

 اصرار مامان و من! ترنج. یکنینم یتالش چیه ،یزنیم غر و ینشست فقط خودت اما. ادیب ادتی یزیچ

 ای ومدیم فرهاد ییدا که ییوقتا بجز ،یبود نییپا شهیهم تو چون یباش ما شیپ و نییپا یایب که میدار

 نصف تو ترنج. یومدینم باال هم دنیخواب یبرا یحت ومدیم که فرزانه خاله. میداشت ییا گهید مهمون

 چون چرا؟. نجاستیا من لیوسا و لباسا نصف یبگرد رو اتاقت یتو منه، اتاق یتو لباسات و لیوسا

 ؟یبود دهیپوش امروز که ییا سرمه مانتو نیهم. میبود هم شیپ یکن فکر که یاون شتریب

 !خب_

 .کنهیم نگاهم خنده با



 .منه مال اون_

 .بود زونیآو من کمد یتو آخه... یول_

 .کنهیم نگاهم خندهیم

 .منه اتاق یتو هم تو یلباسا دست چند_

 :دهیم ادامه و خندهیم بلندتر نباریا

 م؟یهست یمیصم هم با چقدر یکن تصور یتونیم. توئه مال بودم دهیپوش من امروز که ییمانتو اتفاقا_

 ...یحت

 .ارهیم نییپا رو صداش و کنهیم نگاه خونه در به

 .یدونیم رو دینو انیجر که یهست یکس تنها تو_

 ه؟یک دینو_

 .کنهیم نگاه در به و رهیگیم رو دهنم عجله، با

 ؟یبد باد به سرمو یخوایم! سیه_

 :دمیم جواب آروم و زنمیم کنار رو دستش تعجب با

 ه؟یک دینو خب_

 .کنمیم دیتهد زدنش حرف قبل و

 ...یبذار سرکارم یبخوا بازم اگر حالت به یوا! پونه_

 .نمیشیم کنارش و بندمیم رو خونه در و شمیم پا حرص با که کنهیم نگاه در به دوباره

 !بگو حاال خب،_



 .کنهیم نگاهم خنده با

 .یدونیم خودت رو آخرش تا اول از که کنم فیتعر واست رو یزیچ سخته چقدر یدونینم ترنج یوا_

 نه؟ ای یزنیم حرف! پونه_ 

 ی صفحه که همونطور و نهیشیم لیم یرو زانو چهار و کنهیم جمع رو پاهاش و خندهیم زیر زده جانیه

 :دهیم حیتوض کنهیم روشنش و کنهیم باز رو تاپ لپ

 .میشد آشنا هم با که شهیم یماه چند و سال کی_

 ن؟یدوست هم با_

 .آره_

 دانشگاه؟ یتو_

 .هیچ از لبخندش نیا تفاوت بفهمم تونمیم راحت و داره فرق شهیهم با لبخندش کنه،یم نگاهم لبخند با

 .شد مونییآشنا باعث هم نیهم. میشد ریمس هم با رو راه از یقسمت هی کوه میبود رفته که ها بچه با نه،_

 .کنهیم نگاه چشمام یتو و شهیم جدا خودش یایدن از و

 .گرفتیم رو خبرت یلیخ امروز اتفاقا_

 .رهیم باال ابروهام

 شناسه؟یم منو مگه_

 فقط میبود هم با که ییوقتا ن،یساختیم هم با خوب یلیخ. یومدیم همراهمون هم تو وقتا یبعض! بابا آره_

 .میدیخندیم

 .کنمیم نگاش شک با

 پونه؟_



 :دهیم جواب و گردهیم فولدرها نیب و رهیم ور تاپ لپ با که یهمونطور

 ه؟یچ_

 ...میبود یمیصم تو و من یگیم که نطوریا گم،یم_

 .کنم یسرهمبند شکل نیبهتر به رو ام جمله تا کنمیم مکث

 ...یکس با... منم یدونینم_

 .خندهیم و کنهیم نگاهم

 !نه_ 

 .کنمیم تکرار شک با

 نه؟_

ل با سرت کال. ینبود حرفا نیا اهل اصال نه،_  .بود گرم تیباز گ 

ل_  ؟یباز گ 

 .کنهیم یخال ظرف یتو رو پسیچ پاکت و خندهیم زیر

ل و تاپ لپ یتو سرت همش. ات رشته نیا با_  .بود تیباز گ 

 بود؟ یچ ام رشته یگفت_

 !یهنر دانشکده یها بچه از که یزدیم داد یفرسخ صد از. نیبب موهاتو مدل و رنگ. یساز مجسمه_

 .خندهیم که کشمیم موهام یتو یدست ناخودآگاه حرفش با

 ازت اصال مامان لیاوا. بود دستت رنگ مدل و طرح اقسام انواع با دستبند لویک هفت شیش شهیهم_

 .ومدینم خوشش



 .شهیم خشک بردمیم دهنم سمت به که یپسیچ پر همراه دستم

 چرا؟_

 ...تنها دختر هی تر، بیعج یمو مدل ب،یعج یمو رنگ. یبود نامتعارف خب_

 بودم؟ تنها اومدم هم خونه اجاره یبرا که یموقع_ 

 .دادیم اجاره بهت رو خونه فرهاد ییدا اخالق نیا با مامان بود دیبع وگرنه نه!_

 پونه؟_

 هوم؟_

 !اولش از ؟یکن فیتعر برام گهید بار هی شهیم_

 دوباره؟! پوووف_

 .کنمیم نگاهش یزار با

 ...خدا تورو_

 .رهیگیم دستامو و گردهیبرم سمتم به و ذارهیم زیم یرو پاهاش نیب از رو تاپ لپ

 یزندگ عموت با ،یداد دست از بم ی زلزله یتو رو خانوادت. یهست یکرمان دختر هی تو ترنج، نیبب_ 

 یرفت بنگاه اون به بنگاه نیا از. نجایا یاومد و یشد قبول تهران یساز مجسمه ی رشته نکهیا تا یکردیم

 .ما ی خونه به افتاد رتیمس باالخره نکهیا تا

 خوابگاه؟ نرفتم چرا_

 .یرفتیم سرکار که هم مخصوصا ،یباش هماهنگ خوابگاه نیقوان با یتونینم چون یگفتیم_

 کردم؟یم کار من_

 .دمیم گوش حرفش به اما کنهیم مشکوکم چشماش مردمک لرزش و یدل دو کنه،یم مکث یکم



 .یکردیم سیتدر یساز مجسمه و یسفالگر ها کیکوچ بچه به هنر یها آموزشگاه نیا یتو آره... آ_

 مجسمه و یسفالگر یبرا دونمینم و ندارن یبخصوص ظرافت که کنمیم نگاه ام دهیکش و بلند یانگشتا به

 داشت؟ فیظر یانگشتا دیبا یساز

 ن؟یندار عموم از یآدرس_

 .نه_

 ؟یچ شماره_

 .خاموشه که رانسلیا خط هی فقط_

 ن؟یگفت سیپل به_

 .گرفتن استعالم آره،_

 !خب_

 :دهیم جواب تند کنه عوض رو بحث داره دوست انگار که یحال در و کنهیم نگاهم

 ثبت خط صاحب یبرا یاطالعات چیه. بود مشخصات بدون یمیقد یها مکارتیس اون از مکارتیس_ 

 .نشده

 ؟یچ خودم یگوش_

 .شده گم تصادف صحنه همون یتو احتماال. نشده دایپ تصادف بعد از_

 یحت که یالیخ و حدس یایدن به کنهیم پرواز ذهنم و شهیم قفل مبل ی پارچه یرو برگ طرح به نگاهم

 .تره کینزد تیواقع به کدومش دونمینم

 .امیم خودم به پام به پونه ی ضربه با

 !یخودت یتو نمینب_



 پونه؟_

 جانم؟_

 ؟یچ ادین ادمی یزیچ چوقتیه اگر_

 گفت؟ یچ دکترت یدینشن خودت مگه! ترنج_

 .بوسهیم رو ام گونه ینیغمگ لبخند با که کنمیم نگاهش بغض با

 یباش صبور دیبا فقط  گرده؟یبرم ات حافظه نگفت دکترت مگه! نکن بغض ینجوریا خدا رو تو! ترنج_

 یبر رون،یب یبر خونه از دیبا یکن حبس رو خودت و خونه کنج ینیبش نکهیا یبجا .یکن یهمکار و

 تو یول. یکن نگاه رو لمایف و عکسا اره،یب ادتی و یزیچ ممکنه که ییجاها ،یدار خاطره که ییجاها

 .گوشه هی یکرد حبس رو خودت

 دانشگاهم؟ یببر منو شهیم_

 .شهیم دستپاچه و هول وضوح به

 ...نه_

 آخه؟ چرا! نه؟_

 کم کم بعد کن، نگاه رو لمایف و عکسا مثل کتنینزد و اطراف که ییزایچ اول یعنی... که نهیا منظورم_

 .ادین فشار ذهنت و تو به که رونیب میریم خونه طیمح از

 .کنهیم نگاه من به منتظر

 هوم؟_

 رو تاپ لپ لبخند با که دمیم تکون سر آروم فهممینم مشکوکش حرکات از یزیچ هنوزم که یحال در

 .کنهیم باز رو یعکس و ذارهیم پاهاش یرو



 یکم اما مو مدل و  رنگ نیهم با منه، هیشب که یدختر به. شهیم دوخته تاپ لپ ی صفحه به نگاهم

 تا موهاش ی گهید سمت و ست سربازها یمو نیع که کوتاهه اونقدر موهاش چپ سمت. تر مرتب

 رو صورتش چپ سمت از یشتریب قسمت و چشم کل به رنگش یصورت یموها و بلنده گردنش کینزد

 .پوشونده

 .گذاشته شاخ انگشت با پونه یبرا یخوشحال با که کنم حس تونمیم رو دلش ته از ی خنده

 اون و رهیم لبم از قسمت همون به دستم آروم. کنهیم جلب رو ام توجه لبش راست سمت کیکوچ نینگ

 .کنمیم تجسم رو کیکوچ نینگ

 .کنهیم نگاهم لبخند با پونه

 یکرد نکارویا دید مامان یوقت یبدون اگر. برجاست پا هنوز لبت نگیرسیپ به ات عالقه حداقل خوبه،_

 .بود شده یعصبان چقدر

 :دهیم ادامه پونه و کنمیم نگاه عکس به گهید بار هی

 ارمش؟یب برات یخوایم. ومدیم بهت یلیخ یول_

 .کنمیم مخالفت عیسر و شمیم یجور هی لبم از کیکوچ هرچند نینگ اون بودن زونیآو تصور از

 !نه االن_

سی و پنج  بایتقر حدودا زن هی و فرخنده خاله و پونه و من از ییا گهید عکس. کنهیم عوض رو عکس

 ییا ساله ۱۰،۱۱ یکوچولو پسر. کردن درست کباب مشغول باغچه کنار خونه، اطیح یتو ساله،شیش 

. ستادهیا عکس یتو یخاص ژست با همه از تر جلو یکیپالست ریشمش با دیباریم چشماش از طنتیش که

 .کنمیم اشاره زن به

 ه؟یک نیا_

 .باال یایب ذاشتینم گهید کال ومدیم که ییوقتا. شد عاشقت اول نگاه یتو وقتی تو رو دید !فرزانه خاله_

 ومد؟یم یوقت_



 .نجایا ادیم ها التیتعط همه اما زهیتبر اش خونه کنه،ینم یزندگ نجایا آره،_

 یعسل یچشما. ادیم چشمم به که هیزیچ نیاول دشیسف پوست و الغر کلیه. کنمیم نگاه فرخنده خاله به

 .ادیب نظر به تر مهربون اش چهره شهیم باعث نشیریش لبخند و رنگش

 .رمیگیم چشم ریتصو از پونه یصدا با

 شنهادیپ تو که بود شلوغ شهر نقدریا دره، به زدهیس روز شه،یپ ماه چهار سه بایتقر واسه عکس نیا_

 .میکن در به رو زدهیس خونه اطیح یتو یداد

 پونه؟_

 هوم؟_

 ...پدرت تو_

 :دهیم ادامه خودش و کنمیم مکث

 کرد کمکمون اومد فرهاد ییدا اون بعد. داشت یقلب یماریب کرد، فوت بودم ییراهنما اول کالس یوقت_

 خانواده بابام هم... .انداخت راه رو شگاهیآرا دوباره و شد پا سر مامان و

 نفس عمیقی میکشه و به سختی ادامه میده:

هر سه چهار سال یک بار هم یادشون نمیاد من  مامان  بعد از بابا به کل ما رو بوسیدن و گذاشتن کنار...-

 هم هستیم.

 .کنهیم عوض رو عکس

 و خسته دو هر و یرسم لباس مقنعه با دو هر و بودم نشسته فرمون پشت من ن،یماش هی یتو پونه و من

 .میکنیم نگاه نیدورب به آلود خواب

 چقدر نگاه. دانشگاه میبر خوامیم عکس نیا یتو م،یبخواب نذاشت صبح تا فرزانه خاله قبلش شب نجایا_

 ...میداغون



 ی نهیآ از زونیآو ینیتزئ عروسک به مونهیم رهیخ بیعج حس هی با نگاهم من و خندهیم بلند خودش و

 ...آشناست برام کنمیم احساس که نیماش

 سمت به هول با. ارمشیب ادی به دوباره تونمینم یحت که عیسر اونقدر گذره،یم ذهنم از برق مثل یزیچ

 .کنه عوض رو عکس داره قصد که گردمیبرم پونه

 ...کن صبر... کن صبر_

 .کنهیم نگاهم تعجب با

 ه؟یچ_

 ...عروسکه نیا_

 خب؟_

 خواستم تا کنم، فکر روش رفتم تا یعنی... دیپر ذهنم از اما اومد ادمی ازش یزیچ هی کردم حس دونم،ینم_

 ...که نهیا منظورم... منظورم کنم، تمرکز روش

 عصبی دستی توی موهام میکشم و چنگ میزنم.

 بازم یعنی ،ست نشونه هی نیا. خوبه یلیخ نکهیا نداره، یاشکال... بکش قیعم نفس! ترنج باش آروم_

 .یاریب ادی به رو ییزایچ هی یتونیم

 ...درگم سر و گنگ ج،یگ! جمیگ. کنمیم نگاه ذوقش به

 و شنومیم حرفاش از یزیچ نه و کنمیم نگاه عکسا به نه من و دهیم نشون رو گهید یها عکس اون

 .فهممیم

 ترنج؟_

 .کنمیم نگاهش و رمیگیم نیزم از رو نگاهم هول با

 ها؟_



 ؟یمنگ چرا ه؟یچ_

 .نباشه مشخص دنمیکش ازهیخم تا رمیگیم رو دهنم یجلو و کشمیم دست چشمام یرو

 اد؟یم خوابت_

 .اوهوم_

 ؟یخورد رو قرصات_

 .خوردم یایب نکهیا قبل آره،_

 .بخواب برو ایب. یزنیم منگ که همونه واسه_

 .لشهیوسا کردن جمع مشغول که کنمیم نگاه بهش بنده،یم رو تاپ لپ ی صفحه

 پونه؟_

 هوم؟_

 ؟یبر یخوایم_

 .گهید آره_

 ؟یبمون شمیپ امشب شهیم_

 .کنهیم نگاهم و کشهیم کارش از دست

 ؟یچ واسه_

 م؟یموند یم هم شیپ ادیز هم قبال ینگفت مگه باش، من شیپ امشب ،ینجوریهم_

 .آره_

 ...گهید خب_



 .دوئهیم اتاقم سمت بهبا خنده  و شهیم پا مبل یرو ازخیلی ناگهانی  و دهیم تکون سر و کنهیم نگاهم

 .من مال تیصورت پتو_

 ها تشک یرو هال وسط ییدوتا بعد قهیدق چند و میریم اتاق سمت به اش بچگونه حرکات نیا از خنده با

 .رمیم خواب به پونه خاطرات به دادن گوش نیح من و میدیخواب

 

 

 .شهیم ولو مبل یرو بایتقر من تاپ لپ با زدن کله و سر از خسته و کنهیم یپوف

 !نبود نمیا ،نه_

 .چرخهیم ست خسته دهیرس ذهنش به که ییزایچ امتحان از گهید که پونه و تاپ لپ ی صفحه نیب نگاهم

 ...بابا یا_

 .گردهیبرم سمتم به خندون اما خسته یحال با

 ؟یکنیم یزندگ تنها یوقت هیچ واسه تاپ لپ یرو گذاشتن پسورد یروان آخه! کوفت و بابا یا-

 .کنمیم نگاهش یدیناام نیا از زونیآو لوچه و لب با

 .ادینم ادمی که من_

 شهیهم ادمهی من که ییاونجا تا ،تسین تاپت لپ نیا یتو یچیه دمیم قول بهت من نداره، یاشکال حاال_

 .ینداشت... و کوزه و گلدون و مجسمه طرح چندتا جز یچیه .بود یخال

 کنم؟ کاریچ حاال_

 امروز مامان کردم، درست کیک ن،ییپا میبر ایب فعال. بود تیگوش کاش یا یول. میدیم ادامه ،یچیه_

 .رسهیم هم مامان میبذار ییچا هی تا میبر ایب. ادیم زود و ست خسته گفت داشت عروس دوتا



 .امیم کنم جمع رو نجایا منم برو تو_

 !ینداشت ها اخالق نیا از ؟یکنیم زیتم رو خونه روز هر ها یوسواس مثل هیچ ، بابا کن ولش_

 .اومد باال تا کتیک یبو پونه برو_

 :دهیم جواب و دوئهیم در سمت به عجله با

 ...ترنج ایب یزود_

 .ذارمیم ام شده مرتب تخت یرو و برمیم اتاق به رو تاپ لپ بزنم یحرف نکهیا بدون

 وسواس و کنمیم پاک رهنمیپ ی لبه با رو دستم و شورمیم رو بود مونده نکیس یتو که رو ناهارم ظرف

 رو متوسط ییا شهیش یمبل جلو زیم و گردونمیبرم قبل حالت به بود شده جا جابه یکم که رو مبل  گونه

 .ذارمیم فرش گل وسط قایدق

 نیا یتو مارستان،یب از یمرخص بعد که یزیچ نیاول .رمیم در سمت به خونه شدن مرتب از نانیاطم با

 .بود ها پله بودن یکار موکت کرد جلب نظرمو خونه

 - یآهن در یجلو رو ها کفش دیبا ورود موقع و بود شده دهیپوش رنگ ییا قهوه موکت با ها پله تموم

 .میاوردیم در یورود ییا شهیش

 به رو رنگ یچوب ییا قهوه در .امیم رونیب کمیکوچ ی خونه از ببندم رو در نکهیا بدون شهیهم مثل

فقط یه چشمی  که من ی خونه ی ساده در برعکس. کنهیم جلب رو توجهم بار نیچندم یبرا تمیسوئ یرو

 .بود خونه صاحب تیحساس از نشون اون سرقت ضد یفلز یها حصار ،ساده داشت

 نییپا ها پله از بیعج حال با بشم کینزد خونه در به یحد هی از شتریب ذارهینم که یبیعج حس بخاطر

 .رمیم

 اطیح سطح از باالتر پله هی اختالف با کف هم ی طبقه کردنیم یزندگ فرخنده خاله و پونه که ییا خونه

 .بود شده دهیچ آرامشبخش و نواز چشم فرخنده خاله قهیسل با که یمتر ییا خرده و صد ی خونه. بود



 بزرگ ی پنجره. بود فرخنده خاله به متعلق گهید یکی و پونه به متعلق یکی خونه خواب اتاق دو از

 یورود یراهرو یها پله .باشه رینورگ یحساب خونه شدیم باعث دلباز اما کیکوچ اطیح به رو ییرایپذ

 .شده موکت خونه بزرگ بایتقر پاگرد همراه به که شنیم یمنته باال ی طبقه به خونه

 لیتشک رو خونه دوم ی طبقه مییرو به رو ی خونه همراه به من یمتر چهل حدودا و کیکوچ تیسوئ

 .نداشت فرخنده خاله و پونه ی خونه از کم یزیچ یدلباز یتو اطیح به رو یها پنجره لطف به که دادنیم

 چیه که کنمیم نگاه یخال پاگرد به و کنمیم باال سر خونه به ورود قبل و رمیم نییپا ها پله از عجله با

 خونه یتو دنیخواب تنها از شدیم باعث که یحس. کنم هیتوج رو ترسم حس به هیشب یحس تونمینم جوره

 .دارم نگه خودم شیپ رو پونه دنیخواب موقع بتونم هم باز تا باشم ییا بهونه دنبال و بترسم

 .باشن باز ها در شهیهم که بود رسم خونه نیا یتو انگار

 .شمیم وارد و زنمیم خونه باز طاق چهار در به ییا ضربه

 پونه؟_

 :رسهیم گوشم به آشپزخونه سمت از صداش

 .ام آشپزخونه یتو ترنج ایب_

 .نمشیبیم و رمیم آشپزخونه سمت به آروم

 .کشهیم رونیب فر یتو از رهیدستگ با رو کشیک قالب داره و ستادهیا نتیکاب کنار

 شد؟ آماده_

 .کیک یرو زمیبر کن آب رو ها شکالت اون برو شهیم خنک و رونیب ارمیب نویا من تا فقط! آره_

 با و رمیم بود شده پر شکسته و شده خرد یها شکالت از که یکتر بخار یرو یفلز ظرف سمت به 

 .زنمیم هم ظرف یتو کیکوچ یچوب قاشق

 ومده؟ین خاله_



 سر ات حوصله ییتنها ؟یکرد کاریچ امروز کن، فیتعر خب. شهیم داشیپ ها االن یول هنوز نه_

 ره؟ینم

 .کنم مرتب رو خونه مجبورم ندارم یکار چون اما. شمیم یعصب یلیخ اتفاقا، چرا_

 .ذارهیم زیم یرو و کشهیم رونیب فر از رو کیک و شهیم موفق باالخره

 ؟یرینم رونیب چرا_

 .چرخونمیم ظرف یتو رو ذوب حال در شکالت قاشق

 .بشم گم دفعه اون مثل ترسمیم_

. ینباش هم شدنت گم نگران گهید میخریم برات یگوش هی میریم فردا پس فردا نیکه،هم نداره ترس_

 .دنبالت امیم یفرستیم شنیلوک هی یشد گم که هرجا

 .خوادینم نه،_

 .گردهیبرم سمتم به تعجب با

 چرا؟_ 

 .ندازمیم نییپا سر خجالت با

 گردن افتاده هم داروهام و مارستانیب یها نهیهز تموم ندادم، اجاره ماهه دو هم شینجوریهم...  آخه_

 .فرخنده خاله

 .زنهیم بهم ییا ضربه کمر با و شهیم رد کنارم از

 ...یراست. میندار حرفا نیا از ما یدیفهمیم بود سرجاش ات حافظه اگر. بابا گمشو_

 .کنمیم نگاهش و ارمیم باال سر



 گشتم رو خونه کل بودن اطالعاتت دنبال و یبود هوشیب که یمدت من ؟یکرد دایپ کجا از رو تاپ لپ_

 .نکردم دایپ تاپو لپ

 .باشم آروم کنمیم یسع و دمیم قورت رو دهنم آب

 پاگرد یتو برگ از پر و بزرگ گلدون پشت از تاپ لپ کردن دایپ که بدم باور خودم به کنمیم یسع

 از رو تاپ لپ اون یکی شک یب اگر یحت. هیعاد زیچ هی مییرو به رو ی خونه و من تیسوئ نیب درست

 .بود کرده میقا اونجا قصد

 .بود کمدم لیوسا یتو اتاق یتو_

 :دمیم ادامه بپرسه ییا گهید سوال نکهیا از قبل خودم و

 پونه؟_

 جونم؟_

 ...من ی خونه یرو به رو واحد نیا_

 !خب_

 ه؟یچ انشیجر_ 

 .کنهیم نگاهم تعجب با

 ه؟یچ انشیجر یچ یعنی_

 .کنهیم یزندگ اونجا یک نهیا منظورم_

 ...آها_

 :دهیم ادامه و زنهیم هم رو شدن ذوب بایتقر که ییها شکالت خودش و رهیگیم دستم از رو یچوب قاشق

 !گهید فرهاده ییدا خونه آها،_



 ته؟ییدا ی خونه_

 چطور؟ آره،_

 .نباشه رفتارم یتو یمشکوک زیچ و کنم رفتار یعیطب کنمیم یسع و دمیم هیتک نتیکاب به_

 !ستین خونه چوقتیه آخه_

 .ستین خونه کال آره،_

 دمش؟ید من_

 .دهیم تکون سر و خورهیم و زهیریم دستش کف قاشق یرو مونده شکالت از

 !همو نیدید آره،_

 .کنهیم نگاهم یچشم ریز و خندهیم

 ...اما_

 .زنمیم عقب رو چشمم یجلو شده ختهیر یموها و کشمیم موهام به یدست حرکتش نیا از کنجکاو

 ؟یچ اما_

 .ومدینم خوشش ازت رقمه چــــــیه_

 چرا؟ آخه من؟ از_

 بدش لبت نگیرسیپ از چقدر یبدون اگر یوااا! سبکه رفتارات گفتیم ومد،ینم خوشش ازت کال! آره_

 .خنده از مردمیم من که کردیم نگاه دستبندات لبت، نگیرسیپ موهات، مدل و رنگ به یجور هی ومدیم

 .ذارهیم کنارم رو شده یخال کاسه و زهیریم کیک یرو رو شده آب یها شکالت که کنمیم نگاه بهش

 .خورمیم و کشمیم انگشت کاسه ی وارهید یرو مونده شکالت یتو و کنمیم دراز دست ناخودآگاه



 .کنم دراز دست ظرف سمت به دوباره و بخواد شتریب دلم شهیم باعث داغ شکالت طعم

 رو نگاهش طرز لیدل شهیم باعث پونه ی رهیخ و متعجب نگاه برمیم دهنم به رو انگشتم یوقت نباریا

 .بخوام

 ؟یکنیم نگاهم یاونجور چرا_

 خوبه؟ حالت_

 .آره_

 ؟یندار تهوع حالت_

 ؟یچ واسه_

 ...آخه... آخه_

 .کنهیم نگاه من انگشت و شکالت یخال ظرف به دوباره

 !یندار دوست شکالت یگفتیم ادمهی یعنی... تو آخه__

 .رهیم باال تناقض حس نیا از ابروهام

 ندارم؟ دوست_

 .یآورد باال یخورد من اصرار با که بار سه دو دونم،ینم_

 .کنهیم التماسم خوشمزه و خاص طعم اون کردن مزه دوباره یبرا  دلم و کنمیم نگاه شکالت ظرف به

 .کنهیم یشدستیپ پونه خود که مونه یم رهیخ شکالت ظرف به اونقدر نگاهم

 .یباش داشته شکالت به نسبت یحس نیچن بود شده باعث که بوده یبچگ از یذهن تصور هی احتماال_

 ؟یذهن تصور_

 .ترسنیم ای ادیم بدشون یزیچ از افتاده جا یذهن تصور هی اتفاق هی بخاطر ایلیخ آره_



 رو کیک یرو شکالت قاشق با و ذارهیم نکیس یتو رو کیک ظرف توجه یب که کنمیم نگاهش گنگ

 .کنهیم پخش

 اونم بندن؟یم بامبو به طناب هی با رو پاش ادیم ایدن به لیف بچه یوقت لندیتا و هند یتو یدونستیم مثال آره_

 بزرگ که هم بعدها تونه،ینم نداره یجوون و اومده ایدن به تازه چون اما بشه رها تا کنهیم تالش بار چند

 چون اما بندنشیم ییجا به مونهیم نازک نخ هی مثل کلشیه اون برابر در گهید که طناب همون با شهیم

 بازم کنهیم فکر چون کنهینم یتالش چیه گهید کنه پاره رو طناب اون بوده نتونسته شیبچگ یتو لیف

 .تونهینم

 ؟یکرد یکی لیف با منو االن_

 .ذارهیم گوشش پشت رو موهاش خندهیم بلند

 شکالت به نسبت مغزت که شده باعث تیبچگ یتو تیمسموم مثل اتفاق هی دیشا نهیا منظورم! وونهید_

 .بده نشون یواکنش نیچن

 .ندازمیم باال شونه بدم جواب یچ دیبا دونمینم که یحال در

 .دونمینم_

 و؟یچ_

 .میبود نشده اومدنش متوجه که میگردیبرم فرخنده خاله سمت به هم با

 .سالم_

 .مامان سالم_

 .رهیم اتاق سمت به و دارهیبرم رو شالش دست هی با

 .امیب و رمیبگ دوش هی برم من. گرمه رونیب چقدر که یوا! دخترا سالم_

 .ینباش خسته_



 ن؟یکرد درست شام واسه یزیچ. زمیعز یباش زنده_

 .کنهیم پخش دقت با رو شکالت و دهیم تکون سر پونه

 .میکنیم شام واسه یفکر هی میبخور عصرونه ایب و ریبگ دوش برو مامان، زوده االن_

 از هم فرخنده خاله و میکنیم درست شام ییتا سه عصرونه از بعد. رهیم اتاق به یخستگ با فرخنده خاله

 .کنهیم فیتعر بود افتاده شگاهشیآرا یتو که ییها اتفاق

 با من اد،یب من ی خونه به خواب یبرا پونه نکهیا یجا به شهیم باعث اصرارهام تموم شام از بعد

 .بمونم پونه اتاق یتو لیاوا مثل خاله یاصرارها

 

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

 

 اش جزوه خوندن حال در پونه. کنمیم پوف و گردمیم ستمیس یوهایدرا و فولدر نیب هزارم بار یبرا

 .ادیم حرف به ارهیب باال سر نکهیا بدون

 .رینگ سخت نقدریا ترنج، یدید رو لمایف و عکسا نیا بار هزار_

 نه؟ ای ادیب ادمی یزیچ دیبا ؟یچ که باالخره! پونه_

 ...که شهینم کارا نیا با! زور به نه یول آره،_

 کنم؟ کاریچ پس_

 یچ. یگردیم رو لمایف و عکسا پوشه اون و پوشه نیا یه تاپ لپ یپا ینشست ظهر از! باش آروم_

 بگن؟ خاطره واست کنن وا زبون یخوایم عکسا؟ نیا از یخوایم

 .کنمیم نگاه خونه دیسف سقف به و کشمیم دراز مبل یرو حرص با



 پونه؟_

 هوم؟_

 اوردم؟یم در خودم رو نجایا ی اجاره من_

 .کنهیم نگاهم و ارهیم باال جزوه یتو از رو سرش باالخره

 ؟یچ یعنی_

 آها بود؟؟؟ یچ... اون یتو کارم پول با رو خونه نیا ی اجاره یعنی دادم؟یم خودمو خرج خودم یعنی_

 اوردم؟یم در هآموزشگا همون یتو کار با رو خرجم

 یکم یلیخ شاگرد یعنی ،یگرفتینم یادیز پول آموزشگاه اون از. دادیم عموت رو خونه ی اجاره نه،_

 .یداشت

 :دهیم ادامه آروم ست گهید یجا ذهنش انگار که یجور خاص نگاه هی با

 .یگفتیم ینطوریا خودت_

 ؟یچ یعنی_

 .زنهیم لبخند و دهیم تکون رو سرش

 !یچیه_

 سقف به هم باز و کنم درک رو رفتارش نیا لیدل تونمینم من ، شهیم اش جزوه ی ادامه خوندن مشغول

 .زنمیم زل

 یتو بار نیچندم یبرا که یزیچ و رهیم یگوش سمت به حواسش ییا لحظه یبرا شیگوش امیپ یصدا با

 .کنمیم مرتب رو خورهیم چرخ ذهنم

 پونه؟_



 ه؟یچ_

 نداشتم؟ دانشگاه یتو یدوست چیه من

 چطور؟! دونمینم_

 نگرفت؟ منو سراغ نفر هی یحت چرا_

 .کنهیم نگاهم و بندهیم رو اش جزوه

 هست؟ حواست شده، دیناپد تصادف یتو تیگوش! ویک یآ_

 دو چرا من نهیبب بزنه سر هی که ستین بلد رو خونه آدرس هم دوستام از  نفر هی یحت یعنی نهیا منظورم_

 ستم؟ین که ست هفته چند و ماه

 .کنهیم مشغول اش جزوه با رو خودش یعاد ریغ یلیخ و خورهیم جا پونه کنمیم احساس

 .بشم یعصب شهیم باعث سکوتش

 !پونه_

 .کنهیم نگاهم و ارهیم باال رو سرش

 چته؟_

 گم؟یم یچ من یشنویم اصال_

 .شده گم تصادف یتو که هم تیگوش! زننیم زنگ تیگوش به دوستات دیشا بگم؟ یچ خب اما آره_

 نداشت؟ رو خونه آدرس هم نفر هی یحت یعنی_

 ...ومدنین که نداشتن حتما خو_

 .کنه درکم تونهینم چکسیه و خرابه حالم .ارمیم کم میزندگ سواالت نیتر ساده بودن جواب یب از خسته



 و صبر تموم کنمیم احساس. کنم عبور میزندگ سخت ی مرحله نیا از دیبا چطور دونمینم. رهیگیم ام هیگر

 کنم، کاریچ دیبا دونمینم من و رهیگیم رو وجودم تموم ییا کننده نگران و بد حس دادم، دست از رو تحملم

 .رمیبگ رو اشکام یجلو تونمینم یحت

 .کنهیم صدام و خورهیم جا اشکم از سیخ صورت دنید با گردهیبرم سمتم به پونه

 ؟یکنیم هیگر یدار ترنج؟_

 که کنه؟ نگرانشون که ستین یزیچ یخبر یب ییا خرده و ماه دو یعنی دنبالم؟ انینم خانوادم چرا پونه؟_

 دنبالم؟ انیب

 .شهیم لیتبد هق هق به ام هیگر

 ستن؟ین من ریگیپ یحت مدت نیا یتو که تمیاهم یب براشون نقدریا یعنی_ 

 .کنهیم نوازش و رهیگیم بغل یتو رو سرم آروم

 توام داشتن، دوستت یلیخ خانوادش و عموت ادمهی که ییاونجا تا شه؟یم مگه وونه؟ید هیچ حرفا نیا_

 .یبود عاشقشون. نطوریهم

 زندم؟ مردم؟ کنم؟یم کاریچ کجام؟ من نهیبب ومدهین چکسیه چرا پس_

 ...دنبالت انیم نباش، نگران_

 :دهیم ادامه آروم باالخره اما شهیم یطوالن یکم مکثش

 .انیب زود دوارمیام_

 .کنمیم نگاهش و ارمیم رونیب بغلش یتو از رو سرم

 بشن؟ ریگیپ که نشدن هم نگرانم یحت یعنی! تسین کم ییا خرده و ماه دو شه؟یم مگه آخه_

 .زنهیم لبخند و کنهیم مرتب رو موهام



 ! باش مطمئن ترنج، شهیم درست_

 .کنهیم پرت مبل یرو  رو جزوه خنده با و کنهیم پاک هامو اشک

 دور؟ دور میبر ییا هیپا امتحان، و درس یبابا گور_

 .دمیم تکون رو سرم

 ...نه_

 .برهیم اتاق سمت به و کشهیم دستمو و شهیم پا خنده با

 ...دور دور میبر بپوش ،تسین مهم برام اصال نظرت_

 !پونه امینم_

 !خوبه ات حافظه واسه ینیبب زیچ چندتا میبر پاشو نزن غر_

 ...انتظارمه در یتیواقع چه دونمینم و کنمیم نگاهش

 باعث نیهم و کرده غروب دیخورش .میزنیم رونیب خونه از نیماش بدون و پوشمیم لباس پونه اصرار با

 خاطر به رو همه کنمیم یسع و دمیم گوش پونه حاتیتوض به دقت با .باشه تر خنک یکم هوا که شده

 .بسپرم

 .نداشت وجود برام ییآشنا زیچ چیه اماها خیابون ها،  وچهپارک و ک اسم تا گرفته ها هیهمسا اسم از

 کاش یا م،یریم راه رو شهر ادهیپ میدار ربعه و ساعت دو قایدق. ترنج گرفته درد پاهام ست؟ین بس_

 ...پام آخ. اوردمیم نیماش

 .مالهیم رو پاهاش مچ و نهیشیم پارک یفلز یصندل یرو زنهیم غر که همونجور

 .ترنج کنهیم گز گز پاهام کف... یآ_ 

 .کنمینم درک رو غرغرهاش و ندازمیم پاهاش به ینگاه



 یحت من و کردیم ناله پا درد از اون و میبود رفته راه اندازه هی به. میبود هم با رو راه طول تموم

 .کردمینم حس هام چهیماه یتو یخستگ حس نیتر کیکوچ

 .باشه کفش بخاطر تونستینم یخستگ نیا و بود رنگشون یتو میبود دهیپوش که ییها یکتون تفاوت تنها

 .بده ماساژ رو پاهاش مچ داره یسع که کنمیم نگاه دردناکش ی چهره به و نمیشیم کنارش

 ...که نبود حواسم اصال من... شد ینجوریا من بخاطر د،یببخش_

 .ترنج شو خفه_

 .خندهیم درد با که کنمیم نگاهش

 به هفته دو یکی یبرا شدت به مامان و بود شده خراب ما نیماش مدت هی. یبود ینجوریهم شهیهم_

 .یداد قرض مامان به مدت اون یتو نتیماش اصرار با هم تو و داشت ازین نیماش

 .گردمیبرم سمتش به گذشته خاطرات دنیشن از مشتاق

 !خب؟_

 مجبورم بعد ،یومدیم ادهیپ من دانشگاه تا رو دانشگاهت راه طول تموم شهینم باورت ترنج یوا_

 کالسام من که هم یگاه. بخوابم تونستمینم درد پا از شبا یبعض. خونه میبرگرد ادهیپ ییدوتا یکردیم

 .یومدیم و یرفتیم ادهیپ رو دانشگاه تا خونه ریمس خودت بود تو از شتریب

 :دهیم ادامه و کشهیم رو ختهیر چپم چشم یجلو و صورت یتو سرم حرکت بخاطر که موهام یشوخ با و

 .داشت استقامت بدنت نقدریا چرا دونمینم یلعنت_

 .کنمیم نگاهش موشکافانه

 کردم؟یم ورزش_

 .دهیم تکون سر و رهیم هم یتو اخماش یکم کردن فکر حالت به



 که یآهنگ و یداشت حوصله وقت هر. بود یدائم نه یرفتیم کالس نه اما یدیرقصیم هاپ پیه یگاه! نه_

 .یبود گرفته ادی ها لمیف یتو از که یحرکات با کم یلیخ اونم. یدیرقصیم شدیم پخش یداشت دوست

 :دهیم ادامه و خندهیم

ل به سرت شتریب_  ...نجایا ای خونه، ای دانشگاه، ای. بود گرم تیباز گ 

 .دهیم نشون رو پارک یرو به رو بزرگ تابلو که کنمیم نگاه دستش اشاره به

 .خونمیم رو رنگ زرد تابلو یرو ی نوشته دقت با

 "مهرگان یتجسم یهنرها آموزشگاه"

 و ذوق با و شهیم روشن ذهنم یتو یالمپ انکار که بفهمم رو آموزشگاه تابلو با حرفش ربط کنمیم یسع

 .گردمیبرم سمتش به جانیه

 .دادمیم آموزش نجایا کردم؟یم کار نجایا من_

 از .نکنم دقت العملش عکس نیا به که ام زده جانیه اونقدر اما پرهیم پونه رنگ وضوح به که نمیبیم

 .شهیم دهیکش دستم که و شمیم پا یصندل یرو

 ترنج؟ یریم کجا_

 .باشه اونجا ازم ییزایچ هی دیبا یعنی کردمیم سیتدر اونجا یوقت! اونجا برم خوامیم_

 .شهیم راهم سد توان تموم با

 ...نه_

 پونه؟ مرگته چه تو نه؟ چرا_

 ...که نهیا منظورم من،_



 که شمیم دور قدم چند .بکشم رونیب دستش از دستمو تونمیم و شهیم پرت حواسش شیگوش یصدا با

 :کنهیم جلب رو توجهم یگوش با صحبت موقع صداش

 ...میاومد..  باشه... باشه_

 .کشهیم رو دستم عجله با و ادیم سمتم به و

 !ترنج میبر ایب_

 .کنه ول دستمو تا کشمیم عقب خودمو

 !خبره چه نمیبب آموزشگاه برم خوامیم من کجا؟_

 .میزنیم سر آموزشگاه میایم هم با گهید روز هی میبر ایب بده، حالش گهیم زده زنگ مامان ترنج،_

 تونهینم و کنهیم تشیاذ کمرش سکید شگاهیآرا یتو ادیز ستادنیا سرپا بخاطر خاله یگاه دونستمیم

 ریز که یتاکس نیاول با و میریم ابونیخ به دو هر بشم حرفش میتسل شهیم باعث نیهم و بده انجام یتیفعال

 .میگردیبرم خونه سمت به کنهیم ترمز پاهامون

 

 به و ذارهیم کنار رو دستش یتو بزرگ قاشق و کنهیم نگاه من نگران ی چهره به تعجب با فرخنده خاله

 .ادیم سمتم

 ؟یشونیپر نقدریا چرا زم؟یعز شده یچ جان؟ ترنج_

 .بود یآشپز حال در شهیهم از تر سرحال که کنمیم نگاه پاش تا سر به

 ؟یستادیا پا سر چرا خاله؟ یخوب_

 .کنهیم نگاهم تعجب با فرخنده خاله

 کنم؟ کاریچ پس_



 بده؟ حالت ینگفت پونه به مگه_

 :دهیم جواب ییا خنده تک با و کنهیم درشت رو چشماش

 خونه؟ نیایم یک و نییکجا دمیپرس فقط من! نه_

 من از بود شده باعث هیهمسا رزنیپ یپرس احوال و حال. شهیم خونه وارد عجله با پونه لحظه همون

 .بشم خونه وارد زودتر من و وفتهیب عقب

 :شهیم یشاک دنشید با فرخنده خاله

 !یآورد در ها کفش کمد از دورتر لومتریک کی کفشاتو که باز_

 .چرخهیم فرخنده خاله و من نیب مضطرب پونه نگاه

 .دیببخش_

 .گردهیبرم گاز یرو یغذا قابلمه سمت به خاله

 .االن نیهم کن، مرتبشون برو .خانم پونه شنینم مرتب ها گفش گفتن دیببخش با_

 :دهیم ادامه فرخنده خاله و رهیم راهرو یتو ها کفش کمد سمت به عجله با پونه

 ن؟یایب زودتر و بده حالم گفتم یک من بعدشم،_

 ییصدا با و دزدهیم ازم رو نگاهش .ادیم سمتم به و چپونهیم کمد یتو عجله با رو کفشاش پونه که نمیبیم

 :دهیم جواب مشخص ازش دلهره که

 خونه؟ میایب زودتر کنهیم تیاذ کمرت ینگفت خودت! مامان عه،_

 :دهیم ادامه پونه بده جواب نکهیا قبل و کنهیم نگاهش متعجب یچشما با فرخنده خاله

 یزد زنگ تو که بپرسه سوال خودش مورد در بره خواستیم ترنج م،یبود ترنج آموزشگاه یجلو ما_

 .میایب زود یگفت



 .چرخهیم پونه و من نیب نگاهش و خورهیم جا فرخنده خاله

 آموزشگاه؟ نیرفت شما_

 .بده جواب پونه ذارمینم من نباریا

 درد و ستین خوب حالتون نیگفت شما گفت پونه که کنم سوال ازشون خودم مورد در برم خواستمیآره،م_

 .میبرگرد زودتر و دهیشد کمرتون

 .ادیم حرف به من من با فرخنده خاله اما رهیگیم رو خونه کل هیثان چند یبرا سکوت

 هوا به سر دختره. شده متوجه اشتباه احتماال کنه،یم درد خرده هی کمرم گفتم پونه به من! آها ..من_

 .دهینم گوش آدم یحرفا به که یحساب و درست

 !کنهیم یدست شیپ هم پونه

 .شدم متوجه اشتباه حتما! یوا یا_

 .امروز نیکرد کارایچ نمیبب نیکن فیتعر نیایب نیکن عوض لباس نیبر حاال. زمیعز آره_

 .ارهیم خودم به منو پونه یصدا که رمیم در سمت به یحرف بدون

 ترنج؟ یریم کجا_

 .امیم و کنم عوض لباسمو باال رمیم_

 .ایب زود باشه،_

 که یزیچ تنها و تسین یعاد و یعیطب پونه رفتار که ندارم شک. رمیم باال ی طبقه به و دمیم تکون سر

 .رفتارهاست نیا لیدل رسهینم ذهنم به

 خودم به کیکوچ ی نهیآ یتو .زنمیم صورتم و سر به یآب و رمیم ییدستشو به و کنمیم عوض رو لباسم

 .بگم یژگیو هی نهیآ یتو تیشخص یبرا تونمینم یحت و کنمیم نگاه



 یچشما یتو .باشم مسلط خودم به کنمیم یسع فرخنده خاله و پونه رفتار از جیگ و زیچ همه از کالفه

 .نمیبیم هدف هی نهیآ یتو دختر گنگ و جیگ و رهیت ییا قهوه

 .رمیم نییپا ی طبقه به و رمیگیم فاصله نهیآ از و ادیب لبام یرو یکمرنگ لبخند شهیم باعث که یهدف

 

 

 یریمس سمت به و زنمیم چنگ رو دوشم یرو ی کوله بند استرس با و کنمیم نگاه ابونیخ سمت دو به

 .وفتمیم راه بودم کرده حفظ که

 تا کنمیم تندتر رو قدمام. آدماست جوش و جنب یتو غرق شهر بایتقر و ظهر دوازده به مونده عبر کی

 .برسم یتاکس ستگاهیا به

 نیبهتر. بود شده شگاهشیآرا یراه روز هر مثل فرخنده خاله و رفته دانشگاه به امتحانش یبرا پونه

 . بزنم رونیب خونه از سوالم جواب گرفتن یبرا که بود فرصت

 ییزایچ ی همه از کنمیم یسع بود که تنها و بدون اینکه به کسی بگم از خونه بیون میرفتم. یبار نیاول

 اسم گفتن با و رسمیم یتاکس ستگاهیا به .کنم استفاده خونه به برگشتن یبرا نشونه هی عنوان به نمیبیم که

 ریمس همون از یتاکس عبور ریمس که شمیم مطمئن بودم دهیکش پونه زبون ریز از میمستق ریغ که یپارک

 .منه نظر مورد

 سوار و رمیگیم مشتم یتو محکم رو همراهمه پونه اصرار به روزه چند که ییا ساده و یمیقد یگوش

 .کنهیم حرکت و شهیم پر یتاکس قهیدق چند بعد باالخره. شمیم یتاکس

 به استرس و جانیه با آشنا رنگ زرد و بزرگ تابلو دنید با نکهیا تا دمیم ادامه ها یگذار نشونه هم باز

 .شمیم ادهیپ هیکرا دادن با و داره نگه گمیم راننده

 .رمیم آموزشگاه بزرگ ساختمون سمت به اضطراب با

 .برم سوم ی طبقه به دیبا که فهممیم شده وصل برد یرو ،یالب یتو که ساختمون اطالعات یرو از



 یبرا هیثان چند. کنم نگاه یگوش صفحه یرو پونه اسم به شهیم باعث دستم یتو یگوش لرزش و صدا

 .کنم وصل رو تماس رمیگیم میتصم باالخره نکهیا تا کنمیم نگاه صفحه به دل دو دادن جواب

 بله؟_

 !ترنج سالم_

 .رسهیم گوشم به خط ور اون از هم یمرد ناشناس یصدا و

 ...ما ی حافظه یب پرتقال بر سالم_

 .خندهیم پونه و کنمیم سکوت

 ؟یدار صدامو ترنج؟_

 !آره... آ_

 آماده م،یباش رونیب هم با رو ناهار دنبالت میایم دینو با میدار خونه، رسمیم گهید قهیدق ده هی من نیبب_

 بدبخت نتمونیبب ها هیهمسا از یکی آ، یایب برق مثل ترنج. ابونیخ سر ایب عیسر زدم که زنگ باش،

 .میشیم

 به رو پونه سکوتم .خونه به برگردم ییا قهیدق ده بتونم نداره امکان دونمیم فقط و بگم، دیبا یچ دونمینم

 .ندازهیم شک

 .یابونیخ یتو انگار ؟ییکجا ترنج؟ الو؟_

 .بشه مانعم تونهینم پونه اومدم نجایا تا که حاال و بگم، دروغ خوامینم

 .رونمیب آره_

 .رسهیم گوشم به اش زده ذوق یصدا

 دینو و من تا برگرد زود ترنج، نشو دور خونه از ادیز فقط ،ییحرفا نیا از جسورتر دونستمیم ن،یآفر_

 ؟ییکجا االن. دنبالت میایب



 :دمیم جواب صادقه و قورت رو دهنم آب

 .کردمیم کار که یآموزشگاه ساختمون یتو_

 .شهیم بلند دادش و غیج یصدا بعد و کشهیم طول هیثان چند پونه سکوت

 ؟یکنیم کاریچ اونجا تو_ 

 .دوننیم من از یچ نایا نمیبب رمیم دارم_

 ...دنبالت امیم االن من باش همونجا نرو، من جون رو تو! خدا رو تو ترنج،_

 چرا؟_

 ...دمیم حیتوض برات امیم من نرو یلعنت_

 :دهیم قرار مخاطب رو ییا گهید فرد و

 ...آموزشگاه رفته ترنج بده، گاز کن، عجله_

 .رمیم ۳ ی طبقه به آسانسور با و کنمیم قطع رو تماس تر مصمم ییا اراده با بهش توجه یب

 فشار رو زنگ و کشمیم یقیعم نفس شده نصب وارید به یرنگ دیسف در کنار که آموزشگاه تابلو دنید با

 .دمیم

 با یجوون زن و شهیم باز در باالخره هیثان چند بعد .دمیم فشار رو زنگ دوباره و کنمیم مکث لحظه چند

 یکنجکاو با و شمیم وارد زن پشت یحرف بدون و آروم .کنهیم دعوتم داخل و گهیم آمد خوش بهم لبخند

 .کنمیم نگاه...  و ها مجسمه ها، عکس ها، ینقاش و وارید و در به

 .کنهیم اشاره سرم پشت چرم یراحت مبل به لبخند با و رهیگیم قرار رنگش یچوب زیم پشت باالخره زن

 .دییبفرما_



 یب اما کنم دایپ آشنا حس هی نمیبیم که ییزایچ نیب از کنمیم یسع. شهیم سرد بدنم کنمیم احساس کم کم

 ...آشنا حس ییا ذره از غیدر اس، دهیفا

 .کنهیم نگاهم لبخند با زن

 .دییبفرما_

 .کنمیم نگاهش و دمیم قورت یسخت رو دهنم آب

 ن؟یهست یمنش نجایا شما د،یببخش_

 ن؟یداشت کار یک با ه؟یچ امرتون زم،یعز بله_

 با. شده ثبت یوحش یها اسب فرار از ییا صحنه که کنمیم نگاه سرش یباال دیسف و اهیس عکس تابلو به

 منه جواب منتظر که کنمیم نگاه یمنش به. کنهیم شتریب رو اضطرابم و فرار حس اما عکسه هی فقط نکهیا

 .پرسمیم رو خودم سوال حرفش، به توجه یب و

 ن؟یهست یمنش نجایا وقته یلیخ شما_

 .رهیگیم خودش به یجد حالت نگاهش و شهیم پاک کم کم زن لبخند

 .شمینم متوجه رو ها سوال نیا از منظورتون! خانم دیببخش_

 .فرستمیم باشه لیطو نقدریا دیبا چرا فهممینم که یرنگ یخاکستر ینخ شال ریز رو موهام

 نجا؟یا نیاومد تازه شما که نهیا منظورم... منظ_

 .دوزهیم چشمام یتو من یرو رهیگیم اخم از یحالت آروم که نگاهش همچنان زن

 .کنمیم کار نجایا ساله سه من! نه_

 .کنمیم نگاهش جانیه با و کنمیم ذوق یکم حرف نیا دنیشن با

 .نیشناسیم منو پس... پس_



 .پرهیم باال ابروهاش شهیم باز زن ی رفته هم یتو یاخما

 .شمینم منظورتون متوجهعذر میخوام عزیزم اما من واقعا _

 .باشم مسلط خودم به یکم تا دمیم فشار شتریب رو ام کوله بند

 .یساز جسمه و یسفالگر. دادمیم آموزش نجایا شیپ ماه چند... من_

 .پرهیم باال وضوح به زن یابروها نباریا

 خوبه؟ حالتون شما خانم_

 .دمیم ادامه مکث با

 ...کنم دایپ یزیچ مدارکم نیب از اومدم االنم. قبل ماه سه تا یعنی_ 

 :دمیم ادامه من و گهینم یزیچ و کنهیم نگاهم زن

 .مدارکم یسر هی دنبال دادم، دست از امو حافظه من خانم،_

 ؟یمدارک چه ن؟یگیم نیدار یچ خانم_

 .بشم یمرب نجایا تونستم که دادم ارائه یزیچ هی حتما کردمیم کار نجایا من یوقت_

 .کنهیم نگاهم و ادیم جلو زیم پشت از زن

 به تا و کنمیم کار نجایا دارم که ساله سه من گمیم بهتون دارم من ن؟یهست من یحرفا متوجه شما خانم_

 .دمیند نجایا رو شما حال

نزدیک شدن زن بهم حس بدی میده، حسی که باعث میشه اصال از این نزدیکی برداشت خوبی نداشته 

 .رهیم باال صدام و شمیم پا مبل یرو از یعصب یکمباشم، 

 نیگیم شما دادم،یم آموزش یسفالگر و یساز مجسمه بودم، یمرب نجایا من گمیم دارم من ؟یچ یعنی_

 ه؟یا یباز مسخره چه نیا ن؟یدیند نجایا حاال تا منو



 ...نییپا نیاریب رو صداتون لطفا خانم،_

 .ادیم رونیب اتاق از اخم با یمسن مرد و شهیم باز اتاق در

 خبره؟ چه نجایا_

 .گردهیبرم سمتش به یمنش زن

 .کردنینم کار نجایا کننینم قبول گمیم یهرچ و بودن یمرب نجایا گنیم خانم نیا ،یدیسع یآقا_

 .ادیم سمتم به و دارهیبرم رو گوشش پشت مداد و کنهیم جا به جا رو نکشیع اخم با مرد

 خانم؟ شده یچ_

 سری هی فقط من کنن،ینم قبول شونیا اما کردمیم سیتدر نجایا من که گمیم خانم نیا به من! آقا_

 !نیهم خوام،یم خودم از مشخصات

 .ادیم سمتم به یعصبانهم  دیشا و یجد و کنهیم نگاهم اخم با هیثان چند مرد

 ه؟یکالهبردار دیجد روش نیا_

 و قبل اینکه بتونم حرفاش رو برای خودم معنی کنم ادامه میده: رمیم عقب یکم و خورمیم جا

 نجایا مشخصات نیا با یمرب هرگز ما که گفتم من. نیزد رو حرفا نیهم و نیاومد هم شیپ وقت چند_

 .بذارم ونیم در سیپل با رو مسئله که نیکنیم مجبورم نیدار م،ینداشت

 و نمیبیم رو ارنیدرب سر صداوسر لیدل از تا کشنیم سرک رونیب به ها اتاق از که ییآدما چهره کم کم

 .شهیم برابر چند دارم که یبد حس

 .کنهیم دیتهد همچنان که کنمیم نگاه مرد اخمالو چهره به و رمیم عقب قدم چند

 ...رونیب دیبر نجایا از االنم! رو هودهیب کار نیا نیکن تمومش_



 با زیم یرو ییا شهیش گلدون و کنمیم برخورد پشتم کیکوچ زیم به نکهیا تا رمیم عقب قدم چند هم باز

 .شهیم تکه چند و وفتهیم نیزم یرو یبلند یصدا با برخوردم

 مرد به رو شهیم زده نم با فوران حسی بدی که دارم که ینگاه بعد و کنمیم نگاه شهیش یها خرده به

 .دوزمیم

 ...من... من_

 رو انگشتش مرد، بره در سمت به و بشه رد کنارم زا عجله با یمنش شهیم باعث در زنگ یصدا

 .دهیم تکون چشمام یجلو دواریتهد

 کنم،یم ماجرا وارد رو سیپل وقت فوت بدون نیکن جادیا یمزاحمت لیدل نیا با هم باز بعد ی دفعه_

 ن؟یدیفهم

 .نهیشیم سمیخ یچشما یتو تیجد و اخم با نگاهش

 ...ترنج_

 .چرخمیم صدا صاحب سمت به ییآشنا یصدا دنیشن با

 قابل و آشنا فرد هی دنید داره تیاهم برام که یزیچ تنها س،ین مهم برام پونه ی دهیپر یرو و رنگ دنید

 رو سردم یدستا که شهیم رهیخ پونه به دقت با مرد، رهیگیم رو دستم و ادیم جلو عجله با پونه .اعتماده

 .پرسهیم رو حالم و رهیگیم

 ؟یکرد خی نقدریا چرا ؟یخوب_

 .دهیم قرار مخاطب رو پونه تند لحن همون با مرد 

 .دییشما که هم باز_

 .بکشه در سمت به منو کنهیم یسع و کنهیم نگاهش پونه

 .خوامیم عذر من بله،_



 .نداره اومدن کوتاه قصد مرد اما

 نیا ست؟اشتباه اطالعاتتون نگفتم مگه ن؟یکنیم اشتباه نگفتم بهتون من شیپ ماه دو یکی همون مگه_

 ه؟یچ یبرا گهید نیانداخت راه امروز که یباز

 .کشهیم در سمت به منو همچنان پونه

 !دیببخش. شهینم تکرار اتفاق نیا گهید. متاسفم واقعا د،یببخش خوام،یم عذر من_

 رونیب آموزشگاه از کردنیم نگاهمون که ییها آدم ی رهیخ نگاه و رمردیپ یها اخم به توجه بدون و

 وارد هم با و شمیم دهیکش پونه همراه اراده یب من. ستادهیا پونه کنار که شمیم یمرد متوجه تازه. میایم

 .میشیم آسانسور

 آموزشگاه؟ یتو یرفت یچ ی واسه ترنج؟ یدینم گوش حرف چرا نرو؟ نگفتم بهت مگه_

 یزیچ کنمیم یسع و کنمیم نگاه پونه یچشما به !جمیگ شتریب همه از و مضطربم ، سردم. کنمیم نگاهش

 .بفهمم

 چرا؟ !شناسنینم منو گفتن اونا_ 

 .شهیم خارج ساختمون از سرعت با و کشهیم رو دستمو پونه آسانسور ستادنیا با

 رو لباسش ی سرشونه  عقب، یصندل یرو از .کنهیم حرکت یحرف بدون مرد و میشیم نیماش سوار

 .کشمیم

 !توام با پونه_

 .ترنج نزن حرف_

 گن؟یم دروغ چرا نایا بده، رو سوالم جواب نزن؟ حرف یچ یعنی_

 .زنمیم چنگ رو لباسش هم باز و کنهیم میعصب شتریب سکوتش

 یزنینم حرف چرا پونه؟_



 :زنمیم داد طاقت یب نباریا و دهینم یجواب

 ؟یگفت دروغ چرا ،حرف بزن !! چرا الل مونی گرفتی؟ با توامپونه_

 !من نه ییتو گفته دروغ که یاون_

 .بشم خشک سرجام شهیم باعث تندش لحن همراه به جوابش

 .کنمیم نگاهش فقط و فهممینم حرفش از یزیچ

 پونه؟_

 !دونمینم یچیه ترنج، دونمینم_

 :دهیم ادامه اما شهیم آرومتر یکم کنه،یم سکوت

 !فهممینم! یکار مشغول نجایا که یگذاشت سرکار رو مادوسال  چرا دونمینم! یگفت دروغ چرا دونمینم_

 کنم؛یم تکرار ناباور و خورمیم جا حرفش از

 گفتم؟ دروغ_

 دایپ ازت یاطالعات هی دیشا که نجایا اومدم یبود مارستانیب که موقع اون! یگفت دروغ هممون به! آره_

 دنید با یوقت و کردم تعجب نکرده کار اونجا اسم نیا با چکسیه حال به تا گفت بهم مرد اون یوقت کنم،

 چیه! چرا فهممینم. یگفت دروغ بهمون دمیفهم که بود اونجا دتتیند هم کباری یحت حال به تا گفت عکست

 !یلیدل چیییه کنم،ینم دایپ کارت نیا یبرا یلیدل

 .کنمیم زمزمه و دمیم هیتک یصندل یپشت به دمیشن که یزیچ از ناباور من و کنهیم سکوت

 گفتم؟ دروغ_

 گوشم به پونه سرزنشگر یصدا .دارم رو قیعم چال اهیس هی یتو افتادن مثل یزیچ و جهیسرگ حس

 :رسهیم



 ...این گفتم نیهم واسه_

 ؟یچ یعنی... آخه_

 :ادیم حرف به بود نشسته فرمون پشت ساکت لحظه اون تا که یمرد

 .یکار به مشغول نجایا که یگفتیم دروغ اما یکردینم کار نجایا وقت، چیه تو یعنی_

 من... من! ام همخونه قم،یرف پونه، به هم اون بگم؟ دروغ دیبا چرا من... من ؟یچ ی واسه آخه،_

 !فهممینم

 .ادیم حرف به پونه هم باز

 چرا که داد یاحتمال چیه شهینم یحت ؟یگفت دروغ همه نیا چرا که فهمهینم چکسیه م،یفهمینم هم ما_

 یها یریدرگ به دیجد چالش هی سوال، هی خواستمینم نجا،یا یایب خواستمینم نیهم ی واسه. یکرد نکارویا

 ...بشه اضافه تیخال ذهن

 مغزم یتو جمله هی فقط و کنمیم نگاه شنیم رد کنارمون از سرعت با که ییادما و نیماش رونیب یایدن به

 :خورهیم چرخ

 باشم؟ گفته دروغ دیبا چرا_

 

 جولون ذهنم یتو که یجواب یب سواالت دنبال ذهنم کنمیم یسع و زهیم یرو کیکوچ گلدون به نگاهم

 .نباشه دهیم

 .امیم و بشورم رو دستم رمیم من_

 ازمون و ذارهیم یصندل یرو رو فشیک .نکرده مورد نیا در یصحبت گهید هم اون که کنمیم نگاه پونه به

 باعث ام رهیخ نگاه .کنم رفتار چطور باهاش دیبا دونمینم و کنمیم نگاه روم به رو پسر به .شهیم دور

 .کنه نگاهم و ارهیب باال سر شهیم



 .ذارهیم زیم یرو و کنهیم قفل رو یگوش صفحه و نهیشیم لباش یرو یکج لبخند آروم

 ؟یخوب_

 ای  شتریب یجا به لبخندش .کنمیم نگاهش مظلوم و پناه یب یها بچه نیع و دمیم سرتکون صادقانه و آروم

 .شهیم تر کج شدن، کمتر

 .گردهیبرم و ستین یشگیهم تیفراموش گفته دکترت گفتهیم پونه خودت، به ارین فشار_

 .برنگشته یزیچ که تاحاال اما آره،_

 .ارین فشار نقدریا ست،ین یادیز زمان ییا خرده و ماه دو_

 .کنهیم نگاهم و دهیم هیتک شیصندل به آروم

 !نداره یادآوری یبرا یخوب یزایچ شهیهم یزندگ_

 .کنمیم نگاه زیم چوب طرح هی و دمیم هیتک یصندل به خودش نیع

 .ارمیب ادی به ای کنم فراموش که رمیبگ میتصم تونمیم خودم گهید رو بعدش اد،یب ادمی دمیم حیترج_

 .گذرهیم ر،ینگ سخت_

 .بگذره تا کشهیم منو داره یول_

 .دهیم سرتکون یتلخ لبخند با

 .گذرهیم تر راحت ینجوریا نکن، فکر بهش ال،یخیب_

 ربع سه نیآست مردونه رهنیپ بود، یکی سالش همسن یپسرها یموها مدل با موهاش مدل. کنمیم نگاهش

 .داشت یجالب یهمخون روشنش پوست با رنگش کرم

 هی خودم کنمیم یسع نیهم بخاطر و نداره وجود برام ییآشنا زیچ چیه اما کنم دقت بهش کنمیم یسع

 .کنم دایپ یراه



 م؟یبود دوست هم با شما و من_

 .کنهیم نگاهم لبخند با و ارهیم باال سر

 دسته اون از ،یبود خودم هیشب. میشد دوست هم با شتریب کم کم و شد مونییآشنا باعث پونه. آره_

 ظاهرت کنار در نیا و یبود یباز وونهید نوع هر ی هیپا. داشت جانیه باهات یدوست که یبود ییدخترا

 .یایب نظر به خاص شتریب شدیم باعث

 سرم یتو پونه ی جمله .کنمیم نگاه رونیب به شهیش از و نهیشیم لبام یرو یجون یب لبخند تصورش با

 .کنمیم فکر حرفش به بازم من و خورهیم چرخ

 "؟!یگفت دروغ همه نیا چرا که فهمهینم چکسیه"

 ...یعنی

 .دهیم تکون سر که کنمیم نگاه دینو خندون چهره به و امیم رونیب فکر از خورهیم پام به که ضربه با

 !ینش غرق_

 ؟یچ_

 .شهیم محو کم کم لبخندش و کنهیم نگاهم

 ؟یکرد تصادف که شد یچ ادینم ادتی_

 ...نه_

 ؟یکرد تصادف کجا_

 !شهر رونیب جاده هی یتو گهیم پونه دونم،ینم_

 ؟یکرد یم کاریچ اونجا_

 .کنمیم نگاهش



 !دونمینم_

 کردن؟ داتیپ یچجور_

 .شهیم جا به جا یصندل یرو یکم یکنجکاو با که کنمیم نگاهش نامفهوم

 دادن؟ خبر نایا پونه به چطور که نهیا منظورم_

 .ارمیب ادی به دقت با رو پونه یها جواب کنمیم یسع و کنمیم زیر رو چشمام

 .بود فمیک یتو برگه هی_

 برگه؟ هی_

 .ارمیب ادی به رو فرخنده خاله و پونه یحرفا دقت با تا دمیم فشار هم یرو چشمامو

 از مارستانیب. بود شده ذکر هم داریخر آدرس و اسم فاکتور یتو. دیخر فاکتور هی بود، فاکتور هی نه،_

 .کردن دایپ رو ام خونه آدرس فاکتور اون یرو

 .باشه شاد کنهیم یسع که کنمیم نگاه اش گرفته ی چهره به و کنمیم سکوت پونه برگشت با

 هم؟ به نیگفتیم یچ_

 سمت به دستم ناخودآگاه شهیم باعث که کنهیم پاک نوازش با رو اش گونه یرو آب قطره و خندهیم دینو

 مهمون شهیهم تا که ادهیز احتمالش که زنهیم داد لمسش قابل یبرآمدگ. بره صورتم یرو هیبخ یجا

 .بمونه صورتم

 .ارهیم خودم به منو دینو یصدا

 .میزدیم حرف تصادفش مورد در ترنج با میداشت_

 .بندهیم چشم و دهیم هیتک شیصندل به کالفه پونه

 .بشنوم مورد نیا در یزیچ خوامینم م؟ینزن حرف مورد نیا در اصال االن کنم خواهش از شهیم_



 .دنیم تکون سر تفاوت یب و چرخهیم پونه من نیب نوبد نگاه

 !یراحت تو هرجور زم،یعز باشه_

 .کنهیم نگاه و دارهیبرم زیم یرو از رو منو پونه

 ن؟ینداد سفارش یزیچ_

 .بده جواب هم من یجا تا اونجاست دینو که خوشحالم

 .میبود تو منتظر نه_

 .گردهیم منو یتو دقت با پونه

 ؟یکرد انتخاب_

 .شهیم اکو گوشم یتو و کنهیم تکرار رو جمله نیا خاطره هی نیع و چهیپیم سرم یتو ییناآشنا یصدا

 ؟یکرد انتخاب_

 ؟یکرد انتخاب_

 ؟یکرد انتخاب_

حس  .غذاست انتخاب و منو یپ حواسشون که کنمیم نگاه نفر دو اون به و ارمیم باال سر زده وحشت

 .مخوشحال و زده وحشت همزمانعجیبی دارم، 

 ازش ییا گهید زیچ چیه که نامفهوم ی خاطره از صدا هی از زده وحشت و ،یزیچ یادآوری از خوشحال

 .کنم نگاهش و بشه خارج ام زده وحشت و انقباض حالت از یکم بدنم شهیم باعث پونه یصدا .دونمینم

 ؟یگفت یچ_

 .شهیم مشکوک یزیچ به انگار و کنهیم نگاهم دقت با

 شده؟ یزیچ ترنج؟ یخوب_



 ...نه_

 ؟یخوریم یچ ،تسین مهم الیخیب... رنگت آخه_

 .بگم یچ دیبا دونمینم و کنمیم نگاهش

 داشتم؟ عالقه یچ به قبال... خب! دونمینم_

 .کنهیم جمع فکر حالت به لباشو و ندازهیم منو به ییا دوباره نگاه پونه

 اره؟یب تزایپ بگم ،یخوردیم تزایپ معموال اوووم،_

 .کنم دییتا رو حرفش تر عیسر و بدم تکون سر شهیم باعث یکشنگ و ضعف احساس و غذا یبو

 بایتقر و شمینم زمان گذر متوجه که بود جالب اونقدر پونه و دینو کنار شهر یتو گشتن و خوردن غذا

 .پرهیم سرم از داشتم که یبد حس

 یزیچ نکهیا بدون و رمیم خودم خونه به یخستگ شدت از من و میگردیبرم خونه به عصر یکاینزد

 .شمیم هوشیب بایتقر بفهمم
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 ...نه_

 پونه؟ چرا_

 !یخواست که کجا هر برمتیم و دنبالت امیم خودم امتحانم بعد کن، گوش حرف نه، گفتم_

 .کنمیم چکش نهیآ یتو از و کشمیم هیبخ رد یرو یدست

 . گردمیبرم و رمیم آژانس با! پونه_



 ؟یبزن سر دانشگاه به یبر یکرد قصد ییهوی روزه چند که شده یچ چته؟ تو ترنج_

 .کنمیم پرت مبل یرو خودمو و امیم کنار نهیآ یجلو از کردنش چیپ سوال از کالفه

 برم؟ خودم ای یدیم رو آدرس پونه_

 .امیب خودم تا یرینم توام دم،ینم رو آدرس_

 ...یگیم رو آدرس االن نیهم ای_

 .کنهیم التماس بایتقر مضطرب، و کالفه و حرفم وسط پرهیم

 !نکن خرابش دوباره ترنج_

 ...منظورت ؟یچ یعنی_

 ...یحت اما شهیم روشن ذهنم یتو المپ مثل یزیچ شه،یم خشک وارید به ییا لحظه نگاهم

 .ترسمیم هم بهش کردن فکر از یحت

 ترنج؟_

 ها؟_

 ؟یخوب ترنج_

 .ارمیب زبون به رو سرم یتو فکر ترسمیم یحت

 پونه؟_

 .ادیم حرف به بهم توجه بدون

 .امیم من کن صبر نکن، خراب دوباره نرو، ییجا من جون. خونه امیم گهید ساعت کی تا من ترنج،_



 بهم پونه یاصرارها .تونمینم اما نکنم فکر یمنف یزایچ به کنمیم یسع ندارم، رو یکار چیه توان انگار

 .است دهیفا یب بودن آروم یبرا من یها تالش تموم و دهینم یمثبت حس

 خودم بود تر مرتب شهیهم از که خونه کردن مرتب با کنمیم یسع و خورمیم رو قرصام پونه دنیرس تا

 .گذرهیم روز چند انگار که کشهیم طول اونقدر نظرم به پونه دنیرس .کنم سرگرم رو

 .کشهیم قیعم نفس و ذارهیم زیم یرو رو مویآبل شربت وانیل

 .پختمیم داشتم. اومد حال گرمیج شیآخ_

 .کنمیم نگاه وانیل یتو خی یها قطعه چرخش به یحرف بدون

 ست؟ین گرمت ترنج، گهید بخور_

 پرت مبل یرو دهینرس که ییمانتو برداشتن با پونه که خورمیم شربتم از یکم و دمیم تکون سر فقط و

 نیا بودن درست از و کنهیم فرار ازم داره دهیرس یوقت از کنمیم حس .رهیم اتاقش سمت به بود کرده

 .ترسمیم حدس

 و ادیم رونیب شده شسته یرو و دست با قهیدق چند بعد و رهیم یبهداشت سیسرو به و ادیم رونیب اتاقش از

 .کنمیم صداش کنه فرار ییا بهونه به دوباره نکهیا قبل نباریا. رهیم آشپزخونه به

 پونه؟_

 بله؟_

 !نجایا ایب_

 :دهیم جواب اما کنهیم مکث یکم

 .امیم کنم روشن گاز ریز االن باشه_

 !منتظرم_

 .چمیپیم وانیل دور تر محکم رو بود شده تر حس یب وانیل یسرد با که سردم یدستا



 مشخصه بودنش یمصنوع کامال که یلبخند با و ادیم رونیب آشپزخونه از که کشهیم طول قهیدق چند

 .کنهیم نگاهم

 جونم؟_

 .مطلب اصل سراغ رمیم ییا مقدمه و هیحاش چیه بدون که طاقتم یب اونقدر

 دانشگاه؟ برم یبذار یخواینم چرا_

 .شمیم مانعش اما کنهیم زدن حرف قصد تا کشهیم طول هیثان چند

 یخواینم که هیچ دانشگاه انیجر پونه؟ افتاده یاتفاق چه اونجا برم؟ یذارینم که خبره چه دانشگاهم یتو_

 برم؟ یبذار

 با من و خورهیم تکون که کشهیبار یها لب به رهیخ نگاهم .شده هول که دیفهم شهیم کامال کنه،یم نگاهم

 .دنیشن یبرا شمیم گوش وجودم تموم

 ...خب_

 .کنمیم نگاهش منتظر

 یخواینم تو که افتاده یاتفاق چه من دانشگاه یتو ه؟یچ موضوع. پونه حمیتوض منتظر من ؟یچ خب_

 اونجا؟ برم من یبذار

 .باشه آروم داره یسع و مضطربه که کنمیم احساس

 ترنج؟ یکنیم یفکر نیچن چرا ،یچیه_

 دانشگاه؟ نرم من که یدار اصرار نقدریا یچیه یبرا تو! پونه_

 ...نه_

 نه؟ یچ یعنی نه؟_



 .بشه بهتر حالت بذار. مینر االن گمیم فقط من_

 .بزن حرف پس. بشه ستین قرار بهتر نیا از و خوبه حالم من! پونه_

 بگم؟ یچ آخه_

 .باشم آروم کنمیم یسع اما شهیم زیلبر کم کم صبرم کشم،یم کوتاهم یموها یتو دستمو کالفه

 چه اونجا بفهمم که شده خراب دانشگاه اون میبر تا یایم من همراه االن نیهم ای بزن حرف ای! پونه_

 .بوده خبر

 ؟یکن کاریچ اونجا یبر یخوایم اصال_

 .کنهیم پنهون رو یزیچ داره که دهیم نانیاطم بهم و لرزهیم چشماش مردمک. کنمیم نگاهش

 ؟یترسیم یچ از تو! پونه_

 .زنهیم لبخند یسخت به و خورهیم جا

 ؟یشد ونهید بترسم؟ دیبا یچ واسه من؟_

 ه؟یچ کردنت فرار نیا لیدل بگو پس_

 .باشه جانب به حق کنهیم یسع

 .ندارم ییا عجله تو مثل فقط کنم،ینم فرار من_

 .جوشهیم درونم از مذاب مواد مثل یزیچ اما باشم آروم خوامیم کشم،یم قیعم نفس و بندمیم رو چشمام

. دونمینم خودم مورد در یچیه دمیفهم و کردم باز چشم من که ماه سه شهیم گه،ید وقت چند پونه،_

 یب ماه سه به تو دنبالم؟ انینم چرا ام خانواده اصال کجان؟ خانوادم کجام؟ از ام؟ کارهیچ ام، یک دونمینم

 عجله؟ یگیم یفیبالتکل ماه سه به بودن، تیهو

 .نبود نیا منظورم من،_



 .یکن فکر یحت که یاون از شتریب یلیخ! خستم من پونه، ستین مهم برام منظورت_

 .رمیم عقب قدم چند و کنمیم بغض رومه که یفشار از

 ام؟ یک بفهمم که خودمم از نشونه هی دنبال فقط من شم،یم وونهید دارم بخدا پونه_

 ادیم سمتم به قدم چند ناراحت و ناباور

 !ترنج_

 .رمیم عقب به رو اومده جلو که یقدم چند

 خبره؟ چه دانشگاه اون یتو بده حیتوض بهم فقط! پونه بشنوم یزیچ خوامینم_

  .ستین یخبر چیه بخدا! یچیه_

 برم؟ یذارینم چرا ؟یگینم یزیچ چرا ؟یزنینم حرف چرا ستین یخبر چیه اگر_

 .ادیم سمتم به آروم و کنهیم نگاهم و زنهیم برق چشماش یتو اشک

 .خودته بخاطر کنمیم یهرکار بخدا! ترنج_

 .زنمیم پس رو دستش ره،یبگ رو دستم نکهیا قبل

 اون یتو. بده رو سوالم جواب. بده انجام رو گمیم بهت که یکار فقط ،یکن یکار من بخاطر خوامینم_

 خبره؟ چه یلعنت دانشگاه

 :دهیم جواب و نالهیم التماس با بایتقر

 !یچیه_

 :زنمیم غیج جوابش نیا با ناخواسته

 ؟یگیم دروغ چرا_



 :زنهیم خشکم سرجام اش هیگر همراه بلند یصدا با و

 !ییتو گفته دروغ که یاون_

 .شهیم سکوت غرق خونه ییا لحظه یبرا

 .شکنهیم رو  خونه آور عذاب سکوت پونه آروم هق هق و من نفس نفس یصدا

 .زنمیم ایدر به دل یسخت به اما بپرسم رو سوالم که ترسمیم یحت

 ه؟یچ منظورت_

 :ادیم حرف به بلند یصدا و هیگر با .شهیم باز نطقش من برعکس انگار اون اما

 !یخوندینم درس دانشگاه اون یتو اصال تو. یگفت دروغ رو زیچ همه که ییتو نیا_

 ...دانشگاه کدوم پس_

 :دهیم ادامه لحن همون با و کنهیم قطع رو حرفم

 و اسم با ییدانشجو حال به تا اصال اونا نشده، ثبت دانشگاه اون یتو اسمت .یخوندینم درس اصال تو_

 .نداشتن تو یلیفام

 .فهممینم یچیه فهمم،ینم

 ،یخوندینم درس دانشگاه اون یتو چوقتیه تو! یگفت دروغ رو زیچ همه تو ترنج، یگفت دروغ تو_

 ...یگفت دروغ ما به رو زیچ همه تو. یکردینم سیتدر آموزشگاه اون یتو چوقتیه

 :زنهیم غیج نباریا و

 ...زویچ همه_

 .باشم آروم و کنم هیتک پشتم وارید به کنمیم یسع. شهیم کند قلبم ضربان کنمیم احساس

 پونه؟ یگیم یچ یدار_



 یشخص نیچن گفتنیم بهت اونجا چون. دانشگاه یبر خواستمینم که بود االنت حال نیهم بخاطر آره،_

 .شناسنینم رو تو اصال که گفتنیم بهت یساز مجسمه یاه بچه چون. ندارن رو

 .شهیم کمتر و کم بدنم وزن کنمیم احساس

 رد رو پونه یحرفا بشه که گردمیم یزیچ دنبال میخال ذهن یتو و کشهیم سرک جا هی لحظه هر ذهنم

 ی صفحه هی جز یزیچ چیه! نبود اما .کنهیم اشتباه داره پونه کنه ثابت که گشتمیم یزیچ دنبال. کرد

 .نبود یخال

 .کنهیم نگاهم و ادیم جلو پونه

 ...یبود گفته دروغ چون. بود خودت بخاطر ترنج؟ یفهمیم_ 

 چرا؟... چ_

 ادتی که یندار ییا حافظه خودتم حاال که ییتو. یخودت دونهیم رو دروغات تموم لیدل که یکس تنها_

 .مینکرد شک بهت که یکرد یباز نقش دو سال چطور. یگفت دروغ شده حساب همه نیا چرا ادیب

 .ادیم در چاه ته از پونه یصدا که انگار ندارن دنیشن توان گوشام و شهیم نیسنگ چشمام

 .میبدون رو دروغ همه نیا لیدل میخوایم شتریب دمیشا خودت، ی اندازه به هم ما_

 .شنومیم صدا هی فقط نکهیا تا کنمیم یسبک احساس شتریب من و شهیم تر تار و تار چشمام یجلو پونه

 ...ترنج_

 .شمیم معلق و سبک کل به بعد و

 

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

 



 .شدم داریب خواب از دوننینم انگار که شنومیم رو پونه و خاله آروم  بحث یصدا

 ریتاث و شدن وارد بدنم به گذشته یروزها یط که قرص و آمپول نیچند از بعد حال یب و آروم

 .نمیشیم ها پله یرو نداشتن یریچشمگ

 !مامان_

 .رسهیم گوشم به فرخنده خاله یحرص یصدا

 .کوفت و مامان_

 .زدم بهش رو حرف اون شد یچ دمینفهم شدم یعصب لحظه هی بخدا مامان_

رم ریز هفته به که یگفت بهش ایچ سین معلوم امانته، مردم دختر! پونه نکن حیتوج_  .بود س 

 .کنمیم پنهون ازش یزیچ هی دارم من کردیم فکر همش اون گفته، دروغ بهمون گفتم فقط بخدا مامان،_

 نیا دنیشن واسه اش هیروح گفته دکترش نگفتم مگه کردم؟ صحبت دکترش با بودم نگفته بهت من مگه_

 ست؟ین مناسب خبر

 :رسهیم گوشم به پونه آروم یصدا

 من و بوده دروغ بوده گفته بهم یهرچ قمیرف دمیفهم هوی ست،ین ترنج از بهتر منم تیوضع بخدا! مامان_

 !چرا دونمینم یحت

 ،یداد نشونش رو آموزشگاه خودت هم روز اون. یگفتیم بهش رو نایا فعال دینبا تو بوده، که یهرچ_

 .یگفت بهش خودت هم رو دانشگاه موضوع

 .کردم یخواه معذرت بار چند که من مامان،_

 .خورهیم ات عمه درد به_

 !مامان وا،_



 کردن؟ درست رو ترنج تاپ لپ_

 .گرفتم لیتحو امروز آره،_

 نیبگرد تاپش لپ یتو خورده هی هم بخوره، رو اش وهیم آب هم نییپا ادیب کن صدا رو ترنج برو خوبه،_

 !نه ای شهیم رتونیدستگ یزیچ نینیبب

 خونه باز شهیهم در به ییا تقه با و رمیم نییپا ها پله حفاظ و وارید کمک با ادیب دنبالم پونه نکهیا قبل

 .کنهیم اخم دنمید با خالهکه  شمیم وارد

 .کمکت میومدیم پونه ای من یگفتیم ؟یاومد تنها یچ واسه ؟یندار جهیسرگ مگه تو_

 .ستین کمک به ازین خاله خوبم ممنون،_

 .دهیم دستم به رو وانیل و ادیم سمتم به بیس آب بلند وانیل ای

 توش یچ نینیبب نیبگرد ییدوتا کردن، پاک رو رمزش گرفته، لیتحو رو تاپت لپ پونه ، بخور نویا ایب_

 .نیکنیم دایپ

  بهشون چرا دونمینم. کشمیم خجالت دختر و مادر نیا لطف برابر در و کنمیم مزه یکم رو بمیس آب

 .کشمیم خجالت هم شیآور ادی از یحت اما گفتم دروغ

 تموم بابت من یجا به اون انگار که لباشه یرو ییا شده خجالت لبخند و شهیم اتاق وارد تاپ لپ با پونه

 ...متاسفه گفتم که ییها دروغ نیا

 نیا چرا تر؛ مهم همه از و گفتم دروغ نقدریا چطور که خورهیم هم به میزندگ هم تصورش با یحت بار هر

 گفتم؟ دروغ همه

 .ادیم در صداش باالخره ها ویدرا یتو دنیچرخ قهیدق چند از بعد

 ؟یداشت تاپ لپ یچ واسه پس ؟یچیه واقعا یعنی! یچیه_



 بود نشده دایپ توش یبخور درد به زیچ چیه که یتاپ لپ بابت از دارم سوال شتریب خودم. کنمیم نگاهش

 .بودم جیگ

 ن؟یهم فقط پونه؟ و خودم عکس چندتا ؟یخال فولدر تا چند فقط

 پونه؟_

 جواب رهیبگ یخال یها فولدر از چشم نکهیا بدون و زنهیم گوش پشت رو اش رهیت ییا قهوه لخت یموها

 :دهیم

 ها؟_

 .کنمیم یباز دستم یتو بیس آب یخال وانیل با

 بپرسم؟ سوال هی... که گمیم_

 !بگو_

 دنبالم؟ دانشگاه یومدین مدت نیا یتو چوقتیه تو، یعنی... من_

 !چرا_

 ...چطور پس... خب_

 .کنهیم قطع رو حرفم

 ...و خودم هم یبار چند! دانشگاه اون رسوندمت خودم بار چند_

 : دهیم ادامه آروم و کنهیم نگاه اتاق باز در به و شهیم خم

 !دانشگاه همون در یجلو. دنبالت میاومد دینو و خودمو_

 ؟ینکرد شک بهم اصال یعنی_

 کردم؟یم شک بهت دیبا یچ واسه_



 !دونمینم_

 یچ به رونیب یومدیم دانشگاه همون از چشمام یجلو و دانشگاه اون یتو یرفتیم من یچشما یجلو تو_

 شدم؟یم مشکوک دیبا

 بود کرده ریدرگ ذهنمو مدت نیا یط که یبعد سوال و کنمیم نگاه انگشتاش حرکت به و دمیم تکون سر

 .ارمیم زبون به رو

 اونجا؟ یایب که ومدین شیپ چوقتیه ؟یچ کارم محل_

 .دهیم فشار هم به لباشو و کنهیم نگاهم و کشهیم کار از دست

 یتو امیم بگم که زدم زنگ بهت یوقت. دنبالت اومدم بگم، بهت نکهیا بدون لشیاوا همون بار هی_

 یلیخ آموزشگاه ریمد یگفت. برم عیسر که یخواست ازم اما بشه تموم کالست تا مونمیم منتظرتم آموزشگاه

 یمرب اون با شد باعث دنبالش بود اومده یمرب از یکی خواهر که هم شیپ روز چند و عنقه بد و اخالق بد

 یتو ومدمین چوقتیه کنم درست دردسر برات نداشتم دوست چون منم .بخواد رو عذرش و بشه دعواش

 یجلو که دنبالت امیب یخواست ازم دوبار فقط یبود نبرده نیماش که هم یبار چند نیب از. آموزشگاه

 یمشکوک زیچ چیه کنم؟ شک بهت خواستمیم چطور! رونیب یاومد آموزشگاه ساختمون از خودم یچشما

 .نداشت وجود

 :دهیم ادامه کنهیم یباز بلندش یموها ی دنباله با که همونطور

 !شاگرداته از یگفت و یداد جواب و خورد زنگ تیگوش خودم یجلو هم بار چند یحت_

 یچیه. شهینم رمیدستگ پونه یحرفا از زیچ چیه... جمیگ .کنمیم نگاه وارید به و رمیگیم گاز رو لبم

 !فهممینم

 .شمیم خسته که اونقدر میدیم ادامه رو یخال یتو در تو یها فولدر و هاویدرا نیب گشتن

 از فرخنده خاله شنهادیپ با جمعه، روز عصر استراحت و ناهار خوردن از بعد. فهممینم یچیه ناهار از

 رونیب هم رو شام و میگردیم رو شهر کل و مینیشیم فرخنده خاله نیماش یتو .میزنیم رونیب خونه

 .میخوریم



 شده؟ داغون یلیخ من نیماش_

 :دهیم جواب و کنهیم پاک اطیاحت محض رو لبش دور دستمال با فرخنده خاله

 یط احتماال. شده داغون و جمع کل به نیماش یجلو بایتقر زده ملق نیماش بار چند چون! آره بایتقر_

 .کرده برخورد ییجا به سرت ها ضربه همون

 .شهیم بحث وارد و خورهیم اش نوشابه از یکم پونه

 ...وگرنه یبود بسته رو کمربند یآورد شانس گمیم که من آره،_

 :زنهیم تشر فرخنده خاله

 ...ریبگ گاز زبونتو پونه عه،_

 .نداشتم یمنظور دیببخش_

 .کنمیم یباز ظرفم یتو مونده یباق یها ینیزم بیس با

 بوده؟ شهر از خارج یلیخ کردم تصادف که جاده اون_

 .شهیم مانعش فرخنده خاله اما بزنه حرف که کنهیم باز دهن پونه

. بزن حرف اونا مورد در لطفا ،یباش داشته خاطره باهاشون ممکنه که هست زایچ یکل! جان ترنج_

 ...تصادف سراغ میریم کم کم اد،یب ادتی خوب یزایچ بذار. مادر نکن لهیپ تصادف به نقدریا

 .مشتاقه موضوع نیا مورد در زدن حرف یبرا یحساب خاله، برعکس انگار که کنمیم نگاه پونه به

 افتیدر ازش رو" بعدا کن، صبر" هیشب یزیچ ابروش اشاره با دوزهیم زیم به رو نگاهش خاله یوقت

 .دمیم تکون سر و کنمیم

 :ادیم حرف به و کنهیم نگاه غذاش به یکم خاله



 اجاره تو به رو خونه که بودم شده مونیپش کال اول ماه دو یکی تا ومد،ینم خوشم ازت اصال لشیاوا_

 بهت رو خونه بشم یراض بود شده باعث که ومدیم نظر به یمعقول و متشخص مرد عموت. بودم داده

 .بدم اجاره

 .کنمیم نگاهش جانیه با

 عموم؟

 !آره_

 نگفت؟ ام درباره یزیچ عموم_

 اگر خواست ازم! یندار شهر نیا یتو رو یکس و ییتنها گفت ،یداد دست از خانوادتو که گفت فقط_

 .کنه حساب باهام بعدا تا کنم فراهم برات یداشت الزم یزیچ

 خت؟یریم براتون عموم رو اجاره_

 زهیریم پول برات انهیماه عموت یگفتیم. کنه یریگیپ رو حساب شماره سیپل میدادیم وگرنه زم،یعز نه_

 .یکنیم خرج اون از توام و

 .شمیم جا به جا یصندل یرو ذوق با

 !ختهیریم پول برام انهیماه یک ننیبب توننیم کنن یریگیپ منو حساب اگر! خاله خب،_

 یسع دارم نظر ریز رو حرکاتش همه نکهیا دنید با اما خورهیم جا وضوح به. شهیم هول خاله که نمیبیم

 .کنمیم نگاهش مشکوکو همین باعث میشه  نزنه سر ازش یبیعج حرکت و باشه آروم کنهیم

 خاله؟_

 :پرهیم حرفم وسط و بدم ادامه ذارهینم

 و کنن یریگیپ یوقت حتما. کننیم یریگیپ دارن اونا س،یپل به میداد رو حسابت شماره زم،یعز آره_

 .دنیم خبر بهمون کنن دایپ یزیچ



 گره نیا باالخره ...نشونه هی. چهیپیم وجودم یتو ییا ناشناخته  ذوق و شهیم روشن دلم یتو یدیام چراغ

 .شدیم باز داشت

 :دهیم ادامه و زنهیم لبخند رفتارم یتو مشخص جانیه به خاله

 هی با گذشت که ماه دو یکی .یداد دستم رو یمونیپش لیدال نیاول موهات بیعج مدل و رنگ اون با تو_

 هیگر ییهوی و یپخت مادرت و پدر فاتحه واسه یگفتیم و یبود کرده بغض. نییپا یاومد حلوا یدست شیپ

 رو برادرت و خواهر و مادر و پدر چطور نکهیا دونستن و اشکات دنید با نبود، خونه پونه .گرفت ات

 دمیفهم. اومد پونه تا میزد حرف یکل هم با. خونه یتو یایب کردم دعوتت. شد کباب دلم یداد دست از

 هم اولش از پونه. یندار یدوست و یکن برقرار ارتباط دانشگاهت یدوستا با یتونینم و ییتنها یلیخ

 برخوردات و رفتارات با کم کم. بشه کینزد بهت ذاشتمینم من اما بود، شده بودنت خاص نیا تموم عاشق

 اعتماد قابل و تر شده دییتا شناختمیم که یکس هر از وگرنه. یدار یزنک گول ظاهر فقط که یداد نشونم

 .یتر

 و شهیم تر مهربون چشماش نهیبیم که رو لبخندم .زنمیم لبخند و کنمیم نگاه مهربونش یعسل یچشما به

 .رهیگیم دستش یتو رو دستم

 .یخندیم دل ته از مایقد مثل که نمیبب هللا شا ان دلم، زیعز_

 .کنهیم بحث وارد رو خودش پونه

 ...کنمایم یحسود دارم کم کم_

 .رهیم غره چشم پونه به و خندهیم آروم خاله

 .خستم هم یلیخ و دارم یمشتر یکل فردا وقته، رید که دخترا نیپاش ن،یپاش_

 یکورسو اون یبرا دل ته از .میآورد در یباز وونهید آهنگ یکل با راه یتو، میگردیبرم خونه به هم با

 رهیم اتاقش به خاله خونه به دنیرس با .بودم دواریام و خوشحال بود شده روشن دلم یتو امشب که یدیام

 یبرا ییا بهونه! بود بهونه که دونمیم خودم فقط اما .بخوابه من شیپ تا ادیم همراهم من اصرار به پونه و

 ...پونه زبون از ها تیواقع یسر هی دنیشن



 و کشهیم باال گلوش ریز تا رو پتو خنده با .کشمیم دراز نیزم یرو کنارش و کنمیم خاموش رو المپ

 .کنهیم نگاهم

 !کن کمتر رو کولر زدم، خی_

 .خندمیم گلو یتو و آروم و بندمیم چشم

 ...پاشو خودت ندارم، حال پونه جون به_

 و کیتار یتو سکوت .گردهیبرم و کنهیم کمتر رو کولر و زنهیم پام به یآروم لگد و شهیم پا غرغر با

 .امیم حرف به قهیدق چند بعد و چهیپیم خونه روشن

 پونه؟_

 هوم؟_

 کردم؟ تصادف که ییا جاده اون_

 !خب_

 کردم؟یم کاریچ اونجا یدونیم تو_

 !نه_

 .کنم نگاهش یکیتار یتو کنمیم یسع و چرخونمیم سمتش به سرمو

 نه؟_

 یکس گذر هفته به هفته که شهر رونیب ی جاده اون یتو تنها، و تک بدونم دارم دوست یلیخ اتفاقا! نه_

 .یکردیم کاریچ وفتهینم بهش

 پونه؟_

 هوم؟_



 .بده یقول هی بهم_

 ؟یقول چه_

 .ندارم رو تیواقع دنیشن ییتوانا یکرد فکر بازم اگر یحت ،ینگ دروغ بهم چوقتیه که بده قول

 .دهیچرخ سمتم به که فهممیم یکیتار یتو خش خش یصدا از

 گم؟یم دروغ بهت دارم یکنیم فکر نکته! ترنج نمیبب_

 .دمیم جواب صراحت با

 .دونمینم_

 .گفتم راست بهت زویچ همه من احمق_

 نگاهش دمیم صیتشخ رو اش چهره یسخت به یکیتار یتو که یحال در و چرخمیم پهلو به خودش نیع

 .کنمیم

 کردم؟ تصادف که ییاونجا یبریم منو فردا_

 !اونجا؟_

 .آره_

 .ترسمیم من تردده، کم ریمس هم جاده اون. نرفتم شهر از خارج ییتنها حاال تا من راستش... آخه_

 .میریم ییدوتا. گهید همراهتم منم ،یستین که تنها_

 :دهیم جواب یناراض و شک به دو

 ؟یچ بفهمه مامان_

 .شده تموم امتحانات که هم تو داره، کار یکل فردا گفت خودش بفهمه؟ خوادیم کجا از_



 ...یعنی_

 .کنمیم لیتکم رو حرفش

 .میگردیبرم مامانت اومدن قبل تا یعنی_

 .رسهیم گوشم به مطمئن نا و دل دو صداش

  ترنج؟ یمطمئن تو_

 ؟یترسیم یچ از_

 ...یعنی... که ترسمیم من... من_

 :دهیم جواب لحظه چند بعد و کنهیم سکوت

 .یباش نداشته شویآمادگ ترسمیم_

 .بدم نانیاطم بهش تا رمیگیم رو دستش و ارمیم رونیب پتو ریز از دستمو

 .رو تیوضع نیا دادن ادامه بجز دارم زویچ همه با مقابله یآمادگ من_

 .رسهیم گوشم به جونش یب" باشه" تا کشهیم طول لحظه چند

 پونه؟_

 ه؟یچ_

 .ممنون_

 .شهیم شتریب هیثان چند یبرا انگشتم یرو دستش فشار و کنمیم حس رو لبخندش هم یکیتار یتو یحت

 .یبش یقبل ترنج که کنمیم بتونم یهرکار_

 ؟یقبل ترنج_



 .داشت فرق تو با یلیخ که یترنج اوهوم،_

 .باشه بیعج برام حد از ادیز بعدش ی جمله شهیم باعث سکوتش هیثان چند

 .بود گهید آدم هی اون انگار اصال_ 

 .شمیم الشیخیب رمیدرگ ذهن تموم با و ندارم رو دیجد داستان هی ی حوصله واقعا اما بدم ادامه خوامیم

 

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

 

 .کنمیم مزه رو نیریش ماده اون و بشه آب یکم تا دمیم تکون یرنگ و شل خی قطعه یتو رو ین بار چند

 .خب_

 !گهید نیهم_

 .ارمیب ادی به رو ام رفته دست از ی خانواده به نسبت حسم کنمیم یسع و کشمیم یآه

 بودم؟ زنده من فقط که شد چطور_

 !قسمت_

 قسمت؟_

 یایم رونیب آوار ریز از زنده تو فقط و کننیم فوت آوار ریز خانوادت یاعضا تموم یوقت گه،ید آره_

 .یبمون زنده که بوده قسمت یعنی

 یجا اما ارمینم ادی به ازشون یچیه که ییا خانواده ادی از گرفته دلم. کنمیم جا به جا رو ین یکم هم باز

 .نالمیم آروم و کنمیم حس وضوح به رو شونیخال

 !مردمیم منم کاش یا_



 ه؟یحرف چه نیا ترنج! عه_

 .دهیم ادامه یمتفاوت لحن با و کنهیم عوض رو دنده .زنمیم لبخند تلخ و کنمیم نگاهش

 .داشت دوستت یلیخ عموت اما_

 و نمونده شدنش قرمز تا شتریب هیثان چند که کنهیم نگاه ییراهنما چراغ به لبخند با که کنمیم نگاهش

 .شهیم رد چراغ از و کنهیم شتریب رو سرعتش

 ؟یدونیم کجا از تو_ 

 .ذاشتینم کم برات که هم یمال نظر از .یکردیم فیتعر ازش یلیخ خودت خب_

 .ارمیم نییپا رو ریگ آفتاب و ذارمیم داشبورد یرو رو بهشتم در خی یکیپالست ظرف

 نینگ به نگاهم و زنمیم کنار رو پوشونده چپم چشم تموم و صورت نصف بایتقر شهیهم مثل که موهامو

 .وفتهیم نمییپا لب راست گوشه

 .بذارمش دوباره شدم یراض پونه اصرار با که ینینگ

 .نبود یرانیا عموت زن_

 .گردمیبرم سمتش به تعجب با

 واقعا؟_

 .ستین یرانیا یبود گفته ادمهی اما ه،ییکجا دونمینم آره،_

 خب؟_

 .یدار هم پسرعمو و عمو دختر هی_

 شون؟یدید_



 ایرانیا هیشب کال ده،یکش عموت زن به. یبود داده نشونم خودت. دمید رو پسرعموت عکس بار چند آره،_

 .ستین

 .کنمیم نگاهش و گردمیبرم سمتش به بهشتم در خی برداشتن با و دمیم باال رو ریگ آفتاب یکنجکاو با

 :دهیم ادامه مشتاقم حرفاش ی ادامه دنیشن یبرا نهیبیم یوقت

 .کنهیم یزندگ شیمادر ی خانواده شیپ و دانشجوئه یگفتیم کرد،ینم یزندگ هم نجایا_

 کشور؟ از خارج یعنی_

 .یکردیم صداش یدن تو بود، الیدان اسمش. آره_

 

 ...خنده و غیج یصدا

 ...دنییدو صحنه

 ....زنهیم نفس نفس خنده با که دختر هی یصدا

 !یدن بسه_

 

 ترنج؟ ترنج؟_

 .ام شوکه گذشت ذهنم از لحظه چند یبرا که یزیچ از فقط بزنم یحرف بتونم نکهیا بدون ام شوکه

 .دارهیم نگه و برهیم ابونیخ ی گوشه به عجله با رو نیماش من ی شوکه چهره دنید با پونه

 ؟یزنینم حرف چرا ؟یخوب ترنج؟_

 .دهیم تکونم و رهیگیم رو هام شونه که کنمیم نگاهش فقط



 ترنج؟_

 ها؟_

 ؟یخوب_

 !پونه_

 ده؟یپر رنگت چرا زم؟یعز هیچ_

 کنهیم رییتغ هوا فشار که ییوقتا مثل انگار گوشام و کوبهیم قدرت پر قلبم جم،یگ اما کنمیم نگاهش

 :زنمیم لب یسخت به و کنمیم نگاه نگرانش چهره به .شده نیسنگ

 ...اومد ادمی_

 .شهیم خم سمتم به شوک با

 ...رو نایا عموت االن،... یعنی اومد؟ ادتی_

 .کنمیم قطع رو حرفش دمیم فشار رو دردناکم قهیشق بسته یچشما با

 ...یدن فقط... نه_

 .کنهیم سوال بازم

 ...ازش یزیچ االن اومد؟ ادتی رو پسرعموت_

 .زنمیم داد بایتقر درد با

 ...نه... نه_

 :دهیم ادامه اطیاحت با و آروم

 ؟یچ پس_



 ....بود یک یبرا و بود یچ دونمینم صحنه، هی صدا، هی فقط... یچیه_

 .دمیم فشار هم به تر محکم رو چشمام و دمیم هیتک یصندل یپشت به رو سرم و کشمیم قیعم نفس آروم

 ...دونمینم. گذشت ذهنم از لحظه هی خاطره، هی مثل یزیچ_

 .گردمیم بر پس_

 .چرخمیم سمتش به و کنمیم باز چشم یسخت به

 کجا؟_

 !خونه میبر_

 کردم؟ تصادف که ییاونجا میبر میخواستینم مگه ؟یچ واسه_

 حالت؟ نیا با_

 .رهیم و ادیم قهیدق چند هی یازگاه هر سردرد نیا چشه؟ من حال_

 ...آخه یول_

 که میباش تیموقع نیا یتو میبتون یک ستین معلوم نیا بعد گهید. میبر هم اشو هیبق میاومد نجایا تا پونه،_

 .رهینگ رو جلومون خاله

 .بارهیم چشماش از یدل دو. کنهیم نگاهم

 ؟یهست یچ منتظر گه،ید برو_

 .رسهیم گوشم به اش زمزمه و ارهیم در حرکت به رو نیماش

 !نشه شر که دوارمیام فقط_



 یب تالشم تموم اما ارمیب ادی به مهین و نصفه خاطره اون قبل ای ادامه از یزیچ کنمیم یسع بهش توجه یب

 خارج شهر از که مشخصه یمسکون یها ساختمون شدن کمتر و کم و جاده نوع رییتغ از .ست جهینت

 .میشد

 ریز رو دهیرس شهر خارج به بود مشخص که ییا جاده ریمس تموم دقت با مدتم نیا طیشرا عادت طبق

 .گرفتم نظر

 نجاست؟یا_

 سر یگوش ی صفحه یرو یمکان تیموقع از. میکرد نگاه بود شده وصل هولدر یرو که یگوش به دو هر

 .کنهیم نگاه صفحه به همزمان و برهیم نیماش کولر چهیدر سمت به رو دستش پونه .اوردمینم در

 .مونده گهید لومتریک چند نه،_

 صداش .ستین یزیچ بزرگ کارخونه تا چند و یعبور نیماش چندتا جز که کنمیم نگاه جاده و اطراف به

 .رسهیم گوشم به دهیترس یکم

 م؟یبر رونیب شهر از دیبا شتریب نیا از یعنی_

 از حد نیا تا دیبا یچ ی واسه که کنم تصور تونمینم یحت. کنمیم نگاه اطراف به تعجب با خودش مثل

 .بشم خارج شهر

 پرت بودم آورده  ادی به بار نیاول یبرا که کوتاه هرچند ییا خاطره از حواسم کل به انگار که یحال در

 .کنمیم نگاه جاده به هم باز و شهیم

 کردم؟ تصادف نجایا من یدونیم کجا از تو_ 

 .دوزهیم جاده به چشم دوباره و کنهیم نگاهم

 نیا رو تصادف محل دمید بار هزار. میبود ات پرونده و کارا دنبال مامان و من مارستانیب یتو خب_

 .بودن زده جاده

 .گرفتیم خودش به تر متروک یاوضاع قهیدق هر که کنمیم نگاه تردد یب و خلوت ی جاده به گهید بار



 شد؟ من متوجه یک ،ییجا نیچن آخه... یول_

 .بود دهید رو نتیماش مانیس کارخونه سیسرو راننده بودن گفته کنم فکر_

 س؟یسرو_

 .بشه رد نجایا از مجبوره سشیسرو که هست مانیس کارخونه هی فقط شده، متروک جاده نیا کال آره،_

 .ستهیا یم حرکت از نیماش یمدت از بعد باالخره یحرف چیه بدون

 و کیکوچ تپه تا چند که یمانند ابونیب و یخاک سمت دو. کنمیم نگاه جاده یمیقد آسفالت به و شمیم ادهیپ

 .کنهیم منتقل بهم رو بودن متروکه حس کامال جاده سکوت. شدیم دهید دهید هم یخاک بزرگ

 جاده سکوت

 بودن آورده رونیب سر خاک ی گوشه به گوشه از که یرنگ سبز یها خار

 دیتابیم سرمون فرق به مایمستق که یدیخورش

 دیکوبیم صورتمون به رو گرما شتریب که یباد

 .دیرسیم آباد ناکجا به انگار که ییا جاده و

 بایتقر فهممینم من و چرخهیم. چرخهیم کنهیم منتقل بهم یبیعج حس که یبیغر یفضا دور تا دور نگاهم

 کردم؟یم کاریچ شهر از خارج جاده نیا یتو شیپ ماه سه

 یسع و کنمیم نگاه ندارم ذهنم یتو ازش یچیه که ییآشنانا جاده به. زنمیم قدم رو جاده یخاک ریمس

 .کنم خفه رو ذهنم یتو یسواال کنمیم

 پونه؟_

 بله؟_



 باهات اومدنم نجایا لیدل و جاده نیا و نجایا مورد در حاال تا من که نهیا منظورم نجا؟یا اومدم حاال تا من_

 زدم؟ یحرف

 .کنهیم نگاه ریمس ی گوشه گوشه به سرگردونش نگاه

 ...چوقتیه! نه_

 .ارمیم زبون به بلند رو سوالم نباریا

 کردم؟یم کاریچ نجایا من پس_

 .دونمینم_

 بشه؟ خارج جاده از نمیماش دیبا چرا باشم؟ اومده نجایا دیبا چرا_

 .ترنج دونمینم منم_

 ریز که نیماش بدنه به و گردمیبرم نیماش سمت به و زنمیم پام ریز زهیر سنگ به یمحکم لگد کالفه

 .دمیم هیتک شده داغ آفتاب

 م؟یبر حاال_

 .کنمیم نگاهش

 کجا؟_

 .ترسهیم یزیچ از کنمیم احساس نگاهش طرز از و کنهیم پا اون و پا نیا از

 .میندار یکار که نجایا آخه گه،ید میبر_

 پونه؟ یترسیم تو_

 .زنهیم لبخند دستپاچه و مونه یم رهیخ چشمام یتو هیثان چند نگاهش

 ...یعنی نه،_



 .کنهیم نگاه بودن شده رد ازش نیماش تا دو فقط میدیرس یوقت از که یا جاده و اطراف به دوباره

 ...خطرناکه خلوته، که نهیا منظورم_

 بشم رد ابونیخ از کنمیم قصد که نیهم .کنمیم نگاه اطرافم به آخر بار یبرا ناچار و دمیم تکون سر

 دهینرس ونیکام .زنهیم خشکم جاده وسط که ام شوکه اونقدر .شهیم معلوم جاده چیپ از سرعت با یونیکام

 .کنهیم ترمز یبد یصدا با بهم

 .شهیم ادهیپ نیماش از سرعت با که وفتهیم یانسالیم مرد به خاک و گرد دنیخواب از بعد ام شوکه نگاه

 جمع نیماش یها چرخ یال از  جنازتو دیبا االن که بودمت دهیند اگر ستادنه؟یا یجا مگه نجایا خانوم_

 .کردمیم

 :دهیم ادامه تر یشاک مرد اما بزنم یحرف تونمینم یحت و کنمیم نگاهش ففط

 جواب ومدیم یک بهت زدمیم االن کن، رحم خانوادم و بدبخت منه به یکنینم رحم خودت به جدت سر_

 بده؟

 پامو و دست و امیم خودم به یکم. زده خشکش من از بدتر دهنش یرو یدستا با که کنمیم نگاه پونه به

 .کنمیم جمع

 متروکه جاده نیا یتو ییهوی سرعت نیا با اونم شما، کردمینم فکر آخه خوام،یم عذر من... آقا دیببخش_

 .نیبش دایپ

 :دهیم ادامه پونه به اشاره با و کنهیم نگاهم چپ چپ یکم مرد

 .دهیترس قتیرف! تو هم من به هم کرد، رحم خدا_

 .دمیم تکونش و رمیم پونه سمت به

 ؟یخوب پونه پونه؟_

 .کنهیم نگاه پونه به که گردمیبرم مرد سمت به. دهیم تکون سر یسخت به و کنهیم نگاهم



 ...نداشته انتظار اونم شده، شوکه دوستم آقا، دیببخش_

 :دهیم جواب تر نرم یکم رهیم نشیماش سمت به که یهمونطور مرد

 .دمینترس کم جاده نیا وسط شما دنید با منم واال_

سمتم میاد و  بهپر کرده  نشیماش اتاقک یتوبه ماشینش برمیگرده و با لیوان فلزی رو که از فالسک آب  

 لیوان رو به دستم میده.

 .دهیترس یلیخ انگار اد،یب جا حالش زیبر قتیرف صورت و دست به آب هی نویا رگیب_

 .بشوره رو صورتش و دست کنمیم مجبور رو پونه و رمیگیم رو آب تشکر با

 .ادیم در شوک از و شهیم بهتر پونه که کشهیم طول قهیدق چند 

 بود کرده مشغول رو ذهنم اول از که یسوال و کنمینم تحمل باالخره و دمیم پس مرد به تشکر با رو لیوان

 .ارمیم زبون به رو

 تردده؟ کم نقدریا شهیهم نجایا_

 .دهیم تکون سر حوصله یب یکم و رهیگیم دستم از رو لیوان مرد

 واس نجایا بودن ننداخته راه رو دهیجد آزادراه و اتوبان اون هنوز که شیپ سال ۱۰،۱۱ تا منتها آره،_

 یکارمندا ای گذرنیم نجایا از که ییکسا تنها شده، متروکه نجوریا که ساله چند! داشت ییایب برو خودش

 واس! خورهینم یفرع نیا به یکس گذر گهید وگرنه. میا کارخونه یها راننده که ماها ای ماننیس کارخونه

 .نداشتم رو شماها دنید انتظار نیهم

 مصرانه و شمینم میتسل اما ه،یخودیب انتظار انگار اما بشه رمیدستگ یزیچ حرفاش نیب از خوادیم دلم

 .دمیم ادامه

 مانه؟یس کارخونه فقط جاده نیا یتو_

 .دهیم جواب و رهیم نشیماش سمت به و کنهینم نگاهم یحت مرد



 ، اون طرفا دیگه سگ پر نمیزنه.شده متروکه اونم االن که بود هم یاوراق نیماش انبار هی شیپ سال چند_

 کجاست؟_

 .تر نییپا یلومتریک کی هی دش،ینیب یم نیکن رد رو چیپ تا دو_

 .ممنون_

 کنهیم پا به که یظیغل دود با و شهیم نشیماش سوار" خواهش" کلمه تک گفتن با و دهیم تکون سر مرد

 .شهیم دور ازمون

 .کردیم نگاهم و بود داده هیتک نیماش به مدت نیا تموم که رمیم پونه سمت به

 گفت؟ یچ یدیشن_

 زادیآدم هی که جاده هی وسط ؟یاریم در نامه شجره یدار تو اونوقت لرزهیم داره تنم هنوز من زهرمار،_

 ؟یریگیم اطالعات و یزنیم حرف شده داشیپ کجا از تسین معلوم که یمرد هی با یدار شهینم رد

 مگه؟ شده یچ خب_

 .کنهیم باز رو نیماش در تیعصبان با

 .لهیتکم امروز واسه تمیظرف ترنج، شو سوار ایب_

 گفت؟ یچ َمرده نیا یدینشن مگه م؟یبر کجا_

 گفت؟ یچ_

 ...که ییا متروکه انبار مورد در_

 .کنهیم قطع رو حرفم

 .نشم تو یحرفا خام باشم احمق منه تا... خونه میبرگرد شو سوار ایب ترنج،_

 ...انبار آخه اما_



 :زنهیم غیج و فشاری که روشه تیعصبان از بایتقر نباریا

 وسط برهوت، نیا یتو ؟یداد دست از ات حافظه با هم عقلتو ترنج ه؟یچ متروکه انبار یتو تو کار آخه_

 که خبره چه توش ستین معلوم که متروکه انبار هی یتو میبر تنها دختر تا دو رهگذر، یب یمیقد  جاده

 ها؟ بشه؟ یچ

 ...پونه_

 .زنهیم داد یجد نباریا

 .خونه برگردم خوامیم من برو، یریم خودت اگر ام،ینم من_

 دور یحرف بدون و شمیم نیماش سوار و رمیم سمتش به ناچار .کنهیم روشن رو نیماش و شهیم سوار و

 بفهمم اش چهره از تونستمیم. کنهیم سکوت رو راه طول تموم .رهیم خونه سمت به و وفتهیم راه و زنهیم

 .دهیترس چقدر که

 پونه؟_

 چه امروز که میکنیم فراموش کل به و میخوابیم و میریگیم دوش خونه، میریم االن! ترنج نزن حرف_

 ؟یدیفهم. افتاد یاتفاق

 شهر از خارج بزرگ یفرع ی جاده به یحرف چیه بدون نکنم کل کل باهاش حالش بخاطر دمیم حیترج

 .میشد یم رد ازش سرعت به که کنم نگاه

 .زنمینم یحرف اون از تیتبع به و زنهینم یحرف خونه تا

 و رمیگیم دوش ولرم آب با یزدگ گرما از یریشگیپ یبرا خونه، به دنیرس از بعد خودش نظر طبق

 یزیچ کردن دایپ قصد به و شمیم ولو مبل یرو و گردمیبرم هال به کوتاهم یموها کردن خشک بدون

 ای جاده، از یاثر عکس ی پوشه یتو محدود یها عکس نیب دیشا تا کنمیم روشن رو تاپم لپ دوباره

 .کنم دایپ جاده اون به رفتن یبرا ییا زهیانگ



 با و ندازمیم یکنار به رو تاپ لپ تردراز پا از دست هم باز و کنمیم رو و ریز رو ها عکس بار نیچند

 .دمیم هیتک یصندل یپشت به رو سرم بسته چشم

 با خودم با یریدرگ نیح .بخوابم فقط خوادیم دلم و ام کالفه و یشاک اطرافمه که یزایچ بودن نامفهوم از

 .کنمیم باز چشم در یصدا

 شهیهم خونه صاحب مثل کردم عادت که یدر ستاده،یا یورود در چوب چهار یتو غذا ینیس با پونه

 .بمونه باز بذارم

 .آوردم غذا برات_

 .دمیم هیتک یپشت به رو سرم و بندمیم چشم دوباره

 .خورمینم_

 .ادیم گوشم به دیپوشیم شهیهم که یفرش رو صندل با هاش قدم یصدا

 .میبخور هم با که آوردم غذامو منم نشو، بچه ایب ترنج_

 .دمیم رو جوابش کنم باز چشم نکهیا بدون

 .ندارم لیم_

 .چنگال و قاشق و بشقاب یصدا بعد و شنومیم رو سفره خش خش یصدا

 ات گشنه چطور ،یخورد بهشت در خی هی فقط که اونم بعد ،ینخورد صبحونه شتریب لقمه هی که صبح_

 ؟تسین

 !دونمینم_

 :کنهیم لهیپ فرخنده خاله نیع

 .شهیم باز اشتهات یبخور لقمه هی ترنج، پاشو_



 .کنمیم تکرار بازم

 .خورمینم_

 .رسهیم گوشم به مظلومش و آروم یصدا

 ...یعنی. بودم دهیترس فقط من... من. زدم داد سرت که دیببخش_

 .کنمیم نگاهش و دارمیبرم چشمم یرو از دست

 ؟یشد ونهید_

 ؟یناراحت دستم از_

 .زمیعز نه_

 .ادیم بدم خوردن غذا ییتنها از یدونیم که تو م؟یبخور غذا یاینم چرا پس_

 .کنمیم نگاهش یکج لبخند با

 .دونستمینم! نه_

 .خندهیم و شهیم باز اخماش عیسر بچها نیع و کنهیم نگاهم هیثان چند

 .بدم حیتوض برات اول از زویچ همه دیبا نبود ادمی د،یببخش_

 بشقاب یتو مرغ تخم سیسوس به و نمیشیم کرده پهن که یکیکوچ سفره یپا و شمیم پا مبل یرو از آروم

 .خندهیم خودش و کنمیم نگاه

 .ام نهیس یرو ذارهیم سرمو کردم درست نایا از بفهمه مامان_

 .زمیریم وانیل یتو خودم یبرا دوغ پارچ از و خندمیم خاله یها تیحساس دونستن با

 نکرد؟ تیاذ نگتیرسیپ_



 .کنمیم لمس رو یگو اون ادیم باال دستم

 .اومدم کنار باهاش خوبم، االن اما بود سخت برام تحملش خرده هی صبح نه،_

 .میشیم مشغول دو هر و کشهیم غذا یکم برام

 پونه؟_

 .بپرسم سوالمو تا دهیم تکون سر دهنش یتو ی لقمه با

 شش؟یپ برم بخوام که نداشتم لیفام ،ییآشنا ،یدوست چیه مدت نیا یط من-

 .کنهیم نگاهم و دهیم قورت رو اش لقمه یسخت به

 ؟یبود رفته اونجا تا چرا ینیبب یخوایم_

 .آره_

 بیعج بودم، من بود باهات شهیهم که یکس تنها. ینداشت نجایا رو یکس تو که دمیم قول بهت من ترنج_

 .یکردینم برقرار ارتباط یکس با و ،یبود

 ...اما_

. میندار سوال نیا به دادن جواب واسه یچیه اما یبود اونجا چرا بدونم مشتاقم تو از شتریب من کن باور_

 !ترنج شهیم حل یچ همه... زمان به میبسپر بهتره پس

 ظرف ناهار بعد .دمینم ادامه هم من و کنهیم بسته و باز آروم رو چشماش دیتاک یبرا که کنمیم نگاهش

 .میزد حرف زیچ همه از. میشست و میکرد جمع باهم رو ها

 .اوردمینم ادی به ازشون یچیه من که یخاطرات از

 زور به رو پونه خواب موقع هرشب مثل .میکنیم هم سر شام یبرا یزیچ اتفاق به و خاله اومدن با شب،

 .برهیم خوابم چطور دونمینم که میزنیم حرف اتفاقش و روز مورد در اونقدرو  برمیم خودم شیپ



 

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

 

 :زنمیم غیج

 ...شهینم... شهینم_

 ...باش مواظب جلوتو_

 بدنم یتو نیماش چرخش و ضربه هر با که یدرد و نیماش بیعج تکون و حرکت ه،یثان چند بعد و

 ...چهیپیم

 

 .بپرم خواب از شهیم باعث درد

 ترس با و کنمیم حس وجودم ی ذره ذره یتو رو درد و کنمیم نگاه پونه یخال یجا به و زنمیم نفس نفس

 :کنمیم زمزمه هم سر پشت بار چند درد و

 ...بود همراهم یکی_

 ...بود همراهم یکی

 ...بود همراهم یکی

 .شم بلند تشک یرو از کنمیم یسع و دمیم حرکت رو خشکم بدن یسخت به

 به و شمیم روونه ها پله از سرعت به و رمیم خونه باز شهیهم در سمت به صورتم و دست شستن بدون

 .نشم نیزم پخش ها پله یرو که کنمیم حفظ رو خودم تعادل یسخت

 خاله؟ پونه؟ پونه؟_



 .گردمیم دنبالشون نفس نفس با و شمیم خونه وارد

 پونه؟ خاله؟_

 .ادیم رونیب آشپزخونه از دهیترس دستش یتو چنگال با که نمیبیم رو پونه

 شده؟ یچ ه؟یچ_

 تا دمیم قورت یسخت به رو دهنم آب و نمیشیم مبل یرو و نداره رو وزنم تحمل توان پاهام کنمیم احساس

 .بشه باز خشکم یگلو راه دیشا

 .ادیم کنارم عجله با پونه

 شده؟ یچ ترنج؟_

 هی با و رهیم آشپزخونه به عجله با و فهمهیم رو حالم انگار. چسبهیم دهنم سقف به زبونم کنمیم احساس

 .ادیم سمتم به آب وانیل

 .زده زل من به مضطرب و نگران همچنان پونه و شهیم برطرف دهنم یخشک

 ده؟یپر رنگت نقدریا چرا ترنج؟ شده یچ_

 !پونه_

 شده؟ یچ جانم؟_

 .بود همراهم یکی_

 ؟یچ_

 .بود همراهم یکی تصادف موقع بود، همراهم یکی_

 .نهیشیم کنارم و کنهیم نگاهم متعجب

 ه؟یچ حرفا نیا ؟یگیم یدار یچ_



 نیماش یتو همراهم یکی کردمیم تصادف داشتم یوقت ن،یماش یتو بود همراهم یکی دم،ید االن دم،ید_

 .بود

 گفته؟ یک_ 

 .ارهیدرنم سر حرفام از مشخصه و کنهیم نگاه چشماش یتو

 .دمید االن خودم،_

 ؟یدید کجا از ؟یچ یعنی_

 .دمید خواب یتو االن_

 .کنهیم یپوف و چرخونهیم کاسه یتو چشماشو 

 .بوده خواب ترنج_

 نبود خواب هیشب اصال دم،ید من. نبود خواب! پونه کن باور! نبود خواب اما اما، بود خواب! نه... نه_

 .نبود خواب اصال یعنی

 .کنه آرومم کنهیم یسع و رهیگیم دستمو

 میزد حرف موردش در و میبود داریب صبح یها دم دم تا هم شبید ،یشد خسته روزید ترنج، باش آروم_

 !یدید خوابشو که نهیهم واسه

 یزیچ که بفهمونم بهش دیبا چطور دونمینم نبوده، خواب دمید که یاون بفهمونم بهش دیبا چطور دونمینم

 .خواب نه بوده خاطره به هیشب دمید که

 .اومده ادمی خاطره از ییا کهیت هی بوده، خاطره نبوده، خواب گمیم! پونه_

 دایپ ازش هم یاثر هی دیبا بود همراهت یکس اگر ،یبود تنها تصادف موقع نیماش یتو تو جانم، ترنج_

 !تصادف شدت اون با شدیم

 !بوده دیشا پونه،_



 اون یتو که یکس نیا بوده یک بعدشم، ؟تسین ازش یاثر چیه که یحال در بوده نیماش یتو چطور_

 آشنا؟ نه یداشت یدوست نه که بوده ییتو نیماش یتو متروکه ی جاده

 ؟یدونیم کجا از... خب_

 و؟یچ_

 .نداشتم ییآشنا نکهیا_

 اما کنهیم شک حرفش به گذشته اتفاقات و ها دروغ نیا طبق هم اون انگار کنه،یم نگاهم هیثان چند

 .نداره نظرش یتو یریتاث

 نیماش یتو تو که کرده دییتا پرونده یتو سیپل. دیفهمیم سیپل وگرنه نبود همراهت یکس حال، هر به_

 .نبود همراهت یکس و یبود تنها

 .ستین یکی خورهیم چرخ ذهنم یتو که یزیچ با حرفاش گه،یم یچ فهممینم و کنمیم نگاهش

 ...اون پونه، اما_

 خوابش بود مونده ذهنت یتو میزد حرف موردش در ادیز شبید! بوده خواب بوده، الیخ جانم، ترنج_

 ...یدید رو

 .بده فشار رو دستام شهیم باعث دلخورم نگاه

. ست معجزه یموند زنده که نیهم گفتنیم همه اومده، سرت ییبال چه تصادف اون یتو نیبب زم،یعز_

 کجاست؟ االن ،بوده تصادف اون یتو کنارت هم گهید یکی کن حساب حاال

 . کنمیم نگاه چشماش یتو

 .دونمینم_

 مرد؟ ای بود زن_

 !مرد ای بود زن یصدا دمیشن که ییصدا ادینم ادمی یحت اما ارمیم فشار ذهنم به



 .دونمینم_

 .زنهیم لبخند نیغمگ و آروم

 !یکنیم اشتباه یدید_

 :کنمیم تکرار و دمیم فشار رو دستاش من نباریا. نهیغمگ مهربونش یچشما کنم،یم نگاهش

 .بود همراهم نیماش یتو یکی یول_

 .پرهیم جا از هوی و کنهیم نگاهم

 ...سوخت ها ینیزم بیس یوا_

 کنمیم احساس تازه و چهیپیم مینیب یتو شده سرخ ینیزم بیس یبو. رهیم آشپزخونه سمت به عجله با و

 .گشنمه چقدر که

 که ستین یزیچ اصال ربع و دوازده .کنمیم شک چشمام سالمت به و کنمیم نگاه وارید یرو ساعت به

 .رمیم آشپزخونه سمت بهو  باشم داشته رو انتظارش

 درسته؟ ساعت نیا پونه_

 .باشه داشته دید وارید یرو ساعت به تا شهیم خم تعجب با

 .ربعه و دوازده! گهید آره_

 !دم؟یخواب چقدر من یعنی_

 .زد هم رو دیرسیم گوش به ولزشون و جلز یصدا که روغن یتو یها ینیزم بیس خنده با

 گفتم شدم، داریب که ست قهید پنج و چهل منم گه،ید شهیم نیهم میزنیم حرف صبح یکاینزد تا یوقت_

 .میبخور جا هی رو ناهار و صبحونه حداقل کنم، گرم رو ناهار



 پونه یصدا که رمیم باال ها پله از و رمیم رونیب خونه از ام شوکه ساعت دنیفهم از هنوز که یحال در

 :رسهیم گوشم به

 ترنج؟ یریم کجا_

 .امیم بشورم، رومو و دست رمیم_

 .گشنمه ایب زود باشه،_

 .باشه_

 و گردمیبرم پونه شیپ ها، پتو و ها تشک کردن جا به جا و صورت و دست شستن با و رمیم خونه به

 .زمیریم برنجم یرو یکم ظرف یتو مهیق از .نمیشیم دهیچ مون نفره دو ناهار یبرا  که یزیم پشت

 م؟یبر کجا_

 .کنهیم نگاهنم و ذارهیم دهنش یتو یسبز پر چند

 سفارش بهش که یاون  از میبر که کرده ستیل رو اونا داشت، الزم شگاهیآرا واسه دیخر یسر هی مامان_

 .میریبگ لیتحو داده

 م؟یبر میخوایم یک_

 .میریم عصر م،یکن استراحت خرده هی بعدش م،یبخور ناهارمونو بذار فعال_

 .شمیم غذام خوردن مشغول اشتها با و دمیم سرتکون و کنمیم نگاهش

 کرده؟ درست خاله رو غذا_

 بود مونده هاش ینیزم بیس فقط که بود کرده درست رفتن قبل صبح آره،_

 یباق یسبز که همونطور .میشیم زیم کردن جمع مشغول ناهار از بعد. خورمیم رو غذام یباق اشتها با

 :دمیم ادامه و رمیم زیم سمت به کنمیم یخال یسبز بزرگ ظرف یتو رو مونده



 ...نطوریا که پس_

 دینو یول باباشه واسه فروشگاه البته. دارن رو سامسونگ یها یندگینما نیتر بزرگ از یکی آره،_

 .ستهیمیوا

 ؟یکن مشیقا ینجوریا یک تا نیخوایم_

 .نباش زایچ نیا فکر سالته، ۲۱ تازه تو گهیم زنه،یم دارم بفهمه مامان ترنج، یوا_

 .رمیگیم سمتش به رو وانیل و کنمیم نگاه زونشیآو لوچه و لب به و خندمیم

 .نکن زونیآو نجوریا هم اتو لوچه و لب ببر، رو نایا ریبگ ایب_ 

 و رهیم در دستش از ها وانیل از یکی برگرده نکهیا از قبل و رهیگیم دستم از رو پارچ و ها وانیل

 .امیم خودم به پونه بلند نیه یصدا با همزمان

 .باشم داشته افتاده که یاتفاق از یدرست درک تونمینم شده، یچ فهممینم

 .ارمیب ادی به رو گذشته هیثان چند تونمینم

 ...کنمیم نگاه فقط

 .کنمیم نگاه کرده خوش جا دستم یتو هوا و نیزم وسط که یوانیل به

 ناخودآگاه یالعمل عکس با و بشم وانیل افتادن مانع تونستم چطور و یک دونمینم افتاده، یاتفاق چه فهممینم

 !رمشیبگ هوا و نیزم وسط

 !گرم دمت ترنج یوا_

 سمتم به ذارهیم نکیس یرو رو پارچ و وانیل نکهیا از بعد و رهیم آشپزخونه به عجله با که کنمیم نگاهش

 .رهیگیم رو مونده دستم یتو هوا و نیزم نیب هنوز که یوانیل و گردهیبرم

 .کشتیم منو مامان شکستیم وانیل اگر یعنی_



 .شنومیم رو صداش و رهیم آشپزخونه به هم باز زیم یرو مونده یباق بشقاب هی برداشتن با

 وفتادیم داشت که یوانیل و جلو یاومد یک   که دمیند یحت من یعنی ،یداد خرج به یعمل سرعت چه یول_

 .یگرفت رو

 :خندهیم زده ذوق و بلند

 ...بود یعال کارت_

 .کرد عبور ذهنم از وانیل افتادن لحظه که هییصدا یپ تمرکزم تموم من ست،ین حرفاش ی ادامه یپ حواسم

 :داد دستور محکم و کوتاه که ییصدا

 [رفتن فعل مضارع بن] " رو"_

 هی نیا که امیب کنار خودم با کنمیم یسع .نمیشیم یصندل یرو و شمیم خارج دهیخم حالت اون از آروم

 و کنمیم زیتم رو زیم و دارمیبرم دستمال .کنمیم پشت ذهنم یتو یصدا به و بوده یعاد العمل عکس

 اتاق به هم با خورمیم رو قرصم آشپزخونه یکارا شدن تموم با .رمیم پونه کمک به ها ظرف شستن یبرا

 .میریم پونه

 پونه؟_

 .کشهیم دراز تخت یرو و کنهیم جمع اش شونه سمت هی رو موهاش

 بله؟_

 ...دمید امروز که یخواب نیا_

 !ترنج یوا_

 هوم؟_

 خواب؟ هی به یکرد لهیپ نقدریا چرا_



 ...بود همراهم که یاون یعنی... اون .نبود خواب هی فقط که مطمئنم من آخه_

 بر راه، یتو اگر یحت نکهیا دوما باشه، همراهت بخواد که ینداشت رو یکس نجایا تو نکهیا اوال ترنج،_

 رفته در قسر تصادف اون از شهیم مگه کو؟ اون یکرد سوار  یمسافر هست هم محال که مثال فرض

 نیماش یتو هم شخص اون کنه دییتا که یزیچ چیه یاتفاق یلیخ و بوده نیماش یتو یکی هم رمیگ باشه؟

 ست؟ین چرا پس! ده؟ید که بیآس حداقل مونده، زنده یاتفاق یلیخ هم تصادف یتو نداره، وجود بوده

 کجاست؟

 .زنمیم لب شک با و میکنیم نگاهش

 !مرده... دیشا_

 .چرخونهیم کاسه یتو رو چشماش و کنهیم یپوف

 کرده؟ قبض جسمشم روحش، بجز لیعزرائ حضرت که مرده قیعم اونقدر یعنی -

 !نکن مسخره پونه_

 . دمیم خودت لیتحو رو یزنیم که ییحرفا دارم ترنج، کنمینم ات مسخره_

 .ارمشیم زبون به من و من با اما دارم شک بزنم خوامیم که یحرف به کنم،یم نگاهش

 .رونیب دهیکش نیماش از اونو یکس دیشا_

 ولت بوده معجزه بودنت زنده که ناجور تیوضع اون با گذاشته که داشته تو با یکشتگ پدر چه اونوقت_

 کنه؟

 !ُمردم من کردهیم فکر دیشا_

 ترنج؟_

 هوم؟_

 ؟ینیبیم ادیز یسیپل لمیف ییتنها خونه دایجد_



 .رمیم کنمیم قهر بخدا پونه_

 .رهیگیم لباسمو ی لبه کنم رفتن قصد نکهیا قبل و

 !کردم یشوخ... نرو نه_

 .خندهیم یرکیز ریز که کنمیم نگاهش چپ چپ

 .ترنج یزنیم دار خنده یحرفا آخه_

 .گردونمیبرم رو ازش قهر با

 .میبخر رو مامان یها سفارش میبر عصر تا میبخواب خرده هی هم فعال نکن، قهر خب_

 :دهیم ادامه و کشهیم ییا ارهیخم

 .ادیم خوابم بازم یول میدیخواب همه نیا ره،یگینم رو شب خواب یجا یچیه گنیم راست_

 و کنمیم دییتا رو حرفش سوزهیم ها قرص اثر و قبل شب یخواب یب ریتاث تحت چشمام که یحال در منم

 .ذارمیم بالشت یرو سرمو

 .شنیم باز یکم و رنیم هم یرو خستم یها پلک بار چند

 بازتاب تصویر از کنمیم احساس ببندم کامل رو پلکام کنه مجبورم خواب نکهیا قبل درست آخر لحظه 

 .شهیم رد ها پله از که نمیبیم رو یکس هیسا پونه اتاق یرو به رو نیتریو شهیش یتو

 .خوابمیم و بندمیم چشم سرم به زده االتیخ گذشته ماه چند مثل نکهیا تصور با

 .شمیم داریب خواب از پونه یصدا با خواب ساعت چند بعد

 رونیب خونه از خاله دیخر و کارا ستیل انجام یبرا باالخره و میکنیم مرتب رو خونه هم کمک با یکم

 .میزنیم



 ست فروشنده مرد یبرا دیخر ستیل گفتن حال در که پونه از و کنمیم نگاه فروشگاه بزرگ سالن به

 .رمیم ها الک طبقات سمت به و رمیگیم فاصله

 بزرگ نیتریو بیترت به .شمیم ها رنگ تنوع محو و محصور ، الک رنگ صدها به کینزد نیب

 .شهیم تموم ساعت مین از بعد پونه کار باالخره نکهیا تا کنمیم نگاه رو فروشگاه

 به جا نیماش یتو رو پونه دیخر بزرگ یها سهیک نکهیا بعد و میریم نیماش سمت به پر یدستا با دو هر

 .دمیم رو سوالش جواب کمربند بستن نیح و میشیم سوار م،یکنیم جا

 االن؟_

 .میبد انجام رو ها دیخر یباق و گهید ی مغازه هی میبر بعدم میخوریم یبستن هی میریم آره،_

 .کنمیم نگاهش تعجب با

 مونده؟ ها دیخر بازم مگه_

 .زنهیم استارت رو نیماش خنده با

 .میبخر گهید مغازه هی از گهید زیچ چندتا هی میبر دیبا آره،_

 ؟یریبگ ادی یشگریآرا خاله دست ریز ینرفت چرا یوارد کارا نیا به نقدریا که تو_

 یروز از یوا بودم، مامان یپا و دست نیب شگاهیآرا یتو شهیهم بودم، یشگریآرا عاشق بودم که بچه_

 ییکارها چه نمیبب تا بودم پاش و دست یتو من بشه تموم عروس شیآرا تا کال یعنی داشت، عروس که

 هی عنوان به اما دارم، دوست کارو نیا هم االن. شد کمتر هم ام عالقه شدم بزرگتر یهرچ اما. کنهیم

 !شغل

  جالب، چه_

 م؟یبزن یبستن میبر ،ینگفت_

 .کنم موافقت باهاش شهیم باعث تابستون ی خفه و گرفته یهوا و گرم غروب



 پونه؟_

 جونم؟_

 ...که ینیماش اون من، نیماش... که گمیم_

 .بدم ادامه ذارهینم

 بود؟ شده مچاله آهن کهیت هی به لیتبد که ینیماش همون_

 کجاست؟ نمیماش که گمیم آره،_

 .فرهاد ییدا قیرف شیپ_

 ت؟ییدا قیرف شیپ_

 درست نویا تا تره عاقالنه نیبخر نو نیماش هی گفتیم مامان به اروی. نیماش یصافکار یکارا واسه آره_

 .نیکن

 کنه؟ینم درستش یعنی_

 .برهیم کار یلیخ که گفت اول همون از منتها چرا،__

 شه؟یم درست نمیماش یعنی_

 .درسته کارش طرف نیا باش مطمئن بابا، آره_

 ؟یخوریم یطعم چه_

 .شمیم زده ذوق بچها نیع و کنمیم نگاهش

 !یلیوان ،یشکالت_

 بایتقر یفروش یبستن به و شهیم ادهیپ نیماش از یحرف بدون سرش دادن تکون با و کنهیم نگاهم متعجب

 .ادیم نیماش سمت به ها یبستن با قهیدق چند بعد و رهیم شلوغ



 کیتار کم کم هوا که یحال در و میخوریم رو یبستن من ینشدن تموم سواالت و پونه حرف هزاران نیب

 .میریم ییا گهید پاساژ به لیوسا یباق دیخر یبرا شهیم

 مجبورم ادیم سراغم به آباد ناکجا از که یسردرد اما کشهینم طول ادیز قبل دفعه مثل پونه نباریا دیخر

 .بره شگاهیآرا به فرخنده خاله به لیوسا لیتحو یبرا تنها خودش و ببره خونه به منو بخوام پونه از کنهیم

 عبور خونه یصفا با و کیکوچ اطیح از گرده،یبرم زود نکهیا بر دیتاک و پونه یها سفارش تموم با

 .کنمیم جا به جا ها کفش کمد یتو رو کفشامو  شمیم خونه وارد کنمیم

 باال ها پله از و کنمینم توجه بهش که ادهیز اونقدر سردردم اما بهیعج برام کنمیم حس که یدیجد یبو

 .رمیم

 نکهیا یادآوری با و گردمیم قرصام دنبال و رمیم آشپزخونه به ،زارمیم تخت یرو و ارمیدرم رو لباسم

 .شهیم شتریب اخمام گذاشتم جا نییپا رو قرصم ناهار از بعد

 وارد و رمیم نییپا ها پله از سردرد با و سالنه سالنه .شده شب کامال کنهیم اعالم گهید شده کیتار یهوا

 گردم یم بودم گذاشته کانتر یرو بودم مطمئن که قرصم دنبال ها هالوژن فیضع نور ریز شم،یم خونه

 .نبود اما

 ورودم لحظه از که یحس .بدم ادامه شهیم مانعم یبد حس اما گردمیم رو ها نتیکاب و ها کشو یتو

 شتریب بو اون وجود با که یحس .داره نظر ریز رو حرکاتم تموم که یکی .کنهیم نگاهم داره یکی گفتیم

 .بود شده

 قسمت نیتر کیتار یتو که نمیبیم رو یکس هیسا کنمیم احساس کنم فرار خوامیم که ییا لحظه درست و

 . داره نظر ریز رو حرکاتم تموم و ستادهیا خونه

 در شم،یم خونه وارد یوقت و رمیم باال ها پله از عجله و سرعت تموم با و امیم رونیب خونه از ترس با

 .کوبهیم ام نهیس قفسه به رو خودش شدت با قلبم .دمیم هیتک بهش ترس با و بندمیم سرم پشت رو

 بار نیچند که کنمیم فکر نیا به، کنم آروم رو خودم کنمیم یسع اما رهیگیم رو وجودم تموم ترس حس

 .باشه دزد تونهینم گفته،پس محله نیا بودن امن از فرخنده خاله



 تا ام نشونه هی منتظر .کنمیم نییپا طبقه جمع رو تمرکزم تموم ناخودآگاه و کنمیم متر رو خونه قدمام با

 .کنم دایپ نداشتم باور بهشون خودم که ییحرفا تموم یبرا ینقض لیدل

 .نداره یریتاث اما کنم آروم خودمو کنمیم یسع و رمیم رژه اتاق یتو مختلف یها دروغ با قهیدق چند

، حتی رمیگیم فاصله در از شتریب و شنومیم رو پله از نفر هی اومدن باال و ها قدم یصدا کنمیم احساس

 و بیعج لیدالبا فکر کردن به دیدن راهرو از چشمی در بدنم رو از ترس به لرز میندازه و ترجیح میدم 

 .کنمیم آروم رو خودم بیغر

 در سمت به ترس با و شمیم تصورات الیخیب باالخره که کنهیم تیاذ اونقدر سردردمدقیقه ها میگذرن و  

 .کنمیم باز رو در از چشمی بیرون رو چک میکنم، وقتی مطمئن میشم خبری نیست و رمیم

 نییپا پله چند .رمیم رونیب ناچار به ستین یخبر نمیبیم یوقت و کشمیم سرک ها پله و پاگرد به در یال از

 آروم و نکنم توجه بود دهیچیپ پله راه یتو حاال و بودم کرده حس هم قبال که ییبو به کنمیم یسع و رمیم

 .برم نییپا

اینکه با پونه  از قبل که یحال در بود، باز در هم دمیرس خونه به یوقت که کنهیم یادآوری بهم خونه باز در

 .بودم بسته رو در خودمخونه رو ترک کنیم  پونه

 روشن خونه برق دیکل زدن با و رمیم برق دیکل سمت به قدم نیاول با ره،ید برگشت واسه اما ترسمیم

 .شهیم

 یحت ببندم، رو در که بود رفته ادمی خودم حتما که دمیم باور خودم به و دارمیبرم قدم اطیاحت با و آروم

 .بشم چهیپیم مینیب یتو که یعطر یبو منکر کنمیم یسع

 رو قرصام عجله با .کنمیم دایپ ماکروفر کنار قرصامو المپ کردن روشن با و رمیم آشپزخونه به 

 .شهیم سد راهم یجلو یاهیس حجم برم رونیب در از نکهیا قبل اما رمیم در سمت به و دارمیبرم

 ...و شمیم شوکه

 .نداره شدنه فشرده شتریب حال در آن هر که مچم درد به یربط چیه غمیج اما زنمیم غیج



 که بردم جلو دست زدن مشت قصد به غ،یج نیح چطور دونمینم یحت که رومه به رو مرد ترسه از غمیج

 .شده دستاش ریاس مچم

 غیج .برم در دستش از تا کنمیم رو تالشم تموم و شدم ریاس بغلش یتو پشت از بایتقر دستم دنیکش با

 .کنم حمله بازم کنمیم یسع و زنمیم

 و کنهیم رد نمیس قفسه یرو از یضربدر صورت به رو دستم دو ره،یگیم رو ام گهید دست مچ نباریا

 .دمیم دست از کل به امو تنه باال با یحرکت هر ییتوانا انگار که دارهیم نگه پهلوهام یرو محکم یجور

 . رهیگیم ازم رو زدن غیج ییتوانا یحت که کنهیم عبور ام شکسته کتف استخون از صاعقه نیع یدرد

 یرو شهیم باعث زانوم مفصل یتو پشت از ییا ضربه با باشم یا گهید عمل فکر به بخوام نکهیا قبل 

 .وفتمیب نیزم

 وجودم تموم ترس و زنمیم نفس نفس .کوبهیم دهنم یتو قلبم کنمیم احساس که باالست اونقدر قلبم ضربان

 تمرکز تونمینم هم اش دونه هی یرو یحت که موضوعه هزار پردازشه حال در همزمان ذهنم .رهیگیم رو

 .کنم

 یحت من و ستادهیا سرم پشت فقط یحرف بدون و ساکت اما بده نشون یالعمل عکس شخص اون که منتظرم

 .هیچ منتظر نمیبب تونمینم

 یبرا رو راه و خورهیم سر ام گونه یرو صدا یب و آروم اشکم که ارهیم فشار بهم اونقدر ترس ضعف

 از حالم و چهیمپ خونه سکوت یتو صدام یب هیگر نیح نفس نفس یصدا .کنهیم باز یبعد یها اشک

 .خورهیم هم به ضعفم احساس و خودم

 .رسهیم گوشم به اتفاقا نیا تموم بعد باالخره صداش

 .کنم ولت خوامیم شد، تموم کردنات حمله اگر_

 ریگ یطیشرا نیچن یتو کنم باور یحت تونمینم .بدم تشخص تونمینم رو صداش لحن که بده حالم اونقدر

 .کنم کاریچ دیبا دونمینم .کردم



 حمله مقابل در که یالعمل عکس با .نمشیبب نتونم تا ستهیا یم پشتم یخاص حرکت بدون شخص اون

 .داره رو حرکت هر مقابله آماده کامال داد نشون داشت، من ناخودآگاه

 !؟فرهاد_

 .امیم خودم به پونه یصدا با

 .کنمیم حس درد با ام چهیماه یتو رو یدگیکش حس .شهیم رهادفعه کی و شل دستام کنمیم احساس

 فاصله که نیهم و شمیم پا نیزم یرو از عجله با و مالمیم رو کتفم چهیماه دستم، شدن رها محض به

 .ستهیا یم کنارم و ادیم سمتم به عجله با که نمیبیم رو پونه رمیگیم

 شد؟ تیزیچ ؟یخوب ترنج؟_

 .کنهیم نگاه مرد به بده دادن جواب فرصت نکهیا بدون و

 !شیشناسیم که تو شناسه،ینم رو تو اون ؟یکرد ینجوریا چرا تو ییدا_

 که سرده اونقدر نگاهش روشن   یعسل. کنمیم نگاه مرد یچشما یتو و کنمیم فرصت بار نیاول یبرا

 و رهیگیم ازم رو تفاوتش یب و سرد نگاه .شناسهینم منو متقابال هم اون و کرده اشتباه پونه کنمیم احساس

 .کنهیم نگاه پونه به

 .نداشتم یکار که من کرد، حمله هوی قتیرف_

 .دوزهیم چشم کتفم دردناک چهیماه یرو دستم حرکت به و گردهیبرم من سمت به دوباره پونه

 ترنج؟ شد تیزیچ_

 پونه .دمیم تکون سر فقط و ارمیب زبون به دردم از یزیچ تفاوت یب و سرد آدم اون یجلو خوامینم

 .ندازهیم مرد بغل یتو رو خودش خیلی ناگهانی و چرخهیم مرد و من نیب نگاهش

 !نامرد بود شده تنگ برات دلم_



 سردش نگاه اما دهیم فشار خودش به رو پونه محکم و  چهیپیم پونه کمر دور دستاش که نمیبیم! نمیبیم

 داره کنمیم احساس که کنهیم نگاه من به و دهیم فشار بغلش یتو رو پونه یجور من، یچشما به رهیخ

 .داره نگه دور من از رو پونه خوادیم انگار کشه،یم نشون خط برام

 با و شده میقا روم به رو مرد آغوش یتو بایتقر و افتاده هیگر به که دهیم نشون پونه نیف نیف یصدا

 :ادیم حرف به آلود بغض یصدا

 فرهاد؟_

 اومدن رونیب قصد که پونه پشت به یآروم ضربه رهیبگ من از رو شیجد و خشک نگاه نکهیا بدون مرد

 .زنهیم نداره رو بغلش از

 !ییدا_

 یچشما با مرد آغوش یتو از گردونهیبرم رو سرش و رهیگیم خنده از یلرزش ته پونه آلود بغض یصدا

 .کنهیم زمزمه لب به لبخند اما یاشک

 .فرهاد ییدا_

 کجاست؟ مامانت_

 .کنهیم پاک دست پشت با رو اشکاش و ادیم رونیب بغلش از پونه

 ؟یایم یدار دونستیم .شگاهیآرا! شهیهم مثل_

 .شد ییهوی اومدنم زم،یعز نه_

 ؟یاومد یک_

 .نبود خونه یکس اومدم یوقت شه،یم یساعت چند_

 از و کنمیم زمزمه" اجازه با" لب ریز داروهام کیپالست برداشتن با و هیاضاف حضورم کنمیم احساس

 .شمیم رد کنارشون



 ترنج؟ یریم کجا_

 .دمیم جواب آروم و نکنم نگاه کنهیم نیتلق بهم رو بودن یاضاف که مرد یچشما به کنمیم یسع

 .کنم استراحت رمیم کنه،یم درد سرم_

 ؟یندار الزم یزیچ_

 .اجازه با ممنون، نه_

 .شنومیم رو صحبتشون یصدا ها پله یرو از و شمیم رد کنارشون از و

 ومده؟ین ادشی یزیچ هنوز_

 ...نه_

 گفت؟ دروغ نقدریا چرا نیدونینم هنوز_

 !ییدا_

 شنوا؟ گوش کو اما نده، خونه تنها دختر یه به گفتم اول همون! ییا ساده مامانت مثل توام ه؟یچ_

 ه؟یچ ترنج با تو مشکل دونمینم من شنوه،یم زشته ییدا_

 ...به منو حرف اما ریبگ فاصله ازش که گفتم بهت اولم همون از اد،ینم خوشم ازش_

 یرو رو قرص شهیم باعث یبد حس .بندمیم در و رمیم ام خونه به و ستمیا ینم هم من کنهیم سکوت

 .بخوابم و برم تخت به سردردم قرص خوردن از بعد و بکوبم خونه خچالی

 

 

 



 حرکت تخت یرو از یسخت به رو کرختم بدن تکرارش با و کنمیم باز چشم آروم مکرر تق تق یصدا با

 کم رو میجیگ از ییا ذره یحت در پشت یشاک ی پونه .کنمیم باز رو در و رمیم در سمت به و دمیم

 .کنهینم

 اس قهید چند یدونیم ؟ینبند رو در یخوریم قرص که یزمان تا مینذاشت قرار مگه ؟یبست رو در چرا_

 زنم؟یم در دارم

 .کنمیم نگاهش حال یب

 ترنج؟ یخوب_

 .دمیم هیتک در چهارچوب به و کشمیم موهام یتو یدست

 ها؟_

 .زنهیم غر و شهیم خونه وارد و رهیگیم دستمو بعد و کنهیم نگاهم

 .ادیب جا حالت تا بشور رو صورتت و دست ایب! یمنگ ده،ینپر قرصه ریتاث هنوز_

 اما کشهیم طول قهیدق چند امیب خودم به تا پاشهیم صورتم به آب مشت چند و کنهیم بار رو یدستشو در

 رمیم اتاقم به منن منتظر همه و ست آماده شام و اومده خونه به شگاهیآرا از خاله نکهیا دنیفهم با آخر در

 .میریم نییپا به پونه همراه و کنمیم عوض رو لباسم و

 .زنهیم لبخند دنمید با شهیهم از تر سرحال و خوشحال فرخنده خاله

 .دلم زیعز سالم_

 ؟یخوب خاله، سالم_

 .ذارهیم زیم یرو رو ساالد ظرف لبخند با

 ...زمیعز ممنون_

 .زنهیم لبخند و کنهیم نگاه نشسته غذا زیم پشت یجد و خشک قبل مثل که برادرش به و



 .خوبم یخاص جور هی امشب اصال_

 :شنومیم رو صداش و رهیم آشپزخونه به

 .یبود بسته رو خونه در که باز_

 .کنمیم کاریچ نبود حواسم اصال کرد،یم درد سرم یلیخ شرمنده،_

 .ببر رو کباب ظرف نیا ایب پونه. میبخور شام زیم سر نیبش ،یکرد نگرانمون_

 ای روش، به رو ای دارم، نهیگز تا دو .رمیگیم نظر در رو شکل مربع زیم یایزوا تموم اطیاحت با و آروم

 آشناش نا و سرد نگاه کردن بلند سر هر با گهید نجوریا بود، کنارش من انتخاب حق مسلما و! کنارش

 .ننیشیم زیم دور  هم پونه و خاله بعد قهیدق چند و نمیشیم کنارش .شهینم نگاهم مهمون

 لبخند بود مشهود رفتارش یتو که یذوق همون با و ذارهیم برادرش برنج یرو رو کباب تکه تا چند خاله

 .زنهیم

 صرف به نجا،یهم شب فردا نم،یبب تدارک یحساب درست شام هی نشد فرصت و شدم زیسوپرا امشب_ 

 !چهیماه با پلو یباقال فرهاد، ی عالقه مورد یغذا

 .ادیم در ییصدا مجسمه جناب از باالخره

 .نکش زحمت ،یآبج نه_

 .کنم درست عالقتو مورد یغذا خوامیم خونه یاومد ماه سه بعد ؟یزحمت چه_

 .دارم کار ییجا ستم،ین فردا من_

 کجا؟ وا،_

 بدم انجامش دیبا که دارم مهم کار هی_

 خونه؟ یاینم هم شام واسه یعنی_



 .امیب رسمینم نه،_

 ؟یبر یخوایم ومدهین فرهاد وا،_

 .دهیم جواب لبخند با

 .امیم یزود بشه تموم کارم_

 .وسط هپریم عیسر پونه، بودم دهیند ازش ساعت چند نیا یط که یلبخند

 .سفر میبر میخوایم امسال تازه -

 :دهیم جواب یجد لحن همون بافرهاد 

 .نیکن صبر فعال_

 .زهیریم دوغ ها وانیل یتو زونیآو لوچه و لب با پونه

 !فرهاد_

 .کنهیم دیتاک اصرار با و کوبهیم پونه یپا به زیم ریز از که کنمیم حس

 !ییدا_

 .ماله یم رو پاش ساق و شهیم خم خنده با پونه

 .گرفت دردم_

 .یریبگ ادی بشه باعث دیشا_

 .ادیم حرف به دوباره و خندهیم پونه

 .مسافرت میریم امسال یداد قول خودت گه،ید نکن تیاذ پونه جون_

 .دهیم رو پونه جواب ارهیب باال رو سرش نکهیا بدون



 .فتهیب ریتاخ به وقت چند مون برنامه که هست احتمالش فقط. میرینم نگفتم هم االن_

 .شهیم بحث وارد فرخنده خاله

 .گهید شهینم یعنی شهینم گهیم یوقت نکن، لهیپ توام پونه. فرهاد نداره اشکال_

 .ادیم حرف به هم باز فرهاد و کنهیم نگاه غذاش ظرف به یناراحت و اخم با و گهینم یزیچ پونه

 خبر؟ چه فرزانه از_

 .بوده نیآر یامتحانا ریدرگ ،یچیه_

 .نمیبیم رو اش رفته باال یها یابرو و کنهیم بلند رو سرش

 .میا ماه ریت وسط بایتقر که االن شه؟یم طول چقدر یدبستان بچه هی امتحان مگه_

 .دهیم جواب خاله یجا به پونه

 یروز چند بشه تموم اونا. شهیم تموم گهید چندوقت زبانش و شنا کالس شده، تموم اش مدرسه یامتحانا_

 .نجایا ادیم

 .ذارهیم بشقابم یتو کباب از ییا گهید ی کهیت اصرار با فرخنده خاله

 ؟یمون یم یک تا_

 .مونم یم مدت هی نباریا_

 چقدر؟ یعنی مدت هی_

 .شتریب دمیشا ماه، چهار سه دیشا_

 .کنهیم قطع رو حرفش ذوق با پونه

 ؟یگیم راست من جون فرهاد؟ واقعا_



 .زنهیم پونه یپا به زیم ریز از هم باز فرهاد

 .یکن صدا چطور رو بزرگترت یریبگ ادی تو تا مونم یم اونقدر_

 .ادیم حرف به دلخور فرخنده خاله و ارهیم در زبون براش خنده با پونه

 !وقت هی نشن نگران ات بچه و زن ؟یمون یم ماه چهار سه_

 .دهیم تکون سر آروم یکجک لبخند با و کنهیم نگاه فرخنده خاله به

 .گفتم بهشون نه،_

 در بودن که ملموسه اونقدر جمع اون یتو من بودن اضافه فرهاد اومدن با. شهینم زده ییا گهید حرف

 تشکر و دمیم هول جلو به رو نخوردم ازش یزیچ که بشقابم قهیدق چند بعد .شهیم تر سخت برام کنارشون

 .دهیم قرار مخاطب منو متعجب و کنهیم نگاه غذام بشقاب به فرخنده خاله .کنمیم

 ؟ینخورد رو غذات چرا ترنج؟_

 .رمیس م،یخورد تنقالت و یبستن میبود که رونیب عصر خاله، ندارم لیم ممنون،_

 .کنهیم نگاهم شک با نشد، قانع انگار

 جان؟ ترنج یخوب_

 من و کنهینم بلند غذاش بشقاب یتو از هم رو سرش یحت تفاوت، یب فرهاد اما کنهیم نگاهم هم پونه

 آماده من و دهیم بهم یبد حس تفاوتش یب و سرد نگاه اون .ام یراض حرکتش نیا از یزیچ هر از شتریب

 .فرارم ی

 .کنم استراحت رمیم. کنهیم درد سرم نه،_

 .کنهیم نگاهم ینگران دل با و ادیم کوتاه خاله

 .کن استراحت برو زم،یعز باشه_



 چند یخستگ ای قرصاست ریتاث تحت دونمینم .برمیم پناه خودم خونه به لب ریز تشکر با و دمیم تکون سر

 .برهیم خوابم دنیکش دراز محض به که ریاخ وقت

 

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

 

 .ست پونه یحرفا به حواسم تموم و کنمیم خرد ینینگ رو گوجه دقت با

 .کنم صداش فرهاد ادینم خوشش آقا نکهیا خالصه_

 .رهیگیم ام خنده فرهاد یها دیتاک و زیم ریز یها لگد ادی به

 ؟یکنیم صداش اسم به چرا خب_

 بود بزرگتر برادر هی نیع نبود، ییدا برام اصال بود، مراقبم و همراه شهیهم بود، کنارم یبچگ از آخه_

 .کنم صداش اسم به کردم عادت یبچگ از منم. بود بهم حواسش شهیهم که

 :پرسمیم رفت رونیب خونه از که دمید پنجره پشت از صبح نکهیا از نانیاطم با

 رفت؟ کجا االن_

 .ندازهیم باال شونه و کنهیم رو و پشت رو شده سرخ یها بادمجون

 بگه؟ نباریا که کنهیم کاریچ و رهیم کجا گفتیم حاال تا مگه_

 اد؟ینم ناهار یعنی_

 .شهینم داشیپ ها حاال حاال و کارش دنبال رفته احتماال بابا، نه_

 کارش؟_ 

 !اوهوم_



 .کنمیم خرد دارم،یبرم هم رو اریخ

 کارست؟یچ تییدا_

 .دونمینم_

 .کنمیم نگاهش تعجب با و ستهیا یم حرکت از دستم

 ؟یدونینم_

 شده سرخ یها ینیزم بیس کنار ها بشقاب یتو و دارهیبرم روغن یتو از رو شده سرخ یها بادجون

 .ذارهیم

 .دونمینم رو قشیدق اما دونمیم_

 :دهیم ادامه نهیبیم رو منتظرم چهره یوقت

 .هیمرب_

 ؟یچ یمرب ؟یمرب_

 .هاست گاردیباد یمرب_

 .کنمیم نگاهش دمینفهم حرفش از یزیچ بود معلوم شک یب که یا چهره با

 ؟یچ یعنی_

 .دهیم ادامه ذوق و جانیه با

 گوالخ چهارتا سه هی یدید مشهور یگرهایباز نیا کنار ای ها، معروف آدم کنار ها شیهما نیا یتو_

 گاردن؟یباد که ییاونا سن؟یمیوا

 .آره_

 .دهیم ادی زایچ نجوریا و یشخص دفاع بهشون. اوناست یمرب فرهاد_



 یزیچ نیچن انتظار اصال. بود آورده زبون به رو من ذهن به زیچ نیتر دور. کنمیم نگاهش باز دهن با

 .نداشتم رو

َمت هر یتو رو فرهاد دیشا  حرف با .دادمینم رو بودن یمرب احتمال یحت اما کردمیم تصور یشغل و س 

 .کنمیم فکر اتفاقات و طیشرا به یکم پونه

 ساده نگاه هی با یحت یراحت به اما نبود گوالخ پونه، قول به یها گاردیباد اون هیشب اش دهیورز کلیه

 .زد حدس رو بدنش یباال یآمادگ و یدگیورز کلشیه دنید با شدیم

 از نشون بود کرده کنترل رو ناخودآگاهم حرکات و من خوردن آب یراحت به که عشیسر العمل عکس

 .داشت کارش یتو تبحر

 بود؟ کجا مدت نیا مثال که نهیا منظورم یعنی ره؟یم کجا هیمرب اگر پس_

 و یخصوص صورت به گاردشونیباد با که خوانیم ازش سرشناس و گنده افراد یسر هی وقتا یبعض_

 .بشه دور ازمون کارش یبرا ماه چند ، ینجوریا مدت هی شهیم مجبور هم فرهاد. کنه کار یتخصص

 ؟یچ اش بچه و زن_

 ها گوجه ولز و جلز به توجه یب و ذارهیم رو درش عیسر و زهیریم تابه یتو رو خورده برش یها گوجه

 .کنهیم نگاهم تعجب با روغن یتو

 بچش؟ و زن_

 .آره_

 .خنده ریز زنهیم بلند یصدا با هوی و کنهیم نگاهم

 ؟!بچه و زن باشه؟ داشته کفن که بود کجا گورش فرهاد_

 .کنمیم نگاه اش خنده و خودش به یشاک

 .پونه نگفتم یدار خنده زیچ_



 .دهیم هیتک کنارش نتیکاب به خندهیم که همونطور

 بشه؟ بچه و زن و خونه بندیپا تونهیم فرهاد مثل یکی یکرد فکر که شد یچ_

 .کنمیم نگاهش متعجب

 !گفت مامانت_

 با و کنهیم جا به جا رو شده حلقه یها گوجه یکم و دارهیبرم رو تابه در و گردهیبرم گاز سمت به

 :ادیم حرف به تعجب

 داره؟ بچه و زن فرهاد گفته من مامان_

 !بمونه؟ خوادیم که دارن خبر اش بچه و زن گفت تییدا به شام زیم دور خودت یجلو شبید! آره_

 .خندهیم قبل از تر بلند و کنهیم نگاهم متفکر

 !یکن فیتعر مامان واسه دیبا حتما نویا ترنج، یوا_

 رفتن سوال ریز برابر در نکهیا از. شمیم یعصب ام مهین و ناقص اطالعات مقابل در هاش خنده از یکم

 .دادیم دست بهم یبد حس دیخندیم مغزم نصفه اطالعات

 ؟یبزن حرف زادیآدم مثل قهید دو شهیم پونه؟_

 .کنهیم نگاهم و ادیم سمتم به آروم. شدم یعصب چقدر که فهمهیم انگار و خورهیم جا لحنم یتند از

 ...آخه... آخه! نبود ادمی د،یببخش_

 .کنهیم نگاهم و نهیشیم لباش یرو یناراحت از یکمرنگ لبخند

 بود رفته کارش یبرا شهیهم از تر یطوالن مدت هی فرهاد قبل اینکه تو بیای اینجا، ،تقریبا دو سال پیش_

 باهاش که بود یشاک دستش از اونقدر مامان برگشت یوقت د،یکش طول ماه شیش بایتقر. گهید شهر هی به

 یچ واسه تو گهیم و کنهیم لهیپ فرهاد به قهر با مامان روزا همون از روز هی. کردیم رفتار نیسرسنگ

 گه؟ید شهر هی یریم ماه چند



 :دهیم ادامه و خندهیم زیر

 هی من ه؟یچ یدونیم اصال" گفت تیعصبان با و شد تموم فرهاد صبر که دیچیپ فرهاد یپا و پر به اونقدر_

 ".بزنم سر اونا به رمیم دارم بچه و زن گهید شهر

 !خب؟_

 .ذارهیم دهنش یتو گوجه کهیت هی دستم ریز ساالد ظرف یتو از و خندهیم

 که هنوز خالصه. شهیم دلخور ازش بزنه حرف نطوریا باهاش فرهاد نداره عادت اصال که هم مامان_

 حاال تا چارهیب فرهاد .اشه بچه و زن شیپ گهیم قهر با مامان کشه،یم طول کارش که یکم فرهاد هنوزه

 زبون به نویا یه و بشه الیخیب خوادینم مامان انگار اما ارهیب در مامان دل از خواست روش هزار با

 .زنهیم لبخند فقط هم فرهاد و ارهیم

 ...یعنی پس_

 .شمونهیر خیب حاالها حاال خوشگلش اخالق نیا با من، ابوالهول ییدا خان نیا یعنی_

 .کنهیم کم رو رشیز و رهیم تابه سمت به و داره یبرم اریخ کهیت هی

 !ابوالهول؟_

 انتخاب براش ییمسما با و قیال اسم عجب که هم انصافا. یگذاشت براش اسمو نیا خودت اوهوم،_

 .یکرد

 :دهیم ادامه و رهیگیم اش خنده ام خنده از که خندمیم آروم تعجب از

 .خودشه حرف فقط حرف... نگو که داره یمزخرف یاخالقا کی ترنج، ادینم ادتی تو آخه_

 . گهینم یزیچ و دهیم سرتکون . کنم گوش رو بود کرده مشتاقم که رو حرفاش ی ادامه تا کنمیم نگاهش

  خب؟-

 ! کنهیم نگاهم



 نبود اون یوقت هم مامان. داشت مشکل بده اجاره رو خونه مامان نکهیا با کال مثال! نیهم که، نداره خب

 . داد اجاره تو به رو خونه

  بود؟ کجا-

 !ییجا بود رفته کارش یبرا احتماال دونم ینم-

 خب؟_

 . نگو که انداخت راه ییا شنگه الم هی اومد یوقت! یدونینم ترنج یوا_

 . بده ادامه شهیم باعث متعجبم نگاه

 افهیق! ترنج بود کرده هنگ دید رو تو یوقت. انکار مامان از اصرار اون از ،یبر دیبا که بود داده ریگ-

 .بود یدنید اش

 .کنهیم فیتعر برام رو میزندگ رفته ادی از داستان تاب و آب با که کنمیم نگاهش

 باورت! بزنه خشکش یبود شده باعث دستبند و دنیپوش لباس طرز اون مو، رنگ و مدل اون با تو_

 یهرکار نداره، یربط من به گهید" گفت مامان به بعدم. کردیم نگاه باز دهن با هیثان چند یبرا شهینم

 .رونیب زد خونه از و برداشت رو چشیسو و" بکن یدار دوست

 .کنمیم نگاهش متعجب

  نکرد؟ یمخالفت گهید اون بعد -

 :دهیم رو جوابم و کشهیم رونیب تابه یتو از رو شده سرخ یها گوجه و دهیم تکون سر

 دختر هی تو نکهیا. کنه فسخ رو داد قرار تونهینم گهید گفت مامان که کرد اصرار گهید بار چند_ 

 ... یندار خانواده و ییدانشجو

 کنمیم احساس اما چرا دونمینم... من و کنهیم سکوت یناگهان گفته یچ شهیم متوجه یوقت حرف، نیا با

 . کنمیم یپوچ احساس وجود عمق تا حرف نیهم با فقط



 ! پوچ پوچ

 یتو پونه یصدا. بذارم کرده عوض کل به رو حالم که یحس واسه یاسم تونستمینم یحت که پوچ اونقدر

 . شهیم تکرار و چهیپیم گوشم

 " یندار خانواده"

 هی و. فهممینم خودمم یحت رو حالم. بود بند تلنگر هی به انگار که یبرج. زمیریم فرو کل به برج هی مثل

 .  زنهیم داد مغزم یتو سوال

  کنم؟یم کاریچ نجایا من

 ! ندارم ییا خانواده که یمن 

 ! ومدهین دنبالم یحت یکس که یمن

 ! بوده دروغ تماما ام گذشته که یمن

  ام؟ یک من خوام؟یم یچ نجایا کنم؟یم کاریچ نجایا

 کنم یم نگاهش. چشمامه یجلو درست نشیغمگ یچشما. امیم خودم به بازوم یرو پونه دست نشستن با-

 : شنومیم رو صداش و

 . کنم ناراحتت خواستمینم نداشتم، یمنظور! دیببخش-

 . دمیم تکون سر آروم  درد با سخت، بزنم،تلخ، لبخند کنمیم یسع

 ! تسین مهم الیخیب-

 : کنمیم عوض رو بحث و

  باشم؟ نجایا من نبود یراض یجنابعال ییدا خان نیا پس-

 ! اوهوم-



 تصور رو دهیرس تازه بیعج مرد و کنمیم نگاه بود نشسته اون یرو قبل شب که یصندل به و خندمیم

 تونمینم یحت که اونقدر. نمونده ذهنم یتو اش چهره از یادیز زیچ ما بیعج و کوتاه دارید از که کنمیم

 .شهیم مجسم ذهنم یتو قایدق رفتارش اما. ارمیب ادی به رو اش چهره قایدق

 . باشم نجایا من نداره دوست هنوزم نکهیا مثل-

 . ادیم زیم سمت به ناهارمون یبرا بشقاب تا دو با

 . نداره دوست هم منو یحت کنمیم احساس یگاه یکنیم باور! هیمدل نیا فرهاد اخالق اصال ترنج، نه -

 . نمیچیم زیم یرو و رمیگیم دستش از رو ها بشقاب

 ! پونه نگو چرت-

 . زده نم چشماش و کرده بغض کنمیم احساس و کنهیم نگاهم غصه با

 !  ترنج کن باور-

 . داره دوستت ؟ینزن مفت حرف شهیم-

 جون چشمام یجلو کردیم نگاهم دگرانهیتهد و بود دهیچیپ پونه کمر دور که دستاش پونه، کردن بغل طرز

 : زنمیم لب آروم و رهیگیم

 ! داره دوستت هم یلیخ-

 حس چرا که دم ینم ادامه. فهمم ینم رو اش دگرانهیتهد نگاه یمعن چرا که دم ینم ادامه. دمینم ادامه و

 . رمیبگ فاصله زنیعز براش که ییکسا تموم و پونه از بگه بهم خواد یم کردم یم

 سمت به کرده هم سر که ییغذا سید با لب به لبخند آوردم زبون به که ییزایچ از فقط هم پونه و گمینم

 . مینیشیم و ادیم زیم

 قابل ریغ یگاه و بهیغر بیعج یلیخ خودشه، حرف حرف گهیم و ست دنده هی یلیخ نچسبه، یلیخ-

 ... اما شهیم تحمل



 . ارهیم زبون به رو حرفش و شهیم رهیخ یزیم رو به و کنهیم سکوت

 .کنه تمیاذ تونهینم ایدن نیا یتو یزیچ چیه کنمیم احساس هست، که ییوقتا اما-

 . کنم تصور رو مرد اون تیحما داشتن حس تونمینم اصال. کنم درک رو پونه حس تونمینم اما زنمیم لبخند

 !یدن. ادیم ادمی به یزیچ ناخودآگاه

 یتو نه ای هست اون مال واقعا دونمینم اصال که ییا خاطره و خالصه اسم نیهم به فقط که ییپسرعمو

 . ذهنمه

 ادی به تونمینم یحت! نه رو صدا صاحب اما بدم، صیتشخ تونمیم کوتاه خاطره اون یتو رو خنده یصدا

 . دنییدو و زدن نفس نفس یصدا. گهید کس ای منم خنده اون یصدا صاحب ارمیب

 اصال دارم؟ یخوب حس نقدریا اون کنار یعنی ؟ست پونه یبرا فرهاد نیع یکی من یبرا هم یدن یعنی

 نگران براشون نداره رو چکسیه که یکس از یخبر یب یعنی دنبالم؟ ادینم چکسیه چرا عموم ای الیدان

  بشن؟ حالم ریگیپ که ستین کننده

 و کنمیم خالصه الیدان اسم به ییپسرعمو وجود یتو رو هام کمبود تموم ییا لحظه برا اما چرا، دونمینم

 داشته میزندگ یتو یپررنگ نقش اونقدر تونهیم کنمیم حس اما دمشیند که یالیدان بودن از. رمیگیم آرامش

 . ببره ادمی از رو هام نداشته تموم که باشه

 به! خوشحالم من اما کنه،یم صحبت یچ مورد در داره دونمینم که کنمیم نگاه پونه به و زنمیم لبخند

 باهاش ام رابطه دارم دوست که دارم رو الیدان اسم به یکی هم من ، داره رو فرهاد که اون ی اندازه

 . بشه روشن زهایچ یلیخ و دنبالم انیب عموم با ها یزود نیهم به و باشه فرهاد و پونه نیع

  

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

  

 . کنمیم پاک رو میشونیپ یرو عرق دست با و ذارمیم کریاسپ یرو رو یگوش



  ؟یکنیم مرتب رو خونه یدار باز ترنج-

 . دمیم هول رو زیم و زنمیم نفس نفس

 شده کننده کسل ینجوریا کنم، عوض هم رو لیوسا یجا خرده هی خوامیم کنم،یم یریگ گرد دارم آره،-

 ! برام

 ! کمکت امیب من سایوا وونهید خب-

 . خوامینم کمک گه،ید زیم هی مبله دونه دوتا بابا، خوادینم-

 . شهیم خوب داره تازه ،یارین فشار ادیز ات کتف به هست؟ حواست ترنج-

 به کمر به دست و زنمیم گوش پشت زور به رو شده سیخ عرق از که موهام بلند نچندان قسمت و خندمیم

 . دمیم جواب و کنمیم نگاه خونه ختهیر هم به لیوسا

 . دارم درد روزه سه دو یجنابعال ییدا خان لطف به که فعال-

   داد؟ فشار محکم! رمیبم یاله-

 . درد از رفت  یاهیس چشمام لحظه هی اصال با،یتقر آره-

 . شده یزیچ دوباره دیشا دکتر، میرفتیم ؟ینگفت زودتر چرا پس-

 جواب کنم مجسم ذهنم یتو رو لیوسا ییجا به جا کنمیم یسع که یهمونجور و کنمیم کیبار رو چشمام

 . دمیم

 . نشده یزیچ بابا نه-

  ؟یدکتر تو مگه ؟یچ بود شده اگر-

 : دمیم رو پونه جواب همزمان و کنم جاش به جا تا کشمشیم زور به و رمیم مبل سمت به

 . بود نشده یزیچ یعنی شده آروم دردش روز سه دو بعد یوقت دونمیم اما باشم، دونمیم دیبع که دکتر-



 . نکن جا به جا ییتنها خودت کنم،یم کمکت امیب من بذار کن صبر ترنج نا،یا الیخیب-

 تا کنمیم خم رو کمرم و زنمیم لبخند تیموفق نیا از یراض و رسونمیم خوامیم که یا هیزاو به رو مبل

 . بشه آروم دردش از یکم

 . شده تموم گهید بشورم رو سیسرو و کنم جا به جا رو ها مبل فقط شد، تموم نبود، یزیچ پونه خوادینم-

 : زنهیم غیج بایتقر

  ؟یکنیم یتکون خونه یدار مامان یکارا دنبال اومدم من که صبح از ترنج-

 . رنیبگ قرار هیزاو هی یتو که کشونمیم گهید مبل کینزد هم رو یبعد مبل و خندمیم 

  ؟یایم یک تو نباش، نگران تمومه کارم بایتقر گهید االن زم،یعز نه-

  ومده؟ین فرهاد خونه، امیم تمومه کارم گهید ساعت کی تا منم-

 ! تنهام ومده،ین یکس بود حواسم من که ییجا تا-

  ترنج؟. ام خونه گهید مین و ساعت کی تا من پس باشه-

  هوم؟-

 . میبخور غذا هم با امیم و خرمیم ناهار من نخور یزیچ-

 . باشه-

 . فعال نمت،یبیم-

 نگاه رییتغ نیا به یراض و رمیم عقب قدم چند دم،یم تکون رو  بزرگ مبل زحمت به و شهیم قطع تماس

 رو یآهنگ لب ریز و رمیم آشپزخونه سمت به چرخونمیم یخوشحال با رو میریگردگ نمدار دستمال. کنمیم

 . کنمیم زمزمهکه به لطف پونه توی ذهنم مونده 



 یسیخ که کنمیم شتریب رو دستم سرعت چرخش هر بعد جانیه با ها بچه نیع و چرخونمیم رو دستمال

 . وفتهیب آشپزخونه یباال نتیکاب تک یرو و بره در دستم از پارچه شهیم باعث دستمال

 رو دستمال تا پرمیم بار چند . خندمیم ها وونهید نیع کنمیم نگاه زونهیآو نصفش که رنگ یآب دستمال به

 . رمشیبگ تونمینم اما کنهیم برخورد پارچه به انگشتام نوک اما رمیبگ

 باال طبقه به یخور غذا زیم یها یصندل از یکی برداشتن با و رمیم نییپا طبقه به و کنمیم یپوف

 نتیکاب یرو از رو پارچه رمیم یصندل یرو یخستگ با و ذارمیم نتیکاب ریز رو یصندل و گردمیبرم

 .کنهیم برخورد یزیچ به دستم کنمیم احساس امیب نییپا نکهیا قبل. دارمیبرم

 یرو و ببرم باال شئ اون برداشتن یبرا رو دستم کنهیم مجبورم نتیکاب یباال یزیچ منتظره ریغ وجود

 بر رو اون یکنجکاو با و کنمیم حس رو یفلز شئ هی وجود وضوح به لمس با نباریا و بکشم نتیکاب

 .دارمیم

 نگاه بهش مختلف جهات از و چرخونمشیم بار چند متعجب. کنمیم نگاه دستم یتو شئ به تعجب با

 . کنمیم

 کردنش رو و ریز بار چند با اما ه،یدهن ساز ارهیم ادمی به که یزیچ نیاول یفلز ئیش ه،یچ بفهمم تونمینم

 .بوده اشتباه اولم ی نهیگز که فهممیم

 شهیم تر یقو ذهنم یتو احتمالش آن هر که یا نهیگز دم،یم تکونش بار چند کنارش یفنر قسمت دنید با

 .فندکه

 ! باشه نتیکاب یرو دیبا شده یخال فندک هی چرا دونمینم فقط

 باال ییا شونه. کرده خوش جا باال اون وقته یلیخ که شمیم متوجه راحت فندک یرو خاک دنید با

 رو نتیکاب در و ندازمیم نکیس ریز آشغال سطل یتو رو فندک و امیم نییپا یصندل یرو از و ندازمیم

 . ذارمیم فرهاد ی خونه و خودم ی خونه یورود در نیب و برمیم پاگرد به رو یصندل. بندمیم

 ! دارم هراس نوع هی هم اش خونه در به شدن کینزد از یحت مونه، یم رهیخ اش خونه بسته در به نگاهم



 کارم شدن تموم با کنم،یم سرگرم کارها یباق انجام با رو خودم پونه برگشتن تا که گردمیبرم خونه به

 به و ذارمیم سرجاش و برمیم نییپا طبقه به رو یصندل و رمیم راهرو به و کشمیم دردناکم کمر به یدست

 به شهیم باعث یبیعج حس ستم،یا یم حرکت از بشم خونه وارد نکهیا قبل اما گردمیبرم خودم خونه

 . بود بسته شیفلز حفاظ من رفتن نییپا از قبل بودم مطمئن که یدر . برم اش خونه در سمت

 چرخه،یم سرم یتو یزیچ کنمیم احساس و رهیم باال لیدل یب قلبم ضربان. شمیم کینزد در به آروم

 بود گذرنده و کوتاه اونقدر. کنم فکر روش شتریب دقت یبرا تونمینم یحت که ناواضح و گنگ ییا خاطره

 ادمی کمتر کردمیم فکر شتریب یهرچ که ییا خاطره کردم،یم فکر دور یلیخ خواب هی به داشتم انگار که

 . ومدیم

 راه وسط دستم در شدن باز با که کنمیم دراز دست در سمت به و شمیم کینزد در به گهید قدم چند

 . شهیم خشک

 . ستادهیا روم به رو سرد و خشک چهره همون با که یمرد به مونهیم رهیخ نگاهم

  سالم... سـ-

 و دهینم یجواب. کنم نگاهش و برم عقب قدم چند ناخودآگاه شهیم باعث قشیعم و سرد نگاه کنه،یم نگاهم

 . دهیم تکون سر سالمم جواب در هیثان چند بعد فقط

 تفاوت یب سردش نگاه همون با. برم عقب ام خونه در چهارچوب تا شهیم باعث که ادیم جلو قدم چند

 . کنهیم نگاهم و لغزهیم نییپا به ها پله حفاظ از نگاهش بعد و کنهیم نگاه من رفته عقب یها قدم به وگذرا

  کجاست؟ پونه-

 . بدم جواب بتونم تا دمیم قورت رو دهنم آب

 . بده انجام رو بود سپرده بهش فرخنده خاله که ییکارا از یسر هی  رفته-

 . زنهیم ادیفر رو شیخستگ اش چهره و ختهیر هم به یموها



 سمت و اش نهیس کات شهیم باعث رنگش یخاکستر مردونه رهنیپ باز دکمه. شمیم لباسش متوجه تازه

 . باشه معلوم راستش ی شونه از یکم

 نباریا موهاش از دسته هی اما کنهیم مرتبشون و نهیشیم شیا قهوه شلخته یموها نیب و رهیم باال دستش

 . نمیبب رو راستش یابرو یرو یشکستگ شهیم باعث و زهیریم اش یشونیپ یرو

 سرد نگاه به یخاص تیجد شده باعث اش مردونه پر یابروها ی دنباله یرو درست که یشکستگ خط

 . بده - ست فرخنده خاله یچشما همرنگ درست که - رنگش یعسل

 ای ترسه دونمینم که یحس.  بشه منقبض بدنم تموم شهیم باعث یحس گردهیبرم که چشمام به شیجد نگاه

 ... یبیغر دمیشا

 : ادیم حرف به صورتمه یرو هیبخ خط به رهیخ که همونطور و گردهیم رو صورتم هیثان چند نگاهش

 . خورمینم هم غذا، بخوابم خوامیم خستم ان،ین دنبالم بگو اومدن که خواهرم و پونه-

 خونه یتو از در قفل دنیچرخ یصدا با و رهیم اش خونه به ییا گهید حرف بدون که کنمیم نگاهش فقط

 .گردمیبرم خودم خونه به صبر بدون و امیم خودم به اش

 رو شییدا غامیپ و رمیم نییپا به پونه اومدن با . امینم رونیب  پونه اومدن تا و بندمیم رو در و رمیم خونه

 ساده یغذا هم اتفاق به شام یبرا خاله اومدن و استراحت بعد و میخوریم ناهار هم با و رسونمیم بهش

 از و میخوریم بود قرار بر فرهاد نبود در که یمیصم جو و خنده یشوخ با رو شام .میکنیم هم سر ییا

 .میکنیم فیتعر هم یبرا روزمره اتفاقات

 پر رو ام خانواده یجا برام که ییکسا کنار قبل مثل بتونم تر راحت تا ستین جمع یتو فرهاد که خوشحالم

 نُه به ربع کی که کنمیم نگاه ساعت به ازهیخم با .بگذرونم یمیصم و راحت رو یساعت چند بودن کرده

 . خوابم منگ داروها ریتاث تحت باز من و دهیم نشون رو شب

 صحبت دینو با شیهمکالس با صحبت بهونه با که شدیم ییا قهیدق چند و بود بسته رو در اتاقش یتو پونه

 .کردیم

 . بود سرگرم بودن آورده براش که یلیوسا از یکی بروشور با هم خاله 



  فرخنده؟ خاله-

 : کرد نگاهم و آورد باال رو سرش خاله

  زم؟یعز جانم-

 . بخوابم رمیم من تون اجازه با-

 . بندهیم رو بروشور و کنهیم نگاهم لبخند با

 ! خوابه؟ غرق چشمات که بازم-

 . زنمیم لبخند خودش مثل

 . شهیم شروع سردردم نخورم اگرم ره،یگیم خوابم زود خورمیم یوقت! قرصاست ریتاث-

  ارم؟یب برات یندار الزم یزیچ. بخور موقع به رو قرصات حتما زم،یعز نه-

 . بخوابم برم من نیبد اجازه اگر فقط نه-

 که بخور کنم گرم برات ریش وانیل هی کن صبر االنم کن، خبرم  یداشت اجیاحت یزیچ. زمیعز باشه-

 . یبخواب راحتر

 . دهیم ادامه و رهیم آشپزخونه به و ذارهیم کنارش زیم یرو دستشو یتو دفترچه

 گرفته مو رنگ وقت یمشتر تا چند رو امروزم کال. خستم یلیخ هم دارم سردرد هم امشب منم اتفاقا-

 . سرمه یتو رنگ و مواد یبو کنمیم احساس بودن،

 . کنهیم نگاهش چپ چپ خاله و لبخند با من و ادیم رومیب اتاقش از پونه همزمان

 ! یکند دل تیگوش اون از عجب چه-

 . نهیشیم کنارم زونیآو لوچه و لب با پونه

 ! کنم قطع حرفاش وسط تونستمینم کرد،یم صحبت داشت دوستم خب-



 : دهیم جواب گوشم ریز اروم که شده یچ پرسمیم ازش سر تکون با و کنمیم نگاه بهش

 . گمیم بهت-

 خاله مونه یم من شیپ امشب که دهیم خبر پونه آورد، برامون که یگرم ریش خوردن و خاله برگشتن با

 . کنهیم مطرح رو شنهادشیپ شهیهم مثل هم فرخنده

 . گهید دیبمون جا نیهم دو هر جان ترنج خب-

 : دهیم جواب من یجا به پونه

 .ترنج خونه میریم. یبش داریب شهیم باعث صدامون دمیخندیم و میکنیم صحبت ما آخه-

 . کنهینم یمخالفت و کنهیم نگاه هردومون به خاله

 آشپزخونه بوش ن،یببر هم رو ها آشغال نیریم نیدار. ادیم خوابش ترنج ن،ینمون داریب ادیز فقط باشه،-

 ! برداشته رو

 خونه آشغال گرفتن یبرا و دارهیبرم رو ها آشغال شال و روپوش هی دنیپوش با هم پونه و شمیم پا مبل از

 . ادیم باال طبقه به من ی

 . ستین سطل یتو شتریب آشغال دونه دوتا کردم، یخال سطلمو امروز من! پونه-

 . ندازهیم اش شونه یرو رو شال حوصله یب

 . برمشونیم هم با بده نداره، اشکال-

 ! یپکر چرا چته؟-

 . شد دعوام دینو با-

 فندک اون و مرغ تخم پوست هی و موز پوست دوتا فقط توش که یخال بایتقر زباله کیپالست و شمیم خم

 . دمیم دستش به و کشمیم رونیب سطل یتو از رو بود یخال



 . یچ واسه-

 صحبت باهات یتلفن ای مینیبب همو راحت نقدریا قبل مثل میتونینم گهید اومده فرهاد که االن گمیم بهش-

 . شد دعوامون که حرفا نیا از و یاریم بهونه یدار تو گهیم کنم،

 نظرم از اس کننده خوشحال ای کننده ناراحت براش که ییزایچ نقدریا چرا دونمینم. کنمیم نگاهش لبخند با

 . ادیم بچگانه و یمعن یب

 . کنهیم نگاه لونینا به

  ن؟یهم-

 . ینداد گوش حرف تو کردم، یخال رو سطل امروز گفتم بهت که من گه،ید آره-

 .رهیم در سمت به و ندازهیم باال ییا شونه الیخ یب

 من تا بنداز رو ها تشک برو تو. برم رو راه نیا دیبا من! پر سهیک هی چه آشغال تا دو چه ست،ین مهم-

 . امیب

 و رنگ یخاکستر گرمکن شلوار با فرهاد و شهیم باز فرهاد خونه در دفعه کی که کنمیم نگاه رفتنش به

 روش بالشت یجا که یصورت و سرخ یچشما و ختهیر هم به یموها با و ادی رونیب یمشک تاپ

 . ادیم رونیب یظیغل اخم با مشخصه

 رو خودش دارهیم نگه دورتر رو زباله یها کیپالست که یحال در و رهیم جلو سالم با و خندهیم پونه

 . ندازهیم فرهاد آغوش یتو

  فرهاد؟ یشد یشکل نیا چرا-

 . دهیم جواب مختصر و چرخونهیم من سمت به نگاهش بعد و کنهیم نگاه پونه به

 ! بودم خواب-

  ؟یشد داریب چرا پس معلومه، ات افهیق از-



  بخورم؟ میدار یزیچ نمیبب نییپا ایب خواستم شدم داریب یگشنگ بودم،از خواب االن تا ظهر -

 . ادیم رونیب بغلش از و خندهیم پونه

 . بخور یزیچ هی برو دارهیب االنم گذاشته، کنار واست. نرفت نییپا گلوش از غذا تو بدون که مامان آره،-

 .خورهیم گره هم یتو شتریب اخماش و گردهیم پونه منو نیب فرهاد نگاه

  شب؟ موقع نیا یکرد کاله و شال کجا-

 . در دم بذارم رو ها آشغال رمیم! جا چیه من؟-

 . برمیم من بده نکرده، الزم-

 و گردهیبرم من سمت به پونه . رهیم نییپا ها پله از و رهیگیم پونه دست از رو سهیک یحرف بدون و

 . خندهیم

 ! کردنش محبت وضع از نمیا-

 دراز تشک یرو خونه وسط قبل یها شب مثل و میگردیبرم خونه به هم با و زنمیم لبخند یسخت به

 . رمیم خواب به پونه یحرفا به دادن گوش نیح و میکشیم

  

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

 

 ... شهینم... شهینم-

 ... باش مواظب جلوتو-

 ... چهیپیم بدنم یتو نیماش چرخش و ضربه هر با که ییفرسا طاقت درد و

  



 .کنمیم حس بدنم یتو رو درد اون هنوز کنمیم احساس و پرمیم خواب از نفس نفس با

 .دمیم صیتشخ رو خودم تیموقع تازه و کنمیم نگاه اطرافم به و چرخونمیم چشم خونه یکیتار یتو

 شیشگیهم عادت مثل که نمیبیم رو پونه هیسا افتاده، خونه یتو که عابر المپ نور کمک با نیح نیهم

 .وفتهیم وارید یرو شدنش رد وقت اش هیسا که رفته ییدستشو به و شده پا شب نصفه

 عابر چراغ نور که نمیبیم رو پونه ببندم چشم نکهیا قبل و چرخمیم پهلو به و کشمیم دراز سرجام آروم

 .خوابه یقیعم طرز به کنارم و افتاده اش چهره یرو

 حرکاتم کنترل نکهیا بدون و پرمیم جا از شوکه و دمید یزیچ چه ارمیب ادی به تا کشهیم طول لحظه چند

 . کنمیم روشن رو اتاق المپ و برمیم ورشی برق دیکل سمت به باشه خودم دست

 نگاه داشت قرار یورود در کنار همونجا هم یبهداشت سیسرو که خونه یورود راهرو به وحشت با

 . نمیبینم رو یکس چیه اما کنمیم

 ! فراره ی آماده یبیعج شکل به بدنم کنمیم احساس

 ... ای بودم گذاشته باز خودم مدت، نیا عادت طبق ادینم ادمی که کنمیم نگاه خونه باز در به ترس با

 ریجصدای  فقط رو خونه سکوت. کشمیم سرک خونه راهرو به و رمیم در سمت به اراده یب و آروم

 . شهینم حس یکس یداریب از ییا گهید اثر چیه و شکونهیم اطیح یتو رکیرجیج ریج

 دقت با بار نیا و گردمیبرم خونه به زده سرم به االتیخ نکهیا باور با و کنم آروم رو خودم کنمیم یسع

 یحت هوا شدن روشن و دیخورش طلوع تا اما گردمیبرم تشک به المپ کردن خاموش با و بندمیم رو در

 . برهینم خوابم ییا لحظه

  

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

  



 .  ارهیب رونیب شوک از منو تونستینم هم پونه زده جانیه و هم سر پشت یها جمله یحت

 پونه یصدا و کردم نگاه بود شده پارک اطیح یتو شدیم ییا قهیدق چند که یرنگ دیسف دیپرا به تعجب با

 . دیچیپ اطیح یتو هم باز

 داد، طولش نقدریا داشت حق نکنه، درد دستش! شده بهتر اولشم از اصال شده، خوب چقدر! فرهاد یوا-

 . کنه لیتبد نیماش به دوباره رو شده له فرقون اون تونستینم اون ریغ چکسیه

 تصادف باهاش که ینیماش همون منه، مال گفتن بهم که یدیپرا. دیچرخ نیماش دور جانیه و تعجب با و

 . دادم دست از رو ام حافظه نیماش نیهم ی بدنه با سرم برخورد بخاطر دیشا و بودم کرده

 !  برهیم نیماش سمت به خودش همراه و کشهیم رو دستم پونه

 . میدار خاطره نیماش نیا با چقدر تو و من یدونینم یوا نش،یبب ایب ترنج-

 بعد. کنهیم نگاه من به منتظر و نهیشیم نیماش یتو و کنهیم بازش و رهیم شاگرد در سمت به خودش و

 خورهیم نیماش به دستم که نیهم و برمیم نیماش رهیدستگ سمت به رو دستم ترس با و آروم هیثان چند از

 . شمیم یجور هی

 باره نیچند انعکاس و نبودن صیتشخ قابل برام که مختلف جمله نیچند صدا، نیچند ی همهمه و بیترک

 یناگهان یگرفتگ و قلبم ضربان رفتن باال. چهیپیم سرم یتو نیماش شدن دهیکوب یصدا نیع بیمه یصدا

 به نگاهم ناخودآگاه و رمیگیم فاصله نیماش از و رمیم عقب قدم چند ترس با و کنمیم حس رو گوشام

 . گردهیبرم فرهاد سمت

 با. شده رهیخ من به درست قشیعم و سرد نگاه و ستادهیا باغچه کنار خونسرد و تفاوت یب شهیهم مثل

 . امیم خودم به پونه یصدا

  شد؟ یچ! ترنج؟-

 . چرخهیم پونه و فرهاد نیب نگاهم و رمیم عقب گهید قدم چند

 . شمینم سوار من-



  شده؟ یچ چرا؟! وا-

 . دمیم جواب نکنه میعصب فرهاد سرد و رهیخ نگاه و باشم آروم کنمیم یسع که یحال در

 ! ندارم رو شیآمادگ کنمیم احساس! تونمینم-

 سقف یرو رو دستش مونده نیماش یتو پاش هی هنوز که یحال در و شهیم ادهیپ نیماش از تعجب با پونه

 . زنهیم جار رو کنم شیمخف خوامیم که هیتیواقع قایدق که یسوال و ذارهیم نیماش

  ؟یترسیم ترنج؟-

 و رد کنارم از از که تفاوتشه یب نگاه همراه به فرهاد  یآشنا پوزخند فقط مهم ست،ین مهم برام پونه جمله

 .شهیم خونه وارد

 نشستن با که کنهیم مرور رو آشناش پوزخند بار نیچند اریاخت یب مغزم و کنمیم نگاه رفتنش ریمس به

 . گردمیبرم پونه سمت به و پرمیم جا از ام شونه رو یکس دست

  ؟یترسیم چرا ه؟یچ-

 ! بود گهید یجا حواسم نه،-

  ترنج؟ یخوب-

 . آره-

  ؟یخورد رو قرصات! دهیپر رنگت یول-

 . افتاده فشارم احتماال. نخوردم هم صبحونه نه،-

 : دهیم جواب و چرخهیم نیماش و من نیب لبخند با نگاهش

. یاریب ادی به ییزایچ هی دمیم قول بهت که ییجاها هی برمتیم ،یایب کنار باهاش خرده هی کن صبر حاال-

 . ینکرد ضعف تا بخور یزیچ هی میبر ایب االنم



 یپ هرکس گذشته یروزها مثل و میخوریم یمختصر صبحونه ینفر سه و میگردیم بر خونه به هم با

 . رهیم خودش کار

 دینو با رفتن رونیب و دیخر یبرا هاشاصرار تموم با که ام پونه برگشتن منتظر و رمیم رژه خونه یتو

 . نکردم شیهمراه سردرد ی بهونه به

 یعاد حضور و غروبه حال در دیخورش. کنمیم نگاه خونه اطیح به و رمیم پنجره سمت به گهید بار هی

 نسبت که یفرار حال نیع در و کشش حس. ادیم چشم به ها زیچ یباق از شتریب اطیح یتو نمیماش نشده

 آهن کهیت هی از که ارمیب خودم یرو به هم باز بخوام که داره خنده. کنمینم در رو دارم نیماش اون به

 . رمیم اطیح به و رمیگیم رو بود داده بهم فرهاد که یچیسوئ حس نیا با مقابله یبرا. ترسمیم

 یتو صبح که یجمالت اون از یکی تا ارمیم فشار ذهنم به. کنمیم نگاهش و چرخمیم نمیماش دور یکم

 در و دمیم جرات خودم به باالخره. ست دهیفا یب اما ارمیب ادی به رو بود کرده پا به آشوب ذهنم یاهویه

 . نمیشیم فرمون پشت و کنمیم باز رو نیماش

 ضربان فقط ادیم ادمی یزیچ نه و شنومیم ییصدا نه! وفتهینم یاتفاق اصال دارم انتظار که یزیچ برعکس

 . ارمینم ادی به یزیچ اما آشناست برام یآهن اتاقک نیا ی گوشه به گوشه کنمیم احساس. رهیم باال قلبم

 ارمینم ادی به یزیچ که یحال در زیچ همه بودن آشنا حس کشمیم دست فرمون یرو. ارمیم فشار ذهنم به

 . کنهیم ام وونهید

 صورتم به آب مشت چند. گردمیبرم خونه به عجله با و شمیم ادهیپ و کنمیم باز رو نیماش در طاقت یب

 رو وجودم تموم یآشفتگ حس .نداره میآشفتگ یتو یریتاث اما شهیم بهتر حالم یکم. خورمیم آب و پاشمیم

 . نمیبش جا هی ییا لحظه تونمینم یحت و رهیگیم

 کنار کیکوچ زیم یرو که تاپ لپ دنید با. رمیم راه و چرخمیم خونه دور تا دور لیدل یب و هدف یب

 خودم کنمیم یسع و دارمیم برش و  رمیم سمتش به مونده، یباق نخورده دست شیپ وقت یلیخ از تخت

 . کنم سرگرم خوامیم براشون یجواب که ییزایچ دنبال گشتن و تاپ لپ با رو



 اکثرا که ییها پوشه نیب هدف یب. شمیم مشغول و ذارمیم پاهام یرو رو تاپ لپ و نمیشیم تخت یرو

 تونمینم یحت و کنمیم نگاه دادن لیتشک رو ها پوشه اسم که یاعداد و حروف به و گردمیم هستن یخال

 . بزنم باشه عدد هی ای یسیانگل حروف از حرف هی پوشه هی دیبا چرا نکهیا مورد در یحدس

 که کنمیم نگاه دسکتاپ صفحه به یناباور با تو در تو یخال یها پوشه از خسته و گردمیم ها پوشه یتو

 . شهیم دهید صفحه یرو عکس چندتا

 کنمیم تالش و کنم باز رو ها عکس رهیم ادمی که ام جانزدهیه اونقدر.  کنمیم نگاه ها عکس به جانیه با

 دستور مغزم انگار تالش قهیدق چند بعد باالخره اما بدم صیتشخ رو عکس کونیآ کیکوچ زیسا یرو از

 .کنمیم باز رو عکس سرعت به و دهیم

 مرد هی. مرد هی همراه به! خودمه عکس. تاپ لپ ی صفحه به مونم یم رهیخ و کنمیم باز رو عکس

 !  جوون

 سه دو ی جهینت دیشا که کوتاه یلیخ شیر ته رسه،یم هاش شونه یرو تا مرد بور و بلند دار حالت یموها

 .روشن یآب یچشما و دهیکش صورت. بودن نکردن اصالح روز

 .موها رنگ و مدل نیهم با. بودم ستادهیا کنارش که من! من و

 یچشما از رو یخستگ یحت که اونقدر بودم، خسته اما زدمیم لبخند من. میکردیم نگاه نیدورب به هردو

 صورتم کناره به بود عرق از احتماال که یسیخ بخاطر موهام از دسته چند د،یفهم شدیم هم عکس یتو

 دست با و دیخندیم. بود شده قالب ام شونه دور دستاش و دیخندیم کنارم جوون مرد اما بودن، دهیچسب

 . بود گرفته نیدورب سمت به رو شصتش آزادش

 برام شده ثبت ی صحنه اون و عکس یتو فرد نیا که زنهیم داد درونم از یزیچ و کنمیم نگاه عکس به

 تونستمینم یحت که یحس .کردیم منتقل بهم رو یبیعج حس که یآب چشم بور مو مرد اون ! آشناست

 .بذارم به یاسم براش ای کنم درکش

 دقت شتریب یچ هر اما کنمیم نگاه دقت با رو عکس ذره به ذره گردهیم ییا نشونه دنبال که یآدم مثل

 ها مدت از بعد که شمیم یعکس ینیب باز مشغول بار نیچندم یبرا دونمینم .کنمیم دایپ یزیچ کمتر کنمیم



 یها پوشه همون ی اندازه به درست دیشا که یعکس. کردم دایپ یخال ویدرا و پوشه همه اون یال به ال

 . بود زیبرانگ سوال و گنگ یخال

 پونه احتماال نکهیا الیخ با صدا به توجه یب. شنومیم ییصدا نییپا از کنمیم حس ییا لحظه گشتن نیح 

 ستین خونه یتو من جز یکس نکهیا یآور ادی با که کشهینم طول ادیز اما شمیم کارم ادامه مشغول بوده

 . پرمیم جا از

 آشپزخونه سمت به ترس با شهیم باعث دمشیدیم ادیز کردمیم احساس که ییا هیسا و قبل شب چند خاطره

 قورت رو دهنم آب یخور وهیم یچاقو برداشتن با. بردارم رو ادیم دستم یجلو که یزیچ نیاول و برم

 . کشمیم سرک نییپا به و رمیم ها پله سمت به ترس با دمیم

 رمیم نییپا طبقه به کردیم تیهدا جلو به منو ترس اون نیح چطور دونستمینم که یحس با آهسته و آروم

 و شدم یتوهم نکهیا یبرا ییا گهید یلیدل شهیم باعث نیهم و کنمینم دایپ یزیچ. گردمیم رو خونه و

 فونیآ زنگ یصدا برم باال ها پله از خوامیم که یوقت درست و کنم اضافه لمیدال به زنهیم سرم به االتیخ

 . بذارم قلبم یرو دست با و بپرم جا از شهیم باعث

 دمیم رونیب محکم رو نفسم و نداره وجود دنیترس یبرا یلیدل که کنم درک بتونم تا کشهیم طول هیثان چند

 . دارمیبرم رو فرخنده خاله خونه فونیآ و گردمیبرم نییپا به رو رفتم باال که ییا پله دو و

  بله؟-

 . بشم آروم یکم شهیم باعث یزن یصدا

  هستن؟ خانم فرخنده-

 . بشه آروم مونده بدنم یتو هنوز که یتنش نیا دیشا تا دمیم هیتک وارید به

 ! ستنین نه-

  ؟ییشما جان، پونه -

 ! مستاجرشونم من نه-



  ؟یریبگ ازم یایب شهیم براشون آوردم ینذر زم،یعز نداره یاشکال خب-

 ! امیم االن بله-

 خاله نماز چادر کنار شهیهم که پونه شال و روپوش برداشتن با  و گردونمیبرم سرجاش رو فونیآ یگوش

 میج نیس به دادن جواب و ینذر کاسه گرفتن با و رمیم اطیح به بود زونیآو یورود نهیآ یجلو فرخنده

 . گردمیبرم خونه به باالخره هیهمسا زن یها

 در عنوان به هم رو فرخنده خاله یها ینیس از یکی و ذارمیم نتیکاب یرو رو آش ییا شهیش بزرگ کاسه

 به یقدم بودم آورده همراهم خودم از یاحتمال دفاع یبرا که ییچاقو برداشتن با و ذارمیم کاسه یرو

 ... که دارمیبرم عقب

  بود؟ یک -

 ! اون به من! میکنیم نگاه فقط

 ! من به اون

 !رفته فرو وارید یتو نصفه تا صورتش یسانت چند فاصله یتو درست که یخور وهیم یچاقو به من و

 پرت سمتش به ترس ریتاث تحت رو یخور وهیم یچاقو اون چطور و یک ادینم ادمی به! شده یچ فهممینم

 کمتر اش فاصله یکم اگر که ییچاقو! رفته فرو وارید یتو صورتش از سانت چند فاصله با حاال و کردم

 . بود رفته فرو چشمش کاسه یتو درست دیشا بود

 یرو ام شده سست یپاها یرو همونجا و لرزهیم ییا لحظه یبرا بدنم تموم یزیچ نیچن تصور از یحت

 . ادیم سمتم به مکث با که نمیبیم. وفتمیم نیزم

  ؟یخوب-

 اون یتو من اما دیخند بهش ریس دل هی شدیم که بود ییا معرکه طنز تفاوتش یب لحن و سوال نیب تقابل

 . نبودم دنیخند ادم لحظه



 و نداره وجود ترس یبرا ییجا و گذشته لحظه اون بگه بهم یکی که بودم نیا دنبال فقط لحظه اون من

 به کینزد نقدریا ممکنه ناخودآگاه یها پرتاب از درصد چند کنه ثابت بهم مدرک و سند با یکی نکهیا

 ! کنن؟ برخورد هدف

 پاهام یرو نداره وجود دنیترس یبرا یزیچ و شد تموم زیچ همه نکهیا نیتلق با و باشم آروم کنمیم یسع

 . کنمیم نگاهش و ستمیا یم

 ندازهیم آش یرو کشک و داغ ریس و داغ نعنا به ینگاه و دارهیبرم رو آش کاسه یرو ینیس تفاوت یب

 تا بایتقر قدش بخاطر کنه،یم باز رو خچالی در و رهیم خچالی سمت به .ذارهیم رو کاسه در دوباره و

 . شهیم خم خچالی یتو کمر

 مهم که انگار. کردمیم ضبط رو تمومش و نگاه حرکاتش به دقت با نیدورب هی نیع بود، شده چم دونمینم

 و بندهیم رو خچالی در بیس هی برداشتن با هیثان چند بعد باالخره. نداره وجود ایدن یتو اون حرکات از تر

 .شهیم رد کنارم از

 کنهیم بلند دست و کنهیم نگاه وارید یتو رفته فرو یچاقو به هیثان چند بره رونیب آشپزخونه از نکهیا قبل

 . برهیم رونیب آشپزخونه از خودش همراه و کشهیم رونیب وارید از رو چاقو و

 .کنهیم یکج دهن بهم وارید یرو چاقو یجا ...شهینم انگار اما. بشه بهتر حالم یکم تا کنمیم صبر

 که گهیم بهم یحس اما چطور ارمیب ادی به تونمینم .بشم آشفته شهیم باعث هم شیپ لحظه چند یادآوری یحت

 .نبوده یاتفاق پرتاب اون

 اصال برم،ینم ییجا به راه کنمیم فکر یهرچ اما کردم رو کار اون چطور و یک که ارمیب ادی به خوامیم

 فکر فرهاد به .کردم پرتاب فرهاد سمت به رو چاقو اون که نبودم من اصال لحظه اون کنمیم احساس

 .باشه خونه یتو کردمینم فکر اصال که یکس کنم،یم

 .چرخونهیم دستش یتو رو بیس و نشسته ونیتلوز یجلو که نمشیبیم و رمیم رونیب آشپزخونه از

 و رمیم سمتش به قدم چند . بگم یزیچ هی دیبا کنمیم احساس اما برم خودم خونه به یحرف بدون خوامیم

 . امیم حرف به یسخت به بشم کینزد بهش تونمینم نیا از شتریب گهید کنمیم حس که ییجا



  فرهاد؟ آقا-

 . کنم مرتب هرادوب رو بود دهیکش پر ذهنم از که یجمالت قبل از تر مضطرب شهیم باعث سردش نگاه

 ... شما که دونستمینم یعنی خواستم،ینم! خوامیم عذر من... من-

 یتو از رو یگوش که بدوزم چشم حرکاتش به و کنم قطع رو حرفم شهیم باعث شیگوش زنگ یصدا

 . ذارهیم مبل تاج یتو رو بیس کوتاه جمله چند با و شهیم صحبت مشغول و ارهیم در بشیج

 و رمیمال اب ها پله از وسالنه آروم و رمیم ها پله سمت به آروم و نمونم اونجا نیا از شتریب دمیم حیترج

 تعجب با اطیح در شدن بسته یصدا با که ام آشپزخونه یتو اتفاق به فکر حال در پاگرد یرو هنوز

 نییپا به نانیاطم یبرا آروم و ادینم صحبتش صداس گهید شمیم متوجه که کنمیم زیت رو گوشام

 . گردمیبرم

 یرو شده نصف بود، مبل یرو شیپ قهیدق چند که یبیس اما ستین خونه یکس نمیبیم و گردمیبرم نییپا به

 !شده خیم وارید به داشت قرار بیس که ییا نقطه یرو قایدق چاقو با و بود افتاده نیزم

 که کنه قانعم تونهینم یزیچ چیه نباریا و کنمیم نگاه وارید یتو رفته فرو چاقو به و رمیم جلو شوک با

 .خورده هدف به یاتفاق هم اون پرتاب

 

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

 

 !یلعنت_

 یها پوشه یال به ال از شده دایپ عکس بار نیهزارم یبرا گذشته روز دو نیا یتو که کنمیم نگاهش

 .کنهیم نگاه رو یخال

 .پونه کن بس_



 .شهیم یشاک و کنهیم پرت سمتم به رو کوسن خنده با

 .ینبود نجایا االن یداشت رو تشیجذاب هزارم هی یعنی_

 .نمیشیم مبل یرو کنارش و رمیم سمتش به و دارمیبرم رو بود دهیرس هال وسط تا پرتابش با که یکوسن

 .کنمیم نگاه کردیم فیتعر تشیجذاب از پونه که یمرد ریتصو به لبخند با

 خسته ازشون فیتعر از روز دو نیا یتو پونه که هیزیچ کلشیه و بور شیر ته و مو و یآب یها چشم

 ام زده ذوق یکل تونهیم خانوادم از عکس هی داشتن یحت. کنمیم نگاه ریتصو یتو جذاب مرد به .نشده

 .کنمیم زمزمه لب ریز و کنمیم نگاه عکس به .کنه

 !یدن_

 .کرده دایپ پسرعموش از عکس هی فقط خوبه حاال .دیبد دیند دختره! کوفت_

 .کنمیم نگاهش نباشه مشخص ام چهره یتو خوامیم که یذوق با

 اله؟یدان عکس نیا یمطمئن تو پونه؟_

 .چرخونهیم کاسه یتو رو چشماش سوال نیا ی باره نیچند تکرار از خسته

 اومد؟ ادتی یزیچ نکنه چطور؟. یداد نشونم عکسشو بار چند خودت! بابا آره_

 .شناسمشیم که کنمیم حس منم یعنی که، نهیا منظورم... نه...نه_

 .کشهیم بغلش یتو منو هوی کنهیم نگاهم لبخند با

 مطمئنم خیلی زود همه چیز رو یادت میاد.-

 عکس به بار نیهزارم یبرا خودش مثل هم من و کنمیم زمزمه رو"  دوارمیام" لبخند با بار نیاول یبرا

 .بودم کرده خالصه وجودش یتو رو هام خواسته و ها کمبود تموم که کنمیم نگاه ییپسرعمو

 ...خدا یوا داره ییچشما چه! ستین ایرانیا هیشب اصال ده،یکش عموت زن به کال یلعنت_



 :غرهیم روم یتو و گردهیبرم سمتم به حرص با

 .یباش نبوده عاشقش اگر سرت یتو خاک یعنی

 .کنمیم نگاهش و خندمیم بلند

 .باشم عاشقش دیبا استیخارج هیشب چون حاال ؟یچ یعنی! وا_

 .کنهیم نگاهم جانب به حق

 !آره که معلومه_

 :گهیم آروم و کنهیم رو و ریز عکسو دقت با دوباره 

 .تره جذاب دینو چهره که من نظر به ،ست گهید زیچ هی یشرق مرد چهره یول

 .خندمیم آروم اما دل ته از و کوبمیم اش شونه به خنده با

 چته؟ وا،_

 هی یرنگ چشم اصال. نداره رو الیدان یچشما کشش اما جذابه هم دینو پرت، یتو بزنم خوامینم نیبب_

 !داره ییا گهید کشش

 :دهیم ادامه طعنه با الیدان یچشما یرو زوم با و کنهیم نازک یچشم پشت

 .بوده پسندتون مورد ها یرنگ چشم شهیهم شما خب، آره_

 .بخنده زیر هوی شهیم باعث متعجبم نگاه

 .مونده دلم رو بهت انداختن کهیت یآرزو ات، حافظه اون با توام... اَه_

 ه؟یچ منظورت_

 یرنگ چشم کال داره، سگ چشماش یگفتیم بود، اومده خوشت ازش یبود دهید رو فرهاد که یلیاوا_

 .یدار دوست



 بود؟ اومده خوشم تییدا از من_

 .یرفتیم در یمتر ده از یدیدیم که رو فرهاد وگرنه بود، دوتا خودمون نیب یشوخ حد در بابا، نه_

 واقعا؟_

 !ابوالهول یگفتیم بهش آره،_

 داشت؟ مشکل من با نقدریهم هم تصادفم قبل تییدا_ 

 خوشش کال هم تو از! سرده همه با. هیشکل نیا رفتارش کال نداره، یمشکل تو با فرهاد کن باور! ترنج_

 .نبود یراض موضوع نیا از و یبود نجایا لشیم برخالف چون ومدینم

 نبود؟ یراض چرا_

 اونور و نوریا ادیز کارش بخاطر خودش که هم مخصوصا. باشه خونه یتو یکی ادینم خوشم گفتیم_

 چجور هیهمسا اون که باشم نیا نگران تنهان خونه یوقت خواهرزادم و خواهر خوامینم گفتیم ره،یم

 .نکنه استفاده سو ما ییتنها از و هیآدم

 داشت؟ ینگران چه بودنم تنهام، دختر هی که من خب_

 چجور که ستین یاعتبار طرف به گفتیم تو طیشرا با یهرکس مورد در! من زیعز بهونه ،گهید بهونه_

 برگشت فرهاد یوقت و یدیرس بود درست زیچ همه و نبود فرهاد یوقت قایدق ،یاومد یشانس هم تو .هیآدم

 .شد الیخیب گهید دید رو مامان یپافشار و اصرار یوقت گهید اونم و بود گذشته کار از کار

 .میخندیم بلند اش جمله تکرار و میکنیم نگاه تاپ لپ صفحه به دو هر و دمیم تکون سر

 !ینبود عاشقش اگر سرت تو خاک یعنی_

 

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

 



 ؟یدید دوباره_

 جلوتر رو رنگ یمشک ساده و نازک شال و کنمیم جا به جا دستم یتو رو وهیم نیسنگ بایتقر لونینا

 .بشم خالص هیهمسا و در نگاه از تا کشمیم

 .آره_

 .یدید خوابشو بار چند که نهیهم واسه یکنیم فکر بهش ادیز خب_

 جمله؟ هی صحنه؟ هی ز؟یچ هی شهیهم کنه؟ رییتغ دینبا آخه_

 براشون یجواب و ذهنته یرو که ییزایچ فشار تا باشه ساخته ذهنت رو صحنه نیا که هست احتمالش_

 .کنه کم رو یندار

 شه؟یم مگه_

 .زمیعز آره_

 !ستین یعقالن آخه_

 .االتهیخ گمیم که من واال، دونمینم_

 فقط هربار من بشه؟ عوض دینبا باشه االتیخ اگر نم؟یبیم رو زیچ هی صحنه، هی شهیهم چرا پس خب-

 ! پرمیم خواب از و نمیبیم رو صحنه نیهم

 . ارهیبدر  فشیک توی از رو دیکل تا ارهیم باال رو فشیک

 نیچندم نیا چارهیب! یبگ بهش هم رو نایا حتما دکترت شیپ میرفت که یسر نیا باشه ادتی! واال دونمینم-

 ! یندازیم گوش پشت اما روانشناس مشاور، هی شیپ برو گهیم بهت که هیبار

 گوش پشت نیا لیدل دونمیم خودم فقط. بکشه رونیب فیک یتو از رو دشیکل تا کنمیم کمکش و خندمیم

 ییها دروغ تموم لیدل از ترسمیم. ادینم ادمی من و و افتاده که یاتفاقات از ترسمیم! ترسمیم ؛هیچ ها انداختن

 . گفتم که



 : زنهیم غر و برهیم در سمت به رو دیکل

 از مشترک اخالق هی خوشه دلم حداقل. یبود دنده هی نجوریهم هم یبد دست از اتو حافظه نکهیا قبل -

 . مونده برات موقع اون

 . خندمیم هاش غرغر به و کنمیم جا به جا رو دیخر نیسنگ یها سهیک دوباره

 ! شکست دستم پونه نزن غر نقدریا تو برو-

 . بشم وارد اول من تا رهیم کنار در یجلو از

 ! برو اول تو ایب-

 و افتاده نفس نفس به سهیک چهارتا بخاطر منه، دست یتو دیخر یها سهیک شتریب نکهیا با کنمیم نگاهش

 سهیک دسته رفتن فرو بخاطر فقط من که یحال در شهیم نیزم پخش گهید قهیدق چند تا که معلومه

 . شدم تیاذ دستم یتو خربزه و هندونه یکیپالست

 .ینمرد تا برو خودت اول ،یکن یفداکار نکرده الزم-

 صدام یکس ببندم رو در نکهیا قبل درست و رمیم همراهش منم و شهیم اطیح وارد عیسر خواسته خدا از

 . کنهیم

  خانم؟ خانم؟-

 . ستادهیا در پشت من از تر عقب یکم که کنمیم نگاه ساله هفده شونزده، پسر به و گردمیبرم

  بله؟-

  نجاست؟یا یاصالن یآقا منزل د،یببخش-

 . دمیم تکون سر و کنمیم نگاه ستادهیا آفتاب یتو وقته یلیخ معلومه که سرخش و کرده عرق چهره به

 ! نه-



 ... دییبفرما نجاستیا بله،-

 . دهیم رو پسر جواب من پشت از که کنمیم نگاه پونه به

 رو پسر یچشما یتو سوال جواب پونه که کنهیم نگاهمون پونه و من متناقض جواب از تعجب با پسر

 : دهیم

 .گمیم بهشون من بگین رو کارتون شما ،تسین خونه االن اما هستند، مییدا یاصالن یآقا-

 . رهیگیم پونه و من سمت به رو گرفته دستش یتو که یرنگ یمشک لونینا آروم پسر

 .هیاصالن یآقا واسه نیا-

 من ذهن یتو که یسوال رهیگیم پسر از رو لونینا که همزمان و ادیم جلو و زنهیم کنار منو بایتقر پونه

 : ارهیم زبون به رو چرخهیم

  ه؟یچ نیا-

 .میدوننخودشون -

  آوردتش؟ یک ه؟یک طرف از نیا که بگم من خب،-

 . هستن زیچ همه انیجر در خودشونمن چیزی نمیدونم، -

 سرعت با پسر میاریم باال سر یوقت و میکنیم نگاه پونه یدستا یتو رنگ یمشک لونینا به هم با همزمان

 .شهیم رد ابونیخ چیپ از

  رفت؟ کجا! وا-

 . ندازمیم باال شونه پر یدستا با و کنمیم نگاه ستین پسر اون از یاثر گهید که ابونیخ به

 . دونمیچم-

  ه؟یچ نیا بود؟ یک! ؟یچ یعنی-



  ؟یگرفت یچ واسه اصال! بدونم کجا از من-

 ! فرهاده واسه گفت خب-

 ! نه ای قراره چه از انیجر دونهیم نیبب بهش بزن زنگ هی-

 ! بزنم زنگ بهش تو میبر ایب آره-

 جا از بعد. زنهیم زنگ فرهاد به پونه و شمیم ها دیخر کردن جا به جا مشغول من و میریم خونه به هم با

 سمت به هندونه یرو سرد آب کردن باز با و ذارمیم نکیس یتو رو هندونه دونه هی ها وهیم کردن جا به

 . گردمیبرم پونه

  شد؟ یچ-

 . دهیم هیتک بهش هم خودش و ذارهیم خورده تراش و دیسف مرمر سنگ یرو شویگوش

 ! خاموشه-

 ! بابا یا-

 یفرنگ توت تا چند شده شسته یها وهیم سبد یتو از و ادیم سمتم به و دهیم رونیب محکم رو نفسش

 . دارهیبرم

 ! کنم؟ کاریچ خب-

 : گهیم آشپزخونه کف کیسرام به رهیخ نگاه با یفرنگ توت دنیجو نیح

 . هیچ مینیبب میکن بازش میبر ایب! یفضول از رمیمیم دارم ترنج اما-

 تاسف با. کشهیم سرک لونینا یتو و رهیم لونینا سمت سمت به کنم یمخالفت ای موافقت من نکهیا قبل و

 . رمیم سمتش به ترس با و پرمیم جا از غشیج یصدا با همزمان که دمیم تکون یسر

  پونه؟ شد یچ-



  لونه؟ینا یتو یچ یگفت اگر ترنج یوا-

 یزیچ چیه ام حافظه وضع بخاطر اما .باشه یبد زیچ دینبا که مشخصه اش چهره زده ذوق حالت از

 .بزنم حدس بتونم که ستین

 .دونمینم-

 !ببند چشم-

  ؟یچ-

 . کنهیم پر رو نمونیب فاصله ذوق و اصرار با و کنهیم یمخف پشتش رو یزیچ سرعت با

 ! ترنج ببند رو چشمت-

 کنم باز چشم تونمیم نکهیا یبرا تشیرضا اعالم با و بستم چشم برسم سوالم جواب به زودتر نکهیا یبرا

 رو خورهیم تاب چشمام یجلو پونه یدستا تو که یجسم کم کم و کنمیم باز هم از رو هام پلک آروم

 . نمیبیم

 رو شکلش تونمیم باالخره نکهیا تا کنهیم بیتعق رو جسم وار پاندول حرکت چشمام مردمک بار نیچند

 . نمیبب کامل

 صورت و دیرسیم کمرش تا که یبلند یموها با بود، دست کف اندازه که ییا بامزه اما کیکوچ عروسک

 لخت یموها. دادیم لیتشک چشم عنوان به یمشک زیر ی رهیدا تا دو رو صورتش یاجزا کل که گرد

 .بود شده پنهون رنگش یصورت یورزش ست لباس کاله ریز دیرسیم کمرش تا که اش رهیت ییا قهوه

 نیا بودن آشنا حس. کنم نگاهش فقط هیثان چند یبرا شد باعث یوجب مین عروسک چهره تیمعصوم

 . شناسمشیم بودم مطمئن که بود دیشد اونقدر عروسک

 . کردم نگاهش و آوردم باال سر پونه زیر خنده با

  ؟ینشناخت-

 . آشناست هم یلــــــیخ، آشناست برام یول! نه-



 به بود لبش یرو که یقیعم لبخند با و دیکش دست عروسک ییا قهوه و لخت یموها یرو لبخند با پونه

 . اومد حرف

 . بود زونیآو نتیماش نهیآ به که هیعروسک همون نیا-

 ومدهین که یخواستن اما کوچولو عروسک. بودمش دهید عکسا یتو که ادیم ادمی پره،یم باال ابروهام

 نگاه عروسک صورت پارچه یرو یفیکث به. دارم دوستش یعاد عروسک هی از شتریب کردمیم احساس

 . بود افتاده یفیکث یجا مشخصا که کنمیم

  بود؟ کجا حاال تا-

اصال همیشه همرات بود یه وابستگی خاصی به این عروسک . بود نتیماش یتو دیبا مسلما دونم،ینم-

داشتی، گاهی به آینه ماشین آویزونش میکردی، گاهی به عنوان جاسویچی ازش استفاده میکردی و 

 وقتایی هم که توی خونه بودی عروسک عزیزت بود.

 . کنم نگاهش یلتنگد مثل یحس با دوباره شهیم باعث عروسک مظلوم و معصوم چهره دوباره

  کو؟ دهنش داره؟ چشم فقط چرا پس-

 تیمعصوم تموم شده، محبوب نقدریا اش چهره تیمظلوم بخاطر کال! یروس عروسک گنیم بهش-

 .داره چشم فقط صورت یاعضا تموم از که نکهیا بخاطر هم اش چهره

 . خندهیم ذوق با و کنهیم نگاه بهش خودش و

 ! مظلومه چه نگاه-

 . کنمیم نوازش رو موهاش و عروسک صورت یرو و برمیم جلو دست ناخواسته

 ! یُضح-

 که ادامه میده: کنمیم نگاه پونه بهبی اراده سر باال میارم و با حسی عجیبی 

 .ست یضح اسمش یبود گفته خودت! اسمشه-



 : کنمیم زمزمه و کنمیم نگاه دادن لیتشک رو عروسک یچشما که زیر رهیدا دوتا به

  ؟!یُضح-

 که نمیبیم رو یضح ریتصو فقط و چهیپیم سرم یتو فهم رقابلیغ یصداها از یایدن ییا لحظه یبرا

 . خورهیم تاب و زونهیآو یکس یدستا از چشمام یجلو

 گرفتن اوج کهوی که همونطور ها صدا ی همهمه. رمیم عقب قدم چند و رمیگیم دستام یتو رو سرم

 . بدم رو پونه جواب یحت ذارهینم که یسردرد و مونم یم من و کننیم فروکش یناگهان همونقدر

  ؟یشد یچ ؟یخوب ترنج ترنج؟-

 . شهیم شکافته داره ام جمجمه استخون کنمیم احساس که رهیگیم درد اونقدر سرم فرق و قهیشق سمت دو

  ترنج؟ یخوب-

 : کنمیم زمزمه فقط زحمت هزار به و یسخت به

 ! قرصم-

 . ارمیم رو قرصات رمیم االن من نیبش نجایا ایب ارم،یم االن االن،-

 فک نیب از گلو یتو دم،یم فشار رو سرم که همونطور و بندمیم رو چشمام و نمیشیم مبل یرو کمکش با

 یکس یدستا یتو که نمیبیم رو مظلومم عروسک هم باز ام بسته یها پلک پشت و نالمیم درد از شده قفل

 . خورهیم تاب چشمام یجلو

  

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

 



 عکس هی نیهم وجود. زنمیم لبخند و کنمیم نگاه الیدان عکس به گذشته روز چند یتو بار نیهزارم یبرا

 رو ها ویدرا و ها فولدر یباق مصرانه و ریگیپ اونقدر گهید شده باعث که داده یخوش دل بهم اونقدر

 . فرستهیم گوش پشت رو موهاش و خندهیم که کنمیم نگاه پونه به. نگردم

! آ یداد یریگ چه ،ببرم مویگوش بود رفته ادمی برگشتم و ابونیخ سر تا رفتم داشتم، یبانک کار گمیم-

 ! یکنینم ول تو یول نداد ریگ گهید شد قانع دادن حیتوض بار هی با فرهاد

 . بده جواب بتونه تا دهیم گوش دینو حرف به و کنهیم سکوت یقیعم لبخند با

 .نمیبب یشیم رو به رو فرهاد با یوقت رو افتیق دارم دوست یعنی-

 : دهیم جواب و خندهیم زیر که گهیم یچ دینو دونمینم

 نگاه هی مییدا ُکشنیم رو خودشون دارن لیفام و محله یدخترا نصف که جذابه نقدریا یلعنت اتفاقا نه-

 ! بندازه بهشون

 : دهیم جواب تر راحت الیخ با نباریا مبکنه سکوت هم باز

 رو میگوش عنوان چیه به بعدشم کنمیم هماهنگ شما با اول برم خواستم جا هر بعد به نیا از چشم باشه،-

  ؟یشد راحت ذارم،ینم جا خونه

 که یحالت با و شهیم تموم پونه تماس باالخره نکهیا تا مونم یم منتظر و دمیم تکون تاسف یرو از یسر

 : ادیم حرف به کنده کوه انگار

 ! تره نفهم زبون هم فرهاد از نیا! کردینم ول و بود داده چیپ سه ریگ-

  ؟یبود نبرده رو یگوش چرا خب-

 . چرخونهیم کاسه یتو رو چشمش مردمک

 ! رفت ادمی ابونیخ سر بانک بودم رفته که، گفتم گم؟یم یچ دارم من ساعته دو یوا-

 . دمیپر جا از بود ذهنم یتو که یزیچ یادآوری با و دمیم تکون دییتا نشونه به رو سرم



  پونه؟ یراست-

 : دهیم جواب هاش امیپ کردن چک حال در

  ها؟-

 دایپ رو عموم تا ختیریم پول برام یک ماه به ماه ننیبب تا بکنن چک نیبد منو حساب یخواستیم نکهیا

 ! کنن

 . کنهیم نگاهم و نهیشیم صاف هول با

 ! خب؟-

  دنبالش؟ نیرفت شد؟ یچ! که نداره خب-

 ... که نهیا منظورم یعنی! نه آره،-

 هول و رنگ دنیپر کردم؟یم باز راحت نقدریا گفتن دروغ نیح رو ها آدم همه مشت شهیهم من دونمینم

 . گهینم راست که بود نیا یها نشونه از یکی شدن

 ...بهم نگو دروغ! پونه-

  .گمینم دروغ-

 تا امیم کنار راحت تیواقع با من که یدونیم ،یبگ رو راستش شهیهم که یداد قول من به تو پونه-

 . یفیبالتکل

 : بدم ادامه شهیم باعث شکش به دو نگاه

  گفت؟ یچ حساب شماره اون مورد در بانک-

 . بده ادامه که کنمیم قشیتشو و دییتا سر با

 . گرفتن استعالم بانک از سیپل م،یرفت-



  خب؟-

 . کنم شیهمراه شتریب اعترافات گرفتن یبرا کنهیم مجبورم لرزونش یچشما

  پونه؟ گفت یچ سیپل-

 . نکرده زیوار پول بهش یکس حاال تا شده ساخته حساب نیا یوقت از گفت سیپل-

 : دهیم ادامه ها حرف نیا گفتن از شک به دو که کنمیم نگاهش و امیم جلو متعجب

 روش از خودت رو یمشخص مبلغ هی ماه هر که توشه پول ونیلیم 30 شده لیتشک حساب نیا یوقت از-

 ! یداشتیبرم

 ... یعنی-

 : دهیم ادامه رو حرفم خودش

 حسابت یتو پول مقدار نیا هم اولش از خت،یرینم پول برات عموت! یبود گفته دروغ هم رو نیا یعنی-

 . بوده

 : چرخهیم و چرخهیم و چرخهیم ذهنم یتو یزیچ و کنمیم نگاهش

 ؟!گفتم دروغ هم باز-

 .گرفت رو وجوم تموم ادینم ادمی یزیچ دمیفهم مارستانیب یتو که ییا لحظه نیع درست یبد حس

 یزیچ و ادیب یکی دیشا تا کنم هیگر بلند یصدا با لجباز یها بچه نیع و نیزم یرو نمیبش خواستیم دلم

 بوده؟ یچ من یکار پنهان و دروغ همه نیا لیدل بده حیتوض برام و ادیب یکی. بده بهم رو خوامیم که

  برسم؟ یچ به گفتن دروغ همه نیا با داشتم قصد نکهیا

 مثل و بترسه گفته بهم رو تیواقع نکهیا از خوادینم دلم کنه،یم نگاهم ینگران با و رهیگیم رو دستم پونه

 هیشب یطرح دیشا تا بدم کش هم از رو لبام کنمیم یسع کندن جون یسخت به. کنه یکار پنهون هم باز قبل

 . کنم درست رو لبخند به



  ترنج؟ یخوب-

 .خوردم جا خرده هی فقط زم،یعز آره... آ-

 انیجر بپرسم ومدینم ادتی یچیه که ییتو از  مارستانیب امیب خواستمیم لحظه اون! خوردم جا یلیخ منم-

 ! هیچ دروغ همه نیا

 : گهیم فرش یرو طرح به رهیخ اما کنهیم مکث

 یلیخ خب ؟یگفت دروغ چرا نهیا من مشکل ندارم، یمشکل یگفت دروغ نکهیا با اصال من ترنج؟ یدونیم-

 ای بردارم روش از داشتم الزم وقت هر تا ختهیر حسابم به رو یادیز مبلغ هی عموم یبگ یتونستیم راحت

 یبخوا که رسهینم ذهنم به ییا کننده قانع لیدل چیه آخه .باشه داشته وجود تونهیم که گهید لیدل تا هزار

 ! یباش گفته دروغ بخاطرش

 بخاطر مجبورم اما ستین خوب حالم. کنمیم دییتا رو حرفاش و دمیم سرتکون سال تا هزار با خودش نیع

 نیا چقدر که جالبه برام و بدم نشون خوب رو خودم کنه یمخف ازم دوباره پونه خوامینم که ییها تیواقع

 . دمیم انجام خوب رو کار

 . زنهیم کنار رو پرده و شهیم بلند جا از پونه اطیح در یصدا با

  ه؟یک-

 ! فرهاده-

 . رهیگیم خندم هم حال اون یتو یحت زونشیآو لوچه و لب دنید با

  ؟یهیتنب یتو هنوزم-

 . ذارهیم ام شونه یرو سرشو نباریا اما نهیشیم کنارم دوباره و کنهیم رها رو پرده

  .قهره باهام هنوز ابوالهول آره،-

 .یکردیم نگاه رو لونینا اون یتو اجازه یب دینبا یدونیم رو اخالقش که تو-



  شد؟ یچ مگه خب-

 . ینیبب تو نداشت دوست که بود یشخص زیچ هی دیشا-

 . بود تو عروسک نبود، شونیا یشخص لهیوس لونینا یتو فعال-

 : دهیم ادامه خودش بگم یزیچ نکهیا بدون و

 بعدم بود، فیکث نقدریا نیهم واسه افتاده، نیماش کف عروسک دهید کرد درست رو نتیماش قشیرف یوقت-

 شاگردش، گرفت لیتحو رو نتیماش رفت فرهاد که یروز اون یول فرهاد، به بده که گوشه هی ذارهیم

 با شهیم متوجه که روزید ماست، مال نیا دونستینم و بود مغازه یتو آورد رو عروسک که پسره همون

 که کرده پا به جنجال هم آقا. خونه ارهیم اونم و شاگردش به دهیم رو عروسک و کنهیم هماهنگ فرهاد

 .یدیکش سرک آوردن من یبرا که یزیچ یتو یچ واسه

 ! گهید گهیم راست خب-

 .ندازهیم بهم یچپ نگاه و کنهیم بلند ام شونه یرو از و سرش

  اون؟ ای یمن طرف تو-

 . زنمیم شیشونیپ به یآروم ضربه و خندمیم

 ! تهییدا با حق اما توام طرف من-

 .شهیم منصرف ومدیم نییپا از که فرهاد یصدا با اما بگه یزیچ تا کنهیم باز دهن

  پونه؟ پونه؟-

  بله؟-

 . کن جا به جا ببر رو نایا ایب ؟ییکجا-

 . میایم االن. ترنجم شیپ باال-



 . برم همراهش تا کشهیم هم منو دست نباشه تنها نکهیا یبرا و

 تا ها کفش کمد از که کیکوچ و بزرگ یها سهیک دنید با. رمیم نییپا همراهش و پوشمیم یزیچ عجله با

 : ادیم حرف به پونه و میستیایم حرکت از تعجب با دو هر بود شده دهیچ خونه یورود در یجلو

  فرهاد؟-

 . رسهیم گوش به اطیح از فرهاد یصدا

  ه؟یچ-

 یها سهیک نشیماش یتو از همچنان که مینیبیم رو فرهاد و میریم در یجلو تا و میپریم ها لونینا یرو از

 . ارهیم رونیب رو دیخر

  ؟یبد غذا محل کل به یخوایم خبره؟ چه فرهاد-

 : دهیم جواب کوتاه و نیسنگسر پونه هیتنب ادامه در فرهاد

 . بده انجام رو گفتم بهت که یکار-

 رو گذاشته نییپا نیماش از فرهاد که ییها سهیک ار یکی و شهیم خم یناراحت با و کنهیم نگاه فقط پونه

 اتیمحتو و رمیم همراهش و دارمیبرم رو راهرو یتو یها سهیک از یکی. گردهیبرم خونه به و دارهیبرم

 . ذارمیم بهشون مربوط یجاها یتو و ارمیم رونیب رو بزرگ لونینا یتو

 شکالت مربا، ،یشکر حلوا کره، ر،یسرش خامه، ر،یپن ها، وهیم آب انواع کاکائو، ریش ر،یش پاکت چند

 جا ها وهیم و مرغ و گوشت یبرا پونه کمک به یسخت به و کنمیم جا به جا خچالی یتو رو... و صبحانه

 .میببر من خونه به رو لیوسا از یقسمت میشیم مجبور همه نیا با و میکنیم دایپ

 سهیک که کنمیم نگاه فرهاد به و کنمیم جا به جا ییلباسشو کنار نتیکاب یتو رو ندهیشو مواد یسخت به

 . رهیم رونیب آشپزخونه از کنه نگاه پونه و من به نکهیا بدون و کنهیم یخال یبرنج جا یتو رو برنج

 جا به جا نکیس کنار کشو یتو رو بود مونده یباق ها دیخر از که یپفک و پسیچ آخر بسته دو پونه

 : امیم حرف به آروم و میکنیم نگاه هم به و گردهیبرم سمتم به ،کنهیم



  ه؟یچ واسه دیخر همه نیا-

 : دهیم جواب اروم خودم مثل هم اون

 . هست یخبر هی مطمئنم یول! دونمینم-

 . ارهیم در رو فرهاد یادا قبل از تر آروم و

 ! ابوالهول. بده انجام رو گفتم بهت که یکار-

 ها ظرف شستن بعد و میخوریم ناهار هم کنار ییتا سه یحرف چیه بدون و مینیچیم رو ناهار زیم هم با

 . میریم اتاق به پونه و من

  

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

  

  ترنج؟-

 : کنهیم صدام یناشناس یصدا دوباره. نمیشیم جام یتو و کنمیم باز چشم وحشت با

  ترنج؟-

 روشن اتاق یزدن هم به چشم یتو و رمیم برق دیکل سمت به اتاق یکیتار یتو و پرمیم جا از سرعت به

 . شنومیم دوباره رو صدا اما شهیم

  ترنج؟-

 . کنهیم صدا هم باز و ادیم باال ها پله از داره یکی که کنمیم حس نیا و

  ترنج؟-

 : دمیم صیتشخ رو دیگه ایی آروم یصدا بار نیا و



 . کنهیم سکته االن خوابه! سیه-

 ! ترنج؟ ده؟یخواب گرفته خانوم اومدم راهرو همه نیا شما بخاطر من خوابه؟ وقت چه االن-

 . در یجلو زن هی شدن سبز با شهیم همزمان که رمیم در سمت به ترس یکم و یکنجکاو با

 . کنمیم نگاه شده خم که زن به وحشت با و رمیم عقب قدم چند

 خم که زدم ضربه زن نهیس قفسه به ترس از چطور و یک فهممینم یحت من و کنهیم سرفه بار نیچند زن

 : ارهیم خودم به منو پونه زده وحشت یصدا و کنهیم سرفه و شده

  خاله؟ خاله؟-

 .کنم کاریچ دیبا دونمینم یحت اما کنم یکار کنمیم یسع پونه ترس نیح دستپاچه و رمیم زن سمت به آروم

 متونهین که کنهیم اشاره دست با و شهیم کبود شهیم تر فیضع دفعه هر که سرفه هر با آن هر زن چهره

 . بکشه نفس

 منو یکم پونه غیج یصدا که کنم کاریچ دیبا دونمینم. زنمیم جیگ و نشده داریب کامل طور به هنوز مغزم

 . ارهیم خودم به

  فرهاد؟ فرهاد؟-

 . رسهیم گوش به نییپا از که شنومیم رو فرهاد یعصب یصدا

  ؟یزنیم غیج چرا پونه چته-

 : وفتهیم هیگر به زن کبود چهره دنید با پونه

 ... بــــــــــدو... فرهاد باال ایب-

 ده بچه پسر هی که یحال در نمیبیم هم رو خودش هیثان چند بعد و شنومیم رو محکمش یها قدم یصدا

 سمتمون به و ذارهیم نییپا رو بچه زن چهره دید با و ادیم باال ها پله از داره بغلش یتو رو ساله ازدهی

 . نهیشیم زن کنار و زنهیم کنار محکم رو پونه و منو و دوئهیم



  شده؟ یچ-

 . کنهیم نگاه من به ترس با پونه

 .. شد ینجوریا زد خاله نهیس قفسه به ضربه هی ناخودآگاه دیترس هوی دید رو خاله ترنج دونم،ینم-

 : دهیم ادامه هیگر با

 ... بکشه نفس تونهینم بکن یکار هی خدا ترورو فرهاد

  شد؟ یچ مامان! مامان؟-

 . ادیم ما سمت به زده وحشت و ترس با که کنمیم نگاه بچه پسر به

 . گردهیبرم پسر سمت به عجله با فرهاد

 تا نیاریب گرم آب وانیل هی پونه یآج و تو گرفته، اش سرفه کنهیم درد گلوش مامان ،ییدا ستین یچیه-

 . بشه خوب اش سرفه

 : غرهیم و دهیم هول نییپا سمت به ها پله از رو پونه عجله با و

 ! نییپا ببر رو نیآر-

 باز رو زن یها دکمه عجله با  فرهاد رفتنشون محض به که کنمیم نگاه کرده بغلش پونه که پسر رفتن به

 سمت به بعدش اما چرا دونمینم .کشهیم دست هاش دنده یرو مانتوش ریز شرت یت بردن باال با و کنهیم

 .دهیم رونیب محکم رو نفسش و کنهیم نگاهم یخاص جور و گردهیبرم من

 . کنمیم نگاه چشماش به ترس با و اش شده اهیس یلبها و زن کبود چهره به گردهیبرم لجبازانه من نگاه اما

 و اهیس یلبا به شده، گرد دنیکش نفس یبرا تقال نیح که زن یچشما از. ترسمیم زیچ همه از. ترسمیم

 ... نکهیا از ستادم،یا چوب نیع که خودم از کبودش چهره

 نفس دار صدا و تند و کنهیم سرفه دوباره یبلند" نیه" یصدا با زن که کنهیم کاریچ فرهاد دونمینم

 : زنهیم حرف باهاش  و دهیم ماساژ رو پشتش فرهاد. کشهیم



 ... دختر نیآفر... بکش نفس نبود، یزیچ شد، تموم نترس بکش، نفس! نیآفر... آروم فرزانه، باش آروم-

 باال ها پله از بچه پسر که نمیبیم و شنومیم رو یکس دنییدو یصدا نیح نیهم و کشهیم نفس هم باز زن

 در یکی و کشهیم نفس داره که زن دنید با و ادیم سمتمون به آب وانیل با هم پونه سرش پشت و ادیم

 . کنهیم نگاهش سیخ یچشما با کنهیم سرفه ونیم

 . کنهیم بغلش و ادیم زن سمت به پسر

  مامان؟ یخوب-

 فرهاد دست به رو آب وانیل پونه. دهیم فشار خودش به و کنهیم بغل رو بچه پسر و دهیم تکون سر زن

 تحمل پشتم وارید رو بدنم وزن ینیسنگ تموم و شده سرد دستام که یمن کنار. ستهیا یم من کنار و دهیم

 : زنهیم حرف باهاش زن دادن ماساژ نیح فرهاد. کنهیم

  ؟یخوب-

 و برهیم عقب دست فرهاد که کنهیم دراز دست فرهاد دست یتو آب وانیل سمت به دهیم تکون سر زن

 : کنهیم دیتهد

 !  باشه؟ قلپ، هی فقط-

 وانیل یتو آب از قلپ هی فقط داشتن که یقرار طبق و رهیگیم دستش از رو وانیل و دهیم تکون سر زن

 . خورهیم

 لب اما شهیم  باز هم اش چهره رنگ و گردهیبرم یعاد حالت به کم کم نفساش تمیر که نمیبیم وضوح به

  نهیشیم کنارش و شهیم خم پونه. کرده دایپ رییتغ یکبود به یاهیس از هاش

  فرزانه؟ یخوب-

 : زنهیم لب و خندهیم آروم وضع اون یتو و کنهیم نگاه من به و دهیم سرتکون لبخند با زن

 ! تونییگو آمد خوش از نمیا-



 : ادیم حرف به یشگیهم اخم با شده یجد تینها یب که یلحن با و شهیم پا کنارش از فرهاد

 ... ادیب جا حالت تا نزن حرف و بده امون قهیدق چند هی فرزانه-

 : زنهیم حرف باهاش همزمان و برهیم نییپا ها پله از خودش همراه و رهیگیم رو پسر دست

  خر؟ کره شد چند معدلت ینگفت-

 . رهیگیم رو فرهاد دست محکم خنده با بچه پسر

 ! خر یگفت بهش گمیم بابام به ییدا-

 ...  واسه برمیم رو یخواست که ییا زهیجا اون پس شه؟یم فضول نقدریا پسر-

 : گهیم خفه و آروم و کنهیم نگاه پونه و من به و خندهیم که کنمیم نگاه زن به دوباره رفتنشون با

 !شدمیم یوحش نجوریا بودم فرهاد هیهمسا اگر منم-

 تاپش لپ یتو پونه یها عکس نیب رو زن عکس ادیم ادمی و وفتهیم کار به کم کم مغزم و کنمیم نگاهش

 . زنهیم لبخند گنگم چهره به و رهیگیم رو دستم پونه. بودم دهید

  خوبه؟ حالت ترنج؟ یخوب-

 . آره-

 : بشه بلند نیزم یرو از کنهیم یسع و کنهیم نگاهم خنده با زن

 . یداد دست از تصادف اون یتو شک یب هم رو تیانسان یخو بلکه حافظه تنها نه-

  کشهیم درد داره هنوز معلومه که یحال در و کشهیم اش نهیس قفسه یرو یدست زن و شهیم معترض پونه

 : دهیم جواب خنده با

 دید منو یک دونمینم اصال بود؟ بلد ایباز یوحش نیا از نیا! کنهیم رفتار تارزان نیع مگه؟ گمیم دروغ-

 ! بزنتم کرد فرصت که



 : دهیم جواب من از یطرفدار به پونه

 ! هوی دیترس بود خواب داشت، حق-

 پر رو نمونیب فاصله قدم چند و شهیم لیتبد نیغمگ لبخند هی به لبخندش کنمیم نگاهش فقط نهیبیم یوقت زن

 . کنهیم

 . باشه بیغر و مظلوم ینطوریا ما دراز زبون دختر اون نمینب-

 یوقت و نهیشیم حسم یب یها گونه یرو هاش لب یگرما و رمیم فرو آغوشش یتو بدم یجواب نکهیا قبل

 . مونهیم ام گونه یرو مونده جا به هیبخ خط یرو نگاهش رهیم عقب

  جان؟ ترنج یخوب-

 . دمیم تکون سر آروم

  ن؟یخوب شما! ممنون-

 .شهیم شتریب لبخندش غم و کنهیم نگاه چشمام یتو

 الاقل شمام کوکاکوال، گنیم نوشابه به مردم که داشتم دعوا هردوتون با که بود شیپ ماه چند نیهم! شما؟-

 ! شما؟ شدم حاال اونوقت. باشم داشته بودن خاله حس ذره هی که دیبذار من اسم تنگ جون هی

 . کنهیم یشدستیپ پونه که کنمیم نگاهش نامفهوم

 . ست فرزانه نیا ترنج-

 : رهیگیم پونه یبازو از یشینما شگونین و شهیم یشاک فرزانه باالفاصله

 ! داره دم هم کشمش-

 : کنهیم دیتاک و

 ! فرزانه خاله-



 ! مالهیم رو بازوش و رهیگیم فاصله ازش خنده با هم پونه

 .فرزانه خاله، بابا باشه خب-

  .پرهیم وسط هم باز فرزانه بده ادامه نکهیا قبل

 . سالمه 35 همش ؟سالمه چند من مگه! واال ده،یم دست بهم یریپ احساس خاله یگیم یوقت نه،-

 در و ومدیم نظر به تر جوون بودم دهید ازش که یعکس اون از داشت، حق کنم،یم نگاه اش چهره به

 ! خاله تا بود بزرگترش خواهر هیشب شتریب پونه کنار

 با شد همزمان که نهیبش لبام یرو یکمرنگ لبخند شد باعث پونه با هاش کل کل و طونشیش و شاد هیروح

 . زد پونه سر به که یآروم ی ضربه

 . خندهیم بهمون داره هم یفکتور ستیر نیا یکرد یکار هی ،سرت یتو خاک! ایب-

 که زنهیم ادیفر صداش یتو ذوق و داره اومدنش از نشون که فرخنده خاله یصدا بگم یزیچ نکهیا قبل

 فرخنده خاله خونه یتو ییآشنا ادامه و میریم نییپا به فرخنده خاله اومدن با .بود خانوادش دلتنگ چقدر

 .شهیم انجام

 احساس باهاش زود یلیخ شهیم باعث فرزانه رفتار. میمونیم داریب صبح تا بایتقر شام خوردن از بعد

 . بخندم ریس دل هی ها مدت بعد و کنم یراحت

 

  

 نیب از یکم بود قبل شب یخوابیب از حاصل که چشمم ریز پف تا شورمیم سرد آب با رو صورتم و دست

 . بره

 دوگانه حس و چهیپیم گوشم یتو دنید همو ماه چند بعد که ییا خانواده شاد یاعضا یصدا و سر یصدا

 ... چرا اصال نجام؟یا چرا کنم؟یم کاریچ جمع نیا یتو من. رهیگیم رو وجوم یا



 سیسرو ییروشو نهیآ از رو نگاهم شهیم باعث رسهیم گوشم به نییپا از که فرزانه بلند شهیهم یصدا

 . بمونه کاره مهین ذهنم یتو سوالم یباق و رمیبگ

 ! شده؟ داریب ترنج نیبب برو ن؟یآر-

 نهیآ یجلو پوشمیم رو گذاشتم مبل یرو که یکیتون. امیم رونیب سیسرو از و کنمیم خشک رو صورتم

 .چرخمیم در سمت به قدم یصدا با که شمیم سرم یرو شال کردن مرتب مشغول یورود در

 ! یآبج سالم-  

 یحد به اما بارهیم اش چهره از طنتیش و یتخس که ییا ساله 11 ،10 پسر کنم،یم نگاه نیآر به لبخند با

 دندون افتادن بعد بود معلوم که جلوش دندون دوتا. نشست دلم به اول نگاه از که بود بامزه و نیریش

 . باشه تر بامزه اش چهره شدیم باعث و بود اش گهید یها دندون از تر بزرگ یکم اومده در یریش

  ؟یخوب. نیآر آقا سالم-

 ! ممنون-

 دست ام گونه یرو و ارمیب باال دست ناخودآگاه شد باعث ام گونه یرو هیبخ رد به نگاهش موندن ثابت

 . بکشم

  شد؟ ینجوریا یکرد تصادف یوقت-

 به رو خط نیا وجود بدون ام چهره یحت و شهیم حس انگشتام ریز صورتم یرو هیبخ همسطح ریغ رد

 .دمیم تکون سر آروم کنجکاوش ذهن جواب در .ارمینم ادی

  اد؟ینم ادتی هم منو االن یعنی! ؟یآبج-

 طرز یبچگ عالم یتو که دونمینم .کنمیم نگاهش حرف نیا با که بود مونده هیبخ رد یرو هنوز دستم

 : کنهیم یشدستیپ عیسر که کرد برداشت خودش شیپ یچ رو نگاهم

  .یآبج یشد خوشگل خطه نیا با یول-



 . نهیشیم لبام یرو اش بچگونه دروغ از ناخواسته یلبخند

  شدم؟ خوشگل واقعا؟-

 .یشد لمهیف اون یتو دختر هیشب دمید لمیف هی! آره-

 . میبش قد هم تا شمیم خم و زارمیم زانو یرو دست

 ! خوب؟ ای بود بد لمهیف اون یتو دختره حاال-

 هیبخ یجا دمینم نشون یالعمل عکس نهیبیم یوقت و کنهیم دراز دست یدل دو با خنده،یم خجالت یکم با

 : دهیم جواب و کنهیم لمس رو صورتم یرو

 . بود راندازیت تک-

 ! بود یبد آدم پس! اوووم-

 : کنهیم دفاع کشهیم عقب رو دستش عیسر

 . بُکشن رو آقاهه اون بدها آدم نذاشت. بود یخوب دختر یلیخ اتفاقا نه-

 : خندهیم طونیش و زیر و

 . بود خوشگل تو مثل! تازه-

 . کشمیم دست موهاش یرو و خندمیم

  خوشگلم؟ من-

 ییا گونه بچه صراحت با و کشهیم دست موهام یرو و برهیم موهام سمت به هیبخ رد یرو از دستشو

 : دهیم جواب

 .تره خوشگل تو یموها یول آره،-

 : رسهیم گوشم به فرزانه بلند یصدا هم باز بزنم یحرف نکهیا قبل



  ؟یدیخواب خودتم یکن داریب رو ترنج یرفت نیآر-

 : شنومیم رو فرهاد یصدا نیآر قبل و

 .باال برو رو پله تا دو خودت سرت یرو یبذار رو خونه نکهیا یجا به! فرزانه-

 :رسهیم هم من گوش به بلکه فرهاد گوش به تنها نه که هست بلند اونقدر فرزانه جواب

 خوادیم که یبدبخت اون چارهیب! شه؟یم کن خرد اعصاب قبل از شتریب اخالقت یسر هر چرا فرهاد یوا_

 .کنه یزندگ تو با

 : دهیم جواب بلند و خندهیم نیآر

 ! میایم االن مامان، نه-

 : دهیم ادامه من به رو و

 . دنبالمون ومدهین خودش مامان تا میبر ایب یآبج-

 بچگانه ذوق با و دهینم فرصت اما امیم بعد قهیدق چند من و بره اون که بگم بهش و کنم مخالفت خوامیم

 از قبل   ام رابطه که خوشحالم من و برهیم نییپا ها پله از خودش همراه هم رو من و کشهیم رو دستم ییا

 پونه با که ییا اندازه به درست االن که بوده خوب اونقدر طونیش ی بچه پسر نیا با ام حافظه دادن دست

 .کنهیم یراحت احساس هم من با ه،یمیصم

 کنار اط،یح هیسا قسمت یتو فرزانه شنهادیپ به صبحونه سفره. میریم خونه اطیح به نیآر یهمراه با

 . شده دهیچ یرنگ سفره بود داده انجام قبل از فرهاد که ییها دیخر با و شده پهن باغچه

 . نهیشیم فرهاد کنار ذوق با نیآر

 . ام سمنو عاشق من! جون آخ-

 . دهیم قرار مخاطب رو نیآر ادیم سفره سمت به یقور و یکتر با که همونطور فرزانه

 . شهیم خراب دندونات دوباره ،یبخور دینبا تو-



 کار به رو تالشش نیآخر و کنه نگاهش زونیآو لوچه و لب با و ناراحت نیآر شهیم باعث حرف نیا با

 :ببره

 . بزنم مسواک دمیم قول مامان-

 .کنهیم نگاه اش خاله به و نهیشیم کنارم یعسل یها مرغ تخم ظرف آوردن با پونه

 . کنه فیک خودش واسه بچه روز هی بذار نده، ریگ فرزانه الیخیب-

 : رهیم صدقه قربون عشق با نیآر به رو و

 . من برم قربونت بخور-

 کیکوچ یها کاسه از یکی ذوق با و ذارهیم تیرضا یپا به رو سکوت نیا نیآر و گهینم یزیچ فرزانه

  کیکوچ خانواده نیا به عالقه و عشق که ینگاه با فرخنده خاله که کشهیم خودش سمت به رو سمنو

 : ادیم حرف به زنهیم موج توش

 ! گهید رهیم شییدا به زاده حالل بچه-

 و گذاشته دستش یجلو رو سمنو کیکوچ کاسه نیآر نیع که کنم نگاه فرهاد به شهیم باعث حرف نیا با

 دهن به و برد فرو سمنو یتو رو بود دهیخر خودش صبح که ییا تازه سنگک نون از یکیکوچ کهیت

 .گذاشت

 رابطه قبال بفهمم شهیم باعث ساعت چند همون. شهیم خورده اونا یخانوادگ یمیصم جمع یتو صبحونه

 به ییا عالقه کال پونه قول به که فرهاد بجز البته بوده، خوب یلیخ خانواده نیا یاعضا تموم با من

 . نداشت شیزندگ یتو دیجد آدم حضور

 یتو و میگردیبرم خونه به میکنیم جمع اطیح یتو از رو سفره فرهاد رفتن و خوردن صبحونه از بعد

 . میشیم یمیقد یها آلبوم دنید مشغول فرزانه اصرار به پونه، و فرزانه و خاله جمع

 : امیم حرف به تعجب با و کنمیم نگاه چشمام یجلو عکس به

  د؟ییدوقلو فرهاد آقا و شما-



 . کنم نگاهشون قبل از تر شوکه شهیم باعث سه هر خنده بلند یصدا

 ! زمیعز نه-

 بهم فرزانه و فرهاد یبچگ عنوان به یقبل یها عکس یتو که یدختر و پسر. کنمیم نگاه عکس به دوباره

 . بودن ستادهیا فرخنده خاله کنار هم هیشب ییا قواره و قد و لباس با بودن شده یمعرف

 : دهیم حیتوض خنده با و کشهیم دستم از رو عکس فرزانه

 مامانم خب اما! تره بزرگ من از سال دو گفت شهیم بایتقر ماه، چند و سال کی فرهاد! زمیعز نه-

 . گرفتیم برامون هم هیشب یلباسا

 . نداره یتیاهم برام حاتشیتوض گهید دمیفهم حرفاش از که یزیچ با

  سالشه؟ چند فرهاد آقا... یعنی-

 . رهیگیم سمتم به و زنهیم چاقو سر رو شده گرفته پوست بیس از یقاچ فرخنده خاله

 . هفت و یس -

 : پرهیم وسط شیباز اسباب کیکوچ تفنگ با نیآر بدم نشون یالعمل  عکس بتونم نکهیا قبل

  فرخنده؟ خاله-

 : دهیم رو جوابش و رهیگیم نیآر سمت به رو بیس از یا گهید قاچ خاله

  خاله؟ جون-

  نداد؟ شما به منو ی زهیجا ییدا-

 ؟یچ زهیجا. نداد من به یزیچ ییدا جون، خاله نه-

 .دارهیبرم گرفته سمتش به خاله که ییچاقو نوک از رو بیس و کنهیم دراز دست نیآر

 .خرهیم زهیجا هی برام نکنم، تیاذ رو مامان و بشم اول شاگرد اگر بود داده قول بهم آخه-



 منتظر که نیآر جواب و رهیگیم فرزانه سمت به و کنهیم جدا بیس از ییا گهید قاچ لبخند با فرخنده خاله

 :دهیم رو کنهیم نگاهش

 . موردش در نگفت من به یزیچ ییدا! بره قربونت خاله دونمینم-

 . گردهیبرم پونه و من سمت به زنهیم گاز رو دستش یتو بیس که همونطور نیآر

  ؟یندار رو فرهاد ییدا خونه دیکل تو پونه؟ یآبج-

 . رهیگیم نیآر لپ از یمحکم بوس و نهیبش پاهاش یرو تا کنهیم مجبورش و کشهیم رو دستش پونه

 ! یآج نفس نه-

 تا ستین آروم اونقدر صداش اما زنهیم حرف پونه گوش ریز آروم و خندهیم طونیش و یرکیز ریز نیآر

 . نرسه بودم نشسته پونه کنار که من گوش به

  تو؟ میبر یواشکی یتونیم-

 : دهیم جواب آروم خودش مثل بعد و خندهیم بلند پونه

 ... پخ پخ کنه؟یم کارمونیچ بفهمه ییدا که یدونیم-

 رونیب مردن نشونه به که زبونش و پونه حرکت نیا با هم نیآر. کشهیم گلوش ریز یشینما رو دستش و

 تر بلند یکم شنونینم رو صداش صحبت نیح فرزانه و فرخنده خاله نکهیا نانیاطم با و خندهیم بود اومده

 : زنهیم حرف

 .  نفهمه ییدا که میریم یجور هی یآبج نه-

 : کنهیم نگاهش دقت با بود شده بچه انگار که هم پونه

  ؟یتونیم تو بشم، رد وارید از تونمینم که من! هییدا خود دست دشمیکل! قفله که خونه در ؟یچجور-

 : دهیم ادامه پونه و دهیم تکون سر و خندهیم نیآر



 ... من و یبش درمنیاسپا تو نکهیا مگر! رفت شهینم پس-

 در فرخنده خاله و فرزانه یها حرف به و پرت اونا بچگونه یها صحبت از رو حواسم دمیم حیترج

 تموم دوباره شهیم باعث نیآر حرف که کنم معطوف بود عکس یتو که یشخص دختر ازدواج مورد

 : بدم اونا به رو حواسم

 .کنه کمکمون تونهیم ترنج یآبج اما ،میتونینم تو و من یآبج نه-

  کنه؟ کاریچ ترنج یآبج! وا-

 .ییدا خونه یتو بره پنجره از روز اون مثل تونهیم خب-

 ! خورده؟ ییجا به سرت یباز موقع ؟یشد خل! نیآر-

 : رهیم باال صداش زده جانیه نیآر

 یتو رفت اتاق پنجره از و باال رفت وارید از من دریاسپا نیع دم،ید خودم روز اون من! یآبج خدا به نه-

 ... بود خفن حرکتش نقدریا! ییدا خونه

 . بود شده جلب ما سمت به هم اونا توجه که دهیم نشون فرزانه اعتراض یصدا

  کنه؟ینم یشوخ بزرگترش با بچه نگفتم بهت بار هزار ؟یزنیم که هیزشت حرف چه نیا! نیآر عه،-

 حیتوض مادرش یبرا ذوق با و ستهیایم ما نفره چهار جمع وسط بایتقر و شهیم پا پونه یپا یرو از نیآر

 : دهیم

 از ترنج یآبج دمید خودم. کردم فیتعر هم مدرسه یتو دوستام واسه من! مامان کنمینم یشوخ بخدا-

 .تو رفت ییدا اتاق پنجره از و رفت باال وارید

 .بندهیم نقش ذهنم یتو وارید از رفتن باال صحنه نمیبیم بدم نشون یالعمل عکس نکهیا قبل و کنمیم نگاهش

 ادی به رو کوتاه خاطره اون هیثان چند از شتریب تونمینم یحت .اومد بند زبونم انگار اما بزنم یحرف خوامیم

 ...هیثان چند فقط. ارمیب



 هی حرف ای تهیواقع صحنه نیا که ندارم نانیاطم یحت! هیزمان چه یبرا ارمینم ادی به که ییا خاطره هی

 کمد یتو بدجنس دلقک هی و نگیپارک یتو ناسوریدا دنید مثل هاش توهم سابقه از که گوشیباز بچه پسر

 عکس ای بزنم یحرف بتونم نکهیا قبل .بسازه ذهنم رو یزیچ نیچن شده باعث داشتم، اطالع خوابش اتاق

 :رسهیم گوشم به فرزانه یصدا بدم نشون یالعمل

 .کن یخواه عذر ترنج یآبج از عیسر ؟یکرد شروع باز! نیآر-

 :کنهیم دفاع خودش از مصرانه نیآر اما

 .دمید خودم ،گمینم دروغ مامان خدا به نه-

 تا دارن یسع ینحو به کدوم هر فرخنده خاله و پونه فرزانه،. فهمهینم منو حال جمع اون یتو یچکسیه

 .ستمین جمع اون یتو من، ستمین اونجا من اما کنن یخواه عذر نیآر حرف از حرفاشون با

 یصداها کنمیم احساس. دارم شک داشتنش قتیحق به یحت که ییا هیثان چند ی خاطره یتو غرقم من

 کنمیم احساس دستم چهیماه یتو یدگیکش حس یحت و رسهیم گوشم به ییا شهیش حفاظ هی پشت از اطرافم

 . بدنه وزن کردن تحمل حال در انگار که

 یرو نشستن قصد به که رو پونه دست و کشمیم عقب عیسر ناخودآگاه سمتم به یزیچ اومدن حس با

 شده ریاس دستم یتو که دستش مچ و من نیب شوکه پونه نگاه. رمیگیم هوا یرو اومده جلو ام شونه

 . رسهیم گوشم به صداش آخر در و چرخهیم

  شده؟ یزیچ ؟یخوب ترنج؟-

 : دهیم ادامه و کنمیم آزاد رو دستش مچ آروم

 .داره ها اخالق نیا از نیآر گفتم برات که قبال شرمنده، ؟یشد ناراحت-

 : دهیم حیتوض پونه یحرفا ادامه در فرزانه

 که کن شکر رو خدا برو خانوم گنیم گفتن؟ یچ بهم یدونیم منتها روانشناس، شیپ بردمش هم یباز چند-

 .هینجوریا که لشهیتخ قوه بخاطر ،یدار خالق ذهن نیا با بچه هی



 . کنن کارو نیا دارن یسع نقدریا چرا دونمینم یحت من و کننیم هیتوح اونا

 . اومد ادمی یزیچ هی نیآر حرف نیا با کردم احساس... فقط نشدم، ناراحت من! نداره یاشکال-

 . کنم نگاهش کنهیم مجبورم و رهیگیم رو دستم عجله و ذوق با پونه

 ! ؟یبفهم یزیچ یتونست  اومد؟ ادتی یزیچ واقعا؟-

 ... نه-

  .رنیم وا جواب نیا با بایتقر سه هر

 ! نه؟-

 رفته وا چهره به و فرستمیم گوشم پشت رو بلند نچندان دسته اون یسخت به و کشمیم موهام یرو یدست

 . کنمیم نگاه سه هر

 ! هیچ به یچ بفهمم تونستمینم اصال اما اومد ذهنم به یزیچ هی لحظه هی یعنی دونم،ینم-

 : زنهیم غر و شهیم خارج اش زده جانیه حالت از پکر ییا افهیق با فرزانه

 .اومده ادشی یزیچ ترنج من قدم پا از که شدم خوشحالم-

 : کنه آروم رو جو کنهیم یسع و دهیم رونیب آه مثل رو نفسش فرخنده خاله

 تونهیم مناسب تیموقع یتو ذهنت یعنی که هیخوب نشونه یلیخ خودش هم نقدریهم مادر نداره اشکال-

 . ارهیب ادی به رو زایچ یلیخ

 . بزنم لبخند و کنم خوش دل حرفش به شهیهم مثل کنمیم یسع

  رفت؟ کجا نیآر-

 . دهیم رو جوابم پونه

 . کنهیم یباز اطیح یتو رفت کرده قهر زد، داد سرش فرزانه-



 به پونه سقلمه با و اس گهید یجا حواسش اما کنهیم نگاه دستش ریز عکس به که کنمیم نگاه فرزانه به

 . ادیم خودش

  ه؟یچ هان؟-

  .ذارهیم سرش به سر و خندهیم پونه

 ! جان خاله ینش غرق! یچیه-

 نگاه عکس به دوباره و گردونهیبرم رو پونه از و گهیم ییا دهیکش" شیا" تیموقع دنیفهم با هم فرزانه

 . کنهیم

 . سالمه ابروش عکس نیا یتو آخه شکست؟ ابروش که بود ساله چند فرهاد کردمیم فکر داشتم-

 به رو دیرسیم سال ۲۲ ،۲۱ به دیشا که فرهاد یجوون لیاوا یعکسا از یکی و کنهیم بلند رو آلبوم و

 : دهیم جواب دقت یکم با و کنهیم زیر رو چشماش هم فرخنده خاله ره،یگیم خواهرش سمت

 . شکست ابروش که بود شیپ سال چند نیهم  بایتقر! نجاهاستیا از بعد یلیخ ست،ین نجایا نه-

 .کنهیم دییتا رو فرخنده خاله حرف و دارهیبرم ظرف یتو از لیشل دونه هی و شهیم خم پونه

 . شکسته ابروش میدید خونه اومد روز هی که بود شیپ سال هشت هفت کنم فکر بابا، آره-

 : خندهیم طنتیش با و زنهیم دستش یتو لیشل از یگاز و

  اد؟یم بهش چقدر نیدار قبول یول-

 : دهیم تکون سر لبخند با هم فرزانه

ل کینزد گهید که االنم شه،یم تر جذاب کنهیم که یرییتغ هر داداشم آره،- ل چ   ...  نگو گهید که شهیچ 

 .کنهیم آه دل ته از و بلند فرخنده خاله

 .داده خانواده لیتشک نه ،یزن نه داره، یزندگ نه یوقت ده؟یفا چه-



 .شهیجوون اول فرهاد؛ تازشم م؟یچغندر برگ نجایا ما! یآبج ،وا-

 . کنهیم نگاهش چپ چپ فرخنده خاله

 ازدواج مهرداد! نیبب اما همسنن، فرهاد و تو شوهر ،شهیم سالش چهل گهید سال سه دو! شه؟یجوون اول-

 از یه! یچیه ؟یچ فرهاد اما داره، ساله 11 ،10 بچه هی داره، زن داره، خانواده داره، خونه کرده،

 شاگرد دارم، کالس دارم، نیتمر برو، باشگاه، بده ادی اون به بده، آموزش یفالن به اونور برو نوریا

  ؟یزندگ شد نیا! دارم

 ادامه یشوخ و خنده با من به رو و بخوره حرص کمتر تا کشهیم فرخنده خاله دست از رو عکس فرزانه

 : دهیم

  نمونده؟ دلت یتو یزیچ یفحش ؟یبزن یحرف فرهاد مورد در یخواینم تو ترنج؟-

  .بخندن سه هر شهیم باعث که دمیم تکون سر یمنف نشونه وربه کنمیم نگاه یجیگ با

 

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

 

 . یداد قول خودت! فرهاد! عه_

 پر رز یها بوته به آب تا چرخونهیم رو نیآر دست ادیب بوجود حالتش یتو یرییتغ نکهیا بدون اون اما

 : دهیم جواب و بده آب هم گل از

 . ندارم قول یکس هی من-

 یخنکا یتو تا میکرد پهن اطیح یتو که یریحص یرو رو اش هندونه یدست شیپ قهر با هم فرزانه

 : کنهیم اعتراض و ذارهیم میبخور وهیم عصر

 ! مسافرت میریم هم با تابستون امسال یگفت خودت. فرهاد گهید گهیم راست-



 : دهیم ادامه یناراحت همون با پونه

  م؟ینرفت رونیب شهر نیا از وقته چند یدونیم. خونه یتو دیپوس دلمون فرهاد-

 : کنهیم رو برادرش یطرفدار شهیهم مثل فرخنده خاله اعتراضات نیا نیب

 ! نه گهیم که شهینم حتما. میرفت یم که تونستیم اگر گه،ید نینکن اصرار-

 بود شهیهم از تر بار پر امسال گفتیم خاله که انگور درخت ریز آب تا چرخونهیم رو نیآر دست فرهاد

 : دهیم جواب و بره

 ! نه؟ گفتم من-

 : زنهیم غیج بایتقر ذوق با پونه

 ! م؟یریم-

 : دهیم جواب کوتاه قبل مثل

  باشم؟ گفته هم نویا ادینم ادمی-

 : دهیم رونیب محکم رو نفس و چرخونهیم کاسه یتو رو چشمش کالفه فرزانه

  گرفته؟ تیباز فرهاد؟-

 ! نه-

 ! مسافرت ببرتمون و رهیبگ یمرخص و زهیبر برنامه هی مهرداد تا بگو یتونینم اگر ؟یچونیپیم چرا پس-

  ببرتتون؟ خوادیم کجا مهرداد نکرده، الزم-

 کنار سبد یتو از و رهیم برادرش و پسر سمت به و پوشهیم رو ریحص کنار ییدمپا و شهیم پا فرزانه

 و دارهیبرم رو رنگ زرد و درشت خوشه به بود شده انگور از پر نیآر و فرهاد زحمت با که باغچه

 . برهیم آب ریش ریز



 ! شمال مثال ،گهید میریم جا هی خب-

 شمال؟ نیرفت بس از نینشد خسته-

 م؟یبر کجا پس خب_

 .کنمیم واسش یفکر هی حاال_

 بعد فرزانه و گهیم یزیچ نرسه من گوش به که ینییپا یصدا با و شهیم لیمتما فرزانه سمت به یکم و

 .کنهیم نگاهم هیثان چند و گردهیبرم من سمت به نگاهش مکث هیثان چند از

 یزیچ صدا یب و آروم انهیناش و ارهیم لب به رو یشینما لبخند اونه به حواسم که شهیم متوجه یوقت 

 . گهیم

 : کنمیم یلبخون رو فرزانه حرف یاتفاق هم دیشا و چطور دونمینم

  ه؟یچ منظورت-

 : کنمیم یلبخون قبل مثل هم باز و دهیم جواب فرزانه که گهیم یچ فرهاد بزنم حدس تونمینم

 ... که تو. ادینم ادشی یزیچ داده، دست از اشو حافظه اون فرهاد-

 مجبورم و کنهیم پرت رو حواسم فرخنده خاله یصدا بشم متوجه رو حرفش ادامه بتونم نکهیا قبل و

 . بردارم چشم فرهاد و فرزانه از کنهیم

  جان؟ ترنج-

  خاله؟ بله-

 دهیفهم دهیم نشون چرخهیم بودن صحبت مشغول فزرانه و فرهاد که ییجا و من نیب بار چند که نگاهش

 . کنهیم عوض رو موضوع عیسر اما ارمیب در سر اونا صحبت از دارم یسع که بوده

 !یدیدیم کابوس خواب یتو شبید گفتیم پونه-



 وجودم یتو یترس حس دوباره .شهیم پرت فرهاد و فرزانه از حواسم کل به قبل شب خواب یادآوری با

 . ارمیب ادی به رو خوابم از یشتریب زیچ کنمیم یسع و چهیپیم

 . دمید یبد خواب هی! آره-

  ؟یبود خورده رو قرصات-

 !بگم؟ بهتون یچجور یعنی بود، یجور هی خواب نیا اما. خورمیم موقع به رو قرصام خاله آره-

 . رهیگیم دستش یتو دستمو لبخند با خاله

 ! بوده خواب هی فقط زم،یعز باش آروم-

 . کنم قانع رو نفر هی یحت بتونم تا کنمیم رو تالشم بار نیچندم یبرا

 جور نیا از که باره نیچندم نیا. کنمیم حس یطور نیا خودم یعنی نبود، خواب خوابم نیا! خاله نه-

 تونمینم اما آشناست زیچ همه شه،یم تکرار داره که ست خاطره هی هیشب کنمیم احساس نم،یبیم ها خواب

 . ارمیب ادی به

 ... نشو حساس بهش ادیز ،هیعیطب زایچ نیا گفتیم دکترت زم،یعز نداره اشکال-

 پارس وحشتناک و بلند یصدا به کنمیم یسع و" هیعیطب زایچ نیا" کنمیم تکرار خودم با کنمیم نگاهش

 یصدا د،یدویم دنبالم که یسگ پارس یصدا. نکنم توجه مونده گوشم یتو شدم داریب یوقت از که یسگ

 !کردمیم حس دنیدو موقع بدنش ینیسنگ یحت ای ...دمیشنیم رو دنیکش نفس فس فس

 باعث ترس حس دمیشا دونمینم بود، سرد یکم دمیشا و خنک. نداشت یادیز نور که ییا محوطه یتو

 کم کم که زدم غیج و دمیدو اونقدر .کردمیم حس رو قلبم کوبش و باال ضربان. کنم سرما احساس شدیم

 .کشمینم گهید کردمیم حس. کردمیم احساس پام یها چهیماه یتو رو ضعف

 . کردیم نگاهم و بود ستادهیا یکیتار اون از ییجا هی کردمیم احساس که کس گشتم،یم یکس دنبال

 



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

  

 ! خب؟

 : داد جواب کردیم نگاه ونیتلوز به که همونطور فرزانه

 ! که نداره خب-

 مورد تیشخص از فرزانه نگاه دیشا تا کشهیم دستش از رو انگور از پر کیکوچ آبکش حرص با پونه

 و ست دهیفا یب اما برداره دونستمینم هم رو اسمش یحت که ییا هیترک یها سلایر از یکی یتو اش عالقه

 .بزنه فرزانه یبازو به ضربه کنترل با پونه شهیم باعث

 : شهیم جور پونه یبرا حمله فرصت و شهیم قطع یبازرگان امیپ با لمیف همزمان

 ! ها توام با فرزانه-

 .دمینشن رو اسمم آخر" جون"، ! جون فرزانه و،ش پسرخاله بعد بخور توییچا اوال-

 : دهیم ادامه و فرستهیم گوش پشت رو اش کرده مش یموها

 .یخورد رو مغزم من گوش دم ساعت دو یگیم یچ... بعدم -

 مورد در اطیح یتو ما ابوالهول   نیا با روزید گمیم نکهیا دوما بزن، حرف هات داشته از نکهیا اوال-

 ن؟یکردیم پچ پچ یچ مسافرت

 !فضول چه تو به_

 .نشو لوس فرزانه اه_

 : زنهیم لبخند شهیهم مثل و چرخهیم من سمت به فرزانه نگاه

 .بود ترنج مورد در-



 . شمیم بحثشون وارد باالخره

  چرا؟ من-

 : پرسهیم منو سوال اخم با پونه

 داره؟ تو با ترنج درباره یصحبت چه فرهاد آخه-

 کامل، مشخصه یراحت به اشچهره از بزنه خوادیم که یحرف از شک و کنهیم نگاهم دل دو یکم فرزانه

 . کنه نگاه پونه و من به بتونه تا گردهیبرم ما سمت به

  شه؟یم یچ ترنج فیتکل مسافرت میبر ما اگر گهیم فرهاد-

 : کنهیم نگاهش تعجب با پونه

  ؟یچ یعنی! ترنج؟ فیتکل-

 ! بمونه؟ کجا ترنج میبر ما اگر یعنی-

 : دهیم جواب خودش و دهینم من به صحبت اجازه پونه

 .ادیم ما همراه که معلومه بمونه؟ خوادیم کجا اش حافظه وضع نیا با ترنج! شده؟ خل! وا-

 : دهیم جواب و دارهیبرم دوباره رو بود گرفته دستش از پونه که انگور کیکوچ آبکش و شهیم خم فرزانه

 . گفتم بهش نویهم قایدق منم اتفاقا-

 ! خب؟-

 ! ادیب ما همراه ترنج که کنه قبول دونمیم دیبع یول کنه، فکر دیبا گفت! که نداره خب-

 . کنهیم گره ام شونه دور رو دستش من آرامش و نانیاطم یبرا پونه

 میمون یم خونه یتو قبل یها سال تموم مثل هم امسال ای ،میریم هم با همه و ادیم هم ترنج ای! ستین مهم-

 . میگذرونیم خوش و



 اما بود ترسناک برام خونه یتو بودم تنها تصور یحت نکهیا با. بزنم حرف تا کنمیم دایپ فرصت باالخره

 . باشم خانواده نیا یها یخوب ونیمد نیا از شتریب کنم قبول تونمینم

 . دیبر شما باشم تنها تونمیم من. ستین یمشکل نه،-

 : کهیم فرزانه به رو و کنهیم نازک چشم پشت پونه و کننیم نگاهم تعجب با دو هر

 ! رینگ یجد. گهیم پرت و چرت ادیز خورده سرش به ضربه یوقت از نیا-

 : کنمیم اعتراض حرفش به نسبت خنده با

 ...پونه! عه-

  بشه؟ یچ که خونه تو یبمون ییتنها یخوایم. گهید یگیم چرت یدار گم؟یم دروغ ه؟یچ-

 . بخوره هم به مسافرتتون شما خوامینم خب-

 : دهیم جواب و برداره آبکش یتو از یا خوشه تا کشهیم دراز بایتقر پونه

 بخواد اگر فرهاد! یکن گوشت ی زهیآو که گمیم بهت و دمیفهم فرهاد با یزندگ تجربه از رو یزیچ هی-

. بذاره اثر مشیتصم یرو تونهینم و غیرمحیطی یطیمح عامل ـــــچیه و. دهیم انجام بده، انجام رو یکار

 ... و بارون و باد لیس ای ،یباش تو یطیمح عامل اون خوادیم حاال

 : دهیم ادامه فرزانه به رو و

  ؟!بود ترنج اش بهونه فقط فعال! ن؟یهم-

 : کنهیم دییتا و دهیم تکون سر فرزانه

 . میببر خودمون همراه رو ترنج میندار اجازه ما گفتیم! اوهوم-

 : دهیم ادامه و ذارهیم دهنش یتو رو یانگور حبه

 . بمونه تنها تونهینم داده دست از اشو حافظه ترنج گفتم بهش منم-



 ! خب-

 شه،ینم گرم یآب فرهاد از دونستمیم هم اولش همون از. نرفتن یبرا شد تر مصمم اونم! که نداره خب-

 دلم. ییجا هی میبر و رهیبگ یمرخص اداره از رو ییا هفته هی گمیم مهرداد به. میزد صابون دلمونو خودیب

 . خونه یتو دیپوس

 : دهیم ادامه هم پونه

  م؟ینرفت یحساب و درست مسافرت هی که ساله چند یدونیم واال آره-

 : زنهیم غر پونه حرف دییتا به فرزانه

 فرهاد که هم یهرچ کنه،یم نصفمون ابرو چشمت یباال یبگ داداشش آقا به اگر که توام مامان نیا واال-

 اطاعت و رفتار یجور هی ،ست بزرگه یآبج اون که انگار نه انگار کنه،یم قبول چرا و چون بدون بگه

 .بزرگتره همه از فرهاد انگار که کنهیم امر

 اونقدر کیکوچ خانواده نیا یتو فرهاد گاهیجا .کنهیم دییتا رو فرزانه یحرفا و دهیم تکون سر پونه

 ! بهیعج برام که است شده ثابت و محکم

 یحت اما ستین مشخص ازش یزیچ که یمسافرت برنامه از نگرانم دارم، یبیعج استرس ها نیا تموم با

 حضور حس ای نمیبیم شبا که ییها هیسا تموم که کردم قبول من. ترسناکه برام خونه یتو موندن تنها فکر

 نیا یادآوری از یحت اما ستین شیب یتوهم بپرم خواب از شب نصفه شهیم باعث که خونه یتو یکس

 . ترسمیم هم ها توهم

 یبد حس از .ترسمیم فرارم و دنییدو حال در اش همه یتو که یته و سر یب ها کابوس و ها خواب از

 و ها یژگیو شدن رونما و بروز من یبرا تر ترسناک و بدتر همه از و ترسمیم ادینم ادمی به یچیه که

 . ندارن من به یربط چیه کنم احساس شهیم باعث که هیناخودآگاه یها رفتار

 

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



 

 

  ترنج؟ شده یچ-

  ؟یخوب جان ترنج-

 ... یندار آرامش شب هی که بگردم یاله-

 زمان یکم و کنمیم نگاه روم به رو افراد خوابآلود و زده وحشت شوکه، چهره به و زنمیم نفس نفس

 . بشناسم رو ها چهره بتونم تا برهیم

 که یحس با و کنمیم پاک رو بود کرده سیخ رو میشونیپ که یسرد عرق و کشمیم میشونیپ یرو یدست

 داریب رو همه و زدم خواب یتو که یغیج شدت از گلوم. بندم یم چشم کنم هیگر بخواد دلم شهیم باعث

 .کنهیم درد کردم

  مادر؟ یخوب ترنج؟-

 که صداش نیب نیا و بدم یجواب تونمینم یحت که بده حالم اونقدر اما دمیم صیتشخ رو فرخنده خاله یصدا

 . رسهیم گوشم به دهیم دستور شهیهم مثل

 . بکشه نفس خورده هی نیکن یخال رو دورش-

  ده؟یپر رنگش نقدریا چرا یوا-

 : رسهیم گوشم به فرهاد یعصب یصدا نباریا

 .کنم صداتون تا اتاق از رونیب نیبر قهید دو رون،یب نیبر نیپاش-

 : غرهیم و رهیم هم یتو فرهاد یاخما. کننیم نگاه فرهاد به فقط فرخنده خاله و پونه و فرزانه

  ؟!نیدینشن-



 رو حرکاتش فقط. بندهیم رو اتاق در سرشون پشت هم فرهاد و رنیم رونیب اتاق از سرعت با سه هر

 رونیب محکم رو نفسش. کنهیم نگاهم و ستهیا یم همونجا هیثان چند اتاق در بستن از بعد که کنمیم نگاه

 . نهیشیم تخت یرو کنارم و ادیم سمتم به و دهیم

  ؟یخوب-

 نهیبیم یوقت. بدم تکون رو بدنم منقبض ها چهیماه تونمینم یحت و دمیم قورت رو دهنمم آب یسخت به

 : کنه آرومم کنهیم یسع و کشهیم گردنش به یدست دمینم یجواب

 پونه، فرزانه، فرخنده، کنه، تتیاذ که ستین یچیه. شد تموم االن، یدید خواب فقط ت!سین یزیچ ن،یبب-

 ... نباش نگران. کنه تتیاذ تونهینم یچیه م،یینجایا همه من،

 حس گردنم یرو دستشو یگرما هیثان چند بعد و کنمیم دنبال چشم با رو ادیم باال آروم که دستش حرکت

 . کنهیم نوازش انگشت پشت با رو گوشم ریز و گردن نیب ریمس آروم که کنمیم

 .  ستین یزیچ باش، آروم-

 . کنهیم نگاه چشمام یتو کنه قطع رو نوازشش نکهیا بدون دمینم نشون یحرکت چیه نهیبیم یوقت

 ! ترنج؟-

 ... تآشناس برام صداش که دمیشن یکس دهن از رو میزندگ کلمه نیتر بیغر کنمیم حس

  ؟یدید یبد خواب ؟یخوب ترنج؟-

 حالم انیب در انقباض حالت از هام چهیماه کم کم شده باعث چطور دونمینم که ینوازش با و دمیم سرتکون

 . امیم حرف به یسخت به و بهتره یکم

 ... اما شد رد ازم شدم میقا ومدیم دنبالم یکی! دمییدویم کوچه، هی یتو. بود شب بود، کیتار. دمید خواب-

 . کنمیم نگاهش وحشت با

 ... دیکش منو و گرفت رو دهنم پشت از یکی-



 اسحسا و کنمیم نگاهش ادیم خوابم و شده سست بدنم تموم نوازشش تکرار با کنمیم حس که یحال در

 . تسین سرد هم اصال ام شهیهم حس برعکس نگاهش کنمیم

 رو نوازشش نکهیا بدون و بکشم دراز و بشه مغلوب یراحت به سستم بدن شهیم باعث دستاش آروم فشار

 : دهیم جواب کنه قطع

 ... نجامیا من بخواب،-

 منتقل بدنم یتو رو خواب دستور یجور اش جمله دنیشن با بود دستورش منتظر فقط انگار که مغزم و

 .نمیبب رو اتاق از رفتنش رونیب و بمونم داریب تونمینم یحت که کنهیم

 

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

 

  ؟ ترنج یبهتر االن-

 . دمیم تکون سر و کنمیم نگاه فرزانه به بزنم لبخند کنمیم یسع که یحال در

 ! بهترم آره،-

  ؟یدیند کابوس حاال تا شیپ شب دو از گهید-

 کیشل شیالیخ یها فیحر به و دوئهیم باغچه دور کوچکش یباز اسباب اسلحه با که رو نیآر نگاهم

 : دمیم جواب و کنهیم دنبال کنهیم

 . دمیند کابوس گهید! نه-

 ! شکر رو خدا خب-

 سمتمون به رو شده دهیچ مویآبل شربت بلند و دهیکش یها وانیل توش که ینیس و ادیم سمتم به پونه

 . رهیگیم



 رهیگیم رو خودش وانیل ینیس شدن یخال از بعد که کنمیم نگاهش و رمیگیم دستش از رو وانیل لبخند با

 . نهیشیم کنارم و

  فرزانه؟-

 : دهیم جواب و رهیگیم چشم ازم فرزانه

  هوم؟-

 داده انجام تابستون گرم عصر یتو اطیح شستن اسم به که یباز آب بخاطر هنوز که شلوارش پاچه پونه

 . کشهیم نییپا رو سهیخ میبود

  نزد؟ مسافرت از یحرف گهید فرهاد-

 ! نگفت؟ یزیچ! نه-

 . دهیم تکون سر و خورهیم شربتش از یکم فرزانه

  ؟یچ تو به. نزد یحرف موردش در من با گهید! نه-

 شده نینش ته یها ریخاکش به و شهیم زونیآو نشییپا لب ستین لشیم باب یزیچ یوقت که شهیهم مثل پونه

 . کنهیم نگاه وانشیل یتو

 . نگفت یزیچ منم به نه،-

  ؟یچ مامانت به-

  م؟یرینم مسافرت هی هم امسال یعنی. نگفت بهم یزیچ هم مامان! دونمینم-

 . کنهیم نگاهمون مصمم فرزانه

 . رهیبگ یمرخص مهرداد گمیم نبره فرهاد اگر که، گفتم! میریم-

 .سرکاره که چارهیب مهرداد عمو آخه-



 . کنهیم نازک چشم پشت فرزانه

  ...من واسه انداخته راه عمو عمو چه! خبه-

 : دهیم ادامه من به رو و

 . بندهیم مهرداد دم به"  عمو ، عمو"  خوب اونوقت خاله، بگه من به رهیمیم-

 شدن باز یصدا با. دمیم تکون سر یدوستداشتن خواهرزاده و خاله نیا ینشدن تموم کل کل از و خندمیم

 یزیچ تا رمیم خونه به و گردمیم بر ساختمون به عیسر فرهاد نیماش دنید با و ارمیم باال سر خونه در

 . کنم سرم

. کنمیم تنم بودم دهیخر خونه یبرا که رو یجلوباز مانتو و ذارمیم سرم یرو رو رنگم یمشک ینخ شال

 . مونه یم رهیخ صورتم یرو هیبخ زد به نگاهم و کنمیم درست نهیآ یجلو رو شالم

 نهیآ ریتصو بازتاب یتو و ادیم باال دستم .تصادفه صحنه به مربوط که مطمئنم و دارم بهش یبیغر حس

 ...و شهینم کنده زخم از نگاهم. کشمیم دست زخم یرو

 

 : زنمیم غیج

 ... شهینم... شهینم-

 ... باش مواظب جلوتو-

 شدت از و شهیم وارد بدنم یاعضا تموم به نیماش چرخش هر با که یشتاب پر و یپ در یپ ضربه بعد و

 . ادیم بند نفسم یحت درد

  

 . دمیم هیتک وارید به شوکه و رمیگیم فاصله نهیآ از ترس با

 . بودم دهید خواب یتو بار نیچند رو صحنه نیا من... بودم دهید



 آروم کنمیم احساس نمیس قفسه یتو ضربه خاطره اون یادآوری بخاطر هنوز یدرد تا کشمیم یقیعم نفس

 نیع دم،ید یداریب یتو نباریا اما بودم دهید خواب یتو باز نیچند داره، تیواقع نیا دونستمیم من . بشه

 !آوردم ادی به رو جاده قایدق بار نیا و رو همون

 میبود رفته هم با پونه همراه که ییا جاده... وفتادیم بهش یآدم کمتر گذر که یشهر از خارج جاده همون

 . میکن دایپ یزیچ دیشا تا

 جاده اون من بود، جاده به نگاهم، نیماش چرخش نیح زدم،یم غیج داشتم که یوقت آوردم، ادی به رو جاده

 . شناختمیم رو نداشت برهوت از کم که

 جمله هی جز یچیه که یآدم کنار .کردم تصادف جاده همون یتو همونجا، قایدق من بود، درست یچ همه

 ... ومدینم ادمی ازش یتکرار

 که بدم تشخص تونستمینم یحت نداشتم، صدا صیتشخ یرو یقدرت چیه و بود ذهنم یتو انگار اش جمله

 ...مرد هی ای زنه هی یصدا ارمیم ادی به که ییصدا

 : ارهیم خودم به منو رسهیم گوشم به ها پله راه از که نیآر یصدا

  ؟یدیخر یچ! خدا رو تو! ییدا گهید بگو خب-

 .سرحاله یحساب که بدم صیتشخ تونمیم شیجد شهیهم یصدا یرو از یحت و شنومیم رو فرهاد یصدا

 .یریبگ ادی رو کردن صبر تا ندادم بهت رو ات زهیجا مدت نیا! کن صبر-

 .گرفتم ادی فرزانه مامان جون به! ییدا گرفتم ادی-

 دیکل یصدا. نشم دهید شنیم رد من ی خونه باز در یجلو از که یوقت تا رسونمیم آشپزخونه به رو خودم

 یحت حال به تا نکهیا فکر با شدن، فرهاد خونه وارد که فهممیم دوتا اون صحبت یصدا شدن کم هم بعد و

 ریش ریز رو دستم و کنمیم باز رو آب ریش و رمیم نکیس سمت به دمیند رو فرهاد خونه هم کباری

 .کنم حس رو آب شدن خنک تا رمیگیم



 آبم از قلپ چند هنوز. کنه عوض رو حالم یکم خنک آب تا رمیگیم ریش ریز یوانیل آب شدن سرد با

 . بدوم در سمت به سرعت به شهیم باعث نیآر بلند غیج یصدا که نخوردم

 سمتش به رو دستم یتو وانیل اداره یب شهیم باعث رنگ یمشک بزرگ اسلحه دنید فقط و فهممینم یزیچ

 .برسونم آشپزخونه ستون پشت به رو خودم و کنم پرت

 ... فهممینم یچیه و چسبهیم آشپزخونه سرد ستون به پشتم

 ارمیب ادی به کنمیم یسع و زنمیم نفس نفس. شده یچ فهممینم یحت که افتاده اتفاق عیسر اونقدر زیچ همه

 . افتاد یاتفاق چه شیپ هیثان چند

 توان تموم با که یوانیل و بود اومده رونیب فرهاد خونه از بزرگ اسلحه اون با که نیآر دنید یادآوری با

 . ادیم بند ترس از نفسم بودم کرده پرت سمتش به

 ترسمیم وفتهیم رعشه به بدنم تموم! ترسه دارم که یحس تنها من و چهیپیم گوشم یتو نیآر غیج یصدا

 ... اومده نیآر سر ییبال نمیبب و رونیب برم

 به تونمینم یحت .کردم نکارویا چرا که کنم درک تونمینم و شهیم نیسنگ نفسم هم صحنه نیا تصور با یحت

 که ییبال یادآوری با هنوز. اومده نیآر سر ییبال چه نمیبب و امیب رونیب ستون پشت از تا بدم جرات خودم

 ...حاال و دمیترسیم خودم از بودم آورده فرزانه سر اول روز

 نیآر که فرهاد ی خونه در یجلو بتونم تا شمیم خم آروم و امیم کنار خودم با که گذرهیم چقدر دونمینم

 . ندارم رو بسازم االتیخ و ترس با نیا از شتریب نکهیا توان واقعا اما ترسمیم. نمیبب رو بود سنادهیا اونجا

 . نمیبب تونمیم باالخره نهیا تا نهیسنگ و سخت ایدن کل دنیکش دوش به ی اندازه به شدن خم نیا انگار

 مونده یکم کردم پرت که یوانیل و کرده صورتش سپر رو دستاش بزرگ، اسلحه همون با نیآر که نمیبیم

 . گرفته جا فرهاد یدستا یتو هوا یرو ن،یآر صورت به

 ... فرهاد و بسته رو چشماش شوک از هنوز نیآر

. حرفه از پر سردش شهیهم یچشما یتو کنمیم احساس بار نیاول یبرا. کنهیم نگاه من به رهیخ فقط اون

 . فهممینم ازش یزیچ من که ییها حرف



 خوامینم. دهیرس سر موقع به فرهاد و سالمه نیآر نمیبیم که نهیا فقط مهم ست،ین مهم برام فرهاد نگاه فهم

 چه بود ممکن نیآر سر به وزن و شتاب اون با وانیل برخورد با دیرسینم فرهاد اگر که کنم فکر یحت

 . وفتهیب یاتفاق

 یتو دونمینم. ادیم خودش به من از زودتر اون که کنهیم دایپ ادامه اونقدر فرهاد و من یچشم ارتباط

 : ادیم سمتم به اطیاحت با و ارهیم نییپا رو دستش آروم که نهیبیم یچ چشمام

 ... نشده یزیچ. باش آروم! ترنج-

 ...ترسه دارم که یحس تنها. ترسمیم .رمیگیم فاصله ازش ادیم سمتم به که هرچقدر

 خاله یصدا. کنهیم نگاهمون و دارهیبرم چشماش یرو از رو دستش آروم شییدا یصدا دنیشن با نیآر

 . وفتهیب لرزش به اراده یب لبام شهیم باعث نییپا از فرخنده

  شده؟ یچ ن؟یآر فرهاد؟-

 : دهیم خاتمه بود اومده بوجود نیآر غیج یصدا از احتماال که ینگران دل به فرهاد یصدا

 .شده زده ذوق ست،ین یزیچ-

 . کشهیم نیآر دار حالت یموها یتو یدست و نهیشیم زانو یرو و چرخهیم نیآر سمت به و

  گرفت؟ سنگر یچجور یدید، کنهیم یباز سیپل و دزد خوب نقدریا هم ات ترنج یآبج یبود نگفته-

 من نیب نگاهش زده جانیه و رهیگیم قرار ریتاث تحت عیسر فرهاد ی جمله هی نیهم با من خالف بر نیآر

 .چرخهیم فرهاد و

 تفنگ با دفعه اون. دهیم یخال جا خوب یلیخ. شهیم برنده یباز سیپل و دزد یتو ترنج یآبج شهیهم آره،-

 .بود کرده سیخ رو لباسم تموم من آبپاش

 : دهیم تکون سر و خندهیم فرهاد

 ! معلومه آره-



 با. دادم هیتک پشتم وارید به بذارم براش دیبا یاسم چه دونمینم که یحال و ترس با که کنهیم نگاه من به و

 ستهیمیوا صاف که یحال در فرهاد و بشم حل وارید یتو که نمونده یزیچ کنمیم وارد وارید به که یفشار

 : دهیم قرار مخاطب رو نیآر

 ؟یبد نشون نایا مامان به اتو زهیجا یخواینم خان؟ نیآر-

 از دیرسیم متر کی به شیبزرگ دیشا که یتفنگ همراه عجله با افتاده اس زهیجا ادی به تازه انگار که نیآر

 . کنهیم صدا رو اش خاله دختر و خاله و مادر جانیه و ذوق با و رهیم نییپا ها پله

 که ییها لیتحل و هیتجز نیا نکهیا قبل و دهیرس اطیح به نهیا انگریب که شهیم دور اونقدر نیآر یصدا

 . ادیم سمتم به قدم چند با فرهاد گه شمیم متوجه بزنم کنار رو ادیم بوجود ذهنم یتو ناخودآگاه و خودیب

 : کنمیم یشدستیپ عیسر

 اگر... یعنی بود، یخطرناک کار یلیخ دونمیم. کنم یکار نیچن نداشتم قصد واقعا من... من! دیبخش... بـ-

 ... شما

 . شهیم تار دمید و لرزهیم صدام اراده یب و

 . ستهیا یم روم به رو و ادیم سمتم به بلند قدم چند با بدم ادامه رو ام جمله نکهیا قبل

 نشون رو العمل عکس نیا ناخودآگاه بدنت ،یدیترس. بود یانعکاس العمل عکس هی نبود، تو ریتقص ن،یبب-

 .یدیترس اسلحه دنید با احتماال. داد

 لحظه اون من شدیم کور نطقم ناخودآگاه سردش نگاه طرز با که هیهمون روم یجلو مرد ستین مهم برام

 . زده سر ازم اریاخت یب که یگناه از کنم تبرئه رو خودم و بدم حیتوض ...بدم حیتوض خواستمیم فقط

 ... نینبود شما اگر بگم، چطور دونمینم اصال. متاسفم واقعا من... من-

 : کنهیم قطع رو حرفم

 .وفتادهین یبد اتفاق چیه و بودم که فعال-



 . کنمیم انتخاب اعتراف یبرا رو خونه اون آدم نیدورتر لحظه اون چرا دونمینم

 ام حمله آماده نقدریا آگاه ناخود نکهیا از .ترسمیم حرکاتم نیا از من ترسم،یم من... من فرهاد، آقا-

 دارم واقعا من! نیآر از نیا فرزانه، از اون کردم، پرت شما یبرا رو چاقو که روز اون از اون! ترسمیم

 ... من... ترسمیم خودم از

 . کنمیم پاک رو سمیخ یچشما دست پشت با عیسر و کنم قطع رو حرفم شهیم باعث فرزانه یصدا

  فرهاد؟! فرهاد؟-

 و ادیم باال ها پله از که نمیبیم رو فرزانه لحظه همون و شهیم دور و رهیگیم فاصله ازم سرعت به فرهاد

 . کنهیم نگاه فرهاد به یشاک

  ؟یدیخر براش هیچ نیا فرهاد-

 ! تفنگ-

 . لهیب دسته کردمیم فکر من! داداش خان یآورد در جهل یکیتار  از منو یگفت شد خوب یوا! تفنگ؟-

 : دهیم جواب صبور و آروم فرهاد

  شده؟ یچ االن-

 :زنهیم غر فرزانه

   آخه؟ یدیخر براش هیچ نیا شده؟ یچ یپرسیم یدار تازه فرهاد شده؟ یچ-

 . بودم داده قول بهش اشه، زهیجا-

 تفنگ اون از دونه هی با من! تره کوتاه نیآر قد از سانت چهل یس فقط نیبب! ه؟ییا زهیجا چه نیا فرهاد-

  ؟یدیخر تفنگ براش خودش قد هم یرفت تو اونوقت کنم، کنترلش تونستمینم ها کیکوچ

  دادم؟ینم گوش حرفش به بخر گفت بهم خودش یوقت-



 .کرد شهینم شیکار یدیخر که حاال اصل! یذاشتیم ونیم در باهام کاش یا نهیا منظورم نه-

 : دهیم ادامه شک به دو و کنهیم مکث یکم

 .یواقع انگار ییجورا هی اصال هم نه،یسنگ هم آخه ه؟یباز اسباب یمطمئن! فرهاد؟ یراست-

 : رهیم سمتش به و زنهیم لبخند فرهاد

 !  نباش نگران آره،-

  اخه؟ بزرگه نقدریا چرا-

 ! هینجوریا اش اسلحه مدل-

 : دهیم جواب یناراض فرزانه

 اش نگه آپارتمان اون یتو تونمینم هم شینجوریهم نخر براش زایچ نیا از گهید من جون فقط باشه،-

 .باشه داشته خودش قد هم یباز اسباب تفنگ هی نکهیا به برسه چه دارم

 : دهیم جواب صبورانه فرهاد

 . کنمیم هماهنگ باهات بعد به نیا از! باشه-

 یتو خفه و کوتاه خنده با فرهاد و رهیگیم رو فرهاد گردن و ستهیا یم پا پنجه یرو و زنهیم لبخند فرزانه

 یموها یتو یدست اش بوسه از بعد و ببوسه رو اش گونه بشه موفق فرزانه تا کنهیم خم رو خودش گلو

 . کنهیم نگاهش عشق با و کشهیم  برادرش مرتب و پر

 .یشد هم ییا نمونه یبابا که نمیبب یروز هی یهست نمونه ییدا هی که ینقدریهم دوارمیام-

 : زنهیم لبخند سرد و ستهیا یم صاف فرهاد

 ! موقع اون تا حاال-

 : شهیم یشاک فرزانه



 ! سالته هفت و یس فرهاد؟ هیک اش موقع پس! موقع؟ اون-

 .ترم جوون تو کچل شوهر اون از بشه که هم سالم صد-

 : کنهیم غیج غیج فرزانه

 . بشه کم موهاش شده باعث بچه و زن تیمسئول ت؛سین کچل مهرداد-

 . نشم کچل که رمیگینم زن شده که هم موهام بخاطر من پس باشه،-

 موضوع نیا متوجه فرزانه که بهیعج برام و دهیم رییتغ خوادیم که اونطور رو بحث مهارت با فرهاد

 . ببره بزرگترشون خواهر شیپ رو برادرش تیشکا تا رهیم نییپا ها پله از یشاک و خنده با و شهینم

 : ادیم حرف به بگم یزیچ نکهیا قبل و گردمیم بر فرهاد سمت به رفتنش با

 ! ناخوداگاهن هات العمل عکس نیا. نباش نگران-

 : دمیم جواب و کنمیم نگاه ابروش یرو یشکستگ خط به نشدم قانع حرفش از اصال که یحال در

 ! کنن؟یم حمله ناخودآگاه نقدریا ها آدم همه-

 یشکستگ خط که دارهیم نگه موهاش نیب یجور رو دستش برگشت راه یتو و کشهیم موهاش یتو یدست

 ذهنم به یزیچ کنمیم احساس ناخوداگاه و شهیم مرور دهنم یتو بار چند حرکتش نیا. نمینب رو ابروش

 . رمیم عقب به وحشت با و اومده

 : ادیم سمتم به آروم و کنهیم نگاهم

 ! شده؟ یزیچ-

 ! آره... یعنی... نه-

  ؟یچ-

 ... اومد ادمی... اومد ادمی یزیچ هی-



 کنمیم یسع. خودمه یذهن تصورات هیشب شتریب اما کنهیم رییتغ صورتش حالت یکم کنمیم احساس

 . کنم فکر بود اومده ادمی که یزیچ به و بردارم تیاهم یب یزایچ از رو تمرکزم

  

 خط که کنمیم نگاه جذابش چهره با جوون مرد ریتصو به خوره، یم ورق وارید یرو بزرگ عکس

 . کنهیم جلب رو توجهم که هیزیچ نیاول ابروش یرو یشکست

 . یاصالن فرهاد فرهاده، اسمش-

  

  ؟یخوب-

 یهیتوج یحت نه .خودم یبرا نه دارم، یجواب اون یبرا نه بدم، یجواب چه دیبا دونمینم کنم،یم نگاهش

 .داشتم شک هم صحتش به یحت من و اومد ادی به که یزیچ یبرا

  ترنج؟-

 و تیجذاب ییتنها به که اش مردونه دهیکش یابرو یرو یشکستگ دیسف خط به کنم،یم نگاه اش چهره به

 . بود کرده برابر نیچند رو دار هیزاو فک اون با دهیکش صورت اون تیجد

 یتو  کیتار مهین اتاق هی بزرگ وارید یرو من دیسف ذهن کوتاه خاطره نیتر دیجد یتو که ییا چهره

 . رمیم عقب سرعت با کتفم یرو یزیچ حرکت با. بود اومده در شینما به مختلف حاالت و تیوضع

 ! منم نترس،-

 : امیم حرف به اراده یب

  شناسم؟یم رو شما من-

 : دهیم جواب که کنم یمعن یچ دونمینم رو اش دهیپر باال یابرو

 . یمستاجر خونه نیا یتو که ساله دو به کینزد تو! یشناسیم که معلومه-



 ! کالفه هم دیشا ام، یعصب دم،یم تکون سر

  ...نجاستیا به اومدن قبل منظورم! نه نه،-

 . خورنیم گره هم یتو و انیم نییپا اش رفته باال یابروها نباریا

  ؟یچ یعنی-

  شناختم؟یم رو شما خونه نیا یتو اومدم یوقت من که، نهیا منظورم... یعنی-

  بشناسه؟ منو کردهیم یزندگ کرمان نجایا به اومدن قبل تا که یدختر هی دیبا چرا-

 ... آخه-

 شهینم یحت که ینامفهوم و کوتاه یها خاطره نیا از ترسمیم. ترسمیم تناقض همه نیا از ییا لحظه یبرا

 رنیبگ مچ خوانیم که ییکسا نیع و رهیم هم یتو شتریب اخماش گره. کرد حساب روشون یسوزن سر

 . کنهیم نگاهم

 ! ؟یچ آخه-

 ... لحظه هی آخه دونم،ینم... من-

  ترنج؟-

 و زمزمه ییا" بااجازه" شهیم یعسل زیت نگاه اون ریز از فرار یبرا من یمنج که فرخنده خاله یصدا با

 در چرا دونمینم. کشمیم یراحت نفس رسمیم پله نیآخر به یوقت. کنمیم پرواز اطیح سمت به بایتقر

 .بکشم نفس اطیاحت با و کوتاه دیبا کنمیم احساس حضورش

 رو مچت اشتباه نیتر کیکوچ با تا ینظر ریز نهیثا هر کنهیم القا آدم به انگار که هیجور نگاهش طرز

 شتریب تحمل اصال که هیسواالت بودن جواب یب از فقط من ترس. ندارم یترس زهایچ نیا از من .رهیبگ

 خاطره نیا لیتحل و هیتجز کنمیم یسع و شمیم یقیعم نفس برم اطیح به نکهیا قبل. ندارم رو شدنشون

 . کنم موکول مناسب فرصت هی به رو کوتاه



 

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

 

 . بردم من... هـــــــــــــــــــــــورا-

 ! یزد جر تو ،ستین قبول-

 و آرامش به خونه نیا ساعت کی گرفته رو شییدا هیهد که گذشته روز از که شنومیم رو نیآر یصدا

 . نگذشته سکوت

 .ننداز من گردن یکن کیشل یستین بلد تو! ریخ نه-

 به اش همه تو مال یول خوره؟یم وارید به من یرهایت که یچجور وگرنه. یزنیم جر تو مطمئنم من نه،-

  خوره؟یم هدف

 بودن گذاشته باغچه ی لبه که ییها هندونه پوست یبرا" هدف"  اسم دنیشن و نیآر و پونه کل کل از

 . کنمیم نگاه پونه و نیآر به و رمیم ام خونه تراس به مشتاقانه و رهیگیم خندم

 و کنمیم نگاه نشیدورب یتو از دور از یول کنم کیشل کینزد از تونمینم من بعدشم! نیآر یزد جر تو-

 . کنمیم کیشل

 یموها یتو یدست و دهیم رونیب محکم رو نفسش شییدا مثل و زنهیم کمر به دست جانب به حق نیآر

 . کشهیم تشیفعال بخاطر عرق از سیخ

 ! نکنم یباز سمت اون گفته ییدا پارکه، ترنج یآبج نیماش اطیح سمت اون م،یندار که دور یجا آخه-

 رو پونه شرتیت ی لبه زده جانیه و نهیبیم رو من نکهیا تا چرخهیم و و چرخهیم جوگرش و جست نگاه

 : کشهیم

 ! تره باحال هم دوره، هم م،یکن کیشل ترنج یآبج خونه تراس از! دمیفهم ،یآبج-



 ساختمون به سرعت با ییدوتا و کنهیم دییتا رو حرفش ذوق با شده بچه کل به انگار که هم پونه

 رو هندونه پوست تا فاصله تراس یرو من، کنار زننیم نفس نفس که یحال در بعد هیثان چند و گردنیبرم

 و فاصله نیا از تشونیرضا ذوق با و کننیم کیشل فاصله اون از بار چند یامتحان هردو و کننیم حساب

 . رنیگیم سر از رو یباز ادامه و کننیم اعالم رو هدف به نسبت دید

 یگاه رنگ ینارنج ییا ساچمه یرهایت ونیم در چندتا برخورد با که کنمیم نگاه ها هندونه پوست به

 . کنه پر رو خونه اونها ذوق و غیج یصدا شهیم باعث که شنیم میتقس قسمت چند به یگاه و سوراخ

 یانتها. ندارم بهش نسبت یبیغر حس که جالبه برام و رمیگیم دست یتو رو اسلحه نیآر اصرار با

 کیشل شدن الش و آش که ییها هندونه پوست به نیدورب از کنمیم یسع و ذارمیم دوشم یرو رو اسلحه

 . کنم

 رو اسلحه شم،یم جا به جا یکم ناخودآگاه دوم کیشل یبرا اما رهیم کجا به فهممینم یحت رو اولم کیشل

 کیشل و کنمیم نگاه نیدورب یتو باز چشم کی با و نره در دستم از قبل دفعه مثل تا رمیگیم تر محکم

 . زدم هدف به بفهمم شهیم باعث نیآر زده جانیه غیج یصدا و کنمیم

 .یکنیم یباز پونه یآبج از بهتر یلیخ تو ترنج، یآبج نیآفر-

 .بوسهیم رو نیآر یها لپ خنده با پونه

 زودتر یهرک هینجوریا که حاال باشه، آزار؟ دل شهیم کهنه بازار به ادیم که نو خان؟ نیآر هینجوریا عه؟-

 . ست برنده کنه جمع رو ها پوست

 محض به مکث یکم با هم نیآر و دوئهیم نییپا ها پله از عجله با خودش اش جمله شدن تموم محض به و

 . شهیم ها پله راه ی روونه سرش پشت خنده با انیجر دنیفهم

 کردن جمع مشغول سرعت به هردو و دنیرس اطیح به که کنمیم نگاه پونه نیآر به دستم یتو اسلحه با

 ازش نیآر شهیم باعث پونه سرعت. کردنیم استفاده هدف عنوان به ازش که هستن ییها هندونه پوست

 . باشه تر عقب



 به که پونه دنید با. کنمیم نگاه اونا یباز به دستامه یتو نیآر زهیجا اسلحه هنوز که یحال در خنده با

 از و کنمیم میتنظ ام شونه یرو و ارمیم باال رو اسلحه یفکر با رهیم هندونه پوست آخر کهیت سمت

 سمت به رفتنش ریمس دوئه،یم سطل سمت به و برداشته رو پوست نیآخر که کنمیم نگاه پونه به نشیدورب

 زل نیدورب به و شهیم حبس نفسم ناخودآگاه رمیگیم خطم یوقت. مونمیم منتظرش و رمیگیم خط رو سطل

 ... کنمیم کیشل و دهیم فشار رو ماشه اراده یب انگشتم شهیم من سردید وارد پونه یوقت و زنمیم

 . نمیبینم

 . نمیبینم رو شهیم قسمت چند من کیشل بخاطر پونه یدستا یتو درست که ییا هندونه پوست

 . شنومینم رو نیآر یخوشحال و غیج یصدا

فرهادی . کنهیم نگاه من به داره یک از دونمینم که نمیبیم رو یمرد ی زده بهت و نگران یچشما فقط من

 شده کهیت چند که ییا هندونه پوست بعد و یباز اسباب اسلحه سمت به من از آروم شنیسنگ نگاهکه 

 . شهیم دهیکش

 یباز اسباب اسلحه هی با بار نیسوم یبرا که یکیشل بخاطر ندارم، اون از یکم دست هم من نیب نیا

 .بزنم ریت با رو دنیدو حال در پونه یدستا یتو هندونه پوست تونستم اما دادمیم انجام

 برعکس انگار شن،یم مشغول یبار ادامه به افتاده که یاتفاق به توجه یب که کنمیم نگاه پونه و نیآر به

 . ستین توجه جالب و بیعج هم یلیخ اونا یبرا حرکت نیا من

 رها همونجا رو تفنگ اراده یب. کنهیم بدتر رو حالم نیا فرهاد یها نگاه و دارم یبیعج حال من اما

 حس بدنم یها رگیمو یتو یحت رو قلبم ضربان دیشد کوبش و خون پمپاژ. دوئمیم اتاقم سمت به و کنمیم

 .کنمیم

 همونجا و کنمیم قفل رو در و چرخونمیم رو در یرو دیکل و بندمیم رو اتاق در کنم، کاریچ دیبا دونمینم

 .نمیشیم نیزم یرو در پشت

 کنم فکر کدوم به دیبا دونمینم که شنیم یحالج سرم یتو اتفاقا و فکرها اونقدر گرفته، ام هیگر بچها مثل

 ...ست هیگر خوادیم دلم که یزیچ تنها و



 و بندمیم چشم .کنه رها ییا قهیدق یبرا یحت تنش، نیا از منو که یزیچ ...کنه آرومم که یزیچ هی

 .خورهیم اتاق در به ییا تقه لحظه همون درست و کنمیم میقا دستام یتو رو صورتم

 ترنج؟ ترنج؟_

 کنمیم احساس .دهنش از اسمم برعکس قایدق ک،ینزد و آشنا آشناست، برام شیجد یصدا چرا دونمینم

 .کوبهیم در به آروم مصرانه اون .ارهیب زبون به رو اسمم که دمینشن رو صدا نیا چوقتیه

 .بزنم حرف باهات خوامیم ترنج،... کن باز رو در ترنج؟_

 اتاق در مزخرف حس همون با آروم .بدم انجام "دیبا" رو گهیم که یکار کنمیم احساس اما چرا دونمینم

 نگاهم و ارهیم باال سر در شدن باز محض به و ستادهیا در یجلو که کنمیم نگاهش و کنمیم باز رو

 .کنهیم

 ؟یخوب_

 ...خوامیم .باشم یقو خوامیم .بگم دروغ خوامیم

 درخور جواب کنمیم یسع ستین خودم دست لرزشش کنترل که ییا چونه با و کنمیم بغض تونمینم اما

 :کنهیم یدست شیپ کوتاه و سرد شهیهم مثل اون اما .بدم بهش حالم

 شده؟ یزیچ_

 .دمیم نییپا بزاقم دادن قورت با رو بود آورده بند رو نفسم راه که ینامرئ حجم یسخت به

 .نیدید که خودتون... خودت_

 و؟یچ_

 لحظه اون که مطمئنم. ارمیم ادی به رو رشیمتح و رهیخ نگاه ریتصو و کنمیم نگاه تفاوتش یب چهره به

 .دهید رو

 .کهیشل منظورم... منظورم_



 !خب؟_

 ؟یناراحت هدف به یزد یاتفاق چون ؟یچ که! خب؟_

  ؟یاتفاق_

 . داره کردن مسخره حالت شتریب لباش یرو کج و کمرنگ لبخند و کنهیم نگاهم رفته باال یابرو با

  ؟یکرد کیشل خودت یبگ یخوایم-

 . شمیم هول کنمیم نگاه چشماش به یوقت چرا دونمینم

 ... دیشا که کردم فکر... من .دونمینم راستش! آره یعنی! نه-

 : کنهیم قطع رو حرفم

  .یکرد کیشل قبال دیشا اما دونم،ینم موردت در یادیز زیچ من-

 فقط من و کنهیم نگاه ام زده وحشت چهره به موشکافانه و قیدق زدن، پلک بدون که کنمیم نگاهش

 . کنم فرار شده وارد به که یاتهام نیا ار خوامیم

  باشم؟ کرده کیشل قبال دیبا چرا من اصال! نه... نه-

 . کنهیم نگاهم و دهیم رونیب رو نفس کالفه

 دیشا گمیم. یکرد کیشل مردم به و یگرفت دست اسلحه که ستین نیا منظورم! ینبود ترسو نقدریا مایقد-

 . یگرفت ادی ییزایچ هی اونجا و یرفتیم کالس و یداشت عالقه یراندازیت رشته به اصال

 : دهیم ادامه که کنمیم نگاهش گنگ حال همون با

 یکن فکر یبخوا که شهینم لیدل خورده هدف به یاتفاق و یکرد کیشل یباز اسباب تفنگ هی با چون حاال-

  ؟ینیبب آموزش چقدر دیبا اسلحه با کار یبرا یدونیم .یبلد رو یراندازیت و اسلحه با کار



 راه هی که خوشحالم. کنمیم فکر حرفش به و کشمیم نفس تر راحت یکم و فهممیم رو حرفش منظور تازه

 اثر هنوزم شک یب که ییا کوله و کج لبخند با و کردم دایپ ناجور الیخ و فکر همه اون از یبرا فرار

 . دمیم تکون سر شهیم دهید توش ترس

 . بدونه پونه دیشا. بپرسم پونه از دیبا! آره-

 .رهیگیم نظر ریز رو جا همه کنمیم احساس و چرخونهیم چشم اتاقم یتو کنجکاو

  شده؟ یزیچ-

 شهیم باعث و میکنه کیبار رو چشماش که داره یخاص یدگیکش درشتش یعسل یچشما. کنهیم نگاهم

 رنگ که کنمیم احساس ییا لحظه یبرا. کنهیم نگاه دقت با زیچ همه به انگار که ادیب نظر به نطوریا

 : رسهیم گوشم به صداش بندازم نییپا رو سرم خوامیم که نیهم شه،یم عوض نگاهش

 . شهیم درست یچ همه! نباش نگران-

 نگاه رفتش به فقط من . رهیم و کنهیم حرکت من به توجه یب که کنمیم نگاهش و ارمیم باال سر تعجب با

 . رمیبگ آرامش ش جمله هی نیهم با نقدریا دیبا چرا دونمینم و کنمیم

  

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

  

 . دمیم رونیب رو نفسم بار نیچندم یبرا و کشمیم یقیعم نفس

  ؟یترسیم نقدریا چرا! ترنج یوا-

 تمیاذ داره چقدر نشستن فرمون پشت از ترس نیا که بدم حضیتو براش تونمینم و کنمیم نگاه پونه به

 . کنهیم

 ! پونه-



 نه؟ ای یبش رو به رو ترست نیا با دیبا ؟یچ که باالخره کنم،ینم قبول رو یحیتوض چیه! کوفت و پونه-

 تصادف یتو رو ات حافظه که نه. ادیب ادتی یزیچ بشه باعث ترست با شدن رو به رو نیهم دیشا اصال

 دیشا یکن مقابله ترست با که نیهم ،یترسیم که همونه بخاطر که مطمئنم یداد ازدست نیماش نیهم با

 . ادیب ادتی زایچ یلیخ بشه باعث

 تا کشمیم ییا گهید قیعم نفس یحرف بدون کنم، مقابل ترس نیا با دیبا و ست پونه با حق که دونمیم

 . کنمیم روشن رو نیماش چییسو چرخش با و کنم کنترل رو دستم لرزش

 : ادیم حرف به سرعت با دفعه هی اما کنهیم سکوت لحظه چند ییهوی حرکت نیا از شوکه پونه

 ! یداشت استرس یخودیب یدید نداشت؟ ترس یدید! بود یعال! ترنج نیآفر-

 دوندون لبخند و امیم حال سر یحساب قشیتشو نیا از و کنمیم نگاهش دارم استرس هنوزم که یحال در

 . زنمیم یینما

  کنم؟ کاریچ االن خب،-

 برنامه نیا و دیکش طول ساعت دو یبرا خونه بزرگ نچندان اطیح یتو ما یرانندگ یاور ادی کالس

 . کردیم پر رو ما یها یکاریب زمان شب تا صبح از روز چند یبرا

 کوچه یتو یبچها با ای هم نیآر و باشه فرخنده خاله یبرا یکمک تا رفتیم شگاهیآرا به روزها فرزانه

 . بود سرگرم شییدا هیهد اسلحه با ای کردیم یباز فوتبال

 که یحال در ییدوتا یواشکی مدت نیا یط بار چند و گذشتیم پونه منو یرانندگ یها کالس از هفته کی

 گهید و بود ختهیر ترسم. میزد یچرخ محله یتو و میبرد رونیب خونه از رو نیماش بودم فرمون پشت من

 هنوز. رفتمینم تر باال سرعت محدوده هی از همچنان اما نداشتم نشستن فرمون پشت به نسبت یترس چیه

 . کردمیم گم رو پاهام و دست گهید نیماش ی باال سرعت دنید با یحت و داشتم ترس سرعت از

  خبر؟ چه پرتقال خب-

 . کرده صدام اسم نیا با دمشید که یمدت نیا یط بار نیچندم یبرا که کنمیم نگاه دینو به



 . ستین یخبر-

 . دهیم قورت رو اش یبستن جیهو آب عیسر و کنهیم یشدستیپ پونه

 . کنهیم یرانندگ ابونیخ یتو میایم که روزه سه االن! گهیم دروغ-

 .کنهیم نگاه هردومون به و خورهیم جا دینو

  ؟یگیم یجد یدار-

 . دهیم تکون سر و زنهیم اش یبستن جیهو آب به یکیم ین از پونه

 ی محله از خرده هی که کنه، یرانندگ ترنج خونه تا نجایا از برگشت یبرا  میخوایم امروزم! اوهوم-

 . کنه یرانندگ ابونیخ یتو تونهیم ترنج گهید که میبش مطمئن تا باشه دورتر هم خودمون

 دمید ازش حال به تا که یزیچ عکسرب قایدق ،یجد و محکم و کنهیم نگاه هردومون به یشاک دینو

 . کنهیم خمونیتوب

 !  ن؟یکرد که هیکار چه نیا! پونه؟ ن؟یشد وونهید دوتا شما-

 : دهیم جواب کنهیم نگاهش یشاک که دینو به و ارهیم در دهنش از آروم رو ین و خورهیم جا پونه

 . شدیم رو به رو ترسش نیا با باالخره دیبا ترنج! که ستین یزیچ د،ینو نباش نگران-

  ن؟یکرد یخطرناک کار چه نیدونیم شد؟یم رو به رو-

 م،یبرگشت و میزد دور خوه تر باال ابونیخ تا دو یتو فقط ،یابونیخ یرال مینرفت که ما دینو خطرناک؟-

 .یشیم نگران نقدریا خودیب چرا دونمینم! نیهم

 ! ؟یشینم ترنج اوضاع متوجه انگار ؟یکنیم رفتار ها بچه مثل چرا پونه؟ شمیم نگران خودیب-

 احساس. کنهیم نگاه هردومون به اخم با هنوز دینو و ندازهیم نییپا رو سرش زونیآو لوچه و لب با پونه

 . کنمیم شروع آروم و اومده شیپ من بخاطر طیشرا نیا چون بزنم یحرف دیبا کنمیم



 . ادیب ادمی یزیچ هم من که بشه باعث ینجوریا دیشا گفتم بودم، موافق پونه نظر با منم البته-

 : پرسهیم رو سوالش شده زیر یچشما با و چرخهیم من سمت به دینو نگاه

 ! داشت؟ یریتاث اومد؟ ادتی یزیچ کار نیا با حاال-

 دور دانشگاه، میبر میخواستیم پونه با یوقت بار هی که اومد ادمی ییهوی مثال ک،یکوچ یلیخ زیچ تا چند-

 . ابونهیخ کدوم یتو فرخنده خاله شگاهیآرا اومد ادمی نکهیا ای. میکن تصادف بود کینزد دونیم

ت و موشکافانه نگاهم س کالفه کارمون بخاطر هنوز میکنم احساس میده، تکون سر یحرف بدون دینو

 میکنه.

 فقط همینا رو یادت اومد؟-

 آره...-

 قرار اش جمله مخاطب منو و میکنه نگاهمون لبخند با که میشه جلب بهش دینو منو توجه پونه اشاره با

 : میده

 . رفت ادتی رو یناصر آقا-

 : رهیم هم یتو دوباره دینو یاخما

  ه؟یک یناصر یآقا-

 . کنمیم نگاه بهش و خندمیم

 از ییهوی یلیخ یعنی مش،یدید میشدیم رد ابونیخ از میداشت یوقت روزیپر. کوچمون سر یسوپر صاحب-

 هول از و کرد جمع رو خودش عیسر کنه برخورد بهش بود کینزد که ترنج رون،یب اومد اش مغازه

. مینکرد یصحبت خونه یتو یناصر یاقا مورد در حاال تا ما که هیحال در نیا"! یناصر آقا سالم"  گفت

  .میکنینم دیخر ازش ادیز چون



 فقط دینو م،یدیخندیم یناصر یآقا شکم یتو رفتنم سر با که لحظه اون یادآوری از پونه منو خنده برعکس

 . داد تکون سر یجد

 . کنهیم نگاه پونه یبستن جیهو آب و من وهیآبم یخال بایتقر ظرف به قهیدق چند از بعد

  ها؟ بچه میبر-

 . کرد موافقت اعالم عیسر و برداشت زیم یرو از رو داشت ینیتزئ جنبه شتریب که کشیکوچ فیک پونه

  چنده؟ ساعت. شهیم داشیپ هم فرهاد گهید االن م،یبر آره-

 : دمیم جواب و کنمیم روشن رو بودن دهیخر برام فرزانه و پونه که یگوش صفحه

 ! شیش به مونده ربع هی-

  کنهیم نگاه دینو به استرس با دوباره پونه

 !یوا-

 : دهیم ادامه من به رو و

 . ادیم هم فرهاد خونه میبرس تا ترنج، بدو-

 . شهیم پا یصندل یرو از و دارهیبرم زیم یرو از رو چشییسو دینو

 . ادیم وقت رید فرهاد ینگفت مگه-

 داشت، رو باباش بهونه شتریب البته رفته، سر ام حوصله گفت کرد، هیگر نیآر شیپ دوشب یول آره،-

 .یشهرباز ببرتمون و دنبالمون ادیب امشب داد قول بهش فرهاد نیهم واسه

 . میایم رونیب کافه از هم با و کنهیم حساب رو ها سفارش دینو

 ! هستن؟ هنوزم نایا ات خاله-



 داده، عروس یبرا نوبت یکل و شلوغه یلیخ سرش مامان میدار هم سر پشت تعطیلی چندتا چون آره،-

 . مامان دست کمک شگاهیآرا رهیم هم خاله

  شگره؟یآرا هم خالت مگه-

 .ستهیا یم شده پارک ما از جلوتر نیماش هی که دینو نیماش کنار یخداحافظ قصد به پونه

 . کنهینم یشگریآرا اما داره یشگریآرا مدرک-

 ! آها-

  ؟یندار یکار م،یبرس فرهاد بعد خوامینم م،یبر ما دینو خب-

 . نینکن خطرناک یکارا نیا از هم گهید. نیباش خودتون مواظب نه،-

 . کنهیم نگاهش مظلوم پونه

 . کنم نگرانت یانجور خواستمینم! باشه-

 یصدا که مینشد دور قدم چند هنوز و میشیم جدا هم از .بوسهیم رو پونه ی گونه عیسر و خندهیم دینو

 . میبرگرد شهیم باعث دینو

 ! یکنیم هماهنگ من با یبکن یخواست یهرکار بعد به نیا از-

 : کنهیم لوس رو خودش و خنندهیم پونه

 .یبد دستور شما یچ هر! چشم-

 به یوقت. میریم خونه سمت به و میشیم رد دینو نیماش کنار از پونه بوق تک با و میشیم نیماش سوار

 پونه اصرار به که گردهیبرم فوتبال از ما از بعد قهیدق چند هم نیآر و برنگشته هنوز فرهاد میرسیم خونه

 نیآر یگشنگ بخاطر کیکوچ عصرونه هی پونه و نیآر کنار نکهیا بعد و رهیم حموم به گرفتن دوش یبرا

 . رسهیم هم فرهاد  میخوریم

  د؟یا آماده-



 و رهیم شده گذاشته اونجا لشیوسا که اش خاله اتاق سمت به و شهیم پا ونیتلوز یجلو از سرعت با نیآر

 : زنهیم داد ذوق از بایتقر و

 ! ییدا شمیم آماده االن من-

 . کنهیم نگاه پونه و من به و نهیشیم مبل یرو یخستگ با فرهاد

 . باشم گفته آ، مونم ینم یکس منتظر من ن؟یبش آماده نیخواینم دوتا شما-

 به و بندهیم رو چشماش فرهاد. رهیم اتاقش سمت به خنده با  مطمئنه شییدا حرف به انگار که هم پونه

 اونقدر. کنهیم ناله فیخف و آروم یلیخ دهیم فشار رو چشماش گوشه که یحال در و دهیم هیتک مبل یپشت

 . کنمیم شک هام گوش به یحت که

 دنید بهتر یبرا ناخوآگاه کنه،یم جلب رو ام توجه دستش دو هر انگشت استخون یرو یقرمز و زخم رد

 رسهیم ذهنم به که یزیچ نیاول و شمیم هول. کنهیم نگاهم و کنهیم باز چشم عیسر که رمیم جلو قدم چند

 . ارمیم زبون به رو

  ن؟یخوریم یزیچ-

  م؟یدار قهوه-

 . هست نتیکاب یتو ها آماده قهوه نیا از-

 جوش آب از رو یفنجون نکهیا بعد و رهیم آشپزخونه به و شهیم رد کنارم از و دهیم سرتکون یحرف بدون

 . دهیم هیتک کانتر به و زنهیم هم و کنهیم یخال آب یتو رو قهوه بسته کنهیم پر سماور

 دهیخر گذشته خاطره تا چند یادآوری بخاطر فرزانه اصرار به که ینیریش جعبه و رمیم خچالی سمت به

 اش قهوه کنار یحرف بدون و نمیچیم یشدستیپ یتو رو ییا خامه نون چندتا و ارمیم رونیب رو بودم

 . کنهیم نگاهم بجتع با که ذارمیم

 پاهام و دست جلوش که یمن و خوادیم حیتوض مناسبت یب یها ینیریش بابت ازم که خونمیم چشماش از

 : دمیم حیتوض براش یسخت به کنمیم گم رو



 . اومد ادمی ییزایچ هی روز چند نیا من-

 : کنهیم تکرار شوکه و ستهیا یم جاش سر صاف و شهیم عوض یآن به چشماش حالت

 !اومد؟ ادتی-

 کینزد که پونه منو خاطرات از یکی ای کوچه، سر فروشنده اسم مثال ک،یکوچ یلیخ خاطره چندتا هی-

 . میکن تصادف بود

 . کنهیم نگاهم موشکافانه

  ن؟یهم فقط-

 . رمیبگ رو میکنجکاو یجلو تونمینم و دمیم تکون سر آروم

  شده؟ یزیچ-

 . دهیم تکون سر تفاوت یب و کنهیم نگاه هیثان چند

 . خانوادت دنبال میبر گفتم. بود بیعج برام اومده، ادتی رو زیچ همه کردم فکر نه،-

 منتقل بهم خونه اون یتو حضور با روز هر که یحس. دهیم دست بهم بودن اضافه احساس حرفش با

 من. خورهیم صورتم یتو پتک مثل فرهاد حرف با لحظه اون و نکنم فکر بهش کردمیم یسع اما شدیم

 : زنمیم حرف یسخت به و کنمیم من

 ... تا کنمیم رو تالشم تموم شدم، خانوادتون و شما سربار که خوامیم عذر... من-

 . خورهیم اش قهوه از یکم تفاوت یب داده هیتک کانتر به که همونطور و کنهیم قطع رو حرفم

 . نبود نیا منظورم-

 : دهیم ادامه سرد نگاه و لحن همون با و کنمیم نگاهش بغض با



 من سربار اگر باش مطمئن اما نبودم، موافق هم اول از خونه نیا یتو بودنت با که شمینم نیا منکر-

 . یرفتیم دیبا از شیپ وقت یلیخ یبود

 . دارهیبرم رو یشدستیپ یتو یها ینیریش از دونه هی

 . یستین من سربار یعنی یینجایا هنوز که ینیبیم اگر پس-

  ن؟یداشت مشکل من بودن با چرا-

 نیآر بده جواب رهیم که نیهم اما شهیم یطوالن یکم مکثش کنه،یم نگاهم و رونیب دهیم محکم رو نفس

 . شهیم آشپزخونه وارد

 . ام آماده من! ییدا-

 . دهیم نیآر به و رهیگیم من از آروم رو نگاهش که کنمیم نگاه

 ! شده؟ آماده پونه-

 ! نه ای شده آماده مینیبب میبر. شده آماده کنم فکر دونم،ینم-

 و نیغمگ که یمن کنار از داره که همونطور و ذارهیم نکیس یرو شده تموم بایتقر رو اش قهوه فنجون

 : دهیم جواب آروم بندازه بهم ینگاه یحت نکهیا بدون و شهیم رد ستادمیا گوشه هی کرده کز

 . دارم مشکل که بودنته طرز نیا با ، ندارم یمشکل بودنت با-

 نگاه خودم به آشپزخونه کنار نیتریو شهیش یتو از فقط و فهممینم یزیچ حرفش از کل به بگم تونمیم

 کرده رنگ دو رو موهام قایدق اش یمشک شهیر که یرنگ یصورت کوتاه یموها یرو یدست و کنمیم

 ! ام؟ یشکل چه من مگه. کشمیم

 تا و پشت هم پونه منو و نهیشیم جلو نیآر م،یشیم فرهاد نیماش سوار نیآر و پونه همراه لباس دنیپوش با

 مقصد به تا دمیم" ستین یزیچ" گفتن با پونه یها" یساکت چرا شد، یچ" جواب یشهرباز به دنیرس

 . میبرس



 هر به رو فرهاد دست جانیه با و شهیم خود یب خود از یباز یها لیوسا و یشهرباز دنید از نیآر

 و حال یکم یشهرباز یتو یها آدم حال و شور و نیآر ذوق. کشهیم کنهیم جلب رو اش توجه که یسمت

 . شهیم قیتزر منم به ها اون جانیه و یانرژ و شهیم عوض هوام

 رهیبگ تیبل دار موج و بلند العاده فوق ی سرسره یبرا تا کنهیم مجبور رو فرهاد تحمل یب بالخره نیآر

 جانیه یتو نیآر با تا رهیبگ تیبل هم ما یبرا و بده تکون تاسف از یسر کنهیم مجبورش پونه نگاه و

 . میباش کیشر بلند سرسره اون از اومدن نییپا

 حال سر منو یحساب که زیانگ جانیه یباز سرسره اون از تا دهیم تیرضا نیآر دور چند از بعد باالخره

 ژست با فرهاد که دمیدیم دمیرسیم ازش نقطه نیباالتر به بار هر که ییا سرسره. بکنه دل بود آورده

 ها نرده کنار بودن شده جمع اش نهیس یتو که ییدستا و باز شونه عرض به ییپاها با خودش خاص

 لبخند کردیم صداش خوردن سر موقع جانیه با که نیآر ذوق برابر در و کردیم نگاهمون و بود ستادهیا

 . دادیم تکون سر آروم و زدیم یکمرنگ

 لیتکم رو کشیش اما ساده پیت رنگسرمه ایی  مردونه رهنیپ همراه به یمشک راسته یا پارچه شلوار

 بر انگار که بلند یابروها اون و بود شده شونه باال سمت به ممکن شکل نیتر یعاد با موهاش. کرده

 رو سردش یعسل نگاه معروفش یشکستگ خط اون خط با بودن خورده گره هم یتو یکم عادت اساس

 . دادیم نشون تر یجد

 همه یبرا دونمینم. شنیم رد کنارش از یخاص اطیاحت با اطرافش یها آدم کردمیم احساس که اونقدر

 جمع ها سرسره اون دور که یتیجمع تموم نیب از ارتفاع یرو از یحت که من یبرا فقط ای بود نطوریا

 . نمیبب رو همش یتو یابروها یحت و کنم، داشیپ یراحت به تونستمیم شدن

 نیآر و وفتهیم راه کنارمون یحرف یب که میریم فرهاد سمت به و میایم رونیب ییا نرده راهرو از هم با

 : شهیم زونیآو ازش دستش گرفتن با بایتقر

 ! خدا تورو کنه،یم سقوط که یاون میبر! ییدا-

 : دهیم جواب فرهاد یجا به پونه

 . نیآر خطرناکه نه،-



 و ییدا با برم، تنها خوامینم که من تازشم،. کنم یباز من یبذار یخواینم چرا یترسیم تو یآبج! عه-

 . میریم ترنج یآبج

 : شهیم زونیآو فرهاد دست از دوباه و

 ... خدا رو تو! ییدا-

 : دهیم جواب کوتاه باالخره فرهاد

 . کن انتخاب گهید یباز هی نه،-

 قانون هی نیا کیکوچ خانواده اون یتو انگار! کنهینم ییا گهید اصرار چیه نیآر من تصور برعکس

 "...گردهیبرنم حرفش از چوقتیه فرهاد" که بود همه یبرا نانوشته

 پونه موافقت با و کنهیم اعالم جانیه با که یبعد نهیگز ترن و کشهینم طول ادیز نیآر یبعد انتخاب

 . شهیم همراه

 یها نفس با کنمیم یسع. رهیم باال ناخودآگاه قلبم ضربان و کنمیم نگاه ترن حرکت سرعت به ترس با

 سمت به ناخودآگاه باشه اطراف یها آدم به کنمیم یسع که نگاهم اما کنم آروم رو خودم نیتلق و قیعم

 هی یتو من که انگار شه،یم دور ازم مردم ی همهمه و ها آدم زده جانیه غیج یصدا و گردهیبرم ترن

 . بود ها اون یزندگ از ینامعلوم بازتاب فقط اونا یایدن از سهم که کردمیم یزندگ ییا شهیش یایدن

  ترنج؟-

 و رمیگیم ستادهیا جا هی ساکن حاال که یترن از چشم و امیم در شوک از شهیم وارد بدنم به که یتکون با

 . کنمیم نگاه پونه به

  ها؟-

 . کردم صدات بار چند ؟ییکجا-

 ! گهید میبر ایب نبود، حواسم-



 . وفتمیم راه همراهش کشهیم رو دستم که یحال در

  کجا؟-

 . میبر ایب. گرفته تیبل هممون یبرا فرهاد-

 . کنه صبر شهیم مجبور اونم که ستمیا یم حرکت از ناخودآگاه

  شده؟ یچ-

 ! امینم من،-

 ! چرا؟! وا-

 ... آخه... بگم یجوریچ... من-

  ؟یترسیم-

 . بود ستادهیا پشتم مدت نیا تموم که شمیم متوجه تازه و گردمیبرم عقب به فرهاد یصدا با

 و بشن ترن سوار تا بودن منتظر پشتمون که ییآدما اعتراض یصدا و ندازمیم نییپا سر و کشمیم خجالت

 خجالت اعتراف نیا از انگار اما بدم جواب خواستمیم. دمیشنیم رو بودم شده معطل ما توقف بخاطر

 : دهیم دستور بایتقر و کنهیم پونه به رو، کنهیم ام که شو فرهاد یصدا که کشمیم

 . مونم یم ترنج کنار من پونه، باش نیآر مراقب ن،یبر نیآر و تو-

 ... آخه اما-

 : دهیم جواب یجد

 ! گفتم که نیهم نداره آخه و اما-

 : کنهیم حکم ممکن حالت نیتر محکم با نیآر به رو و

  ؟ییا متوجه! منه حرف یآج حرف چشم، یگیم گفت یآج یچ هر-



 محول بهش که ییا فهیوظ با و زهیریم هم به رو نیآر مجعد یموها فرهاد و دهیم تکون سر فقط نیآر

 . شکفهیم نیآر گل از گل کنهیم

 . ریبگ رو دستش نترسه، ادیز یآج باشه حواست-

 که ییسرما هنوز. میایم رونیب صف یتو از خودش و منو و کنهیم یراه رو نفر دو اون یراحت نیهم به

 به و مینیشیم ها یصندل یرو یکنار اون یهمراه با و کنمیم حس رو دهیچیپ دستام یتو بیعج طرز به

 . شهیم حرکت آماده و پر سرعت به که کنمیم نگاه ترن

 یب که کنمیم نگاه بهش دستام یتو نیآر یها هوله هله دیخر سهیک نیب از یا حلقه پفک بسته گرفتن جا با

 . کنهیم نگاه شده حرکت آماده کم کم که ترن حرکت ریمس به بهم توجه

 پفک بسته ناچار خودم کردن آروم یبرا من و هیباز شروع از نشون تیجمع یصدا رفتن باال و جانیه

 . کنمیم مشغول رو خودم و کنمیم باز رو

 خورهیم و ذارهیم دهنش یتو رو پسیچ پر کنهیم نگاه ترن حرکت ریمس به که همونطور من به توجه یب

 : ادیم حرف به هوی دنیجو نیح و

  ؟یبش سوار یدیترسیم-

 . باشم آروم کنمیم یسع اما خورمیم جا

 ...ییجورا هی فقط... نه-

 ! یدیترسیم-

 یبرا یلیدل هم من و داشت یمنظور چه دمیترسیم دونهیم که بفهمم داره دیتاک نقدریا نکهیا از دونمینم

 . نمیبینم کردن یکار پنهان نیا از شتریب

 . بله-

 ،یدیترسینم موقع اون ،یاومد همراهمون یشهرباز آوردم رو ها بچه یوقت بار چند هم قبال ادمهی چرا؟-

 . یداشت جانیه و ذوق هم یکل تازه



 : دهیم ادامه و دهیم هیتک یصندل به الیخ یب و آروم

 !پونه سن هم تا یباش نیآر سن هم خوردیم بهت شتریب یعنی-

 یچ  پونه ساکت و مرموز ییدا بهیعج من یبرا و برسه یچ به خوادیم زهایچ نیا یآور ادی با دونمینم

 : کنمیم انیب رو دارم براش که یجواب تنها من و کرده دایپ من با یصحبت هم به عالقه که شده

 ! دونمینم-

 : داده جواب شیقبل سوال به خودش و داره فرق اش جمله نباریا کنه،یم تکرار دیتاک با و دوباره

  ؟یبش سوار یدیترسیم چرا-

 نگاه یحت که کنهیم نگاه ترن شدن نییپا و باال نیح مردم جانیه به تفاوت یب هم هنوز کنم،یم نگاهش

 بود داده دست بهم شیپ لحظه چند که یحال  ترن حرکت. کنه بد رو حالم تونهیم هم سرعت هم به کردن

 : بزنم حرف صراحت با شهیم باعث

 . وفتمیم تصادفم ادی دونم،ینم-

 : ذارهیم دهنش یتو پسیچ از ییا گهید پر

 ! اومده؟ ادتی تصادفت از یزیچ مگه-

 ! آره-

 : گردهیبرم سمتم به خورده گره هم یتو قبل از شتریب که ییابروها با

 ! اومده؟ ادتی یزیچ! آره؟-

 . ندازمیم نییپا سر و شمیم هول گرفته نظر ریز منو میمستق که رنگش یعسل زیت نگاه از

 داره ییباال سرعت با نمیماش که لحظه همون قایدق  تصادف، صحنه هی فقط ست،ین ادمی یادیز زیچ-

 ... من. کنهیم چپ دفعه کی و کنهیم حرکت



 ینامفهموم و کوتاه خاطره یادآوری با و کشمیم یآروم قیعم نفس. دزدمیم چشم زود اما کنمیم نگاهش

 : دمیم ادامه آروم دیچرخیم ذهنم یتو شهیهم که

 . بوده همراهم نیماش یتو لحظه اون یکی کنمیم ساسحا همش من-

 . نکردن منتقل مارستانیب به تصادف اون از رو ییا گهید کس! یبود تنها گفتیم ات پرونده مامور اما-

 ... زدیم داد سرم ...شنومیم من اما. دونمیم-

  زن؟ ای َمرده-

  کنمیم نگاهش و گردمیم بر سمتش به

 . دونمینم-

 ؟یدونینم-

 بدم صیتشخ تونمینم ذهنمه، یتو صدا اون انگار! بگم؟ یچجور... یعنی شنوم،ینم رو صداش! نه_

 اصرار با شدم، یاالتیخ احتماال گنیم فرخنده خاله و پونه ه؟یک یصدا نکهیا یحت ای! مرد ای زنه یصدا

 باشه، ذهنم طرف از واکنش هی خاطره نیا که هست احتمالش گهیم کردم، صحبت روانشناس هی با پونه

 . کنم فکر بهش بتونم تا کرده سرهم یساختگ خاطره هی روشه، که ییفشارها تموم بخاطر

 هم هی دلم دارم، نگه خودم میت یتو رو اون حداقل خوامیم من اما شده قانع کنمیم احساس ده،یم تکون سر

 پس. کنه تیحما هیواقع خاطره نیا که من باور از بتونه که! فرهاد مثل درست یقو خواد،یم یقو یمیت

 . کنم خودم میت وارد اونو بتونم تا کنم، متقاعدش تا شمیم کار به دست

  ارم؟یب ادی به رو تصادف  محل تونمیم چطور باشه، یساختگ نایا اگر گمیم من اما-

 . کنهیم نگاهم قیدق

 ! ادته؟ی رو تصادف محل تو-

 . خوشحالم شده جذاب براش بحثمون نکهیا از



 .اونجا ببرمتون نیبخوا اگر تونمیم یحت! آره-

 رهیخ دستام به هیثان چند یبرا نگاهش  دهیم تکون سر شده کیبار چشماش که یحال در و کنهیم نگاهم

 . شهیم شیجد چهره مهمون یخاص و محو لبخند کم کم و مونه یم

 نیع رو پفک یها حلقه ناخودآگاه صحبتمونم نیح که رسمیم دستام به و کنمیم دنبال رو نگاهش رد

 . کردم انگشتام وارد انگشتر

 نیچن دنید با خانواده نیا یجد و خشک مرد که نهیا بیعج کردم، رو کار نیا که ستین بیعج برام

 .دمیند ازش مدت نیا یط که اومده لباش یرو یلبخند یمعن یب حرکت

 .زنهینم یحرف و زنمینم یحرف

 سرم از ها یباز ادامه واسه من جانیه و حس اما میریم گهید یها یباز سراغ به پونه و نیآر برگشتن با

 .کنمیم نگاه نیآر و پونه یباز به و رمیم فرهاد یپا به پا فقط و پرهیم

 اونقدر. بود جمع حواسش یبیعج طرز به اون .دمیفهم رو یزیچ فرهاد یهمراه ساعت چند نیا یط

 کنه رشیغافلگ پشت از داشت قصد تیجمع یال به ال از که رو نیآر مچ تونستیم که بود جمع حواسش

 .بود نظرش ریز جهات همه اما کردیم نگاه رو به رو به .رهیبگ رو

 بود ها یباز به پرت حواسش که یا پونه به رو خودش سوار دوچرخه پسر از زودتر که یوقت مثل

 به یجد صدمه تونستیم که شد یبرخورد مانع و دیکش عقب رو پونه ییا هیثان چند اختالف با و رسوند

 .بزنه پونه

 جلوتر قدم چند که داد دستور پونه و من به و بود گرفته دستش یتو رو نیآر دست نمونه یپدرها به هیشب

 .میبر راه چشمش یجلو اون، از

 آخر در و ستادمیا فرهاد کنار فقط رو شب تموم من اما کردن امتحان رو یمختلف یها یباز نیآر و پونه

 . میشد فلک و چرخ نیکاب سوار یهمگ فرهاد اصرار با

 ترس به هیشب یحس چیه که بود جالب برام اما بترسم دیبا قسمت نیتر باال به نیکاب دنیرس با کردمیم فکر

 . نداشتم



 با. بود نشسته فرهاد کنار شهیهم برعکس پونه. کردم یم حس بدنم یها سلول تک تک یتو رو جانیه

 و شده قفل پونه یها شونه دور که فرهاد دست و ترسهیم ارتفاع از که بودم دهیفهم هاش العملش عکس

 . کرد مطمئنم بابت نیا از بود کرده میقا فرهاد نهیس یتو رو صورتش که ییا پونه

 جانیه یگاه از هر و کردیم نگاه نگاه شهر سطح ینوران یها نقطه به جانیه با که کردم نگاه نیآر به

 : دادیم حیتوض جمع یبرا رو یزیچ زده

 . شدن کیکوچ آدما چقدر چه نیبب!کن نگاه رو اونجا! ییدا یوا-

 : اومد حرف به اضطراب با پونه

 .کن بس خدا رو تو نیآر-

 .قشنگن چقدر نیبب کن نگاه ؟یترسیم یچ واسه آخه یآبج! عه-

 . زنهیم یکوتاه و خفه غیج و کنهیم میقا فرهاد نهیس یتو رو سرش شتریب پونه

 ! فرهاد-

 به اونو شتریب و ذارهیم پونه سر یرو رو اش چونه یوقت تره یدوستداشت یلبخند هر از فرهاد کج لبخند

 : زنهیم تشر بهش شهیهم از تر مهربون و دهیم فشار خودش

 ! نزن غیج-

 ! نالهیم هیگر حالت با بایتقر پونه

 ! ؟یکنیم تمیاذ نقدریا چرا. فرهاد یبدجنس یلیخ-

 : دهیم جواب و دوزهیم شهر کیتار شب به نیکاب ییا شهیش قسمت از رو نگاهش هم باز فرهاد

 .یبش فلک و چرخ سوار دیبا یشهرباز میایب که باز هر ینذار کنار رو ترست که یزمان تا-

 : شهیم یشاک حال اون یتو پونه



  بشه؟ ترن سوار ینکرد مجبور رو ترنج چرا پس-

 به باز رهیگیم رو نگاهش تفاوت یب اما کنهیم نگاهم و گردهیبرم من سمت به ییا لحظه یبرا فرهاد نگاه

 فقط که آروم اونقدر زنه،یم حرف خودش با که انگار گه،یم لب ریز رو یزیچ و کنهیم نگاه رونیب

 . نداره شییدا حرف دنیشن یبرا یاصرار هم پونه و نمیبیم رو لباش حرکت

 گردن دور انگار پونه شونه دور فرهاد شده گره یدستا. کنهیم کش فرو یآن به داشتم که یحس و جانیه

 . شده گره من نفس راه و

 با که یکس. کنه تمیحما که خوادیم رو یکس قبل از شتریب دلم. ادیم سراغم به روزها نیا بد حس هم باز

 . باشه من به حواسش بود، پونه به حواسش فرهاد که طور همون ارتفاع، از ترس نداشتن وجود

 ! الهیدان کنم خالصه حضورش یتو رو ها یدلخوش نیا تموم تونمیم که ییا نهیگز تنها بازهم و

 با رو ها کمبود و بودم کرده عادت تصوراتم یتو وجودش به اونقدر ندونسته و دهیند که ییپسرعمو

 . بود اومده بوجود برام بهش نسبت یخاص یوابستگ که بودم کرده پر اون تصور

 کلیه و دهیکش صورت د،یرسیم هاش شونه تا که بورش دار موج بلند یموها رنگش، یآب یچشما

 ! جذابش لبخند اش، دهیورز

 "! ینبود عاشقش اگر سرت یتو خاک: "ادیم ادمی پونه یشوخ سر از یها سرزنش ییا لحظه

 یکل شک یب که بود ییها دورگه اون از یکی الیدان که کردمیم  اعتراف دیبا واقعا دختر هی عنوان به

 . داشت مرده و کشته

 شتریب شهیم باعث بود شده گره هام شونه دور فرهاد، یدستا مثل درست عکس یتو که دستاش ادی

 نگاه دور بزرگ و کیکوچ یها نور و نیکاب از رونیب به بغض با و یحرف بدون .کنم ییتنها احساس

 . کنه دایپ ادامه قراره یک تا اسفناک تیوضع نیا دونمینم کنمیم

 از بعد رو که رو نیآر فرهاد .میرسیم خونه به شب دوازده به کینزد ساعت بایتقر شام خوردن از بعد

 بغل رو برده خوابش یصندل یرو و رفته لیتحل شیانرژ دنیپر نییپا و باال و ورجه ورجه همه اون



 با اما ارهیب در پاش از رو نیآر یها کفش کنهیم یسع در یجلو شه،یم خونه وارد پونه از بعد و کنهیم

 . بده انجام راحت رو کار نیا تا شهیم مانعش دهیخواب بغلش یتو نیآر که یتیوضع

 از رو نیآر کفش تا کنمیم کمکش ره،یدرگ ها کفش با هنوز که همونطور و رمیم سمتش به یحرف بدون

 . شهیم خونه وارد صدا و سر یب و آروم بعد و بکشه رونیب پاهاش

 کنمیم یسع که یحال در. داره فرزانه و فرخنده خاله بودن خواب از نشون خونه یکیتار و سکوت

 . رمیم خودم خونه به و رمیم باال ها پله از نکنم جادیا ییصدا نیکمتر

 خوابم که کنمیم نگاه بهش اونقدر الیدان عکس کردن باز با و کنمیم روشن رو تاپ لپ میخستگ تموم با

 . برهیم

  

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

 

 به تعجب با پونه و فرخنده خاله، پرهیم نییپا و باال بچها نیع ذوق با که کنمیم نگاه فرزانه به خنده با

 نییپا و باال جانیه و ذوق با نطوریا خونه تلفن به دادن جواب از بعد که کننیم نگاه حرکاتش و فرزانه

 . رهیگیم رو دستش  رهیم فرزانه سمت به خنده با و ادیم در شوک از باالخره پونه . پرهیم

  بود؟ خط پشت یک شد؟ یچ ه؟یچ-

 : بده رو پونه جواب کنهیم یسع و زنهیم نفس نفس خنده با اما ستهیایم حرکت از باالخره فرزانه

 ! بود فرهاد... فر-

 گفت؟یم یچ! خب-

 .مسافرت... برتمونیم فردا پس... که نیکن جمع رو لتونیوسا... کم کم گفت_



 فرخنده خاله. کننیم بغل همو و زننیم غیج جانیه ذوق سر از دو هر دفعه کی و کننیم نگاه هم به

 . ادیم رونیب آشپزخونه از و کنهیم خشک آشپزخونه حوله با رو دستاش

  چتونه؟-

 : دهیم جواب ذوق با فرزانه

 . مسافرت ببرتمون کرد قبول باالخره فرهاد-

 : ارهیم زبون به منو سوال و رهیم باال ابروهاش تعجب با خاله

  کجا؟-

 . خنده ریز زنهیم هوی و کنهیم نگاه خواهرش به و شهیم آروم یکم فرزانه

 لهیوس و لباس میدار فرصت روز دو گفت فقط. بپرسم ازش رفت ادمی که شدم زده ذوق نقدریا! دونمینم-

 . میکن جمع

 : دهیم ادامه ینشدن وصف ذوق با عیسر اما کنهیم سکوت هیثان چند یبرا و

 . مسافرت ببرتمون تا اومد کوتاه باالخره فرهاد که نهیا مهم اما-

 خبر نیا با که منم فقط اونا نیب از انگار اما نم،یبب سه هر چهره یتو رو یخوشحال و تیرضا تونمیم

 منم یجا مسافرت نیا یتو دونمینم که منم فقط اونا زده ذوق و خوشحال جمع یتو. نشدم زده جانیه

 !نه؟ ای هست

 ! بمونم؟ خونه نیا یتو تنها قراره من نکهیا

 ربط ذهنم تصورات ای االتیخ به رو  دمیدیم ها شب مهین یگاه که ییا هیسا تونستمینم گهید که ییا خونه

 ...بدم

 

 



 جمع روز همون عصر تا رو چمدونشون که یا فرزانه و پونه مثل یکس واسه فرهاد ی روزه دو فرصت

 هی فقط بشه گرفته برام یمیتصم چه قراره دونستمینم که یمن واسه اما بود ادیز هم یلیخ بودن کرده

 . بود یطوالن و سخت انتظار

 برنامه که بپرسم ازشون که شدینم روم هم گهید طرف از و باشم تنها خونه اون یتو خواستمینم یطرف از

 رو شب که داد خبر یا گهید کوتاه تماس با مسافرت خبر دادن از بعد فرهاد. نه ای دارن هم من یبرا ییا

 . بشه تر یطوالن من انتظار شد باعث نیا و ادینم خونه

 رو بود کرده ریدرگ هم منو ذهن مدت نیا یط که یسوال قایدق فرخنده خاله دیرس خونه به یوقت بعد، روز

 انگار. شدم شوکه واقعا اما خواستمیم دل ته از که بود یهمون قایدق فرهاد جواب نکهیا با. دیپرس ازش

 یتو منم سرعت بفهمم تا بود یکاف برام ساعت چند همون. نداشتم رو یزیچ نیچن انتظار هم خودم

 . نداره فرزانه و پونه از یکم دست کردن جمع چمدون

 یغرغرها. میبود نکرده فکر بهش مسافرت نیا مقصد عنوان به چکدوممونیه که بود یشهر تنها زدی

 هم شتریب رو غرها نیا مقصد رییتغ یبرا فرهاد نشدن یراض و داشت ادامه مقصد ابخانت بخاطر فرزانه

 شد باعث بزرگترش برادر تمتفاو نظر و بود کشور یشمال یشهرها شتریب فرزانه نظر مد مقصد. کرد

 . بگذره فرزانه اعتراضاتو  غرها به مسافرتمون شروع تا مونده یباق زمان

 یریمس و بود کم یکی یبرا جا مسلما! بود" جا" مشکل مسافرت نیا یبرا مشکالت نیتر بزرگ ار یکی

 . کرد حل رو مشکل نیا نشستن تر جمع و تر یمیصم با بشه که نبود یجور اصال میداشت شیپ در که

 گرما یتو رو یادیز زمان مینش مجبور تا میکن حرکت یکیتار یتو زود یلیخ صبح که بود نیا بر قرار

 شدیم بودم دهیند خونه اون یتو حال به تا که ینیماش همراه به فرهاد ورود با مسافرت از قبل شب. میبمون

 . نشست فرو یآن به فرزانه یها اعتراض که گفت

 خونه تراس تا فاصله همون از بود شده پارک اطیح گوشه که یرنگ یمشک ابهت با و بلند یشاس نیماش

 و خونه به نیماش اون ورود با. بشم سوارش هم گهید بار بتونم که ستین یزیچ احتماال که زدیم داد من

 کوتاه رو اش برنامه فرهاد که دهیم اجازه فرزانه باالخره میشیم جا توش یراحت به همه نکهیا نانیاطم

 . بده حیتوض مختصر



 . قامیرف از یکی خونه زدی میریم و میکنیم حرکت فردا-

 : کنهیم قطع رو حرفش عیسر فرزانه

  س؟ین گرم زدی آخه-

 : دهیم جواب و خورهیم شیچا از یکم فرهاد

 . خنکه و سرسبز یلیخ! باغه یتو خونه نه،-

 : پرسهیم سوال فرخنده خاله نباریا

  هست؟ هم خودش-

 . مسافرت و حیتفر واسه فقط ساختن باغ وسط. حهیتفر واسه خونه نه،-

 . دارهیم نگه لپش گوشه رو خرماش هسته قبل از تر کنجکاو پونه

 ! ؟یدونیم ه؟یچ باغ-

 : دهیم جواب و کشهیم چشماش یرو یدست خسته فرهاد

 . هست هم برداشت فصل اتفاقا! تزاسیچ جور نیا و زردآلو گفت کنم فکر دونم،ینم-

 . شهیم زونیآو فرهاد گردن از بایتقر و ادیم کینزد پشت از نیآر

 ! م؟یمون یم روز چند! ییدا-

 .زنهیم ادیفر رو خواب فرهاد خمار یچشما اما شبه سر نکهیا با

 .  ییدا دونمینم-

 چشم یخوشحال برق یتو گهید ساعت چند یتو مسافرت شروع ذوق شهیم باعث مختصر حیتوض نیهم

 . بشه دهید همه یها



 مجبورش و کنهیم ییرایپذ ازش شام با عیسر بود زشیعز برادر به حواسش که شهیهم مثل فرخنده خاله

 منتظر فقط انگار که هم فرهاد و نباشه خسته یرانندگ یبرا صبح تا بخوابه و بره اش خونه به کنهیم

 . ذارهیم تنها رو شیپ مسافرت ذوق و جانیه با رو ما و رهیم خونه به بود موضوع نیا دنیشن

  

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

 

  ؟یاومد ترنج-

 صبح چهار ساعت فرزانه تا برسونم نییپا به رو خودم زودتر تا کشمیم خودم همراه رو چمدونم عجله با

 .نکرده داریب رو ها هیهمسا صداش با

 برداشتن از بعد و سهیسرو میبعد مقصد .امیم دارم که فهمونمیم بهش دست اشاره با و رمیم خونه تراس به

 . ذارمیم چمدونم یجلو پیز یتو رو دارم برش بود رفته ادمی که یدندون ریخم و مسواک

 چرخمیم در سمت به که نهیهم و کنمیم چک بار نیآخر یبرا رو خونه گهید بار هی تاپم لپ برداشتن با

 چوقتیه که خونه گوشه نفره تک مبل به محکم و بدم دست از رو تعادلم شهیم باعث چمدونم ینیسنگ

 . کنم برخورد شدینم استفاده

 یکم صدا یب یل یل بار چند به فقط و کنم خفه گلو یتو رو دردم سر از ناله کنمیم یسع و رمیگیم رو پام

 . کنم کمک دردم شدن آروم به

 که یزیچ افتادن یصدا علت تا کنهیم دایپ مانور قدردت شتریب میکنجکاو شهیم آروم دردم یکم نکهیا بعد

 . کنم دایپ رو بودم دهیشن مبل با برخوردم از بعد

 خم و ذارمیم نیزم یرو یسخت به رو کنهیم درد یکم مبل هیپا با محکمش برخورد از هنوز که رو پام

 .بوده یچ به مربوط بود دهیرس گوشم به که یافتادن یصدا نمیبب تا شمیم



 رو یزیچ شهیم باعث مبل هیپا کم ارتفاع و یکیتار بشم، خم شتریب بتونم تا دمیم عقب یکم رو دونمیچم

 ... که برمیم مبل ریز رو دستم میکنجکاو رفع یبرا و نمینب

  ترنج؟-

 تشر بهش که که شنومیم رو فرهاد یحرص یصدا و شمیم بلند جام از ترس با فرزانه داد بایتقر یصدا با

 : زنهیم

 .دنیخواب مردم صبحه، چهار ساعت! فرزانه سیه-

 . ادیب کنم صداش گفتم کرده، ریگ باال ساعته دو آخه-

  ؟یزنیم غیج نجایا از چرا دنبالش برو-

 از بعد به رو افتاد که یزیچ اون کردن دایپ و زنمیم رو میکنجکاو دیق بدم خاتمه بحث نیا به نکهیا یبرا

 کردن جا به جا نیح که کنمیم نگاه فرهاد به و رمیم تراس باز در سمت به و کنمیم موکول مسافرت

 . کنم منحرف رو ذهنشون کنمیم یسع" اومدم" گفتن با فقط و کنهیم بحث فرزانه با نیماش یتو لیوسا

 انجام رو فرخنده خاله یها تدکر تموم نکهیا نانیاطم از بعد و امیم رونیب خونه از و بندمیم رو تراس در

 . رسونمیم اطیح رو خودم و رمیم رونیب خونه از دادم

 یصندل یرو هم خودم و کنه جا به جا لیوسا یباق شیپ تا دمیم فرهاد دست به رو چمدونم یحرف بدون

 یها یصندل نیع که ییها یصندل یرو نیآر که کنمیم نگاه پشت به و نمیشیم پونه و  فرزانه کنار عقب

 از یکم دست هم من یخوابآلودگ و یخستگ. بود خواب غرق بودن گرفته قرار هم یرو به رو اتوبوس

 . بخوابم تا بودم یفرصت منتظر فقط و نداشت نیآر

 شروع ما روزه چند مسافرت و کنهیم حرکت و ادیم نیماش سمت به خونه یورود در بستن از بعد فرها

 خنک باد تا ارمیم نییپا یکم رو شهیش. باشم داشته یخوب حس شهیم باعث ها ابونیخ بودن خلوت. شهیم

 بفهمم نکهیا بدون و کشهینم طول قهیدق پنج و چهل از شتریب مقاومتم تموم. بخوره صورتم به یصبحگاه

 . برهیم خوابم پونه و فرزانه یها صحبت تموم وجود با

 . نمیبش صاف کنمیم یسع فرخنده خاله مهربون لبخند دنید با و کنمیم باز چشم یکس یصدا با



  زم؟یعز یشد داریب-

  چنده؟ ساعت شد؟ یچ! برد خوابم یک دمینفهم اصال که ومدیم خوابم نقدریا یوا آره،-

 . کنهیم نگاهم و زنهیم لبخند فرخنده خاله

 و دست به یآب هی نییپا ایب پاشو! یبود خواب نجایهم تا راه لیاوا همون بود، بهت حواسم زم،یعز آره-

 . میبخور صبحونه میخوایم بزن، روت

 یراه نیب ها رستوران از یکی کنار معلومه که کنمیم نگاه اطراف به و شمیم ادهیپ نیماش از خاله رفتن با

 . کردیم کم دیخورش یزیت از یکم یمیمال باد یگاه از هر اما دیتابیم گرم دیخورش. داشته نگه

 یرو که دمید رو نیآر پونه و فرهاد و فرزانه و رفتم بود رفته سمتش به خاله بود دهید که تخت سمت به

 .اومد سمتم به و پاشد تخت یرو از عیسر من دنید با پونه بودن، نشستن تخت

 ! یبزن صورتت به یآب هی تو هم بشورم دستمو من هم م،یبر ایب ترنج-

 تخت سمت به اومده جا یکم که یحال با صورتم و دست شستن بعد و رمیم سیسرو به همراهش ناچار

 . بود داده سفارش فرهاد که میشیم صبحونه خوردن مشغول و میریم

 خاله و فرزانه و پونه با ریمس یباق یبرا و شمیم خارج یکسل حالت اون از یکم صبحونه ازخوردن بعد

 . شمیم همراه فرخنده

 بود مشخص که مخصوصا کنم شرکت ها بحث یتو ادیز نتونم شهیم باعث فرهاد حضور که هرچند

 . نداره پونه و فرزانه و فرخنده خاله یها بتیغ یتو شرکت به یلیتما چیه هم خودش

 میعصب یطوالن ریمس نداشت، من حوصله رفتن سر یتو یریتاث هم اونا متنوع یها بحث و ها صحبت

 به باالخره اما ساعت چند بعد دونمینم. بود کرده ام کالفه داشتم حرکت یبرا که یکم یفضا و کردمیم

 . میرسیم مقصد

 فرهاد همراه که یموتیر دکمه زدن با زدن خونه در. کردنیم التماس رو شدن آزاد بدنم یاعضا تک تک

 . میشیم خونه وارد و شهیم باز بود



 سمت دو هیحاش و داشت قرار ینیتزئ شکسته یها سنگ خرده از پر ییراهرو یانتها که یبزرگ خونه

 بود شده باعث بودن بار پر بخاطر اونا از یبعض که بودن شده کاشته زدآلو یها درخت یورود راهرو

 به یحساب دیخورش غروب حال در نور ریز خوشرنگ یها زردآلو و بشن زونیآو ینییپا حد تا ها شاخه

 . انیب چشم

 هی هیشب شتریببزرگ که  یساختمون بعد و دیرسیم بزرگ بایتقر اطیح هی به باغ یرودو راهرو یانتها

 ها چمدون برداشتن با و میشیم ادهیپ نیماش از اطیح به دنیرس و راهرو از گذشتن از بعد. بود عمارت

 . میشد خونه وارد میکردیم نگاه باغ به که همونطور

 باغ وسط کیکوچ عمارت مثل درست بود تر العاده فوق و تر سرسبز بود گفته فرهاد که یاون از باغ

 . میبرس ییجا نیچن به میبتون ابونیب همه اون از عبور از بعد کردمینم فکر که یسرسبز و بزرگ

 گهید اتاق پونه، و من یبرا ها اتاق از یکی که شد میتقس نطوریا نیآر دستور به خونه خواب اتاق سه

 . فرهاد و نیآر یبرا هم مونده یباق اتاق و فرزانه و فرخنده خاله یبرا

 تموم بعد ساعت کی بایتقر و میشد لیوسا کردن جا به جا مشغول نیآر یبند میتقس نیا از یراض همه

 . بود شده جا به جا میبود آورده خودمون همراه که یلیوسا

 گرفتن دوش روند یتو شد باعث که داشت یبهداشت سیسرو تا دو که بود نیا خونه یها یخوب از یکی

 . باشه داشته وجود یشتریب سرعت

 بدنم یکوفتگ که یمن و شد کیتار هوا مختصر دوش هی و لیوسا کردن جا به جا و خونه به دنیرس با

 درست بخوابم، خواستیم دلم فقط بود نشده رفع هم گرم آب دوش با یحت نیماش یتو ادیز نشستن بخاطر

 به زردآلو از پر ظرف هی با و رفتن باغ به حال سر و جوش و جنب پر فرزانه و پونه که من برعکس

 .شدن شام یبرا ییغذا کردن درست مشغول آوردن در عزا از یدل نکهیا از بعد و برگشتن خونه

 مسافرت نیا زیچ چیه انگار که یمن !من از ریغ به گذشتیم یعال همه یبرا انگار مسافرت روز چند

 . بودم یراض بمونم تنها خودم خونه یتو نشدم مجبور نکهیا به فقط و نبود ندیخوشا برام

 اتاق یتو من یبرا شهر یتو دنیچرخ گاها و گرفتن عکس و باغ یتو گشتن به که هیبق برعکس روزها

 که مظلومم اما  کیکوچ عروسک همه، چشم از دور کردمیم یسع که یحال در گذشتیم تراس یتو ای



 حس اندازه به درست گرفتیم ازش که یآرامش حس. کنم بغل رو بود زونیآو نمیماش شهیش از یزمان هی

 یکم فقط ،یکم بهش ام عالقه حس  که کردمیم حس رو متناقض کامال حس دو. بود بیعج ازش فرار

 بود دستم کف اندازه به کل در که کیکوچ عروسک اون کردم بغل با شدیم باعث که داشت یبرتر

 . رمیبگ آرامش

 مسئله نیا گذاشتن ونیم در از و دارم یحس نیچن چرا بفهمم تونستمینم و نبود درست یزیچ وسط نیا اما

 خونه نیا کردم احساس بار نیچند گذشت که یروز سه یط که نبود یعیطب برام. دمیترسیم شدت به هم

 .  شناختمیم رو باغ کردمیم احساس آشناست، برام

 عالقه مورد سلایر تکرار دنید یبرا ناهار یها طرف شستن از بعد که کنمیم نگاه فرزانه و پونه به

 ها اون از تر مشتاق هم فرخنده خاله. نشستن مبل یرو بودن، نشده دنشید به موفق قبل شب که خودشون

 هم رو هاش گریباز از یکی اسم یحت که هستن یالیسر یتماشا محو و زده زل ونیتلوز صفحه به

 . دونمینم

 شیگوش با قایعم که کنمیم نگاه فرهاد به و ذارمیم زانوم یرو امو چونه و کنمیم جمع بغلم یتو رو پاهام

 . کنهیم یباز تبلتش با و نشسته فرهاد یپاها ریز درست که نیآر و سرگرمه

 پنهون آدما از گرفتن فاصله از رو ترسم کنمیم یسع. کنهیم آرومم یکم نیا و ستین بهم یکس حواس

 . کردمیم حس خودم بودن از یبیعج یزایچ متوجه داشتم کم کم نکهیا ترس. کنم

 ها اون یادآوری کردمیم احساس که ییآشنا ها صحنه. کشمیم یآروم اما قیعم نفس و بندمیم چشم

  . تره رنگ پر همه از یکی که شهیم رد ذهنم از هیعیرطبیغ

 خواب از که نیآر هم موقع همون و بود رفته ییدستشو به پونه صبحونه قبل صبح که یوقت قبل، روز

 . داشت اجیاحت ییدستشو به یضرور یلیخ بود شده داریب

 زودتر نکهیا یبرا پونه با نیآر کل کل به آشپزخونه یتو از صبحونه سفره کردن آماده نیح فرهاد همراه

 حل یبرا فرزانه نکهیا تا بود لباش یرو یقیعم لبخند هم فرهاد و دمیخندیم آروم ادیب رونیب ییدستشو از

 : کنهیم اعالم بلند صدا و سر نیا

 ! اونجا برو هست، ییدستشو هی هم باغ یتو خونه پشت نیآر-



 جواب اریخ و گوجه یها برش دنیچ دار طرح و منظم یرو بودم گذاشته رو تمرکزم تموم که یحال در

 : دمیم رو فرزانه

 ! خرابه اونجا-

 نشون حرکت از فرهاد دست شدن متوقف اما نرسه اونا گوش به من جواب شهیم باعث اونا یصدا و سر

 . دهیشن رو صدام هیبق برعکس درست که داره نیا از

 تا کشهیم طول هیثان چند اش شده قفل نگاه و اش چهره دنید با که بفهمم رو توقفش لیدل تا کنمیم نگاهش

 .بزنه خشکم بشه باعث که کنن روشن ذهنم یتو رو یزیچ و چنیبپ هم به ذهنم یتو اتفاقات و خاطرات

 اما داره، وجود ییدستشو اونجا دونستمینم اصال و بودم نرفته خونه پشت باغ به میدیرس که یوقت از من

 کیکوچ اتاق و مکان کامال تونستمیم که یحال در بودم خبر با خونه پشت ییدستشو بودن خراب از

 . ارمیب ادی به رو ییدستشو

 کار به رو توانم تموم و کنمیم جزم رو عزمم بار نیچندم یبرا و کشمیم زانوم یرو رو ام چونه دوباره

 : زنمیم حرف خودم با پاهام کف با نیزم لمس محض به و کنمیم زونیآرو مبل یرو از رو پاهام و برمیم

 ! یتونیم تو! ترنج یتونیم تو-

 درخت شتریب بایتقر. رمیم باغ به و رونیب خونه از کنم جلب رو یکس توجه نکهیا بدون کنمیم یسع و

 . بودن شده سبک وهیم از بودن اومده ها وهیم دهیچ یبرا که ییکارگرها همت به زردآلو یها

 چقدر هر. شمیم رد ها درخت نیب از و دارمیبرم قدم خونه پشت سمت به ینگران و اضطراب ترس، با

 . برگردم خوامینم من اما نه،یشیم وجودم یتو ترس شتریب شمیم کینزد خونه پشت به که

 از که یزیچ. کنهیم زنده وجودم یتو رو ترس از بدتر یزیچ ها درخت یحت ز،یچ همه بودن آشنا حس

 : زنهیم ادیفر من درون

 بودم نجایا قبال من-



 یال به ال از دیشا تا کنم تمومش زودتر خوامیم. باشه داشته ادامه مزخرف حس نیا خوامینم اما ترسممی

 ها شاخه دادن کنار با و شمیم رد وارید هیحاش از آروم. بشه رمیگ دست یزیچ مسخره یها حس نیا

 . رمیم جلو مصمم و مصرانه و کنم یریجلوگ صورتم و سر با برخوردشون از کنمیم یسع

 حرکت از رهیگیم قرار ام رس دید یتو که یکیکوچ اتاقک دنید با شم،یم کینزد باغ یانتها به که یکم

 باغه یانتها ییدستشو همون اتاقک نیا که مطمئنم و دونمیم فاصله نیا از و دهیند یحت دونم،یم. ستمیا یم

 . بود شده صحبت ازش که

 به کینزد یوقت که اونقدر شه،یم کمتر بدنم جون قدم هر با انگار اما کنمیم شتریب رو هام قدم سرعت

 ! نه ای میبردار رو یبعد یها قدم تونمیم که دارم شک رسمیم اتاقک

 پلک پشت اما و باشم آروم کنمیم یسع و بندمیم چشم ام،یب خودم به یکم تا رمیگیم اتاق وارید به رو دستم

 رو اتاقک یومینیآلوم در ترسمیم. بندهیم نقش گرفتن طرح یآب نقوش با که یمیقد دیسف یها یکاش هام

 ... تصور هی بودن درست از ترسمیم. داشتم ذهنم یتو ازش که باشه یهمون نمیبیم که یریتصو و کنم باز

 با. بشم خالص تیوضع نیا از زودتر تا شمیم یراض خودم با رفتن کلنجار قهیدق چند از بعد باالخره

 و کنمیم باز رو رهیگ حرکت هی یتو و و کنمیم حرکت در سمت به بودم گرفته وارید به که یدست کمک

 . دمیم هول رو در

ل گرد ییروشو سنگ به متر، کی در متر کی اتاقک دور تا دور به چرخونمیم چشم  نهیآ به آلود، گ 

 ... بودن گرفته نقش یآب رنگ با که رنگ دیسف یمیقد یها یکاش به وار،ید به زونیآو شکسته

 هدف یب نگاهم. نکشم هم نفس یحت تا بسته رو دهنم که یشوک و بزنم غیج تا جوشهیم درونم از که یحس

 یدوگانگ و یگنگ حس نیا! نبود بار نیاول اما دم،یدیم بار نیاول یبرا که یبهداشت سیسرو یتو چرخهیم

 . بدم نشون یالعمل عکس چه دیبا بدونم تا رمیبگ یدرست میتصم که ذارهینم یحت

 مغزم انگار کم کم و رنیگیم جون چشمام یجلو ها صحنه. کشمیم قیعم نفس و دمیم هیتک وارید به یکم

 . دوئمیم خونه سمت  به کنمیم کاریچ دارم بدونم نکهیا بدون و یناگهان و افتاده یاتفاق چه بفهمم دهیم اجازه

 نانوشته قانون هی طبق که بود مشخص صداروس از که هیبق به توجه بدون و شمیم الیو ساختمون وارد

 ساختمون وارد عجله با که نمیبیم رو فرهاد آخر لحظه و رمیم اتاق به شدن جمع آشپزخونه یتو دوره



 چرخش نشم دهید  تا ببندم رو اتاق در خوامیم که یزمان قایدق و گردهیم رو جا همه چشم با و شهیم

 . شهیم ثابت اتاق در یرو نگاهش

 به اتاق روشن و کیتار یتو و بندمیم رو اتاق در عجله با و کنم کاریچ دیبا دونمینم که ام دستپاچه اونقدر

 محکم و دارمیبرم بالشت کنار از رو یضح و رمیم مونده پهن نطوریهم عصر خواب از که یتشک سمت

 ... ترسمیم! ترسمیم رم،یم پتو ریز و کنمیم بغلش

 . دونمیم دارم که یحس از هیزیچ تنها نیا

 با رو دادیم دست بهم که یخوب حس اسمش تکرار با کردمیم یسع و دادمیم فشار خودم به رو یضح

 . رمیم خواب به بفهمم نکهیا بدون که کردم تالش اونقدر کنم، نیگزیجا بدم حس

  

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

 

 گردمیبرم عقب به یکم و زنمیم نفس نفس و دوئمیم ها درخت یال به ال از یکیتار یتو توان تموم با

 پارس وحشتناکش یصدا با و دوئهیم سرم پشت توان تموم و کم ی فاصله با که یسگ به ماه کم نور یتو

 . کنمیم نگاه کنهیم

 داره کردنم کهیت کهیت قصد به و سرم پشت که یسگ ترس اما کنمیم حس رو پاهام چهیماه کردن یخال

 . بدم ادامه هام چهیماه لرزش به توجه یب کنهیم مجبورم ادیم همراهم

 زیر شدن کهیت کهیت به ییا عالقه چیه و بدم ادامه ادیز تونمینم هام چهیماه شدن یخال وضع نیا با دونمیم

 . نداشتم اش نکره یصدا اون با ترسناک یوالیه اون زیت یها دندون

 داره و ستادهیا یکیتار اون یتو یکی دونمیم اما کجا، و یکس چه دونمینم چرخونم،یم چشم یکیتار یتو

 ! کنمیم حسش من کنه،یم نگاهم



 توش رو خودم و دوئمیم سمتش به توان نیآخر با ها درخت یال به ال روشن چراغ با یاتاقک دنید با

 طعم و یلزج کنمیم احساس که یبزاق و سوزهیم گلوم. دمیم هیتک در به محکم و بندمیم رو در و ندازمیم

 . کنمیم تف رو داره خون

 ای خون از یاثر نداره، یمشکل چیه کنم،یم نگاه گرفتم پناه توش که یبهداشت سیسرو به کف بزاقم به

 .  بدم قورتش تونستمینم اما ستین یعاد ریغ زیچ

 گوشم به چهیپیم شب سکوت یتو همچنان که پارسش یصدا و کنهیم وارد در به سگ که ییها ضربه

 . ندازهیم لرز به شتریب رو لرزونم یپاها در به دنیکش چنگ یصدا و رسهیم

 با که یمیقد دیسف یها یکاش به دست فشار با برم، فمیضع یپاها کمک به تا رمیگیم وارید به رو دستم

 رو سگ یها ضربه یجلو شتریب کنمیم یسع بودن گرفته خودشون به رو یدرهم یها طرح یآب رنگ

 . رمیبگ

 نیزم و بدم دست از رو تعادلم و بخوره زیل یمیقد یکاش یرو پاهام شهیم باعث سگ محکم ضربه

 . سگ ورود با شهیم همزمان یبهداشت سیسرو کف افتادنم

 کنم دایپ رو یالعمل عکس دادن نشون یبرا یفرصت نکهیا قبل و کنهیم حمله سمتم به بزرگ اهیس سگ

 ...رهیم فرو پام مچ یتو که زشیت یها دندون

 همه بشه خارج ام حنجره از درد سر از یبلندتر غیج نکهیا قبل و کشم یم عقب رو خودم و زنمیم غیج

 . دهیم تکون رو هام شونه که نمیبیم رو یکس و شهیم روشن جا

 ... باش آروم! ترنج! ترنج-

 یجد نگاه و رنگ یعسل یچشما. کنمیم نگاهش کنه،یم درد هنوز پام که یحال در و گردمیبرم سمتش به

 رو تیشخص یبرا رو فرهاد اسم تا کشهیم طول هیثان چند ابروش، یرو یشکستگ خط و دهیترس دیشا و

 . بدم صیتشخ روم به

 ... نترس ست،ین یزیچ! باش آروم-



 هم رو پارسش یصدا گهید یحت ستین ازش یاثر کنم، دایپ رو یوحش سگ اون تا کنمیم نگاه اطرافم به

  شنومینم

 ... بود خواب اش همه نترس،-

 هاش دندون یجا اما کنمینم دایپ یزیچ ه باز و کنمیم نگاه اتاق دور تا دور گشتن به حرفش به توجه یب

 رونیب پتو ریز از رو پاهام اراده یب. کنمیم حس پاهام مچ یتو رو درد کنم،یم احساس پاهام مچ یرو

 . شهیم متوقف فرهاد یدستا توسط راه وسط رهیم راستم یپا شلوار ی پاچه سمتم به که دستم و ارمیم

 . دهیم تکونم و رهیگیم رو ام شونه آزادش دستا با و کنهیم نگاهم

  ...یدید خواب فقط. ستین یزیچ! باش آروم-

 نبود، خواب بفهمونم بهش خوامیم کنم،یم پا دست پشت با رو میشونیپ یرو عرق و زنمیم نفس نفس

 یصدا با کنمیم نگاهش و بزنم پس رو دستش کنمیم یسع داره، درد هنوز پام مچ بفهمونم بهش خوامیم

 . بدم نشونش رو پام بزاره تا کنم متقاعدش کنمیم یسع لرزون

 نتونستم... اومد سگه... باغ ته ییدستشو یتو... شدم میقا من... بود کیتار... سگه همون کرد، دنبالم-

 ... اومد خون گرفت، گاز پامو... تو اومد... شد باز در... سمیوا جلوش

 فکر که یزیچ از تر راحت نداشت انتظار که اون و زنمیم پس رو دستش قدرت تموم و عجله با رو

 . زنمیم باال رو راستم یپا شلوار پاچه عجله با و رهیم رکنا رو دستش کردمیم

 کنمیم دایپ یزیچ اما هستم دردناکم مچ یرو خون رد دنبال من و کنهیم نگاهم متعجب و حرکت یب فرهاد

 . نداشتم رو انتظارش اصال که

 دندون یجا هیشب قایدق کردمیم نگاه دقت با اگر که پام مچ یرو یمیقد زخم هی رد فقط! زخم نه خون، نه

 . بود سگ هی رفته فرو یها

 : بدم حیتوض کنمیم یسع اما بفهمم درست رو یزیچ تونمینم و منگم هنوز

 . بود گرفته گاز رو نجایهم ناهاش،یا-



 : دمیم ادامه و کنمیم نگاه چشماش یتو

 ! کنهیم درد هم هنوز-

 یچشما اون حالت از تونمیم که یزیچ تنها ،فهممینم یچیه رنگش یعسل و بیعج نگاه طرز از فهمم،ینم

 پاهام مچ یرو یمیقد زخم و چشمام نیب نگاهش ،ست شوکه. داره شوک به هیشب یحال کنم درک سردش

 .ترم جیگ هم چشماش مردمک گردش از یحت من و گردشه در

  

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

 

 .نباشه تنها برو ییدا همراه ایب نیآر-

 یباز دادن نشون حال در که ونیتلوز صفحه از نگاه نکهیا بدون و استرس با که کنمیم نگاه نیآر به

 : دهیم رو فرزانه جواب برداره بود فوتبال

 ! حساسه یلیخ شده، شروع تازه یباز خدا، رو تو مامان-

 . کنهیم نگاه پونه و من مشترک اتاق بسته در به فرخنده خاله

 .یخستگ از شده هوشیب ،خورده ریت ناهار، یجا به انگار که هم پونه-

 : دهیم جواب و کشهیم ییا ازهیخم فرزانه

 یمحل یعروس یتماشا میبود رفته وقت رید تا که هم شبید ،یخستگ از شمیم هوشیب دارم منم داره، حق

 . میدینخواب درست چکدوممونیه ها،

 : دهیم ادامه خنده با و گردهیبرم من سمت به نگاهش

 . دهیخواب ای کرده استراحت ای سال کل اندازه به مدت نیا! ترنج بجز-



 : دهیم قرار مخاطب منو یشاک و

 که هم عصر مسافرت؟ یاومد یچ واسه اصال یبخواب یریبگ اتاق کنج فقط یخواستیم که تو دختر-

 یوا بود، روستا یها یمحل از یکی یعروس ،یومدین همراهمون و یدیخواب یاومد یبرگشت باغ از یوقت

. میکردیم تماشا رو اونا رسوم و رسم میداشت وقت رید تا. داشتن یخوشگل یرسما چه ینیبب ینبود

 ... نقدریا عروسشون

 : کنه قطع رو حرفش فرزانه شهیم باعث فرخنده خاله یصدا

 ناز چرا گه،ید بره همراهش تونیکی !بابا ای منتظره، گرما نیا یتو ست قهیدق ده فرهاد! فرزانه-

  ن؟یکنیم

 .. خوابه که هم پونه نه،یبیم فوتبال داره هم نیآر خستم، خدا به یآبج-

 . دهیم دستم به رو نوشته که یبلند یکاغذ ستیل میمستق و ادیم رونیب آشپزخونه از فرخنده خاله

 دیبر پا تک هی فرهاد همراه ر،یبگ رو ستیل نیا ایب اد،یبرم تو دست از فقط کار نیا مادر، جان ترنج-

 .نیبرگرد نیکن دیخر شهر

 رمیم اتاق به اجبار به و ارمیب" نه" فرخنده خاله حرف یرو شهینم روم یطرف از اما کنم مخالفت خوامیم 

 . میشیم شهر یراه فرخنده خاله یباال و بلند ستیل دیخر یبرا فرهاد همراه لباس دنیپوش با و

 به و بدم هیتک شهیش به رو سرم کولر میمستق باد  ریز که هست یطوالن اونقدر شهر تا روستا فاصله

 خاطرات. کنم کاریچ دیبا فهممینم و ست گذشته اتفاقات تموم ریدرگ ذهنم. کنم نگاه جاده سمت دو ریکو

 فروشگاه و شهر به دنیرس تا. باشم جیگ بود شده باعث  دمیدیم که ییها کابوس و ها خواب مه،ین و نصفه

 شکستنش به یلیم که میهست یراض نمونیب سکوت نیا از هردومون انگار فرهاد نه و زنمیم یحرف من نه

 . میندار

 که ییزهایچ فرخنده خاله دیخر ستیل یرو از یحرف بدون و میرفتیم راه هم شونه به شونه فروشگاه یتو

 . میذاشتیم یدست چرخ یتو و میداشتیبرم رو میداشت الزم



 فروشگاه یشلوغ و دیکش طول کردمیم فکر که یاون از شتریب هم مشخص ستیل وجود با یحت دمونیخر

 . نبود ریتاث یب دنیکش طول نیا یتو هم

 در که فرهاد به توجه یب و شمیم خسته ها قفسه یجلو ستادنیا از ییغذا مواد شده یخال بایتقر نیال یتو

 ازش اونقدر و کنمیم نگاه ها قفسه یتو مواد به و رمیم جلو قدم چند بود گوشت یبند بسته براندازه حال

 که یحال در طونیش پسر هی و دختر هی لحظه نیهم یتو قایدق و برگردم دیبا کنمیم احساس که شمیم دور

 . کننیم برخورد بهم محکم بکشم عقب رو خودم بتونم نکهیا قبل و رسنیم من به دنییدویم هم دنبال داشتن

 کنسرو تا چند حرکت. رمیبگ فاصله قفسه از عیسر شهیم باعث و دهیم یبلند یصدا ها قفسه با برخوردم

 قفسه به رو خودم وفتهیب یاتفاق نکهیا قبل و نمیبیم رو بودن شده دهیچ هم یرو ها قفسه یتو که یماه تن

 . رمیگیم افتادن قبل و هوا یتو رو ها کنسرو رسونمیم

 خوش جا دستم یتو ییها کنسرو به. رمیگیم هوا یرو هم رو کنسرو نیپنجم چهار، ، سه دو، ک،ی

 . کنمیم رها رو اونا خودشون به مخصوص طبقه یرو نظم بدون ترس، و عجله با و کنمیم نگاه کردن

 شدیم دهید آهسته صحنه صورت به ذهنم یتو ها کنسرو افتادن حرکت چطور که ارمیب ادی به کنمیم یسع

 ام پاچه دست یعسل رهیخ نگاه. شمیم نهیس به نهیس باهاش برگردم فرهاد سمت به خوامیم که نیهم و

 ... و کنهیم رها رو دستش یتو آلبالو شربت شهیش بگم، یزیچ بتونم نکهیا قبل و کنهیم

 به ترسمیم یحت من و منه یچشما به زدن پلک بدون و میمستق اون نگاه اونه، یچشما به رهیخ من نگاه

 . کنم نگاه کرده خوش جا دستم یتو که یسرد جسم

 . نمیبب دستام یتو رو آلبالو شربت شهیش ترسمیم

 . مطمئنم که یزیچ از ترسمیم

 . دمید نگاهش از که یدستور از ترسمیم

 . بود فرهاد یصدا صدا نیا کردم احساس نباریا من و دیچیپ گوشام تو که ییآشنا" رو" دستور از ترسمیم

 من یعیرطبیغ یها العمل عکس از انگار که روم به رو خونسرد مرد رنگ یعسل یها چشم از ترسمیم

 ! نخورده جا هم اصال



 نیع کنترل یب اراده، یب من و دادیم دستور بهم ذهنم یتو که صداش از چشماش، از نگاهش، از ترسمیم

 : زنمیم لب فقط و دمیم قورت زود به رو دهنم آب. کردمیم اجرا رو دستورش فقط ربات هی

 !فرهاد-

 : زنهیم لب صدا یب کینزد فاصله همون از خودم نیع

 ! ستین یزیچ-

 میبود ستادهیا وسطش که یفروشگاه از ، اون از خودم، از ترسم،یم نکهیا مهم گه،یم یچ ستین مهم برام

 . آشناست برام کردم یم احساس اولش از من و

 یتو شهیش یقبل فکر بدون و ناغافل و کنهیم بیتعق رو چشمام مردمک اون و چرخهیم چشمام مردمک

 . دوئمیم و کنمیم ول رو دستم

 به و شهیم دهیکش دستم که برنداشتم رو دوم قدم هنوز و دوئمیم و مونم ینم شهیش شکستن یصدا منتظر

 : کنهیم دیتهد گوشم ریز درست یخونسرد با و چهیپیم مچم دور توان تموم با دستش .شمیم پرت عقب

 . کنن دایپ ها قفسه نیا از یکی یتو دیبا رو ات جنازه کهیت هر بزنه سر ازت اضافه حرکت-

 دمونیخر یدست چرخ سمت به خونسردانه و کشهیم رو دستم کنم هضم رو حرفش بتونم نکهیا قبل یحت و

 بدون و میریم نیماش سمت به ها دیخر کردن حساب با و رهیم صندوق سمت به و دهیم هولش و رهیم

 یمرکز قفل زدن از بعد و نشونهیم نیماش یتو خودش همراه منو کنه ول ور دستم مدت نیا یط نکهیا

 . کنهیم حرکت

 خلوت جاده همون به میکنیم فکر که یاون از زودتر. میشیم دور شهر از که کنمیم نگاه نیماش سرعت به

 دو به. زنهینم حرف هم ییا کلمه یحت فرهاد من تصور خالف بر اونجا به دنیرس تا و میرسیم یریکو

 .  شهینم رد هم ییا گهید نیماش چیه و ستین ریکو جر زیچ چیه که کنمیم نگاه جاده سمت

 و رهیگیم و رو وجودم تموم جانیه و ترس بیترک یبد حس و کنم ترل تونمینم رو قلبم ضربان رفتن باال

 باعث نیماش دیشد چرخش اما بندازم رونیب رو خودم و کنم باز رو نیماش در و بزنم غیج خوادیم دلم



 جاده از خارج ریکو ریمس یتو رو نیماش که کنمیم نگاه فرهاد به ترس با و امیب رونیب فکر از شهیم

 . رونهیم هدف یب و انداخته

 : ادیم حرف به کنه نگاهم نکهیا بدون فروشگاه یتو یخونسرد همون با که کنمیم نگاهش ترس با

 . ست مسخره ریکو نیا وسط ایدر هی کردن دایپ اندازه به قایدق من دست از فرار! نکن خودیب فکر-

 ابونیب نیا وسط بهش یاعتماد چه با دونمینم که یکس به .شناختمینم که یفرهاد به کنم،یم نگاهش ترس با

 و تپه یرو از قهیدق چند دونمینم. نداشتم هم رو خوردن تکون جرات یحت ترس از و بودم نشسته کنارش

 . شهیم ادهیپ و دارهیم نگه نکهیا تا میریم ابونیب اون یها چاله

 یتو شتریب. بشم ادهیپ که زنهیم اشاره و کنهیم باز رو در و ادیم سمتم به آروم که کنمیم نگاهش ترس با

 نیا یتو نکهیا فکر یحت و ستین ریکو یها تپه جز یزیچ کنم،یم نگاه اطراف  و رمیم فرو یصندل

 جا از ترس با شهیم باعث صداش که بزنم یحرف خوامیم. ندازهیم لرز به رو بدنم تموم کنه ولم برهوت

 : بپرم

 ! نییپا گمشو گفتم-

 تونمیم رسهیم نیزم به یوقت کفش وجود با پاهام. بشم ادهیپ نیماش از کنمیم زونیآو رو پاهام ترس با

 هر بدم، نجات رو خود خوامیم و دمیم قورت رو دهنم آب   . کنم حس رو پاهام ریز خشک نیزم یداغ

 .شده که یجور

 ...کنم آرومش تا بگم یزیچ و برگردم سمتش به رمیگیم میتصم

 باعث که دارهیم نگه کمرم پشت و چونهیپیم دستم برگردم سمتش به خوامیم که نیهم کشمیم یقیعم نفس

 رو نفسم بود نکرده یفرق اوضاعش هم ادیز ماه چند گذشت با یحت انگار که ام شکسته کتف درد شهیم

 یرو شتاب با رو سرم برسه ام حنجره به نهیبش لبام یرو درد از رفتیم یادیفر نکهیا قبل و ارهیب بند

 : کشهیم ادیفر دهیم فشار نیماش داغ کاپوت روب سرمو محکم که همونطور و کوبونهیم نیماش کاپوت

 !فرستادت؟ یک -



 کتف هیناح از که یدرد و بشه فشرده نیماش داغ هنبد به شتریب صورتم شهیم باعث دستش وفقه یب فشار

 ته از اریاخت یب دستش فشار شدن شتریب با که بزنم حرف بخوام که شهیم نیا مانع یحت شهیم وارد بهم

 . کنمیم ناله بلند دل

 ... یآ... درد شکسته کتفم ن،یکن ول رو دستم خدا رو تو... یآ... فرهاد آقا-

 : نالمیم یآلود بغض یصدا با و رهیگیم ام هیگر میپناه یب و درد از ناخودآگاه

 یزیچ دادم، دست از امو حافظه من رفته؟ ادتونی مگه! ن؟یزنیم حرف یچ مورد در نیدار دونمینم بخدا-

 . ادینم ادمی

 ییا ذره دستاش فشار کنمیم احساس. شهیم یجار ام گونه یرو اشکم و زنمیم هق آروم کتفم درد از و

 . شهیم کمتر

  ؟یداد لو یک به رو جامون ؟یکردیم فرار فروشگاه یتو یداشت یچ واسه-

 تر راحت اشکام شهیم ییا بهونه نیهم و شهیم احساس همچنان دستاش فشار شدن کمتر با یحت کتفم درد

 . ستین خودم دست صدام یتو التماس و زار نباریا و زهیبر هام گونه یرو

 .شناسمینم رو چکسیه خانوادتون و شما جز به من. نیگیم یچ دونمینم خودم جون به-

 : دمیم ادامه و زنمیم هق

 اما نیکرد یفکر چه من ی درباره دونمینم. شناسمینم درست هم رو شما یحت من اد،ینم ادمی یچیه من -

 . نیکنیم اشتباه بخدا

 قهیدق چند نیهم یط کنمیم احساس کنمیم حس هام گونه یرو بعد و لبم پشت تا ام ینیب از یزیچ حرکت

 تالش نیآخر هق هق با پناه یب و دیام نا ستم،یبا پاهام یرو درست تونمینم و رفته لیتحل بدنم یانرژ تموم

 : دهیم انجام نجاتم یبرا خودم

 ازم یخبر ام خانواده چرا دونمینم بودم؟ تهران چرا دونمینم اصال من. شناسمینم هم رو خودم یحت من-

  رن؟یگینم



 : زنمیم زار هق هق با ماه چند نیا یبیغر و بغض تموم ی اندازه به وجودم، عمق از بار نیا و 

  نه؟ ای بگرده ام جنازه دنبال که دارم رو یکس یبُکش نجایا منو االن نیهم اگر دونمینم یحت من -

. هیخودیب الیخ اما ارهیب رحم به رو دلش ییا ذره حداقل هیگر و اشک و زدن زار همه نیا دارم انتظار

. بشه یجار ام گونه یرو شتریب صدام یب یها اشک شهیم باعث نیه و ارهینم بوجود حالتش یتو یتفاوت

 .شهیم کمتر دستاش فشار کنمیم احساس هیثان چند بعد کم کم

 رو ترسم از زده خی یها رگا یتو خون پمپاژ یصدا کنمیم احساس که باالست اونقدر قلبم ضربان

 عقب رو سرم و زنهیم چنگ موهام یتو دستش شدم آزاد دستش از که کنمیم باور که نیهم .شنومیم

 : غرهیم گوشم کنار و بکشم ییا خفه غیج شهیم باعث که کشهیم

 هم بگرده دنبالت که یدار رو یکس اگر که کنمیم یکار! یریم کج یدار کنم احساس اگر حالت به یوا-

 . کنه دایپ رو جسدت نتونه

 : دهیم دستور شهیم رد کنارم از که همونطور و کنهیم پرت جلو به رو سر شتاب با و

 ...شو وارس-

 فرار یبرا یدیام روزنه دنبال .ادینم چشم به ییا گهید زیچ ابونیب و ابونیب جز که کنمیم نگاه اطرافم به

 : رسهیم گوشم به تفاوتش یب و سرد یصدا رمیبگ یمیتصم نکهیا قبل .گردمیم

 روت از که یشینم دور هم متر ده دمیم قول بهت یکن یعمل رو سرت یتو مسخره فکر اون نکهیا قبل-

 . شمیم رد نیماش با

 : کنهیم تکرار نیماش به اشاره با تفاوت یب که کنمیم نگاهش

 ! شو سوار-

 نیماش سمت به درد با و آروم. بدم انجام رو گهیم که یکار که نهیهم ممکن راه نیتر یمنطق لحظه یتو

 پرت داشبورد یرو از رو دستمال رهیم جلوتر که یکم .کنهیم حرکت یحرف بدون و نمیشیم و رمیم

 . بغلم یتو کنهیم



 .کن پاک رو صورتت-

 . کنمیم نگاه نهیآ یتو ام چهره به و کشمیم نییپا رو ریآفتابگ و دارمیبرم رو دستمال ترس با

 برخورد، با دمیم احتمال که شده دهیکش ام گونه سمت به بعد و لب پشت تا ینیب از صورتم یرو خون رد

 . باشه شده نطوریا بود کوبونده نیماش کاپوت به رو سرم یوقت

 پاک رو صورتم یرو خون رد یسخت به و کشمیم رونیب جعبه از رو دستمال برگ هی ترس با و آروم

 . کنمیم

 صداش که بشم مطمئن یاحتمال رد نبودن و خون کامل شدن ازپاک تا کنمیم نگاه صورتم به نهیآ یتو از

 . بشم لیمتما در سمت به ترس از شهیم باعث

  افتاد؟ یاتفاق چه فروشگاه یتو امروز-

 مرگ حد تا ادیبرم دستش از یکار هر بودم کرده دایپ نانیاطم که کنارم مرد از اما کنم نگاهش خوامیم

 . باشم بندیپا سکوتم به دمیم حیترج بردارم چشم جاده میمستق ریمس از نکهیا بدون و ترسمیم

 . دمینشن رو جوابت-

 . باشه انتظارم در یبدتر یزایچ ممکنه ندم جواب اگر که دونمیم انگار دم،یم قورت رو دهنم آب

 . شمینم منظورتون متوجه... ُمـ-

  افتاد؟ یاتفاق چه خونه تا فروشگاه از و رونیب میاومد که هم بعدش فروشگاه، یتو دیخر یوقت گمیم-

 با کنمیم احساس که یحال در و بندهیم نقش چشمام یجلو برده اسم که یزمان بازه نیا یط اتفاقات

 . ادینم رونیب ازش ییصدا اما شهیم باز لبام شده دهیکش سرم پوست قدرت با دوباره خاطرات یادآوری

 جواب گفتن اشتباه با ترسمیم و هیچ اونه نظر مد که یزیچ اون دونمینم! ترسمیم اما بزنم حرف خوامیم

 . بزنه بیآس بهم دوباره

 : دهیم جواب آروم و خونسرد یلیخ خودش نهیبیم که رو سکوتم



 یتو  رو ها دیخر هم با هم بعدش بود، شلوغ یلیخ فروشگاه م،یکرد دیخر فروشگاه یتو اد؟ینم ادتی-

  اومد؟ ادتی م،یکرد صحبت امروز گرم یهوا مورد در فقط هم راه یط. خونه میبرگشت و میدیچ نیماش

 تکون سر فقط کنم حفظ رو حرفاش مو به مو کنمیم یسع که یحال در و فهممیم فهمم،یم رو منظورش

 . دمیم

  اومد؟ ادتی دم،ینشن رو جوابت-

  دمیم جواب گلو یتو از خفه یصدا با

 ! بله-

 .دهیم دست بهم شدن خکوبیم و ترس از یحالت شیناگهان ادیفر با

 ! جوابتو دمینشن-

 بدم کنار رو گلوم راه سر دهیچیپ کالف کنمیم یسع که ییا سرفه با و دمیم قورت یسخت به رو دهنم آب

 : دمیم جواب

 . اومد ادمی بله،-

 : دهیم تکون دییتا نشونه به یسر آروم

 . خوبه-

 : شهیم خیس تنم یها مو اش جمله با اما باشم خودم یتو تونمیم خونه تا گهید کنمیم فکر

 .شده شروع تازه تو با من کار چون! خوبه-

 وجود برام یفرار راه چیه و ترسمیم. وفتهیم لرز به بنم تابستون اون یگرما یتو بگم اگر ستین دروغ

 زدیم حرف ازش اون که یزیچ انیجر در اش خانواده داده نشون دشیتهد با که نهیا میدلخوش تنها. نداره

 . ستنین



 الیو به باالخره نکهیا تا گذرهیم ساعت نیچند کنمیم احساس که شهیم یطوالن اونقدر الیو به رفتن ریمس

 : شنومیم رو صدا شدن ادهیپ از قبل و کنمیم باز رو نیماش در ترس با. میرسیم

 . گفتم بهت یچ نره ادتی-

 نشون خونه سکوت. رمیم الیو ساختمون سمت به کنم یکمک نکهیا بدون و شمیم ادهیپ نیماش از عجله با

 داریب هنوز و خوابه غرق قبل نیع همچنان پونه. رمیم اتاق به عجله با هم من و دنیخواب همه که دهیم

 . نشده

 قفل رو اتاق در و چرخونمیم رو در یرو دیکل نشه، داریب که ست پونه به نگاهم که یحال در ترس با

 . رمیگیم بغلم یتو محکم و دارمیبرم پنجره لبه از رو یضح و رمیم اتاق گوشه سمت به. کنمیم

 . ادینم ادمی که یزیچ از خودم، از فرهاد، از خانواده، نیا یاعضا از! همه از ترسم،یم

 . شهیم شمرده کیکوچ من یاصل ترس برابر در ها نیا تمام ترس و

 ! اد؟یب ادمی قراره یچ نکهیا

 بلند و لخت یموها مانندش، نقطه یمشک یچشما به لبش، بدون و گرد صورت به کنم،یم نگاه یضح به

. شدمیم آروم یکل وجودش با که یعروسک معصوم و مظلوم چهره به شتریب همه از و رنگش ییا قهوه

 : کنمیم زمزمه و بندمیم چشم

 ...یُضح شهیم تموم! شهیم تموم-

 یبرا و رمینم رونیب اتاق از کنهیم صدام شام خوردن یبرا فرخنده خاله که شب تا و مونم یم اتاق یتو

 یشام خوردن یبرا شمیم مجبور و کنم یراض رو فرخنده خاله تونمینم اما ارمیم بهونه هم شام خوردن

 . میبش فرهاد یرو به رو درست و سفره به دور نداشتم خوردنش یبرا یلیم یگشنگ وجود با که

 یربط فرهاد یها رفتار که کنهیم دلگرمم یکم نکرده یرییتغ چیه من با خانواده یاعضا رفتار که نیهم

 . منه به واسش دنگ شیش جا همه و وقت همه فرهاد کنمیم احساس اونا همه عوض در اما. نداره اونا به



 مشتاق نکهیا یبرا نه. گشتم رو روستا تموم فرزانه و پونه یپا به پا قبل یروزها برعکس رو روز طول

 . نباشم تنها فرهاد با نکهیا بخاطر فقط بودم، شده کنجکاو ای

  

 ! پونه شهینم-

  شه؟ینم که یچ یعنی! عه-

 لپ رییتغ بدون و اهیس صفحه و زنمیم رو پاور دکمه بار چند و چرخونمیم سمتش به رو تاپ لپ صفحه

 . نهیشیم کنارم تعجب با و زارهیم کنار رو شیگوش صحنه نیا دنید با. دمیم نشونش رو تاپ

  داره؟ شارژ-

 . وصله شارژ به آره،-

 و دهیم فشار رو پاور دکمه خودش هم گهید بار چند. دمیم نشونش رو تاپ لپ شارژ رنگ یمشک میس و

 رو داشتم که ییا خانواده از ام نشونه تنها. کنم بغض آروم شهیم باعث تاپ لپ رییتغ بدون و اهیس صفحه

 دادم دست از هم رو بود الیدان و خودم از عکس هی که میدلخوش تنها گهید نکهیا فکر با. بود داده دست از

 . کنهیم بغلم پونه که بشه تار دمید شد باعث

 ... ای برات کننیم درستش میبریم فوقش... وونهید یکرد بغض ینجوریا نمینب-

 : زنهیم داد هوا یب و هوی و کنهیم دایپ ادامه هیثان چند سکوتش

  فرهــــــــــــــــاد؟ فرهـــــــــــــاد؟-

 : رسهیم گوشم به کینزد فاصله از فرهاد یصدا نکنه صدا رو اون تا رمیبگ رو جلوش بخوام نکهیا قبل

 حرفت و جلوتر ایب قدم دو سرت، یرو یبنداز رو صدات نکهیا یجا به گفتم بهت بار هزار! خانم پونه-

 ترس حالت با بدنم ها چهیماه تموم ناخودآگاه دنشید با. شهیم ظاهر اتاق در یجلو بعد هیثان چند. بزن رو

 : کنهیم لوس رو خودش و خندهیم زیر پونه. شهیم منقبض



 . زمیعز ایب لحظه هی! جونـــــم ییدا-

 . شهیم اتاق وارد یجذاب و کج لبخند با و رهیم باال یجالب حالت با فرهاد شکسته یابرو

  ره؟یگ من به تیکار چه باز-

 جمع رو خودم که نهیبش کنارم کنهیم مجبور رو فرهاد و شهیپام کنارم از یحرف و یهماهنگ بدون پونه

 : دهیم حیتوض پونه و کنمیم

 . شهینم روشن ترنج تاپ لپ-

 سوال باشه معلوم مخاطبش نکهیا بدون و کنهیم نگاه افتاده توش من چهره بازتاب که اهیس صفحه به

 : پرسهیم

  ن؟یکرد کار باهاش یک بار نیآخر-

 جواب یآروم یصدا با و دمیم قورت رو دهنم آب. بدم رو شییدا سوال جواب تا کنهیم نگاه من به پونه

 : دمیم

 ! شیپ قهیدق چند نیهم-

 : کنهیم انیب رو بود دهیرس خودم ذهن که ییا نهیگز نیاول

 . شده تموم شارژش دیشا-

 : دهیم جواب و کنهیم اشاره زیپر به وصل شارژر به پونه من یجا به که خوشحالم

 . وصله شارژ به نه،-

 . دهیم تکون سر تاسف یرو از و کنهیم نگاهمون فقط یحرف بدون فرهاد

  خرابه؟ زیپر نیا نیبفهم که نینکرد نگاه شارژ نماد خاموش چراغ اون به کدومتون چیه یعنی-

 . خندهیم بلند هوی و کنهیم سکوت هیثان چند پونه



 ! ؟یگیم دروغ! یوا-

 با که کنهیم وصل ییا گهید زیپر به رو یشارژ خنده با پونه و دهیم رونیب رو نفس یحرف بدون فرهاد

 .شهیم روشن تاپ لپ پاور دکمه زدن

 به خنده با هم پونه و دمیم نشون پونه به رو قیعم لبخند هی با رو کنم پنهون اتفاق نیا از تونمینم که یذوق

 . بوسهیم رو فرهاد گونه ناغافل نهیشیم پشتمون یخال یفضا یتو و ادیم سمتم

 سکوتش اما بده نشون یالعمل عکس ای کنه یاعتراض فرهاد دارم انتظار داشتم فرهاد از که یشناخت یط

 و شمیم همش یتو یاخما و صفحه به فرهاد رهیخ نگاه متوجه و کنمیم نگاه بهش که بهیعج برام اونقدر

 . فهممیم رو نگاهش لیدل چرخونمیم رو سرم که نیهم

 هم پونه. بود شده تاپم لپ ی نهیزم ریتصو بود یوقت چند که الیدان و من عکس به بود رهیخ نگاهش

 : شهیم شقدمیپ حیتوض یبرا خودش که کنهیم حس رو شییدا یعیرطبیغ سکوت نیا انگار

 تا ترنج خانواده از که یعکس تنها. کنهینم یزندگ رانیا اله،یدان اسمش ترنجه، یپسرعمو! نیبب نویا ییدا-

 ! نهیهم فقط میکرد دایپ حاال

 : گردهیبرم هردومون سمت به اخم با فرهاد

  دنش؟ید کینزد از حاال تا-

 : دهیم جواب هردومون یجا به عیسر و شهیم هول پونه

 ترنج یعمو یعنی باباش، همراه بودن آورده رو ترنج وسایل خونه یوقت گهیم مامان یول دمشیند من-

 ترنج اومدن با بود شده همزمان که رانیا بود اومده سر هی موقع اون نکهیا مثل کمک، یبرا بوده اومده

 . تهران به

 : کنهیم اشاره عکس به دست با و گردهیبرم من سمت به پونه به توجه یب فرهاد

  کجاست؟ نجایا-

 : دمیم جواب ترس با و آروم و رنیگیم جون چشمام یجلو قبل روز یها صحنه و کنمیم نگاهش ترس با



 ! دونمینم-

 : پرسهیم سوال دوباره

  ه؟یزمان چه مال عکس نیا-

 : ارمیم زبون به رو بود خودم سوال یحت که سواالت نیا به جوابم تنها و دمیم قورت رو دهنم آب

 ! دونمینم-

 : زنهیم داد

 ! ؟یدار ازش اطالعات همه نیا چطور پس-

 . کشهیم عقب یکم رو خودش ترس از و خورده جا من از شتریب که کنمیم نگاه پونه به

 ! ییدا گفتم بهش من-

 : بده حیتوض شتریب شهیم باعث فرهاد زیت نگاه

 تا گفتم بهش رو نایا منم کرد، فیتعر من یبرا رو نایا بود نداده دست از رو اش حافظه که یموقع اون-

 ! ادیب ادشی ییزایچ هی کنم کمکش دیشا

 : کنم قانعش ممکن حالت نیتر صادقانه با کنمیم یسع چرخهیم من سمت به که فرهاد نگاه

 ! ادینم... ادمی یزیچ من... َمـ-

 پونه یصدا با و رهیم رونیب اتاق از بده شیعصبان نیا واسه یحیتوض نکهیا بدون اخم با و کنهیم سکوت

 : امیم خودم به رمیبگ چشم در از نکهیا بدون

  هو؟ی شد یجن چرا-

 : ارمیم زبون به رو هام روز نیا سواالت جواب تنها و

 ! دونمینم-



  

 . میگردیبرم شب که دهیم خبر روز همون عصر روزه، چند مسافرت نیا خبر از تر یناگهان یلیخ فرهاد

 و لب جواب در فقط و نداره مشیتصم رییتغ یرو یریتاث چیه هم فرزانه اعتراضات و پونه یها غرغر

 ساعت چند یط که کنهیم مجبور رو هممون" اومده شیپ یفور کار هی" نکهیا گفتن با نیآر زونیآو لوچه

 . میبش آماده رفتن یبرا تا میببند دوباره رو ها چمدون

 تر مظلوم که کردیم نگاه من به هم یگاه از هر و بود سرمون پشت به ها نهیآ از حواسش تموم راه یتو

 یتو اگر یحت نکنم، نگاهش امکان حد تا کردمیم یسع و بودم داده هیتک شهیش به رو سرم شهیهم از

 .نداختیم لرز به رو تنم ینگاه ینیسنگ خوابن همه که یوقت جاده، یاهیس

 

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

 

  گذشت؟ خوش-

 . کنهیم فیتعر دینو یبرا رو روزه چند مسافرت نیا خاطرات از جانیه با و دهیم تکون سر ذوق با پونه

 . گذشت خوش یلیخ دینو بود یخال جات یوا-

 : دهیم تکون سر و خندهیم دینو

 . بهت گذشتهیم خوش یلیخ که بود معلوم کامال یفرستاد که ییعکسا از-

 . دهیم تکون سر یزیآم طنتیش لبخند با و خورهیم اش نوشابه از یکم پونه

 ... نگو که بود خوشمزه نقدریا بودم، نخورده زردآلو نقدریا عمرم یتو! آخه بود خوشگل یلیخ-

 ییا گوشه کنم شرکت هاشون صحبت یتو نکهیا بدون آروم و ساکت که چرخهیم من سمت به دینو نگاه

 . بودم نشسته



  پرتقال؟ یساکت نقدریا چرا تو-

 . زنمیم تزامیپ به یگاز لیم یب و دمیم سرتکون

 . بزنم که ندارم یحرف! یچیه-

 . دهینو حرفش مخاطب یول کنهیم نگاهم پونه

 ... گهیم یزیچ نه زنهیم یحرف نه اصال! چشه دونمینم شده، ساکت یجور هی میبرگشت یوقت از-

 : چرخهیم من سمت به هم دینو نگاه

 بد ابوالهول ؟یکرد تحمل یچطور پونه ییدا خان اخالق نیا با روز چند نیا موندم من! واال یدار حق-

 ! سفر

 : کنمیم نگاهش کنجکاو و رهیم باال ابروهام

  سفره؟ بد فرهاد یدونیم کجا از تو-

 ! نیبرگرد و نیکن جمع گفته ییهوی که کرده فیتعر برام پونه-

 . دهیم تکون سر شهیم زونیآو اش لوچه و لب دوباره خاطره نیا یادآوری از انگار که پونه

 ییا برنامه چیه وگرنه م،یبرگرد که میکن جمع گفت ییهوی که اومد شیپ کار براش کنم فکر یول آره،-

 . مینداشت برگشت یبرا

 : کنهیم اشاره پونه لب کنار به اشاره با و مقدمه یب دینو

 . کن درستش شده، پخش رژت-

 . کنهیم نگاه دینو به و کشهیم لبش کنار به یدست پونه

  شد؟ خوب-

 . مونده ردش! نه-



 . کنهیم نگاهم و ارهیم باال سر هیثان چند از بعد و گردهیم فشیک یتو پونه

  ؟یدار نهیآ-

 ! نه-

 : دهیم حیتوض مانتوش کردن درست نیح و شهیم پا یصندل یرو از

 . میبر و کنم درست رو وضعم و سر سیسرو رمیم شد، تموم غذام من-

 . کنمیم نگاه رفتنش به فقط من و دهیم تکون سر دینو

  خبرا؟ چه خب-

 . کنمیم پاک رو لبم دور دستمال با و کنمیم نگاهش

 . ستین یخاص خبر یچیه-

 . کنهیم نگاهم لبخند با و دهیم هیتک یصندل به

  ومده؟ین ادتی یزیچ مدت نیا-

 : دمیم جواب و شنیم رد چشمام یجلو از اومده ادمی به سفر روز چند یط که ییها زیچ و اتفاقات

 یتو بار چند ای تصادفم لحظه مثال بفهمم، ازشون یزیچ تونمینم خب اما ادیم ادمی ییزایچ هی یگاه-

 ... که اومده ادمی الیدان از هم کوتاه یلیخ هنصح چندتا دوئم،یم دارم که دمید خواب

 : کنهیم قطع رو حرفم

  ال؟یدان-

 . کنمیم مچاله شتریب رو دستم یتو دستمال و دمیم تکون سر

  پسرعمومه آره،-



  ؟یچ گهید آها،-

 هی ای خندمیم و دوئمیم دارم الیدان با که هیانث چند مثال نداره، یمعن چیه که ییزایچ هی ست،ین یزیچ-

 صدا اسممو باشه الیدان یصدا کنم فکر که مرد هی یصدا ای اد،یم ادمی رو صداشون فقط که یتیجمع

 . کنهیم

  ومد؟ین ادتی یزیچ اون از ؟یچ فرهاد از-

 . کنمیم نگاهش تعجب با

  اد؟یب ادمی یزیچ فرهاد زا دیبا یچ یبرا فرهاد؟ از-

 ! پونه خانواده از کال نبود، فرهاد خوده منظورم نه،-

 به زودتر تا ادیب پونه منتظرم که یحال در و کنمیم نگاه یبهداشت سیسرو در به و دمیم هیتک میصندل به

 . دمیم رو جوابش میبر خونه

 کنمیم یسع شتریب. ومدهین ادمی یدیجد زیچ. گفت پونه دفعه اون که ییزایچ همون کم، یلیخ! نه آها،-

 ... یزیچ ای ،ییا نشونه هی ارم،یب ادی به رو عموم خانواده و الیدان

 ... باشه یبیعج حس دیبا-

 . کنمیم نگاه دینو به و رمیگیم ندارم خوردنشون واسه یلیم که تزامیپ مونده برش چند از رو نگاهم

  باشه؟ یبیعج حس دیبا یچ-

 : دهیم جواب و کنهیم نگاه رونیب به فود فست یسراسر و بزرگ پنجره از

 ! یندون خودت زا یزیچ ای اد،ین ادتی یزیچ نکهیا-

  ه؟یجالب زیچ یکنیم فکر واقعا-

 ... دونمینم-



 یزیچ خودم قیعال از یحت من یدونیم .ستین نطوریا هم اصال بگم بهت دیبا دونمیم که یمن یول-

 یزیچ چه به داشتم، دوست یرنگ چه ومده،یم خوشم یچ از قبال دونمینم نباشه همراهم پونه اگر. دونمینم

 . دارم یدوگانگ احساس پونه هم وجود با یگاه یحت. داشتم یتیشخص چه نکهیا ای داشتم عالقه

 . کنهیم شتریب رو زدن حرف یبرا لمیتما گردهیبرم سمتم به که مشتاقش نگاه

 االن من... اما. نشستم ینم آروم جا هی و لحظه هی بودم، طونیش من که گنیم خانوادش و پونه مثال،-

 من گهیم پونه نکهیا ای. ادینم خوشم رفتن رونیب از باشم، تنها دارم دوست شتریب ندارم، یحس نیچن اصال

 همه دارم دوست دارم، زیچ همه کردن مرتب به یبیعج لیتما تونم،ینم من... اما! بودم شلخته و شلوغ

 . باشه خودش یسرجا زیچ

 : کنهیم طنتیش و خارونهیم رو صورتش و خندهیم دینو

 . خورده سرت به که هییا ضربه بخاطر دیشا-

 قبال که کنم کشف خودم یتو یدیجد قیعال یسر هی ممکنه که بود گفته هم دکتر. هست احتمالش آره،-

 .نداشتم

 : دهیم جواب و شهیم عوض نگاهش ریمس

 . شد مشخص نمیا لیدل! گهید خب-

 . دارهیبرم زیم یرو از رو چییسو و

 . اومد هم پونه م،یبر پاشو-

 خونه به یوقت. میریم خونه به و میشیم جدا هم از کنهیم حساب رو زیم دینو نکهیا از بعد پونه دنیرس با

 و بندمیم رو خونه در شده عوض مسافرت بعد از که یعادت طبق و رمیم خودم خونه به میمستق میرسیم

 . رسونمیم اتاقم به رو خودم



 به کلش که ییا روزه چند مسافرت. کشمیم دراز تخت یرو یخستگ از و کنمیم عوض رو لباسام

 به دیشد ازین احساس با و بشم کسل قبل از شتریب بود شده باعث انگار بود گذشته استراحت و دنیخواب

 . برم خواب به مقاومت یب خواب

  

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

 

 خودم عکس تنها و رمیم ها عکس پوشه به ربات هی مثل ستمیس اومدن باال با و کنمیم روشن رو تاپ لپ 

 اون که ادیم ادمی و زنمیم لبخند ناخودآگاه صفحه یرو الیدان و من عکس شینما. کنمیم باز رو الیدان و

 . کردم عوض رو نهیزم ریتصو عکس فرهاد العمل عکس از بعد روز

 و روشن قهوه بلند یموها رنگش، یآب یچشما به کنم،یم نگاه عکسش به و ذارمیم دستام یرو سرمو

 خونه در یصدا صورتش به دهینرس اما برمیم صورتش سمت و کنمیم دراز رو دستم. اش برنزه پوست

 . کنم باز رو در پونه یصدا دنیشن با و برم در تمس به و بپرم جا از شهیم باعث

  ؟یخوب-

 . ممنون-

  تنبل؟ یبود خواب-

 . دمیم سرتکون و خندمیم حال یب و آروم

 پوشه همه اون نیب از یزیچ ای ییا گهید عکس تونمیم نمیبب خواستمیم. رفتمیم ور تاپ لپ با داشتم نه -

 ! نه؟ ای کن دایپ یخال

 با و شهیم اتاقم وارد میمستق که رمیم سرش تپش در بستن با و شهیم خونه وارد هشیهم لثم تعارف یب

 . زنهیم لبخند صفحه یرو الیدان عکس دنید

 ... که ستین عمو پسر! بده شانس خدا-



  ؟یاومد یزیه واسه! یاو-

 . رهیم کمد سمت به و خندهیم

 . داشت چرم کمربند هی که یداشت یمشک مانتو اون. خودت مال ات قهیعت یعمو پسر اصال بابا، نه-

 ! خب؟-

 .  رونیب میبر دانشگاه یاه بچه با خوامیم بده اونو-

 . کنهیم نگاهم و چرخهیم سمتم به

  ؟یایم همراهم-

 . دمیم جواب" نوچ" با و نمیشیم تخت یور حال یب

 . برم بهیغر یها جمع یتو ندارم دوست که یدونیم بعدم،. حموم برم خوامیم نه،-

 . شهیم عوض هوات و حال ،یایب کاش یا باشه، یاوک-

 . ندارم رو رونیب حوصله جان، پونه نه-

 . کنه دایپ رو نظرش مورد مانتو تا کنهیم جا به جا رو ها لباس و رهیم کمد سمت به پونه

 شده، کور و سوت خونه شهرشون برگشتن نیآر و فرزانه یوقت از! یمون یم تنها خونه ینجوریا آخه-

 . رهیگیم اش غصه آدم

 یحساب اشونیکار شلوغ و نیآر و فرزانه یخال یجا. دمیم تکون سر موافقم حرفش با کامال که یحال در

 نگاه عکس به و ذارمیم پاهام یرو رو تاپ لپ. بود شده کور و سوت خونه پونه، قول به و شدیم حس

 . نهیشیم کنارم خواستیم که ییمانتو کردن دایپ با هم  پونه و کنمیم

  ترنج؟ یخوب-

 ! نه-



  زم؟یعز چرا-

 دارم ت،یوضع نیا از بده نجاتم ادیب یکی خوادیم دلم ، بدم ادامه ینجوریا تونمینم گهید شدم، خسته-

  خبرن؟ یب ازم ماهه چند که ستین مهم براشون اصال یعنی! پونه شمیم وونهید

 . باشه داشته صبر خرده هی دنبالت، انیم زود مطمئنم من! نشو خل ،عه-

 . دیخند و کرد اشاره تاپ لپ به دست با و

 ... ادیب شیواقع خود تا بده قلوه و دل عکسش با فعال-

 : زنهیم غیج زده جانیه و شوکه بتوپم بهش تا کنم باز دهن رمیم که نیهم

 ...نیبب رو نجایا! عه-

 . کنمیم نگاهش شوکه

  .وونهید دمیترس! چته؟-

 . شده جالب چقدر نیبب رو نجایا آخه-

 : ادیم حرف به زده جانیه و دهیم نشون رو باالی صفحه آدرس نوار دستش با

 ! نگاه رو نجایا-

 و کردم نگاه بودم کرده بازشون الیدان و خودم عکس آوردن یبرا که بودن ییها پوشه اسم که اعداد به

 .نکردم درک پونه جانیه و ذوق یبرا یلیدل هم باز

 ! مگه؟ هیچ خب-

 : دهیم حیتوض و کنهیم نگاه جانیه با

  ست؟ین آشنا برات کن، نگاه رو اعداد نیا-

 . فهممینم حرفاش از یزیچ و کنمیم نگاه اعداد به



  ؟یشد متوجه-

 . کنمیم نگاهش

 ! نه-

 چه! یکرد تصادف که یخیتار شهیم قایدق یبذار/ (  کج خط) اسلش هی نشونیب. کن نگاه وونهید! عه-

 !یباحال اتفاق

 رو میزندگ عطف نقطه خیتار گرفتنشون قرار هم کنار در با حاال و بودن ها فولدر اسم که یاعداد به

 تالشم تموم  اما دونمیم اعداد گرفتن قرار هم موردکنار در یزیچ کنمیم احساس. کنمیم نگاه دادنیم نشون

 عقب به یکم رو تاپ لپ یکوتاه غیج با و شمیم یعصب که ست دهیفا یب اونقدر اونا یآور ادی به یبرا

 . کنمیم پرت

 حافظه با داشتم یسع که ست قهیدق نیچند که دهیم نشون یدردناک صداقت با زمان رییتغ و پونه نبود

 . ارمیب ادی به رو یزیچ دیشا تا کنم نرم پنجه و دست دمیسف

 نیع و آروم و کنمیم جمع شکم یتو زانوهامو و نمیشیم تخت یرو یشکستگ احساس با و دیناام و خسته

 فرهاد یها رفتار و مسافرت از برگشتنمون از بعد از یبد حس. هیگر ریز زنمیم صدا یب ها بچه دختر

 . کنم فرار خونه نیا از بخواد دلم شهیم باعث

 انهیوحش اونقدر بخواد که نداشت یلیدل. ارمیم سردر کمتر کنمیم فکر روز اون اتفاقات به شتریب یهرچ

 برداشت اشتباه رفتارم از شغلش بخاطر دیشا که بهونه نیا با رو خودم خواستمیم یباز چند. کنه عمل

 . کرده

 تونستمیم چطور اور،ینم بخاطر اش گذشته ازش یچیه که یدختر هی من و بود گاردیباد و یمرب اون! اما

  کنم؟ جادیا یخطر شغلش ای اون یبرا

 به. کنمیم نگاه شده چپه تخت وسط که یتاپ لپ و بزرگ نچندان اتاق به و کنمیم جمع شتریب رو پاهام

 . بذارم براش دیبا یاسم چه دونمینم خودمم یحت که دارم یحس خونه نیا ی گوشه به گوشه



 پلکام پشت بود الیدان و منو عکس اسم قایدق که تصادف خیتار. دمیم فشار رو سرم و بندمیم چشم هیگر با

 شروع ست قهیدق چند که یسردرد دیشا تا دمیم فشار رو سرم دستم با کالفه و یعصب من و بندهیم نقش

 . بشه آروم یکم شده

 چشمام یجلو الیدان عکس و شهیم تر رنگ پر پلکم پشت تصادف خیتار و عدد شه،یم تر دیشد سردرد

 بار نیچند یکنترل قابل ریغ شتاب با و شهیم خارج جاده از نمیماش و چرخهیم و چرخهیم و  چرخهیم

 ... چهیپیم بدنم تموم یتو درد و شهیم دهیکوب اونور و نوریا به و چرخهیم

  

 . یایبرم پسش از تو دارم، اعتماد بهت من! کن نگاه من به-

 ... اما-

 . مینیبیم همو زود یلیخ دنبالت، امیم خودم شد تموم که کارت. کن عمل ها عکس طبق نداره، اما-

  

 زیچ و کنمیم مرور رو ذهنم یتو یصدا. رمیم نییپا تخت از ترس با و اراده یب و کنمیم باز چشم

 به و ترسمیم. شهیم تر گنگ و گنگ ذهنم یتو صدا کنمیم فکر شتریب یهرچ. ارمینم خاطر به رو ییآشنا

 نگاه خونه یخال اطیح به و دوئمیم تراس سمت به و رمیم رونیب اتاق از عجله با و خورمیم وارید رو در

 زمان همه اون گذشت از بعد مرادویام ییا احمقانه صورت به و کنمیم صدا رو پونه بار چند و کنمیم

 . باشه نرفته رونیب خونه اطیح از هنوز پونه

 وقت و ظهر هنوز کنهیم اعالم بهم نانوشته قانون هی مثل کوچه یتو ها بچه یباز و صدا و سر یصدا

 . نشده ناهار

 و شهیم تر تنگ و تنگ لحظه هر خونه وارید و در کنمیم احساس. کنمیم نگاه و گردمیبرم خونه سمت به

 گوشه استفاده بال نفره تک مبل با برخورد با که دوئمیم در سمت به. شهیم تر سخت من یبرا دنیکش نفس

 خودم یتو شهیم باعث مبل دسته به لگنم استخون دیشد برخورد از درد. وفتمیم نیزم یرو درد از خونه

 . کنم ناله آهسته و چمیبپ



 رنگ یمشک جسم. گردمیبرم عقب به یزیچ با پام برخود با اما ستمیبا تا ذارمیم نیزم یرو دست آروم

 سمتش به شهیم باعث شده مشخص مبل ریز از یکم برخوردمون موقع مبل ییجابجا بخاطر که مبل ریز

 شهیم دوچندان میکنجکاو بودم دهیشن که ییصدا و میبر مسافرت به میخواستیم که یروز یادآوری با و برم

 .شهیم جسم اومدن رونیب مانع مبل هیپا کم یلیخ ارتفاع اما کشمیم رونیب مبل ریز از رو جسم عجله با و

 با و رمیگیم رو مبل دسته و شمیم بلند جا از کردمیم حس استخونم یرو هنوزم که یدرد با و یسخت به

 . کنمیم رها رو مبل و کشمیم رونیب مبل ریز از رو جسم پا با و کنمیم بلند رو مبل توان تموم

 که یزیچ تنها. نداره یتیاهم چیه من یبرا اما کنهیم برخورد کیسرام به یبد یصدا با لیم یچوب هیپا

 بجز ییا گهید اسم چیه تونمینم که پامه یجلو رنگ یمشک جسم اون باشه داشته تیاهم تونهیم من یبرا

 . کنم دایپ براش ذهنم یتو" اسلحه"

 قبول یجور چیه تونمینم چرا دونمینم. دارمیبرم نیزم یرو از رو اسلحه و شمیم خم و رمیم جلو آروم

 از قبل نیآر و دهیخر براش فرهاد که نهیآر یها یباز اسباب اس گهید یکی نیسنگ یفلز جسم نیا که کنم

 . گذاشته جا شدینم استفاده چوقتیه که یمبل ریز و من خونه یتو اونو یباز نیح من تصادف

 مغزم یتو که یزیچ با متناقض ییا جمله زبونم و لرزهیم دستام لرزش بخاطر که کنمیم نگاه اسلحه به

 : کنهیم انیب به رو گذرهیم

 ... نهیآر مال نیا! نهیآر مال نیا-

 نیاول یبرا بود زونیآو در یجلو که یشال و مانتو برداشتن با و ندازمیم نیزم یرو رو اسلحه هرادا یب

 . رمیم رونیب خونه از و زنمیم چنگ کانتر یرو چیسو به بار

 منتظر یحت و زنمیم رونیب خونه از و کنمیم روشن رو نیماش فقط فهممینم یچیه و رمیم کجا دونمینم

 به خودم که ییزهایچ قبل از بلندتر و دمیم فشار رو گاز پدال. بشم مطمئن در شد بسته از تا مونمینم

 . کنمیم تکرار داشتم مانیا بودنشون دروغ

 ...  نداره یربط من به نایا. نداشت یربط من به. نبود مال اسلحه اون-

 . هیگر ریز زنمیم بلند و اداده یب و



 . چرخهیم سرم یتو که ییزهایچ از دونم،ینم که ییزهایچ از خودم از ترسم،یم زیچ همه از. ترسمیم

 یتو چطور دونمینم.خورهیم هم به دارم که یطیشرا و تیوضع نیا از حالم و آوردم کم کنمیم اعتراف

 و اومدم یچجور رو ریمس ینجایا تا دونمینم یحت و کنمیم یرانندگ دونمینم ازش یادیز زیچ که یشهر

  برم؟ کجا به خوامیم رو ریمس یباق

 . رسوندم نجایا به رو خودم چطور دونمینم یحت من و شهیم آشنا برام ریمس کم کم

 و خاک جز یزیچ دورم. کنمیم نگاه اطرافم به اهویه از پر یذهن با و برمیم جاده از یکنار به رو نیماش

 احساس و چهیپیم برهوت و خلوت جاده ظهر سکوت یتو باد آروم یصدا .ستین یابونیب جاده و تبه

 . پرسهیم سوال گوشم ریز کنمیم

  ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 پاک نیآست پشت با رو خورهیم سر دماغم غهیت یرو به که میشونیپ یرو عرق و کنمیم نگاه اطراف به

 . پرسمیم خودم نباریا کنمیم

  کنم؟یم کاریچ نجایا من-

 زیچ چیه حاال و بودم کرده تصادف یکس همراه نجایا قبل ماه چند که کنمیم نگاه آمد و رفت یب جاده به

. کنمیم نگاه جاده سمت دو به و ستمیا یم جاده وسط گهید بار. ارمینم ادی به تصادف اون قبل از یدرست

 برم راه ها آسفالت نیا یرو گهید قهیدق چند اگر که ادهیز اونقدر پاهام ریز آسفالت یگرما کنمیم احساس

 . شهیم ذوب کفشام

 . کنمیم فکر بار نیهزارم یبرا و کنمیم پاک رو ام قهیشق یرو مونده جا به عرق رد

  داشتم؟ کاریچ جاده نیا یتو نجا،یا من

 سوله. برسم یزیچ به دیشا تا کنمیم دنبال رو نامشخصم ریمس جاده آسفالت هیحاش یرو سست و آروم

 خودش سمت به منو یبیعج کشش و گرانش هی با شهیم دهید سراب نیع ریمس چیپ یانتها که یداغون

 . کشهیم سمت اون به منو یبیعج حس یطرف از و شهیم مانعم ترس حس اما کشهیم



 ! رمیبگ میتصم هی شهیم باعث ها حس نیب جدال

 . شمیم کینزد فقط رم،ینم داخل اما! رمیم-

که  سوله ختهیر مهین و داغون سقف. برم سوله سمت به تر عیسر تا دهیم توان پاهام به کوتاه جمله نیهم و

 استفاده بال و یمیقد کنارش جاده اندازه به درست بزرگ انبار نیا که داره نیا از نشوناز دور مشخصه 

 . مونده

 که کلفت ریزنج هی با که رسمیم ییا زده زنگ یمیقد و یفلز در به شهیم تموم که یمیقد و یآجر وارید

 . شده بسته بود زده زنگ در نیع

 هول رو یفلز در یکم و شهیم عوض نظرم آخر لحظه اما و شمیم مونیپش اما برمیم شیپ دست یچندبار

 سرک شتریب یفضا دنید یبرا کنمیم نگاه یمیقد یها نیماش یها قراضه کهیت از پر اطیح به و دمیم

 ریگ پشتم سنگ تکه به پام و رمیم عقب به یآگاه ناخود غیج با یزیچ ترسناک افهیق دنید با که کشمیم

 ...وفتمیم نیزم یرو و کنهیم

 نمیبیم و بکشم عقب رو خودم کنمیم یسع. ندازهیم لرز به رو بدنم تموم سگ همون بلند پارس یصدا و

 . ادیب رونیب در یال از داره یسع ترسناکش و هیکر افهیق با که

 توان تموم با. دوئمیم نمیماش سمت به دستم کف سوزش به توجه بدون و شمیم پا نیزم یرو از ترس با

 بر غقب به سگ پارس یصدا شدن تر کینزد با. گرفتم فاصله نمیماش از چقدر که فهممیم تازه و دوئمیم

 و وفتمیم نیزم یرو محکم و کنهیم ریگ ام گهید یپا پشت پام که نمیبب رو خودم با اش فاصله تا گردمیم

 خاک یرو کنارم که گرد لهیم به ینآ به کنمیم فراموش کل به رو درد دوئهیم سمتم به که یسگ دنید با

 عکس فرصت و خودم به کردن فکر فرصت نکهیا قبل و ستمیا یم پا یرو و زنمیم چنگ بود افتاده

 . کوبمیم سگ سر به رو لهیم توان تموم با و اداره یب بدم سگ به العمل

 . شده منگ ضربه شدت بخاطر کنمیم احساس و ستهیا یم حرکت از ییا لحظه سگ

 بار نیچند و رهیم باال دستم که ستین خودم دست بدنم یکارها از کدوم چیه انجام انگار و شده قفل مغزم

 ضربات اداره یب دستم وفتهیم خاک یرو یفیضع ناله با سگ یوقت یحت کنم،یم تکرار رو ضربه گهید

 . کنهیم تکرار هم پشت رو



 رو سگ جمجمعه محکم استخون با لهیم برخورد از حاصل ارتشعاش که شتاب پر و قدرت پر اونقدر

 . کنمیم حس دستم یتو

 یرو دستم از لهیم. شناسمیم رو سگ نیا کنمیم احساس چرا دونمینم و کنمیم نگاه سگ جون یب جسم به

 ام گونه به اشکم هنوز و کنمیم هیگر زنمیم غیج بلند ناخودآگاه افتاده که یاتفاق ریتاث تحت و وفتهیم خاک

 یتو که یهرچ و بزنم عق و بدم هیتک نیماش به شهیم باعث دهنم سمت به معده اتیمحتو هجوم دهینرس

 . ارمیب باال رو بود مونده ام معده

 یحت نکهیا بدون و شورمیم بود مونده نیماش یتو یک از دونمینم که یآب یبطر با رو دهنم دور یسخت به

 که ستین مهم برام یحت گهید و گردمیبرم خونه به سرعت با و شمیم نیماش سوار با کنم صبر ییا هیثان

 . ادمهی قیدق رو خونه ریمس

! هیعیرطبیغ یزیچ کنم احساس شهیم باعث فرخنده خاله نیماش بودن و کنمیم پارک اطیح یتو رو نیماش

 مرد صحبت یصدا و شمیم خونه وارد آروم و کشمیم میخاک لباس به یدست و شمیم ادهیپ نیماش از

 . بدم گوش حرفاشون به یکم که کنهیم کنجکاوم ییناآشنا

 .  شدم نگران واقعا من-

 . ادیم زود بزنه، یدور رفته و رفته سر اش حوصله حتما ره،ینم ییجا ییتنها معموال. نینباش نگران-

 ... نیگفت شما که یطیشرا نیا با یول-

 : کنهیم قطع رو مرد حرف فرخنده خاله

 رو زیچ همه داره یسع و کنهیم سر طیشرا نیا با داره که هست یماه چند ترنج اما شماست با حق بله،-

 ! هیا یقو دختر واقعا. کنه درست

 ... من یبرا یحت طیشرا نیا اما-

 : شهیم اضافه جمع به یدیجد یصدا لهیموبا زنگ بزنم حدس تونستمیم که یقیسمو یصدا با

  اط؟یح یتو برم تونمیم. بدم رو تماس نیا جواب دیبا من خوام،یم عذر-



 : کنهیم تعارف فرخنده خاله

 ! حتما بله،-

 لحظه همون درست و آشناست چقدر که کنمیم احساس من و چهیپیم گوشم یتو بار نیچند دیجد یصدا

 : شهیم تکرار ذهنم یتو یزیچ

 ". مینیبیم همو زود یلیخ دنبالت، امیم خودم شد تموم که کارت"

 . میشیم رو به رو هم با و ادیم رونیب خونه از شخص بدم نشون یالعمل عکس نکهیا قبل و

 ... اش دهیکش صورت بود، شده بسته سرش پشت که یروشن ییا قهوه یموها ،یآب یچشما

 : کنمیم زمزمه اریاخت یب فقط من و

 ...الیدان-
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 . کنمیم نگاهش و کنهیم نگاهم

 باور خوامیم. ستین راحت برام اتفاق نیا هضم افتاده امروز که یاتفاقات تموم از بعد. شهینم باورم اصال

 . شده تموم زیچ همه باالخره که کنم باور تونمینم انگار ست،ین راحت اما شده تموم زیچ همه که کنم

 از که یوقت درست انتظار و صبر همه نیا از بعد باالخره نکهیا از ام، خانواده حضور از! ام شوکه

 ... دنبالم اومدن بودم شده دیام نا اومدنشون



 ! ترنج-

 : کنهیم تکرار و کنهیم نگاهم یناباور لبخند با که کنمیم نگاهش

 ! ترنج-

 آروم گوشم ریز و شمیم فشرده بازوهاش حصار یتو بدنم بدم نشون یالعمل عکس بتونم نکهیا قبل و

 : کنهیم زمزمه

 . کنمیم دق تو دست از آخرش وونه،ید وونه،ید-

 و کنمینم باور رو نمیبیم که یزیچ و ام شوکه هنوزو  کنمیم نگاهش ام،یب رونیب آغوشش از کنمیم یسع

 : زنمیم لب یناباور با

 ! ؟یاومد-

 . کنهیم نگاه و دارهیم نگه دستش دو با رو صورتم

 ! دنبالت امیم که بودم گفته-

 ... من... من-

 . شمیم فشرده آغوشش یتو دوباره

 . شد تموم گهید. شد تموم نگو، یچیه-

 . امیب رونیب فکر از یکم شهیم باعث صداش و کنهیم ترم شوکه رهیگیم قرار اش بوسه هدف که ام قهیشق

 ... اومد ترنج بابا،-

 رو زرد چهره با که یمسن مرد به. دنبالم اومدن که نشستم ام خانواده یرو به رو که منم بعد قهیدق چند و

 . کنهیم نگاهم لبخند با و نشسته روم به

 . نیاومد باالخره که شکر رو خدا! یحداد یآقا بود منتظرتون مدت نیا یلیخ ترنج-



 . دهیم جواب عمو یجا به و کنهیم نگاه فرخنده خاله به و شهیم جا به جا مبل یرو لبخند با الیدان

 . بشه خارج دستمون از طیشرا کنترل شد باعث و افتاد هم پشت یلیخ ها اتفاق نیا راستش-

 . کنمیم نگاهش و دمیم فشار دستم یتو آورده برام خاله که طال آب وانیل

  ؟یاتفاقات چه-

 . دهیم تکون رو خودش یسخت به عمو

 . جان عمو میداد حیتوض یاصالن خانم یبرا-

 . نبودم من یول-

 . کنه آرومم کنهیم یسع و ذارهیم دستم یرو دست فرخنده خاله

 ! جان ترنج-

 . کنهیم یونیپادرم الیدان هم باز

 . دمیم حیتوض دوباره جان ترنج یبرا من نیبد اجازه اگر ،یاصالن خانم-

 کرده خودش ریدرگ رو ذهنم تموم مدت نیا که یسوال جواب به مشتاقانه من و کنهیم موافقت ناچار خاله

  نگرفتن؟ من از یخبر مدت نیا چرا. کنمیم گوش بود

 گفتن یاصالن خانم که یخیتار طبق. میا شوکه افتاده تو یبرا که یاتفاق از هنوز هم خودمون ما زم،یعز-

 و شد بد شدت به بابا حال بعدش روز چند و میکرد صحبت هم با تو و من تصادفت قبل روز هی قایدق

  نه؟ ای هست ادتی بابا یقلب یماریب سابقه دونمینم من، شیپ ارنشیب شدن مجبور

 ادامه و دهیم رونیب محکم رو نفس الیدان و دمیم تکون یمنف ی نشونه به رو سرم جیگ و کنمیم نگاهش

 : دهیم

 و مارستانیب یکارا ریدرگ یحساب مدت نیا من و شد تر میوخ کردنیم فکر که یاون از بابا اوضاع-

 بابا و عمله مونده یباق راه تنها دادن صیتشخ ها دکتر که دیرس ییجا به کار نکهیا تا بودم شده... و دکتر



 اما بودم خبر یب ازت یماه هی بایتقر بودم، ریدرگ یلیخ من مدت نیا یط. شد عمل یبد طیشرا یتو

 جواب. دادمیم ملیا بهت اوردمیم ریگ وقت نکهیا محض به. دادم امیپ بهت شد روال یکم طیشرا که نیهم

 به طیشرا نیا یوقت خاموشه، تیگوش دمید و گرفتم تماس باهات و شدم نگران یکم شد یطوالن که ندادنت

 چکدومیه به تو اما کنم برقرار ارتباط باهات که کردم یهرکار شدم، نگرانت یحساب شد دار ادامه مدت

 به که ییا عالقه با و بود ژهیو مراقبت تحت بابا و نرفت شیپ دیبا که یاونطور بابا عمل. یدادینم جواب

 . وفتادیم خطر به جونش شک یب ببره ییبو شدیم باعث که که دمیپرسیم یزیچ اگر داره تو

 از بعد که ییا مسخره و بیعج تنش و بدم مطابقت داشتم خودم که یاطالعات با رو حرفاش کنمیم یسع

 کنه،ینم جدا من از رو نگاهش که کنمیم نگاه الیدان به. کنم آروم رو بود اومده بوجود به برام دنشونید

 : دهیم ادامه و نهیب ام چهره یتو رو حرفاش ریتاث خوادیم انگار

 یاصالن خانم شماره که دونستمیم بده، بهم رو شیگوش تا خواستم ازش کنه شک یزیچ به نکهیا بدون-

 من شیپ ارنشیب و بشه بد حالش نکهیا قبل روز چند شدم متوجه اما گرفته ازشون الزم مواقع یبرا رو

 . زدن ازش رو شیگوش

 خاطرات نیا یادآوری کنمیم احساس ده،یم رونیب محکم رو نفسش و کنهیم نگاهم و دهیم هیتک یصندل به

 .باشه کننده تیاذ براش دیبا

. رهیبگ یخبر ازت تا بفرستم بخوام که نداشتم رانیا یتو رو یکس یحت و نداشتم ازت ییا نشونه چیه-

 یخبر یب یطرف از و بذارم تنها اونجا رو خانوادم تونستمینم یطرف از و کنم کاریچ دیبا که بودم مونده

 رو موضوع اگر بابا و کنم قبول خواستمینم اما دادیم بد گواه دلم همش. کردیم ام وونهید داشت تو از

 یدار دونستیم فقط دونست،ینم سکونت محل از یزیچ هم مامان و اوردینم طاقت شک یب دیفهمیم

 . یکنیم یزندگ تهران

 . دهیم سرتکون و بندهیم رو چشماش

 اتفاق یدونیم که سخته چقدر یکن تصور یتونینم یحت نگذشت، سخت تو به فقط مدت نیا ترنج کن باور-

 و بشه بهتر یکم بابا حال تا کنم صبر شدم مجبور. یاریب خودت یرو به هیبق شیپ یتونینم اما افتاده یبد

 . دنبالت میاومد و گفتم بهش رو ماجرا آروم آروم شد یاوک طشیشرا یوقت



 . بشه ریدرگ احساساتم تموم شهیم باعث میدلخور و دلخورم گم،ینم یزیچ و کنمیم نگاهش

  دنبالم؟ نیومدین زودتر چرا-

 . کنهیم نگاهم و ارهیم باال سر سرفه با عمو

 افتاده، یاتفاق چه که دونستمینم گفت بهم رو ماجرا الیدان که شیپ هفته دو تا منم دلم زیعز جان، ترنج-

 . میبرگرد زودتر ما تا یمنتظر و خوبه حالت و ارتباطن در باهات که گفتنیم گرفتمیم خبر تو از هروقت

 . دوخت چشم بهم رفتیم لیتحل به که ییصدا با و

 . اومده سرت ییبال نیچن که دمیدینم و مردمیم کاش یا-

 . زنهیم تشر الیدان

 ! بابا-

 . رهیم هم یتو اخماش و کنهیم نگاه الیدان به

 و بود مونده نجایا طیشرا نیا با بیغر شهر یتو تنها و تک برادرم تنها ی گرگوشهیج! نزن حرف تو-

 . خوبه حالش که نیگفتیم دروغ من به شما اونوقت

 : دهیم جواب و ندازهیم نییپا رو سرش کالفه و دهیم فشار هم به رو لباش الیدان

 بهت چطور ، یبود طیشرا چه یتو یدونیم خودت که شما نکن شروع رو بحث نیا دوباره خواهشا! بابا-

  م؟یندار ترنج از یخبر چیه که ماهه چند گفتمیم

 : دهیم ادامه آروم و کنهیم نگاهم و گردهیبرم من سمت به نشیغمگ نگاه

 به یچ ماه چند نیا یتو نیدونیم شما موندم؟ یم آروم هیطیشرا چه یتو ترنج دونستمیم من یکرد فکر-

 ! گذشت؟ من

 . ندازهیم نییپا رو سرش و



  دارم؟ یبهتر حال طیشرا نیا با االن نیکنیم فکر-

 . کنه آروم رو اومده بوجود جو کنهیم یسع فرخنده خاله

 . شما حال هم خوبه، ترنج حال هم االن که شکر رو خدا-

 . ادیم حرف به فرخنده خاله به رو و کنهیم اشاره من به و ارهیم باال سر الیدان

  دارم؟ یحس چه االن من نیدونیم خوبه؟ اسمش ادینم ادشی منو یحت نکهیا خوب؟ نیگیم تیوضع به شما-

 . توپهیم الیدان به نکرده کم ازش یزیچ اش چهره یشکستگ و یزرد که یابهت با عمو

 ! الیدان-

 که در از رهیم رونیب خونه از و کنهیم یعذرخواه کالفه و گردهیبرم من سمت به هیثان چند الیدان نگاه

 بود رفته الیدان که یریمس به و کرد نگاهم ینیغمگ لبخند با. ارهیم خودم به منو عمو یصدا رهیم رونیب

 .کنهیم اشاه

 . کنه آرومش تونهیم کرده خراب رو حالش نطوریا که یکس فقط جان، عمو برو-

 : شنومیم رو عمو یصدا و رمیم رونیب خونه از و  شمیم پا مبل یرو از ناچار فرخنده خاله دییتا با

 ستین کردن یگستاخ آدم اصال الیدان راستش! یاصالن خانم خوامیم عذر پسرم یادب یب بابت ازتون من-

 ...شهیم گهید آدم هی الیدان باشه وسط که ترنج یپا .گهید هیجوون خب اما

 کنار من به پشت که نمیبیم رو الیدان و رمیم اطیح به بشنوم رو حرفاشون ادامه تا کنمینم صبر گهید

 حرف به برگرده سمتم به نکهیا بدون بگم، یزیچ نکهیا قبل و رمیم سمتش به آروم. ستادهیا انگور درخت

 : ادیم

 ... حاال اما گرفتیم رو جونم داشت باشه اومده سرت ییبال نکهیا تصور یحت-

 . کنهیم نگاهم و گردهیبرم سمتم به

 . ینشناس منو نمتیبیم یوقت نکهیا ریغ یزیچ هر بودم، کرده آماده یزیچ هر یبرا رو خودم کن باور-



 . ادمهی ییزایچ هی ازت... یعنی شناست، یم من... من-

  من؟ از-

 . کنمیم نگاهش

 به کیکوچ یزایچ هی ای دوم،یم همراهت خنده با دارم که ادمهی رو ییجا هی مثال. ستین یادیز زیچ. آره-

 . کوتاه جمله تا چند اندازه

 . کنهیم نگاهم مشتاقانه و شهیم باز اخماش یکم کنمیم احساس

  ؟یچ گهید-

 شدمیم تیاذ یلیخ که وقت هر مدت نیا یتو یعنی. بهت دارم خوب حس یکل کنمیم احساس نکهیا گهید-

 کنمیم فکر که ذهنمه یتو یکس تیحما و بودن از یخوب حس اما ستین ادمی قیدق. کردمیم فکر تو به

 . شدمیم آروم کردمیم فکر بهش یوقت که یجور. ییتو

 لمس رو ام گونه یرو هیبخ خط آروم. کنمیم نگاهش و امیم خودم به نهیشیم ام گونه یرو که دستش

 . کنهیم

  ؟یدیکش درد یلیخ-

 . بدم بهش یجواب چه دیبا دونمینم یحت ندازم،یم نییپا سر

 ... بعدش اما ست،ین ادمی یادیز زیچ تصادفم صحنه از-

  ؟یچ بعدش-

 درد نکهیا نیع در ادینم ادمی یزیچ دمید یوقت مارستانم،یب یتو که دمید و کردم باز چشم یوقت بعدش-

 اسمم که ومدینم ادمی ،یحت. دونستمینم یچیه اما داشتم درد... بود یبد حس. بدم دهیترس شدت به داشتم

 ... بودم جیگ مارستانم؟یب یتو چرا اصال کنم؟یم کاریچ مارستانیب یتو که ه،یچ

 . کنمیم نگاهش رنگش یآب یامچش و ارمیم باال سر



 نکهیا! ؟یدونینم یچیه ینیبب و یکن باز چشم که یکن تصور یتونیم. گمیم یچ یبش متوجه یتونینم-

 ... یچیه ؟یهست یک اصال ؟ییاونجا چرا ؟ییکجا

 . کنمیم نگاهش و شهیم تار دمید

 داشتم، رو کردن سقوط حس. یکن تصور رو اوردنین ادی به یچیه یتونینم یحت کن باور! الیدان یچیه-

 تموم افتادن نیا و وفتادمیم فقط من نداشت، یانیپا نقطه چیه. شدینم تموم نداشت، یتموم که یسقوط

 ... شدینم

 و بشه سیخ چشمام عیسر که بشم طاقت کم اونقدر شده باعث و افتاده هم پشت که باشه یاتفاقات ریتاث دیشا

 ... الیدان حضور ریتاث دیشا

 از یتصور چیه من شه،یم قبل مثل زیچ همه و یشیم خوب گفتیم کنه آرومم نکهیا یبرا پرستار یوقت-

 رو قبلم برام که نداشتم رو یکس یحت من... من. نداشتم قبل گفتیم بهش اون که یاوضاع و شد خوب

 یکس بودم، مستاجر اش خونه یتو من که بود ییا خونه صاحب بود همراهم که یکس تنها و بده حیتوض

 ... که

 دایپ امن مکان هی ها مدت بعد اما دهیکش آغوشش به منو یک که فهممینم. شهیم خفه اش نهیس یتو هقم هق

 . بگم ضعفم و ترس از پروا یب که بودم کرده

 . یباش تنها ذارمینم گهید. دنبالت اومدم من. شد تموم زم،یعز نکن هیگر... سیه-

 ریدلپذ گرما نیا شهیهم کنمیم احساس که شهیم موندگار هیبخ رد یرو اونقدر لباش یگرما حضور و

 . کنهیم پاک رو اشکام ینیغمگ لبخند با. بوده اونجا

. شناسمینم رو ترنج نیا اصال من! اشکاتو نیا کن پاک افتاد، هیگر به زود چه ما سرتق ترنج نیبب-

 . شدینم قطع خونه یتو هاش خنده قهقهه یصدا و اوردیم در رو همه اشک شناسمیم من که یترنج

 . دمیم تکون سر و خندمیم سیخ یچشما با و آروم

 . بودم طونیش گفته کرده، فیتعر بران رو نایا هم پونه اتفاقا آره-



  ؟یستین االن یعنی ؟یبود-

 که آرومم دختر هی االن. خورده تکون مغزمم خورده سرم یتو ییا ضربه بخاطر احتماال گهیم پونه-

 . باشه خودم کار یتو سرم گوشه هی صدا یب و ساکت دمیم حیترج

 . کنهیم ریاس دستاش یتو انگشتامو و خندهیم آروم

 ! خودیب-

 . کشهیم رخم به دوباره رو جذابش لبخند که کنمیم نگاهش تعجب با

 . اوردینم کم وجه چیه به که خوامیم خودمو سرتق و تخس دختر همون من-

 پشت از شهیم تموم چرخش یوقت و بچرخم دستش ریز از کنهیم مجبورم سرم یباال دستش چرخش با 

 : کنهیم زمزمه گوشم ریز و رمیم فرو بغلش یتو

 . سازمیم رو ترنج اون دوباره اما داره، کار یکل-

 متشیصم همه نیا با هنوز. بکشم رونیب آغوشش از رو خودم محسوس نا و آروم یلیخ کنمیم یسع

 اخم و ام ینیب یرو ضربه با و کنهیم آزاد رو اش خنده تک و شهیم حالتم متوجه. ندارم یراحت احساس

 . شهیم خم سمتم به یشینما

 ...استیس با دختر. ینشد عوض هم ادیز نکهیا مثل خب-

 خشکش بود مطرح حرفامون نیب حرفش شهیهم که ییپسرعمو و عمو حضور دیرس خونه به پونه یوقت

 .بود خورده جا خانوادم منتظره ریغ حضور از من از شتریب اون انگار .زد

 شب که کنهیم یراض رو الیدان و عمو یسخت به فرخنده هلخا کرمان به رفتن یبرا عمو عجله وجود با

 . میکن موکول فردا صبح به رو رفتنمون و مینکن حرکت

 . کنمیم جا به جا الیدان نیماش یتو و جمع رو لباسام از فیک هی فقط پونه کمک به عجله و ذوق با



 میمیقد و دیجد خانواده نیب ذوق با تونمیم و خوشحالم ازش شدت به که هییزهایچ از یکی فرهاد نبود

 . باشم داشته تیرضا و یراحت احساس

 با تونستینم خانوادم اومدن از جانمیه و ذوق. رفتیم شیپ ممکن شکل نیبهتر به زیچ همه شام زیم سر

 اعتراف خودم شیپ بار نیهزارم یبرا و دمیم الیدان دست به رو آب وانیل. بره نیب از ذهنم یتو سواالت

 . داره یجذاب لبخند که کنمیم

  ن؟یببر هم رو ترنج لیوسا نیخوایم یعنی-

 : دهیم جواب احترام با و ارهیم باال سر فرخنده خاله جواب در عمو

 یهمفکر ترنج و الیدان با کرمان میدیرس یوقت نیبد اجازه اگر ندارم، ییا برنامه چیه االن من راستش-

 . میدیم خبر بهتون رو مونیینها میتصم و میکنیم

 خونه به رفتن یبرا که یذوق تموم وجود با فهمم،یم رو حالش گرده،یبرم من سمت به پونه نیغمگ نگاه

 بودم کرده عادت بهش که ییا خونه و پونه و خاله از شدن جدا فکر با اما دارم شدم بزرگ توش که ییا

 . امیم خودم به عمو یصدا با که شهیم گرفته حالم

 با نیداد اجازه و نیکرد یمادر من ترنج یبرا که مدت نیا نهیهز نیباش مطمئن ،یاصالن خانوم البته-

 نیکن لطف شما اگر فقط شه،یم پرداخت بمونه خونه نیا یتو ترنج ها یریدرگ و مشکالت نیا تموم وجود

 . امیم در خجالتتون از من دیبرسون من به رو نیکرد تقبل مدت نیا که ییا نهیهز و

 دل کنم احساس که کنهیم یکار دارش بغض یصدا با و دوزهیم چشم بشقابش به غم و یناراحت با خاله

 . شهیم تر سخت لحظه هر بهیغر ی خانواده نیا از کندن

 که کردم کارو نیا یداشت چشم چیه بدون من دخترمه، پونه نیع ترنج. یحداد یآقا نینزن رو حرف نیا-

 . کنه کمک ناگوار طیشرا یتو منم خانواده به عوضش در خدا

 جا خودش یبرا خاله و عمو بحث یتو و رهیم عقب یکم و کنهیم پاک رو دهنش دور دستمال با الیدان

 . کنهیم باز



 اگر ای نینبود شما اگر مییشما ونیمد رو ترنج یسالمت ما ،یاصالن خانم رسونهیم رو شما یبزرگ نیا-

 یاتفاق چه بود ممکن که کنم فکر بهش خوامینم یحت نیکردینم قبول به رو ترنج تیوضع اون یتو

 . وفتهیب

 . کردیم کارو نیهم بود من یجا یکس هر-

 . دهیم تکون سر یزیآم تشکر لبخند با عمو

 آخر تا ترنج و من. باشه داشته وجود ذاتش یتو تیانسان هم هنوز شما مثل که یکس فقط! یهرکس نه-

 فقط ،یکم که نیبد اجازه اما میکن جبران رو محبتتون نیا ییا ذره یمعنو نظر از میتونینم هم نرموعم

 . میکن جبران براتون یماد نظر از یکم

 . زنهیم لبخند و کنهیم نگاه من به یناراحت با خاله

 واقعا ماست، از یکی انگار که هردک جا خانوادم و من دل یتو رو خودش نقدریا مدت نیا یتو ترنج-

 . بودن وابسته هم به شدت به که! پونه مخصوصا کنم، تحمل یچجور رو شیدور دونمینم

 فرخنده خاله یحرفا سند ییتنها به خودش کنهیم یباز غذاش با بغض با که ساکت و ریز به سر پونه

 . ست

 رو هم حرف و طیشرا بهتر تا باشه نجایا برادرم حداقل تیموقع و طیشرا نیا یتو داشتم دوست من-

 بخاطر یروز چند یبرا برادرم متاسفانه خب اما فهمنیم همو حرف بهتر مردها باالخره نیبشن متوجه

 . میباش نخدمتتو در که نشد و بره مسافرت به شده مجبور کارش

 . ماست از خدمت ن،یدار اریاخت-

 ! بگم؟ چطور... شتراس د،یبزرگوار-

 . گوشم سراپا بنده د،ییبفرما نیباش راحت-

 یعنی... که میدیفهم میبود ترنج خانواده از ییا نشونه هی دنبال که یمدت نیا ما راستش ن،یباش زنده-

 ...ترنج که میشد متوجه قیتحق یکل از بعد ما که نهیا منظورم... ای نیهست انیجر در شما دونمینم



 . بده ادامه کنهیم یسع و دوزهیم عمو به رو نگاهش دوباره و کنهیم نگاه من به فرخنده خاله

 در باهاتون رو موضوع نیا که الزمه حتما گفتم من و نگفته رو تیواقع ما به ها زیچ یلیخ مورد در-

 . بذارم انیجر

 عکس از دمیترسیم کنم، مشت رو دستم تاخودآگاه شهیم باعث الیدان هم یتو یاخما و عمو خوردن جا

 . دمیترسیم داشتن حرف نیا به نسبت که یالعمل

  ؟یاصالن خانم یقتیحق چه-

 . نیباش انیجر در شما دونستم الزم من اما ستین یمهم ادیز زیچ راستش-

 ... دییبفرما بله بله،-

 نطوریا هم خودش و نیگفت ما به شما که یزیچ برخالف ترنج که نهیا موضوعات نیا از یکی راستش-

 . نبود دانشگاه یتو لیتحص مشغول نجایا داد،یم نشون

 . شهیم سرد بدنم تموم عمو یصدا با

  ؟یچ یعنی-

 . نبوده لیتحص مشغول یدانشگاه چیه یتو کال ترنج که نهیا منظورم-

 . گردهیبرم من سمت به الیدان و عمو نگاه

 ... که نهیا منظورتون-

 : دهیم ادامه خاله

 قتیحق حداقل میداشت انتظار ما راستش کرده،یم کار نه و خوندهیم درس نه نجایا اصال ترنج نهیا منظورم-

 . میبشنو شما از رو



 شمیم یدست متوجه دستم شدن گرم با که ندارم اطراف از یدرست درک چیه من و زنهیم دو دو عمو نگاه

 دهیم نانیاطم بهم ییا لحظه یبرا دست اون صاحب بخش نانیاطم لبخند و گرفته رو دستم زیم ریز از که

 : دهیم ادامه خودش و شهیم درست زیچ همه که

 ... که دیمطمئن شما. بود دانشگاهش بخاطر فقط ترنج اومدن تهران به-

 . بدم نشونتون تا میبر فردا میتونیم هست، ترنج پرونده یتو دانشگاه از استعالم برگه یحت بله،-

 رنگ چیه کنمیم احساس اما چرا دونمینم که یحالت. کنهیم نگاهم یبیعج حالت با الیدان و تعجب با عمو

 : دهیم جواب اما ستین توش یشدن شوکه ای تعجب

 عاشقش که یدانشگاه و رشته یتو لیتحص قصد به ترنج افتاده، یاتفاق نیچن چرا که دونمینم واقعا من-

 ... اما... اومد شهر نیا به و شد جدا خانوادم از بود

 .نهیشیم صورتش یرو یبخش نانیاطم لبخند و کنهیم نگاه فرخنده خاله و عمو به

 . داشته یلیدل هی نکارشیا یبرا ترنج که مطمئنم من هست که یهرچ-

 : دهیم ادامه غره چشم با من به رو و

 . نباشه یعقالن و یمنطق چکسیه یبرا خودش از ریغ به شهیهم مثل لشیدل دیشا هرچند-

 .زنهینم من یها دروغ از یحرف گهید خوردن شام آخر تا یکس و کنهیم تموم رو بحث جمله نیهم با

 ارنیب فشار من به ادیز خوانینم که دادیم نشون الیدان با یگاه و عمو با خاله آروم یها صحبت و پچ پچ

 .بوده من ذهن سواالت از شتریب یحت اونا یسواال وگرنه بشن ترسم باعث و

 

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

 

 . بخور ساعت سر رو قرصات باش، خودت مراقب-



 . دمیم تکون سر و زنمیم لبخند اش مادرانه محبت به

 . راحت التونیخ خاله، چشم-

 . بوسهیم و دهیم فشار آغوشش یتو منو دوباره

 . منتظرم من. بده خبر نیدیرس-

 . دمیم خبر بهتون تماح چشم،-

 نگاهم بغض با که پونه گونه. کنهیم تشکر خاله از بار نیچندم یبرا هم باز و ادیم سمتمون به عمو

 . بوسمیم رو کردیم

 . یباش کرده بغض ینطوریا نمینب نجا،یا گردمیبرم گهید یکی دو ماه تا حداکثر! نشو وونهید عه،-

 ... تو بدون آخه-

 : دمیم جواب پونه گوش ریز آروم و صحبتن مشغول که کنمیم نگاه هیبق به

 خر سر بدون رو یه مدت که دمیم فرصت بهتون دارم. رهیم داره دینو انگار تو بدون گهیم نیهمچ-

 . برگردم دوباره من تا نیبگذرون

 . رمیگیم بازوش از یشگونین خودش شهیهم عادت نیع و خندهیم آروم

 بهم قبل نیع رو هاش امیپ و ها حرف تموم دیبا شب هر پونه، حالت به یوا! اومده هم خوشش چه-

 . یبد گزارش

 . باشه-

 ! همراهش یبر یوفتین راه... ای کشهیم گاریس دارم کبوتر هی خونمون میبر ایب گفت یوقت هی اگر-

 . رهیم غره چشم و رهیگیم یشگونین عیسر

 . یشد طونیش دوباره یدید رو الیدان! ادب یب-



 گوش عمو و خاله یها حرف به و داده هیتک نیماش به که کنمیم نگاه الیدان به و زنمیم لبخند ناخودآگاه

 . دهیم

 . اونه بخاطر کنمیم فکر که دارم یخوب حس-

 . دهیم تکون سر و کنهیم نگاهش هم پونه

 . خانم پرتقال ستنین لیم کم شما به نسبت شونمیا معلومه که نطوریا-

 ! دونمینم-

 . ومدینم خوشش ازش وجه چیه به بود اگر فرهاد که نهیا دونمیم که یزیچ تنها من-

  چرا؟-

 ... دیفهم رو کاراش لیدل شهینم چوقتیه! گهید فرهاده دونم،ینم-

 . گردمیبرم سمتشون به عمو یصدا با

 . میبر کن حرکت زودتر شد تموم تیخداحافظ اگر جان، ترنج-

 ازشون بود نشسته دلم یتو نشده یچیه هنوز که یدلتنگ با و بوسمیم و رمیگیم بغلم یتو دوباره رو پونه

 یها حرف به و دمیم هیتک شهیش به رو سرم. میکنیم حرکت خونه متی به باالخره و کنمیم یخداحافظ

 . شهینم رمیدستگ زننیم که ییحرفا از یزیچ فهممیم قهیدق چند بعد که دمیم گوش الیدان و عمو

 بخاطر که دیشد خواب احساس قهیدق چند بعد و خورمیم رو بود دهیخر برام الیدان که ییرکاکائویش

 . بشم خواب غرق بفهمم نکهیا بدون شهیم باعث بود گذشته شب دنینخواب

  

 

  ترنج؟-



 : دمیم جواب آروم و بشه کم گردنم درد تا دمیم حرکت رو خودم یکم

  هوم؟-

 . ترنج بخور یزیچ هی پاشو! پاشو-

 چهارچوب یتو که الیدان به اتاق کم نور یتو و کنمیم باز رو چشمام یسخت به و خورمیم تکون جام یتو

 . داده هیتک چهارچوب به و کرده باز رو دستاش که یحال در بلندش قد و پر کلیه. کنمیم نگاه ستادهیا در

 . یخورد کاکائو ریش هی فقط صبح از ،یکنیم ضعف االن بخور یزیچ هی پاشو-

 . گردهیبرم سمتم به دوباره اما رهیم عقب قدم کی

 ... یدیخواب دوباره نمیبب امین پاشو،-

 دونفره تخت یرو که یبزرگ اتاق کنم،یم نگاه اطراف به و میشنیم جام یتو. شهیم رد اتاق یجلو از و

 . آشناست نا برام ام نشسته اش

 اتاق از مونده جا به اتاق یتو یها وارکوبید از که یفیضع نور ریز و امیم نییپا تخت یرو از آروم

 سالن به دارن ییا رهیدا مین حالت که ییها پله با که کنمیم نگاه یطوالن نچندان راهرو به و امیم رونیب

 . رسهیم نییپا

 رو خونه بزرگ سالن لیوسا تنها که شکل یلیمستط زیم هی و ونیتلوز یرو به رو چرم بزرگ کاناپه هی

 و رمیم نییپا ها پله از آروم. برسه نظر به بزرگتر هم هست که یزیچ از سالن شهیم باعث دنیم لیتشک

 دید خونه یخال ییرایپذ سالن دور تا دور به بایتقر یا رهیدا مین کانتر با که رسمیم یبزرگ آشپزخونه به

 . داره

 .نداره یا گهید زیچ قاشق و بشقاب چندتا و یفلز کیکوچ چهارنفره و یغداخور زیم بجز هم آشپزخونه

 . ست پله ریز سیسرو-



 لونینا هی و لواش نون بسته هی و مرغ تخم شونه هی با که کنمیم نگاهش و گردمیبرم پشت به ترس با

 از که همونطور و شد وارد هیورود در زدیم داد که رنگ ییا قهوه سرقت ضد و بزرگ در از گوجه

 . زد لبخند رفت آشپزخونه به و شد رد کنارم

 . ینبود خوابالو نقدریا قبال! خواب ساعت-

 کشان ازهیخم و گردمیم هاست پله ریز بود گفته که یبهداشت سیسرو در دنبال چشم با و کشمیم ازهیخم

  رمیم سیسرو سمت به

 . آوره خواب اشونیبعض قرصامه، بخاطر احتماال-

 شستن از بعد شورمیم رو صورتم و دست و رمیم سیسرو به باشم ازش یجواب منتظر نکهیا بدون و

 که ییزهایچ یط و نبوده سرم یزیچ که فهممیم تازه و کشمیم موهام یتو که یدست و صورتم و دست

 رمیبگ سخت خودم به نکهیا بدون پس و نبودم زهایچ نیا تیرعا اهل یلیخ دهیم نشون کرده فیتعر عمو

 نگاه الیدان به و دمیم هیتک کانتر به و رمیم آشپرخونه به میمستق یگشنگ از و امیم رونیب سیسرو از

 . بود ها گوجه کردن خرد حال در که کنمیم

  م؟یدیرس یک-

 . شهیم یساعت چند-

  خونه؟ یتو آورد منو یک-

 . آوردمت خودم ینشد داریب میکرد صدات یهرچ یبود خواب! من-

 . کنمیم نگاه اش شده خرده اندازه کی و مرتب یها گوجه به

  کجاست؟ عمو-

 ... دنباش رمیم االن اطه،یح یتو اد،یم االن-

 . رمیگیم آشپزخونه یچوب کانتر از رو ام هیتک



 . رمیم خودم خواد،ینم-

 . کنهیم اعالم یجد لحن با بایتقر

 . کن خرد رو نایا ایب یکن کمک یدار دوست اگر رم،یم خودم-

 آروم  کنهیم گل میکنجکاو اطیح اسم دنیشن با. رهیم در سمت به دستاش شستن با ییا گهید حرف بدون و

 فقط. کنهیم صحبت باهاش و ستادهیا الیدان یرو به رو که نمیبیم رو عمو در یال از و رمیم در سمت به

 : بشنوم رو حرفاشون تا خواستیم دقت یکم

  گه؟ید برم من خب-

  ؟یبر کجا نه،-

 . برسم کارا از یبعض به خرده هی برم گفتم-

 ... بمون فعال-

 ... آخه-

 ! آخه یب آخه

 : توپهیم الیدان و رهیم باال عمو با صحبت موقع الیدان متفاوت لحن نیا از ابروهام

 . کنه عادت ترنج تا بمون فعال. بده انجام رو گفتم بهت که یکار-

 : دهیم جواب کوتاه و ندازهیم نییپا سر عمو

 ...آقا چشم-

 یال از و گردهیبرم در سمت به عمو نگاه بکشم عقب رو خودم تعجب شدت از خوامیم که یوقت درست

 . دهیم تکون سر و زنهیم لبخند هیثان چند بعد اما خورهیم جا. نهیبیم منو در

  ؟یچ گهید. یبخوا شما یهرچ ال،یدان آقا چشم-



 . کنهیم نگاه من سمت سمت به دوباره و

 . دیخر نیبر الیدان و خودت شد الزم وقت هر پس جان، ترنج-

 . کنهیم نگاهم و گردهیبرم من سمت به نهیس به دست و آروم الیدان

 . میبچرخ شهر یتو هم خرده هی که میریم هم با خودمون ترنج و من آره،-

 کنمیم یسع رم،یم رونیب یکم و کنمیم باز کامل رو در و کنم نگاهشون در یال از تونمینم نیا از شتریب

 .بوده حرفاشون به دادن گوش یدزدک قصدم نکنن فکر که کنم رفتار یجور

 . نشدم حرفاتون متوجه دمیرس تازه من شده؟ یچ-

 الیدان شونه یرو رو دستش و ستهیا یم الیدان کنار و ادیم باال اطیح کوتاه پله تا دو از لبخند با عمو

 . دهیم فشار

 . نه گهیم الیدان یول دیخر برم خواستمیم جان، عمو یچیه-

 . عموئه و من نیب بتحص گر نظاره فقط و ستادهیا نهیس به دست که کنمیم نگاه الیدان به

  چرا؟ آخه-

 به تعجب با. شهیم دور ازمون" کنم درست غذا رمیم یم" گفتن با من سوال به نسبت تفاوت یب الیدان

 : ارهیم خودم به منو عمو آروم یصدا که کنمیم نگاه رفتنش

 داره یارینم ادی به اونو نکهیا تصور اد،یب کنار تو تیوضع نیا با نتونسته هنوز زم،یعز ببخشش-

 . کنهیم وونشید

 ... آخه اما-

 . کنهیم قطع رو حرفم

  چرا؟ یدونیم نه، گفتیم اما دیخر برم خواستمیم من ده،یترس چشمش! جان ترنج ترسهیم-



 . دمیم تکون یمنف نشونه به رو سرم

. قهیدق چند یبرا یحت م،یبذار تنهات دینبا ها حاال حاال گهیم. بذاره تنهات دوباره ترسهیم نکهیا بخاطر-

 که فشاره تخت چقدر نیبب اما بود، آروم شهیهم که هیالیدان همون نیا کرد،یم بحث باهام داشت نیهم واسه

 . یبمون تنها تو دیخر برم من اگر که دیترسیم نیا از. کنهیم بحث کیکوچ زیچ هی سر من با یحت

  ست؟ین خودش مگه-

 . یکنیم فرار ازش و یستین راحت باهاش کنهیم فکر شده، حساس که یدید یول زم،یعز چرا-

 ... من عمو بخدا نه من؟-

 . یکنیم فکر ینطوریا اون خب اما! دونمیم! زمیعز نه-

 . کنهیم نگاهم و بوسهیم رو میشونیپ

 . ادیب کنار هیقض نیا با تا بده فرصت. شهیم بهتر بگذره که یروز چند-

 و باشم الیدان دور شتریب کنم یسع شهیم باعث عمو یحرفا. میگردیبرم خونه به هم با و دمیم تکون سر

 . بره نیب از تصورش نیا تا بزنم حرف باهاش

 یسع که کننیم فیتعر من از خاطره تا چند  الیدان و عمو و مینیشیم هم دور یکم و شام خوردن با

 که یخاطرات مخصوصا کنم، فکر بهشون موقعش به تا سپرمیم ادی به رو ییزهایچ حرفاش نیب از کنمیم

 . آشناست برام حرفاشون از یزیچ یگاه کردمیم احساس من و بود میبود توش که ییا خونه مورد در

 هم با یکل و رمیگیم تماس پونه با و رمیم بودم شده داریب توش که یاتاق به عمو یحرفا شدن تموم با

 ناراحت رفتنم از یلیخ هم دینو نکهیا و گهیم رفتنم از بعد خاله هیگر و خودش یدلتنگ از. میکنیم صحبت

 قطع رو تماس که دهیم تیرضا زدن حرف ساعت کی از بعد باالخره و میذاریم هم سر به سر یکل. شده

 . میکن

 . زنمیم کنار رو پرده و رمیم اتاق پنجره سمت به دن،یخواب هم هیبق که دیفهم شهیم خونه سکوت از



 کامال اطیح شهیم باعث اطیح یتو یها المپ ام،یم وجد به خونه خوشگل اما بزرگ نچندان اطیح دنید

 به کنمیم یسع. زنمیم لبخند و کنمیم نگاه رز گل از پر باغچه و کیکوچ نهال تا سه دو به. باشه روشن

 درکنار شترشیب دیشا که یخاطرات. داشتم خونه نیا اطیح یتو یقشنگ و خوب خاطرات چه که ارمیب ادی

 . بوده الیدان

  

 خوب زیچ همه الیدان و عمو کنار. گذشت باد و برق سرعت با خانوادم کنار در من بودن از هفته کی

 . رفتیم شیپ خوب زیچ همه بود

 یلیخ. بزنه حرف باهام و باشه کنارم کردیم یسع بود، شده تر آروم یکم الیدان عمو ی گفته نیع قایدق

 پسر هیشب شدیم باعث ادمهی ییزهایچ چه اون از نکهیا دونستن به اش عالقه. ادیب ادمی یزیچ کردیم یسع

 دست که ییزهایچ از باهام.  خوادیم خودش یبرا فقط رو داره دوست که یزیچ که باشه حسود یها بچه

 داشت تاپش لپ یتو هم با که یمحدود یعکسا به هم با. کردیم صحبت بود اومده ادمی به شکسته پا و

 زیچ همه زود یلیخ" که کردیم دیتاک بود من حال یایجو که مادرش یها تماس جواب در و میکرد نگاه

 ". کنهیم درست رو

. بود نیریش کردمیم حس شدت به ماه چند نیا یتو رو شونیخال یجا که یمن یبرا خانواده داشتن حس

 . کردمیم حسش جا همه و شهیهم که الیدان توجه عمو، یها محبت

 تا کردم یراض رو عمو یسخت به که بود یقتیحق زهیبر هم به حالم شد باعث مدت نیا یتو که یزیچ تنها

 ببره مادرم و پدر دفن محل به منو تا کردم لهیپ بهش یمتوال روز نیچندم یبرا که یوقت. کنه انشیب

 یپوچ احساس قبل لثم باز و دیچرخ سرم دور ایدن که داد یجواب و دیکش رفتن طفره از دست باالخره

 .نکردن دایپ آوار ریز از رو مادرم و پدر جنازه چوقتیه نکهیا کردم،

 کنم، جمع رو خودم یکم دوباره تونستم که بود الیدان کمک به کنم، انیب تونستمینم رو داشتم که یبد حس

 ! االن نه حداقل وفتادم،یم پا از دینبا من

  



 کش با و کنهیم جمع رو روشنش یموها بود، موهاش بستن حال در نهیآ یجلو که کنمیم نگاهش لبخند با

 کشهیم اش شده اصالح صورت یرو یدست و بندهیم بود راستش دست مچ دور شهیهم که یرنگ یمشک

 . گردهیبرم سمتم به لبخند با وفتهیم من به نهیآ از که نگاهش یوقت

  ؟یشد آماده عه،-

 ! اوهوم-

  م؟یبر-

 ! میبر-

 عمو یبرا یدل ته از لبخند با و میشیم رد لمهیف دنید حال در و نشسته روش عمو که ییا کاناپه یجلو از

 . دمیم تکون دست

 ... عمو دارم دوستت-

 . دهیم تکون سر برام یآروم خنده تک با

 . وروجک نکن یدلبر نقدریا برو-

 : ادیم حرف به عمو به رو و دهیم هولم در سمت به بایتقر الیدان

  ؟یندار الزم یزیچ بابا-

  باش ترنج مراقب نه،-

 : دهیم جواب محکم لحن و کلمه هی به

 ! هستم-

 یبرا و رونیب خونه از بار نیاول یبرا الیدان همراه تا شمیم نیماش سوار و رمیم اطیح به ذوق و عجله با

 . میبر دیخر



 جواب که شمیم اطرافم غرق اونقدر کنم دایپ ییآشنا زیچ از کنمیم یسع و کنمیم نگاه اطرافم مناظر به

 . دادمیم" نه و آره" با رو الیدان سواالت تموم

. میشیم فروشگاه وارد هم با و کنهیم پارک یکنار رو نیماش یبزرگ مارکت پریها که دنیرس با باالخره

 دیخر یبرا فرهاد همراه که بود یروز خاطرات ادیم ذهنم یتو که یزیچ تنها ها نیال نیب از گذشتن با

 رو دستش  بشم کینزد الیدان به ناخودآگاه شهیم باعث فرهاد یرفتارها و لحظه اون یادآوری. میبود رفته

 و بندهیم نقش لباش یرو یور هی لبخند کم کم و کنهیم نگاهم تعجب با اول و برگشت سمتم به که رمیبگ

 دیخر یباق انجام یبرا رو ریمس ادامه هم با کنهیم قفل انگشتاش نیب رو انگشتاش تیرضا با که یحال در

 . میزنیم قدم ها

 هـــــمه بود، خوب زیچ همه. بخندم شدیم باعث که گفتیم که ییزهایچ و ذاشتیم سرم به سر یگاه

 ! موقع اون تا فقط البته... زیچ

 حساب با تا میمون یم منتظر کوتاه صف یتو و میریم صندوق سمت به بود شده پر که یدست چرخ با

 ییا خاطره مثل الیدان و من شام یبرا و میبرگرد خونه به بعد و میبگرد شهر یتو یکم ها دیخر کردن

 .میکن درست تزایپ بود کرده فیتعر عمو که

 .کشهیم رو دستم که کنمیم نگاه مونده یباق نفر سه دو به و شمیم خم

 ! تو یخوریم ول چقدر-

 با و شهیم خم سمتم به یکم که مشیم رهیخ زدیم موج توش خنده که رنگش یآب یچشما به و خندمیم

 : کنهیم زمزمه یآروم یصدا

 .رفت یشد خل بخوره، تکون هم مغزت شد باعث ضربه اون بود، قتیرف با حق کنم فکر-

 یکم با و کنهیم نگاه شیگوش صفحه به کنم، سکوت شهیم باعث شیگوش یصدا کنم یاعتراض نکهیا قبل

 . ارهیم باال سر مکث

 ... صداست و سر یلیخ نجایا بدم، جواب دیبا مامانه،-



 رفتنش به .شهیم دور ازم رمزش گفتن با و کشهیم رونیب پولش فیک از رو یکارت بزنم یحرف نکهیا قبل 

 جلب رو ام توجه ستادهیا جلوم که یمرد صحبت یصدا که بشه نوبتم تا مونم یم منتظر و کنمیم نگاه

 . کنهیم

  واجبه؟ کارت... بابا یا آخه؟ تهران امیب یچجور االن من نه،-

 : دهیم جواب کالفه و کنهیم نگاه دستش یتو ساعت به مرد که گهیم مرد به یچ خط پشت شخص دونمینم

  نداره؟ یاشکال شه،یم ظهر سه م،ین و دو ساعت تهران برسم تا وفتمیب راه االن من نیبب-

 دوازده ساعت که چرخهیم فروشگاه بزرگ و گرد ساعت سمت به نگاهم ناخودآگاه و رهیم باال ابروهام

 : دهیم ادامه مرد و شمیم جیگ من. دهیم نشون رو ظهر

 ! خداحافظ نمتیبیم بهت، رسمیم منم یبکن یاستراحت هی و یبخور رو ناهارت تو تا باشه،-

 گوشم به زن یصدا و چرخهیم گرفته دهاشیخر سهیک که یمرد فروشگاه یتو بزرگ ساعت نیب نگاهم

 : رسهیم

 . شماست نوبت جلو، دییبفرما لطفا خانوم-

 : رهیم نییپا و باال ذهنم یتو یزیچ هی فقط من و

 م؟یستین کرمان ما مگه-

 یجلو که رمیم یخروج در سمت به و کنمیم حساب رو ها دیخر یک فهممینم یحت که شمیم جیگ اونقدر

 . شمیم رو به رو الیدان با فروشگاه یورود

  ؟یینجایا چرا-

 .کنم کاریچ دیبا که فهممینم من و چهیپیم گوشم یتو مرد حرف! جمیگ کنم،یم نگاهش

  ترنج؟-

 . کنمیم نگاهش و خورمیم یتکون



  بله؟-

  ؟یکنیم کاریچ نجایا زنم،یم حرف باهات دارم ؟ییکجا-

 ارمیب دونه دونه خواستم بردارم دونه هی از شتریب نتونستم بود نیسنگ کردم، حساب رو ها دیخر آها،-

 . نیماش یتو بذارم

 به هم با و دارهیبرم و رهیم دمونیخر بزرگ یها سهیک از گهید دوتا سمت به و شهیم رد کنار از اخم با

  کنم؟ مطرحش دیبا چطور اصال دونمینم اما بپرسم رو سوالم خوامیم. ام شوکه هنوز. میریم نیماش سمت

 ذهنم یتو سواالت کنن؟ یمخف ازم رو تیواقع که داره یلیدل چه بگن؟ دروغ بهم دیبا چرا فهمم،ینم یچیه

 یتو اهویه تا کنم دایپ یجواب اونا یبرا ای کنم آروم رو خودم دیبا چطور دونمینم یحت من و چرخهیم

 . بشه آروم یکم مغزم

 داد روم یتو کنمیم توجه بهشون تازه که ییها نیماش پالک و کنمیم نگاه میریم که ییآشنا نا ریمس به

 کنمیم یسع. فهممینم ها دروغ نیا لیدل و طمیشرا و خودم از یچیه! فهممینم. خوردم یباز که زننیم

 . نزنم آب به گدار یب و باشم آروم

 به و خورهیم صورتم یتو نیاشم رونیب داغ یهوا و دمیم نییپا رو شهیش نیماش روشن کولر به توجه یب

 . کنم رفتار آرامش با کنمیم یسع و دمیم قورت رو دهنم آب و گردمیبرم الیدان سمت

  تهرانه؟ از تر گرم  نجایا یهوا-

 باال رو شهیش. کنم انیب تر واضح رو منظورم کنم یسع شهیم باعث و گردهیبرم من سمت به نگاهش

 . کنمیم نگاه الیدان به دوباره و ارمیم

 . سوزونهیم! تهرانه از تر زیت کرمان آفتاب کنمیم احساس-

 : دهیم تکون سر آروم

  رم؟یبگ آفتاب ضد برات راه سر یخوایم. تره گرم نجایا یهوا مسلما آره،-

 . دارم فمیک یتو نه،-



 یبرا لیدل چیه. ست کاسه مین ریز ییا کاسه که شمیم مطمئن دم،یم هیتک یصندل به آشوب پر یدل با

 . کنهیم بدتر حالمو نیا و کنمینم دایپ دروغ

 که خونه به. کنم یهمراه ها صحبت یتو و ندم نشون یمشکوک رفتار کنمیم یسع خونه به دنیرس تا

 که گنگم اونقدر. میشیم ها دیخر کردن جا به جا مشغول و میبریم آشپزخونه به رو لیوسا هم با میرسیم

 . بشن مشکوک یزیچ به الیدان و عمو تا نزنه سر ازم یحرکت که نهیا به حواسم تموم. فهممینم یزیچ

 و کنمیم کمک الیدان به تزایپ کردن درست یتو ندم نشون خودم از یبیعج رفتار کنمیم یسع که یحال در

 . میخوریم غذامون هم دور گذشته یروزها مثل شهیم آماده ناهارمون یوقت

 یحت و نیریش عمو یحرفا از چکدومیه ست،ین یواقع من یها خنده از چکدومیه نباریا که تفاوت نیا با

 . ستین جذاب نظرم به الیدان یها لبخند گهید

 ! یدن ممنون-

  ؟یشد ریس! عه-

 . کنمیم نگاه عمو به و رمیگیم مونده نخورده دست شترشیب که تزامیپ از چشم

 . گرفته رو اشتهام یجلو میخورد هوله هله خرده هی راه یتو عمو، آره-

 پونه به خوامیم. رسونمیم اتاقم به رو خودم عجله با گهید تشکر هی با کنن ییا گهید اعتراض نکهیا قبل و

 یزیچ اون برعکس بگم! مشکوکم؟ پسرعموم و عمو هی بگم بگم؟ یچ دیبا که دونمینم یحت اما بزنم زنگ

 دونمینم اما داره فاصله تهران با ساعت سه دو که ام ییجا بگم م؟یومدین کرمان به ما گفتن ام خانواده که

  ترسم؟یم مشکوکه کنمیم احساس یگاه که ییها رفتار و خانواده از دارم کم کم بگم کجاست؟

 دیشا که کنمیم آروم رو خودم. رسمینم ییا جهینت به اما کنمیم فکر یچ همه به و نمیشیم تخت یرو آروم

 سخته برام باورش. بزنم گول رو خودم نیا از شتریب تونمینم اما! نگفتن بهم یزیچ که بوده خودم بخاطر

 . کنهیم بدتر رو تیوضع رسهینم ذهنم به کار نیا یبرا یلیدل نکهیا و

 ... فهممینم... فهممینم... فهممینم. شمیم رهیخ اتاق سقف به و کشمیم دراز



 .رمیم خواب به ناخودآگاه و شهیم گرم چشمام یک دونمینم

 

 

 . کردم نگاه سرم پشت به و دمییدو خنده با

 ! یدن-

 . یدید خودت چشم از یدید یهرچ رمتیبگ-

 .کنم فرار دستش از تا دمییدو یشتریب سرعت با و زدم قهقهه بلند

 .بشه ینطوریا خواستمینم بخدا یدن_

 .ترنج یبش میتسل خودت که نفعته به_

 .کردم نگاهش و برگشتم عقب به خنده با

 ...عمرا_

 ...باش مواظب پاتو جلوت_

 و دیچیپ زانوهام سر درد. شدم پرت نیزم یرو و کرد ریگ یزیچ به پام برگشتم که نیهم و شد رید اما

 :دمیشن رو صداش

 شد؟ تیزیچ ؟یخوب ترنج؟_

 .کردم نگاهش و زدم لبخند یسخت به درد با

 ...سوزهیم_

 .نمشیبب سایوا_



 زانوم یرو خون و کیکوچ زخم به دو هر و برد باال رو شلوارم پاچه بمونه نظرم منتظر نکهیا بدون 

 .میکرد نگاه

 ؟یدار درد_

 !آره_

 :دیغر اخم با و زد ام ینیب یرو ییا ضربه

 .طلبت باشه یحساب هیتنب هی_

 .افتاد راه به و انداخت دوشش یرو آرد یگون هی نیع منو بفهمم یزیچ نکهیا قبل و

 

 رمیدستگ ازش یزیچ و کنمیم مرور رو دمید که یخواب. کشمیم موهام یتو یدست و نمیشیم تخت یرو

 .شهینم

 .نمیبینم اتاق روشن و کیتار یتو هیسا جز یزیچ و کهیتار بایتقر جا همه

 رونیب اتاق از و کنمیم باز رو در ییصدا جادیا بدون و رمیم در سمت به و شمیم پا تخت یرو از آروم

 با. نمیبب رو هوا یکیتار کرده غروب که یدیخورش تونمیم پنجره از و کهیتار بایتقر خونه تموم رم،یم

 .رسونمیم پله راه به رو خودم و رمیم جلو پچ پچ یصدا

 که یحال در کاناپه یرو نمیبیم رو الیدان شده، روشن یکم کیکوچ یها وارکوبید با خونه کیتار سالن

 .کنهیم صحبت آروم و داده لم گذاشته پاهاش یرو شهیهم مثل رو تاپش لپ

 ....باشه نبود الزم گهید بره، گفتم فرخ به! نه_

.................._ 

 به رفتن قبل خواسته گمیم مثال دونم،یچم کنم،یم سر به دست یجور هی روز چند نیا یتو هم رو ترنج_

 اونا شیپ رفته یروز چند و سربزنه شیمیقد یقایرف



.................._ 

 بیعج یسواال امروز کرده، شک یزیچ به کنمیم احساس چوندتش،یپ نیا از شتریب شهینم گهید_

 .دیپرسیم

.................._ 

 .کنم تمومش رو یباز بهتره باشه، برده ییبوها هی هست احتمالش اما دونم،ینم_

.................._ 

 .ختمیر قرص وانشیل یتو روز چند نیا مثل! خوابه نه،_

.................._ 

 !ستین ادشی یزیچ واقعا بود، بهش حواسم مدت نیا_

.................._ 

 کنمیم تمومش فردا و امروز نیهم_

.................._ 

 ...فعال_

 .ادیم ها پله سمت به تاپ لپ برداشتن باو  کنهیم قطع رو تماسش

 لرز به دمینفهم که ییزهایچ تموم و دمیفهم که ییزهایچ دم،یشن که ییزهایچ استرس از پاهام و دست

 به آروم. بکشم خودم همراه رو جونم یب سست یپاها کنمیم یسع و ادیم باال رو ها پله که نمیبیم. وفتهیم

 .خوابمیم تخت یرو و رسونمیم اتاق به الیدان دمیرس قبل تا رو خودم زحمت

 درست حدسم قایدق نکهیا تا کنمیم کنترل رو ام منقطع یها نفس تمیر یسخت به و خوابم بگم کنمیم یسع

 اتاق یتو یسرک خوابم هنوز نکهیا نانیاطم یبرا الیدان و شهیم باز یآروم یباصدا اتاق در اد،یم در

 .رهیم و شهیم مطمئن من بودن خواب از تا کنهیم مکث هیثان چند. کشهیم



 کنمیم نگاه رونیب به در یال از استرس با و امیم نییپا تخت از آروم شنومینم ییصدا که بعد قهیدق چند

 .رمیم راهرو به نیپاورچ شمیم مطمئن یکس نبودن از یوقت

 دیبا دونمینم و لرزهیم استرس از بدنم تموم .خوردیم چرخ ذهنم یتو الیدان جمالت و نبود یخبر عمو از

 دنید و حموم از آب شرشر یصدا دنیشن با و کشمیم داخل به یسرک الیدان اتاق باز در از کنم، کاریچ

 یزیچ و شده وونهید که یآدم هی مثل و کنمیم جمع رو شجاعتم تموم  دونمینم تخت یرو الیدان تاپ لپ

 .رمیم تاپ لپ سمت به ستین مهم براش

 .کنمیم روشن رو تاپ لپ ینگران و استرس با

. کردم حفظ رو الیدان تاپ لپ پسورد ،یطوالن رمز دنید بار دو یکی  با چطور که بهیعج هم خودم یبرا

 از دیکش نفس یحت نداره، تیاهم برام سرسوزن یحت یموضوع نیچن که دارم استرس و عجله اونقدر

  بود، رفته ادمی

 یزیچ کنم، دایپ یزیچ تا گردمیم فولدرها چیپ در چیپ نیب از رم،یم ها عکس پوشه به ستمیس شدن لود با

 .بده سامون و سر ذهنمو ختهیر هم به ذهن یکم که

 ترس با. کنمینم دایپ ییزیچ رسهیم یعاد یلیخ نظر به که یعکس چندتا جز اما کنمیم باز رو پوشه نیچند

 آخر لحظه که کنمیم نگاه صفحه به تاپ لپ بستن قصد به یدیام با و کنمیم نگاه حموم در به اضطراب و

 "خردل گاز" اسم با پوشه هی وفته،یم یا پوشه به نگاهم

 .کنم بازش که کنهیم مجبورم دارم پوشه نیا کردن باز نسبت که یبیعج لیم و آشنا اسم اما ندارم وقت

 باز دهنم شهیم باعث که ییزهایچ و ها عکس .کنمیم بازشون عجله با که عکسه، چندتا فقط پوشه یتو

 ...بمونه

 خاله که یا خونه و من خونه نقطه به نقطه خونه، اطیح خاله، شگاهیآرا فرخنده، خاله پونه، من، از عکس

 .فرهاد یها عکس و فرهاد خونه در عکس کردن،یم یزندگ پونه و فرخنده

 فقط ها عکس یباق و کنمیم عوض رو ها عکس بود شده حس یب و سرد استرس شدت از که ییدستا با

 ...فرهاد و فرهاد و فرهاد! شخصه هی از



 نگاه فرهاد یها عکس به یسخت به و دمیم قورت رو دهنم آب یسخت به و شهیم خشک ترس از دهنم

 حرف حال در فرمون، پشت .شده گرفته ازش یعاد یکارها انجام نیح و اطالع بدون مشخصه که کنمیم

 ...و دیخر نیح تلفن، با زدن

 ...یارینم طاقت دونستمیم_

 حموم در یجلو ختا یا باالتنه و کمرش دور دهیچیپ ییا حوله با که گردمیبرم سمتش یبلند نیه با

 .کنمیم نگاهم یور هی لبخند با و ستادهیا

 .باشم داشته فرار یبرا یفکر تونمینم یحت و ادیم بند ترس از نفسم

 .ندارم تیکار نترس،_

 سراسر فیضع احساس و کنمیم حس بدنم یتو یبیعج لرز شم،یم پا تخت یرو از ادیم سمتم به که قدم با

 .رهیگیم رو بدنم

 ؟یهست یک تو... تو_

 نهیس قفسه یرو و خورهیم سر سشیخ یموها یرو از آب .کنهیم نگاهم و شهیم تر پررنگ یکم لبخندش

 .زهیریم عضله ایش

 .دارم دوست رو اسم نیا... کن صدا نویهم بعدم به نیا از ،یکردیم صدام الیدان حاال تا_

 شهیم موهاش کردن خشک مشغول و دارهیبرم رو یتر کیکوچ هلحو یخونسرد با و رهیم زیم سمت به

 :دهیم ادامه و کنهیم نگاهم لبخند با نهیآ یتو از و

 .ستین ریتاث یب اسم نیا ب عالقم یتو هم یکنیم صدا یخاص جور هی رو اسم نیا تو نکهیا البته_

 .برم خوامیم_

 .دهیم هیتک زیم به و گردهیبرم سمتم به

 !میبر هم با بود قرار_



 ست،ین عموم هم مرد اون نه؟ مگه یستین پسرعموم تو تو، ؟یخوایم ازم یچ نجا؟یا یآورد منو چرا_

 ...یزدیم حرف تلفن با یداشت که دمیشن حرفاتو خودم آره؟

 .ادیم سمتم به آروم

 .میندار وقت که بدون و یدیشن خوشحالم خب،_ 

 .دهیم ادامه و ستهیا یم اتاق وسط

 هوا یرو ینفرستاد که یمدرک بخاطر زیچ همه. نشده تموم کارمون خونه، اون به یبرگرد دیبا_

 ...مونده

 .رمیبگ فاصله ازش تا رمیم عقب به قدم چند شوکه و ناباور

 ؟یگیم یدار یچ_

 .کنه آرومم کنهیم یسع و ادیم سمتم به و نهیبیم چشمام یتو رو ترس

 ...ترنج کن گوش_

 پشتم سرد وارید به بدنم نباریا اما بشه شتریب فاصلمون تا رمیم عقب هم باز رو اومده جلو که یقدم چند

 .ستمیا یم حرکت از و چسبهیم

 وجودم یتو ترس ست،ین یخال بایتقر یخال اون یتو یکس روم به رو مرد و من بجز نکهیا یادآوری با

 .شهیم داریب

 بود؟ یچ حرف اون از منظورت_

 .باش آروم ترنج_

 :زنمیم داد و کنمیم قطع رو حرفش

 بود؟ یچ منظورت بگو من به باشم، آروم خوامینم_



 .بود ینیشبیپ رقابلیغ و کننده شوکه اتفاق هی ات حافظه دادن دست از کنم،یم درکت من! زمیعز نیبب_ 

 :زنمیم لب صدا یب و شهیم برداشته ستبرش نهیس عضله یرو تتو از یسخت به جمیگ نگاه

 ؟یچ یعنی_

 :زنمیم غیج و باشم شینیچ مقدمه منتظر بخوام که ام یاون از تر طاقت کم من اما کنهیم باز دهن

 بود؟ یچ منظورت_

 با و خونهیم رو فکرم زودتر اون اما کنم عمل رو سرم یتو فرار قصد تا رمیم بلند قدم چند برداشتن با

 .شهیم حبس بازوهاش نیب بدنم بدم نشون یالعمل عکس نکهیا قبل و ارهیم هجوم سمتم به سرعت

 :زنهیم ادیفر جواب در اون و زنمیم غیج

 .یستین گفتن بهت و یکنیم فکر که یاون اصال تو نهیا منظورم! ترنج باش آروم_

 دست اش دهیورز یدستا حصار و یبازوها نیب از فرار یبرا تالش از که خورمیم جا یطور حرفش با

 :دهیم ادامه تر آروم و کنهیم مکث .کشمیم

 !ترنج یبود تیمامور یتو تو_

 بار چند و نیچند رو اش جمله. فهممینم و  منظورش به اش، جمله به حرفش، به کنمیم فکر شم،یم آروم

 من اصال... اصال ؟یتیمامور چه بودم؟ تیمامور یتو من .رسمینم ییا جهینت به و کنمیم تکرار خودم با

 بشم؟ فرستاده تیمامور به که ام کارهیچ

 ضربه با سرعت به و ناخودآگاه اتاق باز در دنید با و کشمیم نفس منقطع و تند باشم، آروم کنمیم یسع

 .دوئمیم اتاق در سمت به و کنمیم استفاده دستاش شدن شل از و زنمیم الیدان افراگمید یتو آرنج با که ییا

 شهیم دهیکش دستم پله به دهینرس و دوئمیم ها پله سمت به بود توانم یتو که یسرعت با و شمیم راهرو وارد

 .شمیم دهیکوب وارید به چرخش با و



. دهیم فشار وارید به رو صورتم چپ سمت و زنهیم چنگ موهام به و رهیم کوتاهم یموها یتو دستش

 دردم شدت به که رسهیم اوجش به لحظه چند هم دستش فشار و شهیم فشرده وارید به که ام گونه استخون

 .شهیم کمتر دستش فشار هیثان چند بعد که ارمیم زبون به رو" آخ" ناله با اریاخت یب و رهیگیم

 باشه؟ کنم،یم ولت یباش آروم_

 یفرصت بدون که دارهیبرم رو دستش آروم که دمیم تکون موافقت نشونه به رو سرم عیسر درد و ترس با

 :شنومیم رو ادشیفر یصدا فقط و دوئمیم ها پله سمت به

 !ترنج_

 که ترسمیم همه نیا با اما اد،ینم دنبالم یحت و کنهیم نگاهم و ستادهیا ها پله یباال همونجا کنمیم حس

 .کنم نگاه عقب به و برگردم

 با شهیم باعث در نشدن باز .کشمیم رو در و دمیم فشار رو رهیدستگ شتاب با رسمیم که خونه در به

 یبرا ییا گهید فکر خوامیم که نیهم و شهینم باز در اما  کنم تکرار رو حرکت نیا سرعت و قدرت

 :چهیپیم بزرگ و یخال خونه یتو صداش باشم داشته فرار

 .ست بسته نکش، زحمت_

 ها پله از کنه سفت کمرش دور داره یسع که حوله همون با که کنمیم نگاهش و دمیم هیتک در به ترس با

 .ادیم نییپا

 !همه پنجره، و در ست، بسته جا همه_

 که یزیهرچ و چرخهیم نگاهم. کنم دفاع خودم از باهاش که گردمیم یزیچ دنبال و کنمیم نگاه اطرافم به

 از پر یشدستیپ یتو یخور وهیم چاقو .برسم بهش ئه یاون از تر دور کنم دفاع خودم از باهاش بتونم

 .دارمیم برش و رمیم رجهیش سمتش به و نمیبیم رو وهیم ظرف

 ...این جلو_

 .ادیم جلوتر یخونسرد با



 ....ترنج کنار بذار اونو_

 ....این جلو گفتم عقب، برو_

 .کنهیم نگاهم و ستهیا یم سرجاش

 .بپرس یدار یسوال هر م،یبزن یحرف هم با موردش در ایب! یشد شوکه دونمیم ترنج، باش آروم_

 گفتم؟ دروغ یچ واسه_

 ...ترنج نیبب_

 .کنمیم تکرار و زنمیم غیج

 نجا؟یا یآورد منو چرا کجاست؟ نجایا ام؟ یک من ؟یهست یک تو ؟یگفت دروغ یچ واسه گفتم_

 ...گمیم برات_ 

 !االن نیهم_

 آروم میبر ایب کنم،یم درکت من. زمیعز ییا شوکه االن تو بدم؟ حیتوض برات یچجور االن  ترنج؟ االن_

 .دمیم حیتوض برات یشد که

 تا بوده من کردن سرگرم یبرا هاش صحبت تموم که شمیم متوجه تازه شهیم دهیکش دستم از چاقو یوقت 

 :کنهیم زمزمه گوشم ریز و رهیگیم رو دهنم عیسر که کنم داد و غیج خوامیم. بشه کینزد بهم

 !باش آروم_

 طبقه به من یها ضربه و ها داد و غیج تموم وجود با و ندازهیم اش شونه یرو منو خوابم، نیع درست

 .کنهیم پرت تخت یرو منو بایتقر و رهیم باال

 . کن صدام یدار دنیشن یآمادگ یکرد احساس وقت هر_



 نگاه اتاق بسته در به شوکه فقط من و چهیپیم گوشم یتو در شدن قفل یصدا و رهیم رونیب اتاق از و

 .کنمیم

 چشمام یجلو از شیپ قهیدق چند اتفاقات. فهممینم یچیه و کنمیم نگاه اتاق بسته در به مبهوت و مات

 ! کابوسه رسهیم ذهنم به که یزیچ تنها و گذرهیم

 نیا از بتونم تا ارمیب ادمی به یزیچ کنمیم یسع! ته و سر یب کابوس هی! کابوسه هی هیشب شتریب زیچ همه

 ... ادینم ادمی به یچیه... شهینم اما بشم آزاد کردم ریگ توش که یگنگ حصار

. تونمینم اما کنمیم تالش کردنش باز یبرا یبار چند رمیم اتاق پنجره سمت به و شمیم پا تخت یرو از

 به و روش کنمیم پرت رو خودم و رمیم تخت سمت به دوباره. کنمینم داشیپ اما گردمیم میگوش دنبال

 . کنهینم یاری مغزم. کنمیم نگاه خونه سقف

 و شک مرداب یتو بودم دهیفهم حاال تا که یهرچ و ستین درک قابل برام یزیچ چیه فهمم،ینم یچیه

 مارستانیب یتو که یروز از حالم. ندارم یاعتماد هم فرخنده خاله و پونه به یحت گهید. شهیم غرق دیترد

 . بود بدتر هم دونمینم یزیچ که دمید و بودم اومده هوش به

 باشه درست دیبا کدوم دونستمینم نباریا. داشتم شک زیچ همه صحت به نباریا که دونستمیم زیچ یکل االن

 . دونستمینم که ییزهایچ به یحت بودم، مشکوک زیچ همه به نباریا و نبود جاش سر یچیه! اشتباه کدوم و

 و رمیم در سمت به. کنهیم فوران درونم از یزیچ هوی که مونم یم حالت همون یتو ساعت چند دونمینم

 : زنمیم غیج و کنمیم امتحان رو ست بسته مطمئنم که یدر بار چند

 ... گمیم بهت کن باز درو نیا ایب... توام با ؟یلعنت کجاست نجایا! کن باز رو در نیا-

 به بار نیچندم یبرا. شنومینم رو ییصدا چیه که برسه یجواب ای ییصدا مونم یم منتظر و شمیم ساکت

 . کوبمیم در

 ... در یلعنت کجاست؟ نجایا! خبره؟ چه نجایا بگو کن باز... کن باز رو یکوفت در نیا-

 . رسهیم گوشم به در پشت از قایدق انگار بلندش یصدا



 ادتی یزیچ دونمیم که نهیا واسه فقط یش خفه خودت که کنمینم یکار هی و اتاق یتو امینم االن اگر-

 . گمیم بهت رو یزیچ هی فقط اما. ادینم

 . کنمیم گوش حرفش به و شمیم ساکت

 تا کن صدام یبزن حرف زادیآدم مثل و ینکش عربده گهید که ییا آماده یکرد فکر وقت هر و شو خفه-

 . کنم باز رو در نیا

 ... درو کن باز! الیدان-

  گفتم؟ یچ یدینشن-

 ... کن باز رو در نیا. کنم گوش فقط دمیم قول! باشه باشه،-

 یتو در شدن باز یصدا آروم که مونم یم اون سمت از یالعمل عکس منتظر و کنمیم سکوت هیثان چند

 من دنید محض به و کنهیم نگاهم و ستادهیا در یجلو که کنمیم نگاهش. شهیم باز در و چهیپیم سکوت

 . ذارهیم هم یرو پلک

 خبر هی منتظر در به در نقدریا مدت نیا. ندارم رو... و دعوا کل، کل ،یباز بچه حوصله اصال! ترنج-

 بهت یکن یکار نکهیا قبل یاریب در یباز بچه قراره اگر .نمونده برام یصبر و کشش که موندم ازت

 که ارمیم سرت ییبال چنان و زنمیم رو زیچ همه دیق و ندارم رو یزیچ شیگنجا اصال که دمیم هشدار

 . باشه زدن پلک فقط دتیمف العمل عکس سال چند

 . کنمیم نگاهش و شمیم میقا در پشت یکم آروم دهیترس یها بچه نیع و کنمیم نگاهش

  کرمان؟ مینرفت چرا ام؟ یک من بگو بهم فقط... فقط نکنم یکار دمیم قول... من-

 کنهیم مجبورم و میریم اتاق تخت سمت به و کشهیم رو دستم دفعه کی که نهیبیم چشمام یتو یچ دونمینم

 . کنهیم نگاهم و گردهیبرم من سمت به و رهیم راه یکم و ستهیا یم سرم یباال خودش و نمیبش تخت یرو

 !  ترنج نیبب-

 . کنهیم اشاره رونیب به و چرخهیم پنجره سمت به



  چرا؟. نمیبینم رو دیخورش من-

 دیخورش دنبال و کنهیم اشاره شب آسمون به که کنمیم نگاه دستش ریمس به اما فهممینم رو حرفش منظور

 : کنهیم تکرار دیتاک با دمینم بهش یجواب نهیبیم یوقت و خوادیم لیدل من از منتظرش نگاه با و گردهیم

  چرا؟-

 ... چون-

 : بدم ادامه رو ام جمله شهیم باعث جمله کردن لیتکم یبرا سرش اشاره و مشتاقش نگاه

 ! شبه چون-

 ! نیآفر-

 . کنهیم نگاهم و نهیشیم کنارم و

  درسته؟ ست،ین که خوامیم رو یزیچ ازت من-

 . فهممینم حرفاش از یزیچ اما کنمیم دشییتا و دمیم تکون سر

  کرمان؟ مینرفت چرا یگیم! ستین که یخوایم رو یزیچ من از االن توام-

 . کنمیم دییتا و دمیم تکون سر بازم

 ! میبر میبخوا که میندار یکار کرمان اصال ما چون-

 . بودم اونجا تهران برم نکهیا قبل تا یعنی شدم، بزرگ اونجا من... اما-

 . دهیم رونیب محکم رو نفسش و کشهیم صورتش به یدست و شهیم الفهک

 ! نه-

 ! نه؟-



 ...ینکرد یزندگ اونجا حاال تا اصال ،ینشد بزرگ کرمان تو! نه جان، ترنج نه-

  ؟یچ_

 ... نه و یشد بزرگ اونجا نه ،یاومد ایدن به اونجا نه! یستین یکرمان اصال تو-

  بده ادامه اطیاحت با خوادیم کنمیم احساس و کنهیم نگاهم

 . اسمته یدونیم خودت از که یزیچ تنها تو .یدار خودت از یاطالعات نه و-

 ! الیدان ترسمیم دارم من... من ه؟یچ منظورت-

 : دهیم ادامه اطیاحت با و آروم و نهیشیم موهام یرو و ادیم جلو آروم دستش

 ! اشتباهه یدونیم خودت از که یهرچ! ترنج-

  ؟یچ یعنی-

 . دور زیبر رو یدونیم خودت از یچ هر یعنی-

  چرا؟ آخه... آخه-

 یبرا ما که بود یساختگ و یجعل تیهو هی یکردیم یزندگ باهاش یداشت تو که یتیهو اون تموم چون-

 . میداد تو به اتیعمل

 من که داره یمتفاوت یمعن کلماتمون اما میزنیم حرف زبون هی به نکهیا با کنمیم احساس کنم،یم نگاهش

 .فهممینم حرفاش از یچیه

  ؟یزنیم حرف یچ مورد در یدار ات؟یعمل-

 زنمیم حرف یضینق و ضد قیعال مورد در ،یکرد دایپ که زنمیم حرف ییا اسلحه اون مورد در دارم-

 . مشترکتونه اسم یتو فقط تو با شباهتش که زنمیم حرف یترنج مورد در! نطورهیا چرا یدونینم که



 زدیم هم سر پشت و تند که ییحرفا از یچیه کشم،یم عقب رو خودم یکم و زنمیم پس رو دستش

 داستان اون از من که زنهیم حرف یداستان مورد در داره کنمیم احساس ؟یجعل تیهو ات؟یعمل. فهممینم

 . شناسمیم رو اسم هی فقط

 . فهممینم حرفات از یچیه اصال من... من! کن صبر... الیدان کن صبر-

 .گردهیم چشمام یتو نگاهش بار چند و رهیگیم چشم ازم

  ؟یدونیم کجا از رو اسلحه انیجر تو... تو-

 خونه یتو رفتم من کردیم صحبت فرخنده با داشت فرخ یوقت خونه، اون یتو میاومد که یروز اون-

 تا بودم داده بهت که یهمون بود، خودت اسلحه. بود افتاده مبل یرو هنوز اسلحه و بود باز خونه در ات،

 . یکن استفاده ازش الزم مواقع یتو

  بود؟ یواقع اسلحه اون یعنی ؟یبود داده اسلحه من به تو-

 . کنهیم نگاهم رفته باال یابروها و خنده با

  ذارن؟یم شانسشون خوش یها یمشتر یبرا زهیجا عنوان به مبل یتو یکرد فکر ؟یچ پس-

 . گذاشته جا اونجا که نهیآر واسه کردمیم فکر یعنی ه،یباز اسباب اون کردمیم فکر... من-

 . نکردم داشیپ گشتم رو اطرافش هم یهرچ... نبود هاش خشاب از یکی... فقط بود، خودت اسلحه نه،-

 . شهیم رد ذهنم از یزیچ خشاب اسم دنیشن با

  

 بسته از و رفتم خونه یورود در سمت به گهید بار و گذاشتم نتیکاب ریز و آشپزخونه یتو رو یصندل

 .شدم مطمئن بودنش

 قطعه اسلحه بدنه یرو دکمه فشردن با و دمیکش رونیب رو اسلحه و بردم کمرم پشت  سمت به رو دستم

 . برگردوندم قبلش جا سر به دوباره یمحکم نچندان ضربه با و کردم نگاه رو شد جدا ازش یبلند یفلز



 یباال اونو یصندل یرو رفتن با سرعت به و برداشتم رو بودم گذاشته کمرم پشت که ییا گهید قطعه

 .کردم یجاساز نتیکاب

 سمت به عجله با و شهینم دهید که بشم مطمئن تا کردم نگاه هیزاو و جهت چند از و اومدم نییپا یصندل از

 به رو مبل و دادم بند یفیضع کوک با رشیز رو اسلحه خونه استفاده بال مبل کردن ته و سر با رفتم مبل

 . گرفتم فاصله مبل از پونه یصدا با و گردوندم بر اولش حالت

  

 : زنمیم لب و کنمیم نگاه الیدان به شوکه و ناباور

 ! خشاب؟-

 اسلحه به کن خفه. بودم داده بهت اضافه خشاب هی و (کن خفه صدا) کن خفه و کلت هی رفتنت قبل آره،-

 . یکرد جاسازش ییجا احتماال. نکردم دایپ رو اضافه خشاب اما بود وصل ات

  باشم؟ داشته اسلحه دیبا من چرا اصال ؟یبد اسلحه من به دیبا یچ ی واسه-

 تخت یرو از ترس با. رهیم رونیب اتاق از یحرف بدون و کنهیم نگاه ام دهیترس چهره به هیثان چند یبرا

 . رمیم دنبالش و شمیم پا

  ال؟یدان یریم کجا-

 . کنهیم نگاهم در چهارچوب یتو از و گردهیبرم

 .امیم االن نیبش نجایهم-

 به که یکوتاه خاطره. تونمینم ارمیب ادی به یزیچ کنمیم یسع کنم، کاریچ دیبا دونمینم و گردمیبرم اتاق به

 که بوده اسلحه خشاب و نبوده آشپزخونه فندک یفلز قطعه اون فهممیم تازه و کنمیم مرور رو دهیرس دهنم

 . شد یآشغالدون یراه



 که رهیگیم ام هیگر ادینم ادمی یزیچ نکهیا از و گردمیبرم اول خونه به بازم ها نیا آوردن ادی به با و

 به دروغ همه نیا دیبا چرا بشم؟ یکس خونه وارد دروغ به دیبا چرا باشم؟ داشته اسلحه دیبا من چرا اصال

  باشم؟ داشته یجعل تیشخص هی دیبا چرا ببافم؟ هم

 مثل یحال بوده دروغ دونستمیم خودم از امیاطراف فیتعر با که ینافص یزهایچ تموم نکهیا تصور یحت

 یط که یاتفاقات تمام و بده حالم... ترسناکه نیا و بدم یاحتمال چه دیبا دونمینم یحت. دادیم دست بهم جنون

 . ارمیم ادی به رو گذشت بهم مدت نیا

 الیدان به دقت با گردهیم آب دنبال که یا تشنه نیع و کشمیم دست سرم یتو یاهویه ار الیدان اومدن با

 لپ و نهیشیم کنارم الیدان. بشه رمیدستگ میزندگ یلعنت تیواقع از یزیچ دیشا تا کنمیم نگاه حرکاتش و

 . کنهیم روشن رو تاپش

  شد؟ یچ-

 . گمیم بهت االن کن صبر-

 ... من که نهیا منظورم باشم؟ داشته اسلحه دیبا چرا اصال من... که گمیم-

 . کن نگاه من به ترنج، نیبب-

 . گردهیبرم رنگش یآب یچشما به نداشت آروم جا کی یا لحظه که نگرانم نگاه

 . کن نگاه ذارمیم برات که یلمیف نیا به دقت با فقط-

  ؟یچ لمیف-

 . کن نگاه فقط گفتم-

 به دوزمیم چشم من و شهیم یپل لمیف. نمیبب رو شهیم پخش که یلمیف تا ارهیم باالتر یکم رو تاپ لپ و

 به هیشب طیمح. شهیم کینزد نیزم سطح به کم کم و شده گرفته باال از انگار که یریتصو به. صفحه

 یابر مهین یهوا و بزرگ یها سنگ تخته و صخره و تپه با که یوحش و سرسبز و یا هیکوهپا منطقه

 . هستن دنییدو حال در که شهیم مشخص نفر نیچند ریتصو کم کم. گرفته یخاص ییبایز



 کردن نیتمر حال در سخت که نمیبیم رو ینفر چند باز و شهیم عوض ریتصو تا کشهیم طول قهیدق چند

 دقت با رو لمیف نیا دیبا چرا فهممینم من و... و کننیم مبارزه رن،یم باال کوه و صخره از دوئن،یم. هستن

 . داره نظر ریز منو حرکات تمامم که کنمیم نگاه الیدان به و چرخونمیم سر. کنم نگاه

  داره؟ من سوال به یربط چه نایا-

 ... کن نگاه-

 دادن نشون حال در همونطور که کنمیم نگاه صفحه به زد جلو رو لمیف و رفت تاپ لپ سمت به دستش

 . شهیم عوض صحنه نکهیا تا آدمهاست اوت نیتمر

. بود بسته سرش یباال یا گوجه مدل به هیشب و کرده جمع رو موهاش که کنمیم نگاه لمیف یتو الیدان به

 : زد داد و خورد آب دستش یتو قمقمه از یکم و بود تنش ینظام بیج شیش شلوار و یخاک رهنیپ

-come on   

 الیدان لباس به هیشب یلباس و یصورت کوتاه یموها با یدختر! دمید رو یزیچ نکهیا تا گذشت هیثان چند

 تا بود شده باعث صورتش یرو عرق. بود شده پاره یکم شکمش قسمت یرو رهنیپ از یا گوشه که

 از د،یکش دراز الیدان کنار یخاک نیزم یرو نفس نفس با و بچسبه صورتش کناره به کوتاهش یموها

 . دهییدو رو یادیز مسافت که بود مشخص لباس یرو عرق رد و سشیخ موها و زدن نفس نقس

 و  دیرس گوشم به کیشل یصدا بعد و موند حرکت یب هیثان چند و برداشت رو نیزم یرو بزرگ اسلحه

 نهیس حصار ریز از تا کرد یسع عجله ای و دییدو یکوتاه حصار سمت به کنه صبر یا لحظه نکهیا بدون

 . برسه گوشم به لمیف یتو از الیدان بلند یصدا بازم و بشه رد زیخ

-hurry up  

 گرفتن با و رفت باال نفس کی بود شده گذاشته ادیز بیش با که یصاف سطح از حصار از شدن رد با

 دقت با و رسوند ستون به رو خودش یبزرگ ستون تا بداریش سطح از هم از فاصله با که ییها رهیدستگ

 . داشت قرار روش شده باز اسلحه هی که رفت یکیکوچ زیم سمت به میمستق و اومد نییپا بلند ستون از



 گوشه از هوی که شد یبتن یهزارتو وارد و دییدو جلو به و کرد اسلحه کردن هم سر به شروع سرعت با

 . اومدن باال ییها ماکت گوشه

 به و گذشتیم تو هزار از و دییدویم اون! متحرک یبعض و سبز یبعض و بودن اهیس ها ماکت یبعض

 به قایدق ریت دادیم نشون ها ماکت یرو نیدورب زوم با که کردیم کیشل متحرک گاها و اهیس یها ماکت

 . کردیم برخورد ها ماکت سر

 گوشه الیدان لباس مثل یلباس با اکثرا که یافراد سمت به هم یگاه و رفتیم الیدان سمت به یگاه نیدورب

 .کردنیم نگاه و بودن ستادهیا ییا

_move... move... 

 منطقه هم باز و اومد رونیب هزارتو از الیدان یدستورها و دادها و کیشل یصدا قهیدق چند از بعد

 . برگشت الیدان سمت به و دییدو سرعت به رو یطوالن

 بهش یزیچ و رفت سمتش به یراض یلبخند با الیدان. بکشه قیعم نفس کردیم یسع و زدیم نفس نفس

 آب یکم و برد لبش سمتش به رو آب قمقمه و زد صورتش به یمحکم نچندان ضربه باز چند و گفت

 . داد بهش

 کینزد با. زدیم حرف باهاش و دیپاش صورتش به آب یمشت الیدان و کرد تف بعد و قرقره رو آب دختر

 و گرفت نیدورب سمت به رو شصتش یا مغرورانه لبخند با و آورد باال سر الیدان نیدورب شدن

 : گفت یا جمله فقط مغرورانه

 ...خودمه دختر-

 رو دستاش که فهموندیم بهش اشاره با و بره راه کرد مجبورش زدیم نفس نفس هنوز دختر که یحال در 

 در که دختر بدن قلج شکوندن حالت به بار چند و کرد بغل رو دختر پشت از خود و رهیبگ باال سمت به

 ... دیکش باال رو ومدیم نظر به فینح اون کلیه برابر



 که یدختر. نداشت وجود که یا هیبخ زد و یا قهوه یچشما رنگش، یصورت یموها کردم، نگاه دختر به

 ادمی به یزیچ اما بود آشنا برام شدت به لمیف یتو یفضا. دمیفهمینم یچیه لحظه اون اما و بودم من

 ... کنم قبولش خواستمینم و دمیفهمیم دیشا و دمیفهمینم که یزیچ از. بودم دهیترس. ومدینم

 گذشته بیعج اتفاقات رو، لمیف نیا تموم خواستمیم. دمییدویم داشتم هم هنوز که انگار بود، اومده بند نفسم

 یزندگ یتو رو ییزهایچ نیچن ها آدم همه یعنی! شدینم اما بدونم مرتبط دختر هی یعاد یزندگ به رو

 یکل من دیسف ذهن یتو ینظام نیتمر از یحت که یها نیتمر و ینظام لباس دنیپوش کنن؟یم تجربه

 .داشت فاصله

  ترنج؟ یخوب-

 : دهیم ادامه و کنهیم نگاهم مشتاقانه رنگش یآب یچشما. کنمیم نگاهش و ارمیم باال سر

  اومد؟ ادتی یزیچ-

 فرصت بهش نباریا و شهیم گم یآن به چشماش یتو دیام نور. دمیم تکون سر فقط یسخت به شوکه و آروم

 . کنمیم شروع خودم و دمینم

  بود؟ یچ لمیف نیا-

 ! نیتمر لمیف-

  ن؟یتمر-

 ! آره-

  کنم؟ نیتمر رو یزیچ نیچن دیبا یعاد دختر هی من چرا اصال باشم؟ داشته ینیتمر نیچن دیبا چرا من-

 ریغ یزیچ تا هستم یعاد آدم هی من که کنم کتهید بهش خوامیم انگار. کنمیم دیتاک یعاد یرو قصد از

 یزمان نیع ،یعصب رو دستاش کف و کشهیم موهاش یتو یدست و کنهیم سکوت. نگه جوابم در رو نیا

 . مالهیم هم به کنه گرم سرما یتو رو خودش خوادیم یکس که

 ! تره سخت دادنش حیتوض کردمیم فکر که یزیچ اون از نکهیا مثل خب،-



   ال؟یدان سخته یچ حیتوض-

 ! یبود لمیف نیا یتو تو چرا نکهیا حیتوض-

  باشه؟ داشته ینیتمر نیچن دیبا یعاد آدم هی چرا که بدونم رو نیهم خوامیم منم-

 ! ترنج یستین یعاد فرد هی تو که نجاستیا قایدق مشکل-

 دور خورهیم چرخ ذهنم یتو که یزیچ اون از خوامیم انگار اما چرا دونمینم! راه اون به زنمیم رو خودم

 ... یقیطر هر به بشم،

 ... و چشم تا دو و سر هی پا، دوتا دارم، دست دوتا هیبق مثل ستم؟ین یعاد آدم هی من ه؟یچ منظورت-

 . کنهیم قطع رو حرفم

 ! ترنج بسه-

 جمالت تا خرهیم زمان داره انگار کنه،یم مرتب رو موهام و کنهیم نگاه چشمام یتو که کنمیم نگاهش

 قراره که کنمیم احساس و چرخهیم صورتم یاعضا تموم یرو چشماش. کنه مرتب رو ذهنش یتو

 . نشنوم یخوب یحرفا

 نیا لیدل ،یارینم ادی به یزیچ ،یداد دست از رو ات حافظه خب... تو. کنمیم درکت من! ترنج نیبب-

 دیبا تو. میندار یادیز وقت اما بشه بهتر طتیشرا تا میکن صبر شتریب دیبا ما ه،نیهم هم کردنت مقاومت

 . رهیم باد به نفر نیچند سال چند نیا زحمت کل وگرنه یکن تموم زودتر رو تتیمامور

 زنهیم بینه رو یگنگ یزهایچ هنمذ. کنمیم حس رو انگشتام نوک شدن سرد. کشمیم عقب رو خودم یکم

 . کنم ییاعتنا ذهنم منطق و لیدل یب و ته و سر یب یها گمان و حدس به خوامینم. زنمیم پسش اما

 ! ال؟یدان یگیم یچ فهممینم واقعا من... من-

 . خندمیم سرد و جیگ



... یعنی! ستمین سیپل که من... من ت؟یمامور برم دیبا چرا من مگه اصال ؟یتیمامور چه ت؟یمامور-

 ... من که نهیا منظورم

 . شمیم دروغ دامن به دست

 .  ومدیم بند نفسم ترس از نیآر با کردن یباز هوا به گرگم موقع یحت. ترسمیم ارتفاع از من-

 ! ترنج-

 و کنم قبول خوامینم اما داره خنده بچه هی یها دروغ اندازه هب هام لیدل دونمیم. کنمیم نگاهش یزار با

 : دهیم دستور خشک و یجد بایتقر اون

 . یایب کنار هیقض نیا با دیبا-

  ؟یایب کنار که یچ یعنی-

 . دمیم نشون رو تاپ لپ یعصب

 ! کنه؟یم نیتمر گهید مرد همه نیا شیپ شلوار و شرتیت با و یروسر بدون زن سیپل حاال تا یک از-

  س؟یپل-

 ! آره-

  ؟یسیپل تو که گفته یک-

 در تونمینم اما گهیم رو بشنوم داشتم دوست که یزیچ نکهیا از خوشحالم. کنمیم نگاهش مبهوت و مات

 . کنم مقاومت دارش ادامه لحن یکنجکاو مقابل

  ه؟یچ یبرا یگیم که یتیمامور نیا پس ؟یچ پس-

 . ستهیا یم حرکت از امیدن جوابش با و رهیم هم یتو اخماش و بندهیم رو چشماش

 . یا دهید آموزش جاسوس هی تو! ترنج-



 : کنهیم دیتاک و

 ...یا حرفه جاسوس هی-

 یچ جاسوس یمعن... اصال جاسوس؟! کنم مرور ذهنم یتو دمیشن که یزیچ کنمیم یسع و کنمیم نگاهش

 شک یب آره،! داشتم جاسوس کلمه از یاشتباه درک حال به تا من حتما ؟یچ یعنی جاسوس اصال شد؟یم

 ! دمیشن اشتباه دمیشا... اصال ذهنم؟ یتو جاسوس یمعن اون به چه منو وگرنه. نطورهیهم

 : پرسمیم رو سوالم  آروم و الیدان یها لب به دوزمیم چشم نباریا

  ؟یچ-

 . بندهیم برام رو فرار یها راه همه آرومش و شمرده باجو با و فرارم راه دنبال که دارم دونهیم انگار

 . ترنج ییا دهید آموزش جاسوس هی تو-

 ... اما-

 بهش من که یترنج اما باشه سخت یلیخ دیبا تو طیشرا یتو تیواقع نیا با شدن رو به رو! دونمیم-

 ... دادم آموزش

 فاصله احتمال نیا از شتریب باشم دور ازش اگر کنمیم احساس کشم،یم عقب رو خودم و زنمیم لبخند جیگ

 . رمیگیم

 ...  من-

 یبخوا نکهیا و یندار یکاف شناخت هم اطرافت طیمح یرو هنوز تو! یدار یحال چه فهممیم من! ترنج-

 . نهیسنگ برات شدت به هضمش یبشناس رو خودت

 ... من... من الیدان-

 از یکی کارت یتو تو .یبترس بخاطرش یبخوا که ستین یزیچ نیا .ترنج ستین یزیچ! باش آروم-

 . یمون یم و یهست ها نیبهتر



  جاسوس؟-

 : دهیم ادامه حرفم به توجه یب

 خودت به برگرده ات حافظه کم کم یوقت اما ه،یچ به یچ که یندون و یباش جیگ االن که یدار حق-

 .  یکنیم افتخار

 هی من! کنم درک رو گهیم که ییرهایچ تونمینم فهمم،ینم رو حرفاش انگار کنم،یم نگاهش فقط و جمیگ من

  کنم؟ افتخار خودم یچ به دیبا کنم؟یم افتخار خودم به برگرده ام حافظه یوقت که یجاسوس ام؟ جاسوس

  ال؟یدان-

  بله؟-

  کجان؟ جاسوس؟خانوادم چرا اصال ؟یچ جاسوس جاسوسم؟ من... من-

 . شمیم کینزد بهش اومده ادمی به یزیچ تازه انگار و

 رو تمیوضع اومده؟ سرم ییبال چه که دارن خبر نجام؟یا من دوننیم اونا ال؟یدان کجان ام خانواده-

  دونن؟یم

 . گردمیبرم سمتش به و کشمیم موهام یتو یدست و شمیم پا تخت یرو از

  ؟یکرد دایپ منو که یگفت بهشون نجان؟یهم کجان؟ اونا نمشون؟یبب تونمیم یک-

 که بگه یزیچ هم باز و بدم بهش یفرصت ترسمیم. دمینم الیدان به یفرصت و زنمیم حرف نفس کی و تند

. زمیریم هم به" جاسوس" کلمه به کردن فکر با یحت هم باز نیب نیا و. بفهمم رو شیمعن نتونم یحت نباریا

 . دمیم ادامه و کنمیم نگاه الیدان به

 ... اگر که نهیا منظورم ششون؟یپ یبریم منو تو ای شمیپ امیم اونا نم؟یبب رو خانوادم تونمیم یک-

 یخوب حس همه اون. کنم باور تونستمینم. کنم نگاه شیجد چهره به و بشم ساکت شهیم باعث صداش تحکم

 .بشه ریتعب بد نقدریا داشتم ذهنم یتو هیسا هی به که



 خونه اون یتو بودنم لیدل عنوان به تونستمینم کردمیم فکر هم سال یها سال اگر که یزیچ! جاسوس؟

 . شهیم روشن مغزم یتو انگار یزیچ و ادیم باال سرم و شهیم خشک نگاهم آروم. کنم دایپ

 به یکار چه یبرا و یکس چه نکهیا ؟یجاسوس چه ؟یجاسوس کردم؟یم کاریچ خونه اون یتو من

 ای! ره؟یم رونیب دینو با رو ییروزها چه و داره دوست تا چند پونه نکهیا ای ره؟یم فرخنده خاله شگاهیآرا

 خنده هم بهش کردن فکر یحت مشهوره؟ چهره ای خواننده گر،یباز کدوم گاردیباد یمرب فرهاد مثال نهیا

  داشتم؟ کاریچ خونه اون یتو من اصال! بود دار

 تموم سوال یها عالمت از ییایدن یتو از کنمیم احساس که یحال در و امیم خودم به الیدان یصدا با

 داشته رو مسخره یایدن نیا از من دنیکش رونیب قصد اون دیشا تا مونمیم منتظر کنمیم نگاهش ینشدن

 . باشه

 ! کن فکر بهش-

  ؟یچ یعنی-

 که یلحن با و رهیگیم رو هام شونه و ستهیا یم روم به رو و ادیم سمتم به و شهیم پا تخت یرو از آروم

 : دهیم دستور بایتقر باشه آروم کنهیم یسع

 . میبزن حرف یدار یسوال هر مورد در هم با بعدش تا کن استراحت خرده هی برو! ستین وقتش االن-

 . رهیبگ دییتا ازم تا کنهیم خم رو سرش

  باشه؟-

 ! باشه-

 پرت ،یجیگ بر عالوه من و نهیشیم لبم کنار ییجا اش بوسه آخر لحظه درست و کنهیم ول رو هام شونه

 .امیب رونیب ازش یزود نیا به ستین قرار انگار که یچاه یتو شمیم



 خودم یتو نیزم یرو همونجا و دمیم هیتک اتاق وارید به و رمیم عقب و کنمیم نگاه اتاق بسته در به

 چشمام یجلو از دمید که ییها لمیف صحنه و چهیپیم گوشم یتو الیدان یها حرف. نمیشیم و شمیم مچاله

 ! کنم؟ کاریچ دیبا دمیفهم که ییزهایچ از حجم نیا با دونمینم من و شهیم رد

  ده؟ید آموزش جاسوس هی! جاسوسم؟ هی من

 یحت که یزیچ تنها اما. شمیم جیگ شتریب من و بندهیم نقش چشمام جلو تک به تک بمیعج یها رفتار

  بودم؟ خونه اون یتو چرا که نهیا باشم داشته موردش در ینظر تونمینم

 چشمام بفهمم نکهیا بدون که کنمیم فکر و کنمیم فکر اونقدر و نمیشیم نیزم یرو اتاق گوشه شب مهین تا

 . شهیم خواب گرم

  

 میبعد قدم یحوال جز ییجا و بود کیتار جا همه اما دمیشنیم رو رودخونه یصدا مثل آب شرشر یصدا

 با آروم من و دیچیپیم گوشم یتو شب یکیتار و سکوت یتو ها رکیرجیج ریرجیج یصدا. دمیدینم رو

 . چهیپیم جا همه نفسم یصدا یحت که کنم احساس شدیم باعث دورم طیمح سکوت. رفتم جلو اطیاحت

 و کردم نگاه اطرافم به. کنهیم نگاهم داره و ستادهیا یکیتار یتو یکی دونمیم... دارمیبرم رو میبعد قدم

 و پرمیم جا از کیشل یصدا با که برداشتم رو یبعد قدم دیدینم رو یادیز یجا چشمام که یکیتار یتو

 ... یبعد یها کیشل بعد و گذرهیم گوشم کنارم از که شنومیم رو گلوله زوزه یصدا

 یبد سوزش که بشم دور منطقه از کنمیم یسع و دوئمیم ترس با و صبر بدون ها کیشل بلند یصدا با

 از کنم حفظ رو خودم تعادل بتونم نکهیا قبل و کشمیم درد از یغیج ناخودآگاه و چهیپیم پام رون یتو

 ... نییپا شمیم پرت دنهید قابل ریغ برام یکیتار یتو که یارتفاع

  

 ! ترنج؟

 رو صورتم که یفرد به و دمیم قورت یسخت به رو دهنم آب. کنمیم نگاه اطرافم به و زنمیم نفس نفس

 . کنمیم نگاه گرفته



 ... باش آروم... بود خواب هی ،بود خواب هی فقط! زمیعز باش آروم-

 قیعم نفس. بدم صیتشخ رو الیدان چهره و اتاق آشنا طیمح تونمیم کم کم نکهیا تا کنمیم نگاه اطرافم به

 . زنهیم تند هم هنوز کنمیم احساس که ذارمیم قلبم یرو رو دستم و کشمیم

 ! الیدان-

  زم؟یعز هیچ جانم؟-

 ...  ترسمیم-

 ... زمیعز بود خواب ،تسین یزیچ! باش آروم-

 ... تهیواقع دونمیم که ییها خواب نیا از ترسمیم. ستین خوب حالم رم،یگیم محکم رو دستاش

 ... هوی اما... اما بود کجا دونمینم دونم،ینم... بود ساکت... بود کیتار... رفتمیم داشتم... من-

 . کنم نگاهش کرد مجبورم و گذاشت صورتم سمت دو رو دستاش

 ... کن نگاه من به! ترنج-

 ... من... من-

 . بود خواب یتو بود یچ هر... باش آروم فقط .یکن فیتعر رو یزیچ که خوامینم! توام با! ترنج-

... کنمیم نگاهم و کنمیم نگاهش. من به زده زل نانیاطم با و آروم که کنمیم نگاه رنگش یآب یچشما یتو

 . نهیشیم لباش یرو یجذاب لبخند و رهیم نگاهش یجد حالت کم کم

 ... ریش ماده بود شده تنگ مظلومت یچشما واسه دلم-

 بوسهیم رو مینیب نوک و شهیم خم من متعجب نگاه مقابل در و ادیم جلو آروم سرش که کنمیم نگاهش فقط

 . کنهیم لیتکم رو آرومش نگاه ینگران لحن و

 ... یباش رفته لو دمیترسیم. باشه اومده سرت نیا از بدتر ییبال دمیترسیم. بودم نگرانت چقدر یدونینم-



  باشم؟ رفته لو-

 . زنهیم مینیب نوک به یآروم ضربه و خندهیم و کنهیم عوض رنگ یکم آرومش نگاه

  ؟یدیشن رو یآخر نیهم فقط ،یدینشن گفتم مینگران از همه نیا-

 ! ال؟یدان-

  جانم؟-

  باشم؟ رفته لو که یچ یعنی-

 . میکنیم صحبت هم با موردش در بعدا-

 ؟یک یعنی بعدا-

 یرو دنیخواب مچاله بخاطر بدنم تموم. بشم پا نیزم یرو از کمکش با کنمیم یسع و رهیگیم رو دستام

 تنم یرو رو نازک مالفه و بخوابم تخت یرو تا کنهیم کمکم برم، راه درست تونمینم و کنهیم درد نیزم

 کنهیم نوازش دست رو صورتم یرو هیبخ رد و ارهیم جلو دست آروم و کنهیم نگاهم هیثان چند. کشهیم

 . کشمیم عقب ور سرم که

 !  الیدان-

  بله؟-

  ؟یدینم جواب چرا ؟یک یعنی بعدا گفتم-

  خوبه؟ م،یکنیم صحبت موردش در فردا! زمیعز باشه-

  فردا؟-

  خوبه؟. دمیم قول آره،-



 یرو و گردهیبرم تخت کنار به دوباره و کنهیم خاموش رو اتاق المپ. دمیم تکون سر کنمیم نگاهش فقط

 . نهیشیم نیزم

  ؟یبخواب یرینم-

 . رمیم یبخواب که تو رم،یم-

 کهینزد داشتم ذهنم یتو که یالیدان به شتریب الیدان نیا کنمیم احساس شه،یم گرم دلم هاش محبت از یکم

 و ندازهیم صورتم یرو رو مالفه یجد نچندان تشر با و شهیم تر رنگ پر لبخندش که زنمیم لبخند آروم

 : غرهیم

 ! بخواب-

  

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

  

 ! ترنج بخور-

 آبپز، مرغ تخم شده، بخارپز جیهو و اسفناج ،یبروکل کلم ا،یلوب خوراک. کنمیم نگاه دهیچ که یزیم به

 . کرده پر رو زیم که پسته و بادوم گردو مغز

  ؟یهست یچ منتظر گه،ید بخور-

  همه؟ نیا-

 . یکرد اضافه یچرب بجاش و یداشت یسوز عضله چقدر مدت نیا یط دیفهم شهیم هم کوتاه نگاه هی با-

 یچ به دونمینم. بودم متناسب اندازه یب پونه قول به اما نبودم الغر. کنمیم نگاه خودم به عیسر حرفش با

 ! یچرب گفتیم



 طیشرا به بدنت دوباره و یبش تیتقو دیبا! یبود چهیماه کال. ادینم ادتی رو قبلت تو. نکن نگاه اونجور-

 . برسه الزم

 ادامه ذارهیم دهنش یتو رو دهیچیپ چنگالش دور یماکارون نیع که یاسفناج که یحال در و ارهیم باال سر

 : دهیم

 . کمه وقتمون هم االن نیهم م،یدار کار یکل که بخور-

  ؟یچ یبرا-

 ... یبش آماده دوباره نکهیا یبرا-

  ؟یچ آماده-

 . شد انتخاب تیمامور نیا یبرا که یترنج اون یبش دوباره نکهیا آماده-

 . بدونم موردش در شتریب خوامیم-

 . میکنیم صحبت موردش در یخورد که رو صبحونت-

 یتو ظیغل و داغ یایلوب خوراک خوردن به کنمیم شروع آروم و دارمیبرم رو قاشقم و کنمیم دراز دست

 . کنمیم شروع رو سواالتم و کنه درست کرده فرصت یک دونمینم که کاسه

  کردم؟یم کاریچ خونه اون یتو من-

 . یبود تتیمامور انجام حال در-

  ؟یتیمامور چه-

 . بگم بهت یزیچ تونمینم نشم مطمئن ازت تا-

  ام؟ جاسوس من که یچ یعنی ؟یچ یعنی جاسوس بده حیتوض من یبرا اصال! الیدان-

 . کنهیم نگاهم و ذارهیم نییپا رو قاشقش



 یبش خونه اون وارد که یشد انتخاب ها نیبهتر نیب از و یدید آموزش تو! ینفوذ عامل میگیم بهش ما-

 . یاریب برامون رو میدار مالزما  هک یزیچ تا

 ! نیبفرست رو یا دهید آموزش آدم باشه الزم که نداشت یزیچ خونه اون-

 ! داره-

 یزندگ هگید یها آدم همه ثلم دارن که ان ساده خانواده هی. کردمیم یزندگ اونجا مدت نیا من نداره،-

  مهمه؟ نقدریا خونه اون یتو یها آدم از یکی کدوم اصال گذرونن،یم رو خودشون یعاد

 ! فرهاد-

 . کنمیم نگاهش و ستهیا یم حرکت از فکم

 !فرهاد؟-

 . آره-

 . کنمیم نگاهش نهیس به دست و ذارمیم کاسه یتو رو قاشق و زنمیم یپوزخند

  ن؟یبزن چوب رو یگریباز کدوم اهیس زاغ نیخواستیم-

 . کنهیم نگاهم و ادیم نییپا دنشییجو سرعت و رهیم باال ابروهاش

  گر؟یباز-

 ! ست؟ خواننده طرف نکنه آهان، ؟یچ پس ها؟-

  ترنج؟ یگیم یچ-

 فرد تونهیم ها معروف آدم گاردیباد ی  مرب نظرتون به که نیدار کار یمشهور آدم کدوم با نمیبب خوامیم-

 ! اش خونه نیبفرست ینفوذ عامل بخاطرش که باشه براتون یمهم

 . دهیم هیتک یصندل به خودم مثل و ذارهیم کاسه یتو رو قاشقش



  ترنج؟-

  هوم؟-

  کارست؟یچ فرهاد یدونیم تو-

 . آره-

 . رهیم باال لبخند حالت به لباش گوشه و پرهیم باال ابروهاش

  کارست؟یچ! خب؟-

 ! ی  مرب-

  ؟یچ یمرب ؟یمرب-

 ییها گوالخ نیا یمرب پونه قول به... و ها خواننده گرا،یبار مثل! مهم و مشهور یها آدم گاردیباد یمرب-

 . دهیم نایا و یشخص دفاع آموزش اونا به گاردشونن،یباد و رنیگیم رو مهم یها آدم دور که

  گفته؟ بهت پونه رو نایا-

 ! آره-

 . کردمیم شک فرهاد به دیبا داشت اطالعات نیا از شتریب اگر خب،-

   .کنهیم فوران دفعه کی جوشهیم درونم روزید از که یزیچ. کنمیم نگاهش

 یگیم! یدیم یباز منو یدار فقط حاال تا اول روز از ؟ الیدان یزنینم حرف درست چرا ه؟یچ منظورت-

 تو نه یگیم بعد و کجاست دونمینم که یینجایا یاریم و رونیب یکشیم خونه اون از منو ،یپسرعموم

 لمیف هی و جاسوسم هی یگیم م،یندار هم با یلیفام نسبت چیه یگیم! عمومه مرد اون نه و یپسرعموم

 یزندگ که یا خونه یتو یگیم بعد و نمیبیم آموزش دارم ییکایآمر یها ینظام نیع که یدیم نشونم

 با یخوایم ال؟یدان یچ یعنی کارات نیا. یخندیم حرفام به هم االن و بودم، رفته یجاسوس یبرا کردمیم



 و یکن مطرح معما نکهیا جالبه؟ برات یباز نیا آره؟ ؟یکن یباز ارهینم ادی به خودش از یهیچ که یکس

 !  آره؟ بخشه؟ لذت برات ینیبب ها معما نیا حل واسه عجزم

 ! ترنج-

 ! الیدان کن بس-

 . رهیگیم رو هام شونه و ادیم سمتم به و شهیم پا یصندل یرو از

 ! باش آروم! ترنج-

 . زنمیم پس رو دستش و شمیم پا

 هر... دونمینم اطرافم از یچیه بده، حالم من! الیدان فهممینم یچیه من. باشم آروم خوامینم!  خوامینم-

 روز هی. شهیم اضافه دونمینم ازش یزیچ که یمزخرف یزندگ نیا به دیجد مسخره زیچ هی داره روز

 هی بوده، دروغ حرفام تموم فهممیم روز هی نبودم، دانشجو اصال گنیم انیم روز هی نبودم، شاغل گنیم

  ؟یچ یعنی نیا... بودم جاسوس نیگیم روز

 یتو منو و شهیم کمینزد آروم کنمیم حس. کنمیم هق هق دل ته از. کنمیم هیگر و زنمیم غیج ناخودآگاه و

 . کشهیم بغلش

 . یهست یتیوضع چه یتو دونمیم! ترنج دونمیم دونم،یم-

 : زنمیم غیج

 ! یدونینم-

 یچ دونمینم که ینزن یحرف طتیشرا از تا اما کنم درکت دارم یسع اما دونم،ینم من! توئه با حق آره،-

 . شده

 . یکنیم مسخرم یدار تو -



 بود معروف همه به یاعتماد یب و یباور رید به که تو مثل یکی جالبه برام اما نکردم، ات مسخره-

 ! یکرد قبول رو داده خانوادش لیتحو فرهاد که ییها حرف راحت چقدر

 من. بدم ادامه ینفوذ عامل یگیم بهش تو که یزندگ نیا خوامینم خونه، اون یتو برم گهید خوامینم من-

 بشه راحت جواب یب یسواال همه از و بره تا دنبالش ادیب عموش منتظره که باشم یدختر همون خوامیم

 فرو چاه نیا یتو شتریب دارم روز هر من. نداره ته که یچاه یتو وفتهیب و ادیب در چاله یتو از نکهیا نه

 . رهیم سوال ریز داره دونستمیم خودم از یهرچ روز هر رم،یم

 : دهیم جواب و ذارهیم سرم یرو رو اش چونه

 . میکنیم درست رو زیچ همه هم با و آروم زم،یعز نداره اشکال-

  ال؟یدان کجان خانوادم-

 . کنم نگاهش و بکشم رونیب آغوشش از رو خودم کنم یسع شهیم باعث سکوتش

 . نمشونیبب خوامیم کجان؟ ام خانواده ال؟یدان یدینم جواب چرا-

  ؟یدار رو تتیواقع دنیشن تحمل یکنیم فکر ای یبشنو دروغ هم باز یخوایم-

 .کنمیم نگاهش ینگران با

  ه؟یچ منظورت-

 . یندار خانواده تو که نهیا منظورم-

  ندارم؟ خانواده-

 موقع همون از و یکرد فرار خونه از یداشت که یتیمحدود و فشارها بخاطر یبود نوجوون یلیخ یوقت-

 . یندار ات خانواده از یخبر گهید

 مبهوت و مات من و نداشت ذهنم یتو یها نهیگز به یشباهت چیه جوابش. کنمیم نگاهش سرد و سخت

 . بدم نشون یالعمل عکس چه دیبا دونمینم یحت



 یکل. اومد کنار باهاش یراحت به بشه که یستین یزیچ اصال تو طیشرا کنم،یم درک من! ترنج نیبب-

 رو مدت نیا و یندار ییا حافظه که ییتو به برسه چه شهیم جیگ دنشیشن با یعاد آدم هی که هست زهایچ

 . یکرد سر شده یزیر برنامه دروغ مشت هی با

 . فرستهیم گوشم پشت رو موهام قسمت بعد و کشهیم صورتم یرو هیبخ رد یرو یدست و کنهیم نگاهم

 . کن باور! ترنج خودته ضرر به یبفهم دفعه کی و جا هی رو زیچ همه یدار اصرار نکهیا-

  ه؟یچ منظورت... منـ-

 نیهم تو. ادین بهت یادیز فشار که گمیم برات موقعش به و آروم رو زیچ همه خودم باش، داشته صبر-

 و ها حرف با ینتونست هنوز! یکنیم رفتار انفجار آماده یساعت بمب هی نیع حاال تا روزید از هم االن

 ... یایب کنار روزید یها تیواقع

  بمونم؟ هوا در لنگ هی نطوریا دیبا یک تا یعنی ؟یک یعنی موقعش به از منظورت-

 تموم رو تمومت مهین کار دیبا. میبد هدر میبخوا که میندار وقت ما هم یسمت از چون زود، یلیخ! زود-

 . بشه شروع ها برنامه و ها کار یباق تا یاریب رو الزمه که یزیچ تو که منتظرن میت هی م،یکن

  ارم؟یب براتون دیبا یزیچ چه من ؟ییکارها چه-

 . کنه تتیاذ ممکنه شیا دفعه کی فیتعر. دمیم حیتوض برات آروم آروم که هستن ییزایچ همون نایا--

  ؟یکن کاریچ یخوایم االن پس-

 ... اما. کنم ات آماده کم کم خوامیم-

 : دهیم ادامه که کنمیم نگاهش

 . میکن شروع نیسنگ دیبا االن نیهم از و میندار وقت! باشه کم کم تونهینم شدنت آماده-

  رو؟ یچ-



 با و میکن شروع دیبا. یدار کار یکل که بخور صبحونه و بشور رو صورتت و دست برو! رو ها نیتمر-

 . میعقب برنامه از یکل افتاد که ینیشبیپ رقابلیغ اتفاقات نیا

  م؟یکن کاریچ میخوایم االن-

 ! میکن کاریچ قراره بگم بهت تا بخور رو ات صبحونه فعال-

 . کنمیم صداش رفتن رونیب قبل که زهیم هال سمت به و

  ال؟یدان-

 . ردهیبرم سمتم به و ستهیا یم

  بله؟-

 . کنمیم نگاهش ناراحت و شرمنده

 . زدم داد سرت که دیببخش-

 . کنهیم نگاهم و نهیشیم لباش یرو جذاب لبخند همون کم کم

 .دمیم حیترج رو تخس ترنج همون من هم باز... اما اومد خوشم تیعذرخواه از-

 : دهیم ادامه که نهیشیم لبام یرو یلبخند حرفشز ا

 . میبر که شو آماده بخور رو غذات-

  کجا؟-

 . بسازمت نو از دوباره تا-

 خواستمینم یحت. کنم فکر منظورش به ندارم دوست یحت و هیچ منظورش فهممینم و کنمیم نگاه رفتنش به

 . دهیم حیتوض موقع به خودش رو زیچ همه بود گفته اون. بشه ریدرگ ذهنم یا ذره



 رونیب آشپزخونه از ها ظرف شستن از بعد و کنمیم جمع رو زیم عادت طبق و خورمیم رو ام صبحونه

 نیا یتو که یاتاق. کنمیم داشیپ خونه آخر اتاق یتو باالخره نکهیا تا گردمیم الیدان دنبال رو خونه. رمیم

 . بود قفل و بسته درش مدت

  اد؟یم خوشت-

 قطعه با اتاق کف بود، تر بزرگ خونه گهید یها اتاق همه از که کنمیم نگاه بزرگ اتاق دور تا دور به

 رنگ یمشک  بزرگ بوکس سهیک. بود شده دهیچ پازل شکل به رنگ یآب یا پنبه چوب بزرگ یها

 . بودن شده زونیآو سقف از هم موازات به که کسیبارف لهیم تا چند و اتاق وسط از زونیآو

 که بهیعج برام اونقدر شده وارد بهم اتاق دنید از که یشوک و کنمیم نگاه اتاق دور تا دور به تعجب با

 . بزنم یحرف تونمینم یحت

 . گذروندم اتاق نیا یتو رو یادیز یروزها کنمیم احساس. آشناست برام اتاق گوشه به گوشه ، زیچ همه

  اد؟یم ادتی نجایا از یزیچ-

 و ستهیا یم کنارم و شهیم کینزد بهم بدنش جذب دیسف یرکاب با که کنمیم نگاهش و گردمیبرم سمتش به

 . کنهیم گره هام شونه دور رو دستش یمیصم حالت با

  ست؟ین آشنا برات زیچ چیه-

 . کنمیم نگاهش و دمیم تکون سر گنگ یحال همون با

 . آشناست برام زیچ همه! آره-

 . کنهیم نگاهم و جانزدهیه و گردهیبرم سمتم به

  ادته؟ی رو نجایا واقعا؟-

 ازش یزیچ چیه که کنمیم نگاه ییآشنا اتاق به هم باز و فرستمیم گوشم پشت رو موهام یعصب یحالت با

 . ادینم ادمی



 . شناسمیم رو نجایا کنمیم احساس فقط ست،ین ادمی ازش یزیچ اما! آره-

 . میکردیم نیتمر ییدوتا اتاق نیهم یتو. میبود نجایا رو ماه چند چون آره-

  نجا؟یا-

 . میبود نجایا بشه یمعرف بهت تتیمامور نکهیا قبل تا! آره-

 . ارهیم خودم به منو اش ضربه و چرخهیم اتاق دور هم باز نگاهم

  ؟یا آماده-

  ؟یچ یبرا-

 ! میکن شروع-

 . دارم سوال یکل هنوز من... من-

  م؟یبر. دمیم جواب رو سواالتت-

 . کنمیم نگاهش نامطمئن و شک به دو

 ! میبر-

 ایب بعدم. یکن نیتمر باهاش یبتون که بپوش درست لباس هی اتاقت یتو برو. مونده ادتی یچ نمیبب میبر ایب

 .منتظرتم نییپا

 کنهیم نگاهم داره انگار که گرفته قرار یجور تخت گوشه که نمیبیم رو یضح. رمیم اتاقم به منگ وگیج 

 . بگه یزیچ تونهینم اما داره گفتن یبرا ها حرف یلیخ بگه خوادیم انگار دهنش بدون و مظلوم صورت و

 کنمیم فکر که یلباس کشو یتو لباس دست چند نیب از و رمیم اتاق گوشه کیکوچ دراور سمت به آروم

 کنار رو تاپش لپ دنمید با الیدان. رمیم نییپا طبقه به و پوشمیم و کشمیم رونیب رو باشه تر مناسب ممکنه

 . ادیم سمتم به و ذارهیم



 ! م؟یبر خب،. شناختمیم که یترنج به یشیم لیتبد یدار کم-

 ! میبر-

 که دمید قهیدق چند از بعد باالخره و زد جاده دل به نیماش با یحیتوض بدون و میزد رونیب خونه از هم با

 نیا به و میبود دهیرس شهر رونیب به انگار و بود خونه از یخال جاده دوسمت بایتقر. شد یخال جاده

 . نبود سخت بوده شهر از خارج یا محوطه یتو خونه نکهیا حدس بیترت

  کجاست؟ نجایا-

 ! نیتمر یبرا میاومد-

  نجا؟یا ن؟یتمر-

 . گردهیبرم سمتم به نیماش داشتن نگه از بعد و کرد راست سمت یخاک محوطه وارد رو نیماش

 . شو ادهیپ! آره-

 سمتش به و وفتهیب سمت نیا به ینیماش گذر حاالها حاال دونمیم بعد که کنمیم نگاه اطرافم به و شمیم ادهیپ

 . چرخمیم

  خب؟-

 . ایب همراهم! نداره خب-

 و تند بهش دنیرس یبرا شهیم باعث دارهیبرم که یبلند یها قدم! دنبالش منم و وفتهیم راه حرف نیا با و

 خودش قول به که فهممیم نداره رو ریمس توقف قصد نمیبیم که قهیدق چند از بعد. بردارم قدم عجله با

 . کرده شروع رو نیتمر

 ! ستادمیا حرکت از که کرد کم رو سرعتش باالخره بودم افتاده نفس نفس به که رفتن راه ربع کی از بعد

 ... باال نفسم... یریم... راه تند... چقدر! الیدان! یوا-

 : کرد قطع نداشت خونه یتو لحن به یشباهت چیه که یلحن با رو حرفم



ت که بهتره-  . یکن رهیذخ ناتتیتمر ادامه یبرا ، زدن غر واسه دادن هدر یبجا رو انرژ 

 : دهیم دستور بایتقر که کنمیم نگاهش

 ... کی! دنییدو به یکنیم شروع قیعم نفس تا پنج بعد-

 با و دنییدو به کنهیم شروع شمارشش اتمام با که شهیم بهتر حالم یکم و کشمیم قیعم نفس شمارشش با

 نفس و بود اومده بند نفسم که یحال در که نگذشت ادیز. بدوئم دیبا هم من که فهمونهیم بهم دستم دنیکش

 . ستادمیا حرکت از زدمیم نفس

 قورت تونمینم کردمیم احساس که یظیغل دهن آب. بکشم نفس کردم یسع و گرفتم زانوهام به رو دستام

 . کردم تف یا گوشه به رو بدم

 . رنیگیم درد دنیکش نفس بار هر با کردمیم احساس و دمیشنیم رو هام هیر خس خس یصدا

  ؟یستادیا چرا-

 . کردم تف رو بدم قورتش تونستمینم که یبزاق گهید بار و کردم نگاهش

 ... اومد بند... نفسم... نفس-

 ... داره مجدد شروع به ازین اما آمادست هنوز بدنت! یشد دور ناتتیتمر از مدت از یلیخ-

 . کنم نگاه رو اش چهره بتونم تا کنمیم درست بوم هیسا چشمام یبرا دستم با که یحال در

 ... نفسم... من-

 لبام یرو رو قمقمه و کنهیم باز کمرش دور از رو آب ی قمقمه و ادیم سمتم به و بدم ادامه ذارهینم

 : دهیم ادامه لحن همون با و بخورم قمقمه یتو آب از یکم تا ذارهیم

 ... کن تفش و بچرخون دهنت یتو!  نده قورت آروم،-

 . ستهیا یم روم به رو و ادیم سمتم به. ادیم جا حالم قهیدق دو یکی از بعد و دادم انجام رو گفت که یکار



 ! ریبگ یجدرو  ساده ناتیتمر نیا خواهشا. میندار یادیز فرصت ما و یشد فیضع-

 حالم یوقت. بکشم نفس کنهیم تکرار قیعم یها فسن یبرا که یشمارش با کنمیم یسع و دمیم تکون سر

 و هیتک یصندل به شهیم نرمال قلبم ضربان که من و میگردیبرم نیماش سمت به هم یهمراه با شهیم بهتر

 . میرسیم خونه به ادیب چشمام به خواب فرصت یحت نکهیا قبل و بندمیم چشم

 خوبآلود اردک جوجه هی نیع هم من و رهیم سالن یانتها اتاق به و کنهیم پارک اطیح یتو رو نیماش

 .شمیم دهیکش دنبالش

 

 . گذرهیم منوال نیهم به روز سه دو

. نداره زدن حرف قصد انگار اون اما مونم یم الیدان یها حرف لیدل منتظر قبل روز از شتریب روز هر

 . وفتمیب هیگر به که شدیم باعث و شدیم خارج توانم حد از یگاه  ها نیتمر شدن تر سخت و سخت

 ینیشبیپ رقابلیغ و یتصادف صورت به که( ضربات نیتمر یبرا یابر بالشتک) دستش یتو یها تیم به

 و عیسر حرکات اما کنم دفاع رو اش رانهیغافلگ یها ضربه کنمیم یسع و زنمیم ضربه اوردیم جلو

 شهیم باعث و کنهیم برخورد بدنم و صورت و سر به شتریب نبود ینیشبیپ قابل برام که اش شده کنترل

 . بشم یعصب

 اون با مقابله در سرعت و دقت با تونمینم و سخته برام بده ادی بهم بود کرده یسع که یحرکات انجام هنوز

 : زنهیم داد عادت طبق اون و نکنه دایپ ادامه روند نیا تا کنمیم رو تالشم تموم اما ببرم کار به

 ... درست... بزن... آها... ببند رو گاردت... کن دقت... عیسر... آها-

 کردن قطع بدون و کنهیم برخود شکمم به درست شیقبل ینیب شیپ رقابلیغ حرکات مثل عشیسر ضربه و

 : زنهیم داد کنم حمله ای دفاع کنهیم مجبورم که همونطور

 ... کن جمع رو گاردت گفتم-



 تمسخر حالت به هم یبعد ضربه و  کنهیم برخورد سرم به یا گهید ضربه امیب خودم به نکهیا قبل و

 . شهیم صورتم و سر بینص هم باز ضربه همون پشت

 که یفشار و الیدان داد یصدا انعکاس شه،یم وارد بهم هم سر پشت که ییها ضربه از خسته و یعصب

 به الیدان ضربات دفاع نیح شده زیر یچشما با اراده یب شهیم باعث ذارهیم ذهنم یرو جوابم یب سواالت

 حرکاتش نیب یا هیثان مکث به من، یا لحظه چند محاسبات طبق که یا لحظه درست و کنم دقت حرکاتش

 بره عقب قدم چند دفاع یبرا کنمیم مجبورش دستش یتو تیم به پا محکم ضربه چند با اراده یب رسهیم

 کف) یتاتام اتاق گوشه به و رهیم در دستش از تیم که نهیشیم تیم یرو قدرت با چنان آخر ضربه و

 چند از بعد و دمیم ادامه رو پا یها ضربه ادیب خودش به نکهیا قبل و شهیم پرت( نیتمر نیزم یها پوش

 در و زنمیم بهش دنیپر با وقفه یب پا ضربه نیچند رهیم عقب قدم چند دفاعش یبرا همچنان که ضربه

 و یسخت به رو برمیم صورتش سمت به شتاب ای هوا یرو پرش هی از بعد که یچرخش ضربه آخر

 ... دارمیم نگه صورتش به دهینرس

 منه بلند یها نفس یصدا شکنهیم رو اتاق سکوت که یعامل تنها و شهیم سکوت غرق جا همه لحظه چند

 . شهیم خارج هام هیر از که

 هی به آخر در و شهیم تر پررنگ هیثان هر که شنهیم لبش یرو لبخند کم کم و کنهیم نگاهم شوکه الیدان

 بود افتاده بزرگ اتاق گوشه که تیم سمت به خنده همون با که کنمیم نگاهش تعجب با. شهیم ختم قهقهه

 . رهیم

 . اومد خوشم! دهیم نشون رو خودش داره من ترنج کم کم-

 : دهیم ادامه و زنهیم ام شونه به یآروم ضربه و ستهیا یم روم به رو و ادیم سمتم به و

 ! دنبالشم و ساختم من که هیترنج اون نیا-

 ... رهیم رونیب اتاق از یا گهید حرف بدون و

 یوقت بار نیاول یبرا و دادم انجامشون اراده یب که هیحرکات یپ حواسم تموم و فهممینم حرفاش از یچیه

 حرکات اونقدر مدت نیا یط. دادم انجام رو کار نیا چطور که دونستمیم قایدق کردمیم فکر بهش



 به ام حافظه عالئم نیا وجود با داده قول بهم الیدان که بودم داده نشون خودم از نیتمر نیح یرارادیغ

 . گردهیبرم یزود

 ذهنم یتو بودم داده انجام که یحرکات گهید بار و کنمیم نگاه شده خارج ازش الیدان که اتاق باز در به

 انجام رو حرکات اون چطور دونمیم بار نیاول یبرا نکهیا از نانیاطم یبرا تکرار قصد. رهیگیم جون

 درست و کنمیم اجرا درست رو سوم و دوم اول، ضربه. کنم تکرارش کنمیم یسع دقت با و آروم دادم

 ،یعصب و حرص با اما وفتمیم اتاق یها یتاتام یرو و دمیم دست از رو تعادلم  ضربه و دنیپر نیح

 اجرا رو ذهنم یتو حرکات یشتریب سرعت و دقت با نباریا و شمیم پا کنم صبر یا لحظه نکهیا بدون

 رسهیم نیزم به پاهام بودم داده انجامشون یدرست به که حرکات تموم اجرا از بعد یوقت نباریا و کنمیم

 انجام درست رو یکار اومده ادمی گذشته از که یاطالعات اساس بر تونستم که گنجمینم خودم پوست یتو

 . دوئمیم رونیب اتاق از الیدان دنبال به عجله و ذوق با و بدم

 ! ؟یدن... ال؟یدان-

 !اتاقم یتو نجا،یا ایب-

 . زنهیم لبخند دنمید با و کنهیم پیتا رو یزیچ برهنه باالتنه با که نمیبیم رسم،یم که اتاقش به

 ! شده؟ یچ-

 ! تونستم-

 شهیم باعث که کنهیم بدنش گاه هیتک سخت یرو بدنش از تر عقب رو دستاش و ذارهیم کنار رو تاپش لپ

 به صداش با. ادیب چشم به شتریب اش نهیس یرو نامفهوم یخالکوب و بشه منقبض اش نهیس ستبر چهیماه

 . بردارم چشم شیخالکوب از کنمیم یسع و امیم خودم

  ؟یتونست رو یچ-

 کردم تکرارش که االن! دادم انجام رو یکار هی ناخودآگاه چطور که اومد ادمی بار نیاول یبرا! اوم-

  ؟ینیبب بدم انجام تونستم، دوباره

 . رهیگیم رو ام چونه و ادیم سمتم به و شهیم پا تخت یرو از خنده با



 . یدیم خوب یخبرها یدار کم کم که خوشحالم. ستین الزم! نه-

 کنهیم خم سر آروم و ادیم کش جذابش لبخند که کنمیم نگاهش و خندمیم دل ته از ذوق با بار نیاول یبرا

 خودش به تا هیکاف قدم هی نیهم انگار و رمیم عقب به رو قدم هی خوداگاه نا که شهیم کینزد صورتم به

 : کنهیم زمزمه و زنهیم زل چشمام یتو بشه جمع لبخندش نکهیا بدونه و بخارونه رو اش چونه و ادیب

 . کنهیم شتریب رو برسم ام خواسته به که یا لحظه ینیریش استتیس نیا رم،یگیم ازت کام هی آخر که من-

 مانیس نیزم به پاهام انگار که یمن سمت به و گردهیبرم آخر لحظه و رهیم حموم سمت به یچشمک با و

 : دهیم ادامه و کنهیم نگاه شده

 ... بذار اونو دارم، دوست یلیخ هم رو نگتیرسیپ اون! یراست-

 . شهیم حموم وارد من به توجه یب و

 کنمینم درک رو دارم که یاحساس. نمیشیم مبل یرو و رمیم نییپا سالن به و رونیب اتاق از گنگ یحال با

 ! ه؟یچ دارم الیدان به که یحس که بدم صیتشخ تونمینم یحت و

 که هیجذاب یها خنده یپ حواسم تموم. فهممیم خندهیم یوقت نویا انکاره رقابلیغ دارم بهش که یا عالقه

 . کنهیم شتریب رو رنگش یآب یچشما کشش

 چطور دونمینم اما بده جواب بهشون دیبا که سوال یکل و که بدونم خودش و خودم از شتریب دارم دوست

 . بپرسم دیبا

 نم و بلند یموها. کنهیم نگاهم لبخند با که کنمیم نگاهش و پرمیم جا از گردنم یرو یزیچ حرکت حس با

 یوقت قایدق و رسهینم نظر به سبک ای و لوس اصال داشتم بلند مو یمردها از که یتصور برعکس دارش

 کردیم جمع گوجه ای صورت به و بستیم بود دستش مچ دور شهیهم که یکش با رو بلندش یموها

 . کردیم ترش یجد و جذاب

 . میبخور شام پاشو ؟یکنیم فکر یچ به-

 ! هفته ساعت تازه االن؟-



  ؟یبخور شام دنیخواب قبل شب ده ساعت یبذار یخوایم ؟ینکرد عادت هنوز-

 . کنمیم نگاهش و دمیم نیچ مینیب به

  شام؟ یگیم آبپز علف کهیت چهارتا اون به تو شام؟-

 . شم بلند  مبل یرو از کنهیم مجبورم دستم دنیکش با و خندهیم

 هی امشب نکهیا سوما و بخارپزه و ستین آبپز نکهیا دوما! بدنه واسه بریف منبع نیبهتر جاتیسبز که اوال-

 . میدار کنارش هم یذغال کیاست کهیت

 : دهیم هولم ها پله راه سمت به و ادیم کش لبخندش که کنمیم نگاهش ذوق با

 انجام یکیالکت ریتخم هات چهیماه که ست نهیگز نیبهتر گرم آب دوش هی نیتمر بعد ریبگ ادی چهارما و-

 . کنن آزاد رو شده

 قهیدق چند و کوتاه دوش خودش مثل و رمیم خودم اتاق بعد و پله راه سمت به دستاش فشار با و زنمیم غر

 کنم خشک حوله دادن تکون با رو کوتاهم یموها کنمیم یسع و نمیشیم نهیآ جلو گردمیبرم و رمیگیم یا

 دو به موهام و کرده رشد رنگم یصورت یموها اندازه به قایدق موهام شهیر. کنمیم نگاه خودم به نهیآ از و

رنگ صورتی موهام کم کم . بود شده میتقس خودم یموها یواقع رنگ و یصورت یمساو بایتقر قسمت

 داره از بین میره و این بهم یادآوری میکنه که باید دوباره در اسرع وقت رنگشون کنم.

 یبیعج حس کنم،یم نگاهش نهیآ یتو از. وفتهیم یضح به نهیآ از نگاه و دمیم حرکت موهام نیب رو حوله

 گوشه از و رمیم تخت سمت به آروم یبیعج کشش با. درکه قابل ریغ دارم مظلوم عروسک نیا به که

 عنوان به که  یگردال نقطه دوتا. کشمیم اش رهیت یا قهوه لخت  یموها یرو یدست و دارمیم برش تخت

 فشارش بغلم یتو خوادیم دلم که داره یتیمظلوم یخاص حالت ای و فرم چیه بدون صورتشه یرو چشم

 . بدم

  

 وار آونگ که انگار برای هیپنوتیزمش شدن کردم نگاه چشمام یجلو کیکوچ عروسک آروم حرکت به

 . جلوی چشمام حرکت میکنه



 ! هتهیشب یلیخ! توئه مال-

  

 ادی به رو ذهنم یتو یصدا کنمیم یسع. بندمیم چشم نفس نفس با و ذارمیم تخت یرو رو یضح آروم

 مونده دهنم یتو کوتاه خاطره از که یزیچ تنها و شهیم دورتر و دور صدا کنمیم تالش یهرچ اما ارمیب

 "منه؟ هیشب"  کنمیم زمزمه لب ریز و آروم و ست یضح حرکت همون

 نیب یشباهت کنمیم یسع و کنمیم نگاه دستمه کف اندازه به قدش کل که یکیکوچ عروسک به هم باز

 وارد که نمیبیم رو الیدان و گردمیبرم در سمت به اتاق در شدن باز با. کنم دایپ مظلوم یفسقل اون و خودم

 . شهیم اتاق

 .یدینم جواب چرا پس ؟یینجایا-

 . نشدم متوجه-

 . کنهیم نگاه دستم یتو یضح به و ادیم جلو قدم چند آروم

  ؟یکنیم یباز نیا با هنوز! عه-

  ش؟یشناسیم نویا تو-

 . بود همراهت شهیهم آره، رو؟ آرورا -

 . کنمیم نگاهش تعجب با

 ! آرورا؟-

 نرم و بلند یموها با یکمرنگ لبخند با و رهیگیم دستم از رو یضح و کنهیم یط رو یقدم چند فاصله

  کنهیم یباز یضخ

 ! ست یضح اسمش گفتیم پونه اما-

 ...دیخورش طلوع آرورا؛! بگم رو شیمعن معادل نیالت اسم دمیم حیترج من یول آره،-



 . رمیگیم جبهه اراده یب

 . ست یضح اسمش یول-

 . دهیم سرتکون و خندهیم

 . یحساس اسمش و عروسک نیا یرو نقدریا چرا دونمینم-

 . کنمیم نگاهش زیر یچشما با

  ؟یدیخر برام تو رو عروسک نیا-

 ! نه-

 ! نه؟-

 پرتت من یها بچه گروه از خواستمیم دمید که نویا راستش. بود همراهت اردوگاه یبود اومده یوقت! نه-

 . یبود لوس یادیز عروسک نیا با نظرم به. رونیب کنم

 ! ؟یدونیم عروسک نیا درباره یزیچ-

  ؟یشد حساس بهش نقدریا چرا حاال! نه-

 ! دونمینم-

 . کنمیم نگاهش جوشهیم درونم مذاب مواد نیع که خشم و یزار با و

  ال؟یدان-

  هوم؟-

  ؟یکنیم کمکم-

  ؟یکمک چه-



 ! اریب ادمی به-

 . کنهیم نگاهم میناگهان موضع رییتغ نیا از تعجب با

  و؟یچ-

 بودم؟ یچ دنبال کردم؟یم کاریچ خونه اون یتو ام؟ یک من. یکن فیتعر برام بود قرار تو! الیدان بگو-

  کارست؟یچ ه؟یک فرهاد

 . کشمیم عقب رو خودم طاقت یب و یعصب که رهیگیم رو ام شونه

 ! ترنج-

 رو سوالم جواب خوامیم فقط من. بشنوم خوامینم رو دمیپرس که ییزهایچ از خارج کلمه هی یحت ال،یدان-

 . یبد

 ! یکنیم رفتار یعصب یدار افتاده خونت قند م،یبخور شام میبر ایب باشه،-

  کارست؟یچ فرهاد کردم؟یم یغلط چه اونجا من ال،یدان بده منو سوال جواب-

 . میزنیم حرف موردش در میبخور رو غذامون-

 ! االن ــــــنیهم! یدن خوامینم-

 ! باشه-

 ... بگو-

 . کنهیم نگاهم و نهیشیم تخت یرو و کشهیم موهاش یتو یدست

 ! گاردهیباد فرهاد-

 .اشتباهه یگفت تو و دونستمیم خودم نویا-

  .ستین یکنیم فکر تو که ییها آدم اون گاریباد فرهاد چون اشتباهه گفتم-



 . بشم میتسل خوامینم اما کنمینم دایپ حرفش یبرا یمعن کنم،یم نگاهش نامفهوم

  ه؟یچ منظورت-

 ... آدم یسر هی گاردیباد! گاردیباد هی محافظه، هی فرهاد که نهیا منظورم-

 : دهیم ادامه و کنهیم نگاهم

 ...خاص یلیخ یها آدم یسر هی-

 : بده ادامه حوصله با شهیم باعث نگاهم طرز

 هی! رونیب بنداز سرت از رو اونا امثال ها مدل و ها سوپراستار و خواننده و گریباز فکر! ترنج نیبب-

 ... تر مهم یلیخ یها آدم یسر

 باور رو یزیچ نیچن خوامینم یحت زنم،یم پس اصرار با رو خورهیم چرخ سرم یتو که یا نهیگز تنها

 . بشنوم الیدان زبون از رو جوابم دمیم حیترج و کنم

 : بده ادامه یقیعم نفس با و ببنده چشم شهیم باعث منتظرم چهره

  ؟یزنینم یحدس خودت-

 ... یعنی نه... من... من-

 . نمیبش تخت یرو کنارش کنهیم مجبورم و رهیگیم رو دستم آروم

 ! ترنج؟-

 . ترسمیم بگه قراره که یتیواقع دنیشن از و لرزهیم رنگش یآب نگاه یتو چشمام. کنمیم نگاهش

 هیپا بلند مقامات گاردیباد؛ یکنیم فکر وت که یافراد اون گاریباد نه گارده،یباد هی یاصالن فرهاد-

 ... دولت



 .بفهمم رو دمیشن که یزیچ کنمیم یسع توان تموم با من و چهیپیم مغزم یتو صداش. کنمیم نگاهش

! بود تیواقع با اومدن کنار از تر راحت یلیخ احتمالش با اومدن کنار اما زدمیم حدس هم خودم که یزیچ

 ! دولت؟ مقامات گاردیباد

. مشهوره یآدما گاردیباد یمرب فرهاد گفت بهم خودش پونه دونه،یم پونه! یکنیم اشتباه الیدان! نه... اما-

 ... مثل ییآدما ،یگفت تو که یمشهور یآدما اون نه

 . کنهیم قطع رو حرفم

 تعداد به دیشا مثلش که یکس. نهیبهتر ها نیبهتر نیب از. دهید آموزش کار نیا یبرا فرهاد! ترنج نیبب-

 . ستین هم دستت هی یانگشتا

 یایگو یکاف اندازه به ام چهره انگار و ذارهیم گوشم پشت رو موهام دار نم دسته و کنهیم نگاه ام چهره به

 . کنه آرومم کنهیم یسع که هست زیچ همه

 و اون به قدم کی یحت مینتونست حال به تا که میطرف یآدم با اما یبترس یکار اول نیهم خوادینم دلم-

 سکیر فرصت یحت اون بعد از و بشه ییشناسا تا دیکش طول سال نیچند. میبش کینزد هاش برنامه

 کینزد بهش حد نیا تا یا حرفه میت هی شده حساب نقشه هی با یتونست که یبود یکس تنها تو. میندار کردن

 ... یبش

  ؟یچ یبرا! ک؟ینزد-

 ... کرد ییاجرا رو هامون برنامه بشه تا وفتهیب تنش ای شوک هی به رانیا میدار ازین ما-

  شوک؟-

 ... مهم یها تیشخص از یکی ترور مثل یزیچ هی-

 نیچن مونمیم منظر یهرچ اما کنهیم یشوخ داره بگه و بخنده هوی پونه مثل که نمیا دنبال کنم،یم نگاهش

 نیا تا که هیوقت هر از تر مصمم و تر یجد اش چهره کنمیم احساس لحظه هر و وفتهینم اتفاق یزیچ

 . ادیم ادمی مدت



 ... رو یکس خواستمیم من... که نهیا منظورت... یعنی-

 . نداره یادیز دووم اما گردونهیبرم رو ام منقطع نفس جوابش

 . یبد انجام درست رو تتیمامور تو شهیم ییاجرا یزمان ها برنامه ها نقشه نیا تموم اما! نه-

  بدم؟ انجام تونستمیم کاریچ خودم خونه یتو اونجا من من؟ تیمامور-

 اطالعات و یاریدرب سر اش برنامه از و یبش کینزد بهش ،یبش فرهاد خونه وارد بود قرار فقط تو-

 .یبرسون ما به رو الزم

 نگاهش زهیبر فرو سرم یرو آن هر قراره سقف و چرخهیم دورم داره اتاق کنمیم احساس که یدرحال

 . کنمیم

  ؟یاطالعات چه-

 . گمیم بهت بعدا رو نایا-

  بشنوم االن رو همه خوامیم! االن! الیدان-

 ... یدار رو زهایچ هیبق دنیشن یآمادگ چقدر که مشخصه کامال روت و رنگ از-

 . رمیگیم رو دستش که بره تا شهیم پا تخت یرو از

 . برم کلنجار سوال همه نیا با که ندارم نویا کشش من کنم،یم خواهش الیدان-

 . نهیشیم شده قفل مچش دور که دستم یرو به آخر در و چرخهیم ام چهره و چشمام یتو نگاهش

 ادامه دنیشن واسه تو گنیم بهت شناسمیم دستم کف مثل اونو و ساخته رو ترنج که یکس عنوان به منم-

 . گمیم برات رو اش هیبق یا آماده کردم احساس وقت هر. یندار یآمادگ اش

  ال؟یدان یک یعنی هروقت-

 ... میندار وقت. یبرگرد و یبش آماده زودتر دیبا. بدم کشش ادیز تونمینم بخوام منم اگر نباریا-



 رونیب اتاق از شام خوردن یبرا دشیتاک با و شهیم مرور ذهنم یتو حرفاش و کنمیم نگاه رفتنش به

 تر سخت برام هضمش و دمیشن که هیدیجد یها حرف شیپ فکر تموم. فهممینم غذا طعم از یچیه. رمیم

 .  ندارم من که خوادیم رو یقو ذهن هی یها دست ها گره نیا کردن باز و خورده گره زیچ همه. شده

 به اونقدر اونها اکثر انتها اما ببرم شیپ خودم دیسف ذهن یتو رو دمیشن که ییزهایچ ادامه کنمیم یسع

 همه وقتش به الیدان قول به تا بشم الشیخیب رمیگیم میتصم که شهیم ختم یفعل تیموقع از یربدت یجاها

 و هضم رو گفته که ییزهایچ به و نمیبش که دارم وقت موقع اون تا منم و بده حیتوض برام رو زیچ

 . کنم یحالج

 حرف و جمالت اما. کنم آروم رو ذهنم یکم اتاق سکوت یتو کنمیم یسع و گردمیبرم اتاقم به شام از بعد

 متر از خسته. کنم تمرکز چکدومیه یرو درست تونمینم یحت من و گذرهیم ذهنم از یکی یکی الیدان یها

 جا سالن یکیتار یتو الیدان دنید با که رمیم نییپا سالن به و امیم رونیب اتاق از ها کیسرام کردن

 . خورمیم

  ؟یداریب هنوز چرا-

 . بردینم خوابم-

  چرا؟-

 . کنم تالش چوندنشیپ برا خوادینم دلم یحت که ام کالفه اونقدر

 . بخوابم ذارهینم حرفات-

 دور هم ادیز العلت عکس نیا ش،یناگهان دنیشن با بود نیهم منظورم. بشه وقتش بذار گفتم بهت که من-

 . نبود انتظار از

 اون یتو سال دو من. کرده جمیگ یحساب هم امشبت یها حرف. فهممینم یزیچ! ام خسته واقعا من الیدان-

  بدزدم؟ فرهاد از رو ییزهایچ هی بتونم فقط که کردمیم یزندگ خونه



 سر یزیچ بفهمه طرف اگر یعاد یدزد یتو. داره یعاد یها دنیدزد با یفرق هی دنیدزد نیا اما! آره-

 نقشه تموم برسه دماغش به خطر یبو فرهاد اگر ما کار یتو اما بده، انجام یادیز کار تونهینم سین جاش

 . رهیم باد به نفر نیچند ساله نیچند زحمت بشه عوض ها نقشه یوقت و. کنهیم عوض رو هاش

  ن؟یکرد انتخاب رو فرهاد که شد یچ -

 . کنهیم اشاره کنارش مبل به لبخند با و نگاه هیثان چند

 ... نجایا ایب-

 هحصف شمویم دهیکش آغوشش به بایتقر و شهیم قفل ام شونه دور دستاش نمیشیم کنارش نکهیا محض به

 یتو یلمیف باالخره ها فولدر نیب دنیچرخ یکم با و گردهیبرم من سمت به رو پاهاش یرو تاپ لپ

 . شهیم پخش روشن و کیتار

 لمیف یتو وارید یرو بزرگ عکس. رسهیم گوشم به واضح صدا و شهیم روشن کم کم کیتار صحنه

 ! مختلف یها تیفعال انواع در. فرهاده از عکس. خورهیم ورق

  ،...و خوردن غذا زدن، حرف تلفن با رفتن، راه ،یرانندگ مشغول

 : شنومیم پخش حال در لمیف یتو از رو الیدان یجد و بم یصدا و

 شده، ییشناسا سال هفت از بعد دهیرس اطالعات طبق! ساله پنج و یس! یاصالن فرهاد فرهاده، اسمش-

 ...رسهیم نظر به و دهیم نشون که هیزیچ از تر یا حرفه

 نچندان چهره لمیف کم نور یتو. باشم داشته تاپ لپ صفحه به نسبت یبهتر دید تا شمیم جا به جا یکم

 : دهیم ادامه فرهاد عکس به نگاه با که نمیبیم پرژکتور ویدیو از شده پخش ریتصو کنار رو الیدان واضح

 یزمان فقط سدش از عبور. خطرناکه یها تیمامور و سفرها یتو هیپا بلند مقام چند ژهیو گاردیباد-

 بخاطر اتیعمل سه هر و داشته حضور ترور یها اتیعمل تا سه یتو حال به تا! باشه مرده که ممکنه

 . بوده ناموفق اون حضور

 . کنمیم نگاه لمیف ادامه به و دهیم تکون سر دییتا نشونه به که کنمیم نگاه الیدان به و گردونمیم بر سر



 تیفعال ها گاردیباد یمرب عنوان به شتریب نداره، حضور ها سفر همه یتو! ستین یعاد گاردیباد هی اون-

. هست باشه داشته وجود قصد سو و ترور احتمال که مقامات خاص یسفرها ای تیمامور یتو اما کنهیم

 م؛یدونستیم لقب هی فقط اون از هم ما بره لو ما ینفوذ یها عامل از یکی دست به تشیهو نکهیا قبل تا

 "* سیآنوب"

*Anubis  

 کلمه نیا بودن آشنا تموم با. شمیم پرت موضوع اصل از انگار و کنمیم نگاه الیدان به لمیف شده استپ با

 . ارمینم ادی به ازش یزیچ

   س؟یآنوب-

 ! اوهوم-

  ؟یچ یعنی-

  مرگ یخدا -

 و تکرار به کنمیم یسع و شمیم جمع خودم یتو آروم چهیپیم درونم حرفش دنیشن با که ییسرما حس با

 از کنمیم یسع. گرفته نظر ریز منو دقت با که کنمیم نگاه الیدان هی و نکنم دقت ذهنم یتو کلمه نیا اکو

 . کنمیم یشدستیپ خودم و شده رید گهید انگار اما نفهمه یزیچ هام العمل عکس

  مرگ؟ یخدا چرا حاال-

 . ذارهیم زیم یرو و بندهیم رو تاپ لپ صفحه یعصب دیشا و کالفه یکم و خسته

 که اونه باشه، اتیعمل یتو فرهاد اگر باشه، شده کار ها پلن یرو چقدر و چطور که ستین مهم چون-

 . رهیبم یک کنهیم نییتع

 .  رهیم نیب از داره ضعفم ندادن نشون یبرا برابرش در مقاومتم تموم کم کم کنمیم احساس

  دونستم؟یم رو ها نیا من... اونوقت-



 ! یا گهید کس هر از بهتر-

 همه ام چهره از یباد الیدان ست، دهیفا یب کردن مقاومت که کنمیم احساس اما باشم فیضع ندارم دوست

 . باشه دهیفهم رو زیچ

  باشم؟ تیمامور نیا یتو که شدم حاضر همه نیا با-

 انتخاب یوقت! نبود آرزو هی از کمتر تو واسه هم تیمامور نیا اما نبود، خودت لیم به شدنت انتخاب-

 یخواست اصرار با میداد بهت رو دتیجد تیشخص یمعرف اتیجزئ یوقت یحت ادمهی. یبود ابرا یتو یشد

 ! یباش یانفراد یتو هفته کی که

 خاطره اون دنبال چشمام یتو داره انگار کنمیم احساس چرخه،یم چشمام یتو نگاهش که کنمیم نگاهم

 . گردهیم

 سلول اون از هفته کی از بعد یوقت اما ساختمش، من که یترنج ،یبود ترنج سلول یتو یرفت یوقت-

 . بود ظاهر یتو ترنج اون با شباهتت تنها رونیب یاومد

  ؟یچ یعنی-

. بود کرده فرق هم نگاهت یحت. یشدیم تتیمامور نیا یتو دیبا که یترنج اون به یبود شده لیتبد یعنی-

 با یصورت رنگ عاشق ، ساله 19 گوشیباز و طونیش دختر هی یشد. یشناسینم منو کردمیم احساس

 و متنفره شکالت از که یرنگ یرنگ یدستبندها و یساز مجسمه ی وونهید ب،یغر و بیعج یها عالقه

 خانواده با و داده دست از کرمان زلزله یتو رو خانوادهش. داره هاپ پیه یها رقص به یادیز عالقه

 نیا انگار که یبود شده عوض یجور...! و داره پسرعموش به هم ییها عالقه هی و کنهیم یزندگ عموش

 . بوده یساختگ تیشخص هی یکردیم سر باهاش حاال تا که یاون و ات یواقع تیشخص ت،یشخص

 . زد لبخند و دیکش موهام به چشمام از رو نگاهش

 ییتوانا تو دونستنیم همه. کرد رییتغ کل به قتیعال و زدن حرف شد، عوض موهات مدل و رنگ-

 و ییتوانا با و یایم بر کار نیا پس از یداشت نانیاطم که یبود خودت شتریب همه از و یدار رو نکاریا



 به تونهیم که یهست یکس تنها تو که یکردیم کتهید همه به یبود داده نشون خودت از که یاستعداد

 . بده انجام رو تیمامور نیا ممکن شکل نیبهتر

 داشتم؟ عالقه تیمامور نیا به نقدریا چرا-

 : دهیم جواب و کنهیم نگاهم یا ازهیخم با

 یزیچ نه و شیبود دهید نه حال به تا یحت که یکس فرهاد، به که یحرص و نهیک نیا شهیهم! دونمینم-

 . بود جالب برام یداشت یدونستیم ازش

 : کنهیم قطع رو حرفم بگم یزیچ تا کنم باز دهن رمیم که نیهم

 ... هیسخت روز فردا. بخواب برو گهید االن... بعد یبرا باشه بذار خستم، یلیخ من! ترنج-

 . کنمیم نگاهش خواهش با

 ! الیدان سوال هی فقط-

 . کنهیم نگاهم منتظر و دهیم سرتکون

  شدم؟ خونه وارد ترنج همون با چرا ن؟ینکرد عوض رو اسمم چرا-

 یبخواب یریم حاال. باشه خودت اسم همون دتیجد تیهو اسم یخواست. بود خودت خواسته نیا دونم،ینم-

  رم؟یبگ نظر در یحساب و درست هیتنب هی فردا یبرا االن نیهم از ای

 یتو الیدان یها حرف. تونستمینم شد،ینم اما. بخوابم کنمیم یسع رو شب تموم و رمیم اتاقم به یجیگ با

 هم کنار رو داستانم ته و سر یب پازل از یقسمت کم اطالعات نیهم با کنمیم یسع من و رهیم رژه ذهنم

 . نمیبچ

 دستم از زمان یحت که شمیم یفعل اطالعات یگذاریجا و یخال نقاط زدن حدس و دنیفهم ریدرگ اونقدر

 یخوابیب از یکابوس به الیدان حضور با بعد یقیدقا که یخواب. رمیم خواب به صبح یها دم دم و رهیم در

 . شهیم لیتبد



 

 یاون از شتریب بدنم انگار شد یعاد برام کم کم رسوند،یم کندن جون مرز به منو که روزه هر یها نیتمر

. بود کرده دایپ وقف طیشرا با دوهفته یط که داشت عادت ناتیتمر نیا به کردمیم هم رو فکرش یحت که

 باعث هم همون که ومدیم ادمی مهم نچندان و کوتاه هرچند ،یدیجد زیچ ییآسا معجزه طور به روز هر

 . بود میخوشحال

 کوتاه یها حیتوض. کردمیم دایپ وقف باهاش دارم ندهیآ از که ییها ترس وجود با من و گذرهیم زیچ همه

 . کنهیم میعصب نیا و ست گذشته اتیجزئ از یقسمت فقط افتاده اتفاق که ییزهایچ اون از الیدان

 

 . برداره دست من کرد سر به دست از تا کشمیم رو رهنشیپ یکالفگ با

  ؟یبد حیتوض تر واضح شهیم الیدان-

  ترنج؟ یبدون یخوایم یچ-

 چرا خونه؟ اون یتو خواستمیم یچ بودم؟ خونه اون یتو چرا که بگو برام گمیم بهت دارم روزه چند-

  ؟یدینم بهم درست جواب هی چرا ؟یچونیپیم

  ؟یدرست وابج چه-

 دور که روزه سه منو سوال هی جواب یبرا نکهیا از شدم خسته. نده جواب سوال با منو سوال الیدان-

   .یچونیپیم خودم

  .ترنج نشده وقتش-

 انتظار نکنه نشده؟ وقتش یگیم بعد خونه اون به برگردم زودتر دیبا یگیم خودت نشده؟ وقتش یچ یعنی-

 به رو خودم و جالد اون شیپ برم یخوایم برگردم؟ ارمینم ادی به رو یچیه که حافظه نیهم با یدار

  ؟یبزن یحرف یخواینم ؟یچیه واسه بدم کشتن



 بدون! االن از نمیا صبحت، ناتیتمر از اون ؟یشد پا چپ دنده از چرا مرگته؟ چه امروز تو! ترنج-

  چته؟ بگو بهم دروغ

 کنه مجبورم خوادیم و دمیترس دونهیم نکهیا از ره،یگیم لجم شناستمیم خوب نقدریا نکهیا از کنم،یم نگاهش

 . شمیم یعصب کنم اعتراف خودم زبون با

 ! دمیترس من! الیدان ترسمیم من چمه؟ یدونینم-

  ؟یچ از-

 وفتهیب یاتفاق چه قراره دونمینم نکهیا! آدماش و خونه اون از فرهاد، از تو، از خودم، از! یچ همه از-

 تموم که ییآدما از ترسمیم من ؟یچ یعنی من تیوضع با ترس نیا یبفهم یخواینم تو و الیدان ترسمیم

 دروغ یا حرفه حد نیا تا که یفرهاد از ترسمیم من دن،ینفهم و خوردن گول فرهاد از رو عمرشون

 یزیچ یدار دونمیم که ییتو از ترسمیم من. نکردن شک بهش یا ذره حال به تا خانوادش یحت که گهیم

 که خودم از ترسم،یم یکرد فیتعر برام که یترنج نیا از خودم، از ترسمیم من ،یکنیم پنهون من از رو

 که ییها پلن و بشم کینزد بهش و کنم یزندگ گوشش کنار و فرهاد خونه یتو دوسال نزدیک به تونستم

 . نکرده شک بهم یا ذره یحت فرهاد که یحال در کنم اجرا رو بودم رفته تیمامور اون به اجراش یبرا

 ... نداره وجود دنیترس یبرا یزیچ چیه! باش آروم ترنج،-

 . باشم آروم تونمینم من اما یزنیم رو حرف نیا تو-

 !کنم اعتماد بهت تونمینم منم-

 . ستمیا یم حرکت از کنهیم برخورد وارید به پشتم یوقت و رمیم عقب قدم چند

  ال؟یدان یگیم یچ-

 رو هات ترس نیا من یرو یتو که یوقت تا نم،یبیم چشمات یتو رو ترس اون یوقت تا من! ترنج بفهم-

 خطر به رو گهید آدم یکل و من خودت، باعث که بگم رو ییزهایچ و کنم اعتماد بهت تونمینم یزنیم داد

 . یبنداز



  ن؟یکرد اعتماد بهم شیپ سال دو چطور-

 بود، شده انتخاب ها نیبهتر نیب از که یکس ،یبود تموم زیچ همه یا حرفه جاسوس هی تو شیپ سال دو-

 هم اول از انگار که بره فرو گهید تیشخص هی نقش یتو یجور تونستیم خوردن آّب مثل که یکس

 .یارینم ادی به رو خودت یحت که ییتو نه بوده، تیشخص همون

 ... اریب ادمی به تو خب-

 زیچ یآور ادی سطح نیا گهیم تو درباره ام، ارتباط در مهیت جزو که حرفه روانشناس هی با من! ترنج-

 مغزت وسط نیا اما گردهیبرم داره ات حافظه تو که نهیا اونم داره، نشونه هی فقط بزرگ و کیکوچ یها

 . کنهیم مقاومت داره

 شیمعن از یچیه من که زنهیم حرف یزبون به اون کنمیم احساس کنم،یم نگاهش فقط هنگ و جیگ

 . دونمینم

 ! الیدان فهممینم رو حرفات من-

 .... کنهیم مقاومت یادآوری برابر در داره تو مغز ترنج م،یفهمینم رو تو مغز کار نیا لیدل هم ما-

 رو سالن طول تیعصبان با که اشه کالفه چهره به نگاهم. فهممینم حرفاش از یزیچ من و دهیم ادامه اون

 چند کنمیم نگاهش یالعمل عکس بدون نهیبیم یوقت. شنومینم من که دهیم حیتوض رو یزیچ و زنهیم قدم

 . رهیگیم رو هام شونه و ادیم سمتم به قدم

  ؟یدیشن ترنج؟-

 . دهیم رونیب محکم رو نفسش و ندهیبیم چشم که دمیم تکون ینف نشونه به رو سرم صادقانه

 ... کن استراحت میبر ایب اومد، فشار بهت یلیخ امروز-

 رونیب اتاق از یوقت رم،یبگ دوش کنهیم مجبورم شهیهم مثل و رمیم اتاق به شیهمراه با یمقاومت بدون

 . زنهیم لبخند دنمید با و کنهیم یباز یضح یموها با و دهیکش دراز من اتاق تخت یرو که نمشیبیم امیم

 . بخواب ایب-



 . رمیم تخت سمت به کشمیم نمدارم یموها یتو یدست که یدرحال

  ؟یبخواب یرینم تو-

 . کنهیم نگاه صورتم به لبخند با

 . رمیم یبخواب تو وقت هر چرا-

 . کنهیم نگاهم و کشهیم موهام یتو یدست بکشم، دراز شکنار تفاوت یب کنمیم یسع

  ؟یبهتر-

 . دمیم تکون سر کرده معجزه دوش گرفتن واقعا انگار که یحال در

  ؟یدیند فرهاد از یمشکوک زیچ مدت نیا یط ترنج-

  مثال؟-

 ! مشکوکه تو به بده نشون که یزیچ ای حرف رفتار،-

 : دمیم جواب و رمیبگ فاکتور رو مسافرت خاطرات کنمیم یسع

  ال؟یدان یراست! نه-

  جانم؟-

 : دمیم ادامه یسخت به و کشمیم ازهیخم شدم منگ موهام یال دستش نوازش از که یحال در

 مدل و رنگ نیا با من اما. میشدیم برنامه وارد کارانه محافظه یلیخ دیبا ما یگیم تو که یحساب نیا با-

  نبودم؟ چشم یتو ادیز...  و لباس مو،

 : دهیم ادامه رو نوازشش و خندهیم-

 جواب خوب که هم الحق! جلو به فرار نیگفتیم بهش. بود پلن یطراح یها بچه از یکی و خودت دهیا-

 تا بود تو یرو همه تمرکز ماه چند یگفت که ییزهایچ نیهم بخاطر  یشد وارد که وضع نیا با نیگفت! داد



 خود یحت کردن،ینم توجه تو به اصال گرانید که یعاد اونقدر ،یشد یعاد همه یبرا کم کم نکهیا

 دختر هی که یکرد ثابت نکهیا تا یبود نظرش ریز جوره همه و بود حساس روت یادیز مدت هی! فرهاد

 ها تیحساس اونقدر کم کم...  و یرنگ یرنگ یها دستبند یتو شهیم خالصه اشیدن که یاپردازیرو بچه

 و شد تو الیخ یب کال مدت هی بعد فرهاد نیهم یبرا! یومدینم چشم به یحت گهید که شد برداشته روت از

 .... 

 ... فهممینم الیدان یها حرف ادامه از یچیه و شمیم غرق خواب عالم یتو بفهمم نکهیا بدون

  

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

 

 برگردم عقب به شد باعث ادیم دنبالم داره یکس نکهیا حس هم باز و کردم نگاه کیتار و خلوت ابونیخ به

 . شدم یاالتیخ گفتیم شب آخر زده بارون و خلوت ابونیخ اما کنم نگاه رو پشتم تا

 کوچه وارد منو و نشست دهنم یرو پشت از یدست نباریا که کنم نگاه ابونیخ به خواستمیم گهید بار کی

 . دیکش خلوت ابونیخ هیحاش کیتار ساکت

 بتونم نکهیا قبل و دیکش عقب رو پاهاش من از زودتر که بکوبم پاهاش یرو تا بردم باال رو پام ناخودآگاه

 یچشما برق تونستم فقط شب یکیتار یوتو کوبوند وارید به محکم پشتم بدم نشون ییا گهید العمل عکس

 : داد جواب هی فقط" یهست یک تو"  سوال جواب در که نمیبب رو رنگش یعسل

 . نره ادتی چوقتیه منو اسم بهتره! سیآنوب-

  

 دنید با و بچرخونم چشم یمک شهیم باعث آشنا اتاق کنمیم نگاه اطرافم به و نمیشیم جام یتو شتاب با

 . زنمیم غیج شوکه قهیدق چند از بعد اطرافم و اتاق و بودم دهیخواب بغلش یتو بایتقر که الیدان

 ... الیدان-



 . کنهیم صدام ترس با و پرهیم خواب از که نمیبیم رو الیدان

 ! ترنج؟-

 ...ادیم ادمی... ادیم ادمی... الیدان-

 .کنهیم نگاهم و نهیشیم عجله با

  ترنج؟ شدهیچ-

 ! ادیم ادمی رو نجایا اد،یم ادمی رو تو الیدان اد،یم ادمی-

 : دهیم ادامه کنه دعوت آرامش به منو کنهیم یسع که ییصدا با و کنهیم نوازش رو پشتم آروم دستش

 ... خوبه یلیخ نیا زم،یعز باش آروم-

 ... ادیم ادمی رو همه... ادیم ادمی ادمه،ی... اتمونیعمل اردوگاه، تو، اتاق، نیا نجا،یا ال،یدان ادمهی-

 و طونیش بچه هی نیع ذهنم شهیم باعث که یزیچ کنه، منفجرم خوادیم درون از یزیچ کنمیم یحس

 . کنه مرور رو دمیرس بهشون تازه که ییزهایچ تا بکشه سرک جا همه به گوشیباز

 عبور انگار. رمیم یا گهید خاطره دنبال به طاقت یب و کنمیم مرور کوتاه و عیسر رو ادمهی که ییزهایچ

 لبم یرو یزیچ وجود احساس با نکهیا تا وفتمیم نفس نفس به که دمیم انجام دنییدو با رو ه خاطره از

 : شنومیم رو الیدان یصدا و رمیم عقب یکم

 ... یبش آروم خرده هی بخور... آبه! ترنج بخور-

 . کنمیم نگاهش و خورمیم وانیل یتو خنک از قلپ چند و رمیگیم وانیل سمت دو رو لرزون یدستا با

 ... الیدان-

  جانم؟-

 ... من... من-



 صبح ،یبش آروم خرده هی کن صبر... یا شوکه االن ،یبزن حرف موردش در االن ستین الزم! ترنج-

 . میکنیم صحبت موردش در

 اش نهیس یرو سرمو بایتقر و میبکش دراز تخت یرو هم با کنهیم مجبورم هام شونه دادن فشار با و

 . بخوابم تا کنهیم مجبورم موهام نوازش با و ذارهیم

  

  ؟یچ یعنی-

 ! ادینم ادمی-

 . گردهیبرم سمتم به دوباره و رهیم جلو و عقب آشپزخونه یتو یقدم چند یقدم کالفه

  ه؟یچ ادتهی من از که یزیچ نیاول فهمم،ینم-

 ! دونمینم-

 . نهیشیم کنارم آروم و کشهیم موهاش یتو یدست

  ه؟یچ ذهنته یتو من از که یزیچ نیاول بگو بهم فقط ،یاریب فشار خودت به خوامینم! ترنج نیبب-

 شده شروع یدیجد داستان صبح اما شده تموم زیچ همه کردمیم تصور شبید کنم،یم نگاهش یبد حس با

 . بود

 ! الیدان دونمینم-

 ! ترنج کن فکر لطفا-

 . دمیم جواب آروم و کنم پنهون رو اشکم تا بندمیم رو چشمام

! ادمهی رو یانداخت بهم که یبد نگاه اون ناتمونه،یتمر و اردوگاه یتو یروزها ادمهی که ییزهایچ نیاول-

  م،یبدوئ رو روز نصف و میبش داریب خواب از یکرد مجبورمون یقبل اطالع بدون شب مهین که یاول شب



 رو گروه یاعضا و نمونیتمر یها برنامه تموم ومد،یم تو کمک یبرا ها اردو یتو که نیبنجام دوستت

 ... ادمهی

 : بدم ادامه تا کنهیم قمیتشو سرش دادن تکون با و دهیم گوش حرفم به دقت با

 همه ها نیا اون از بعد ،یانفراد سلول یتو هفته کی اون شدم، انتخاب تیمامور نیا یبرا که یروز-

 ! ادمهی رو

 . کنهیم نگاهم دقت با و شهیم خم سمتم به و ذارهیم زیم یرو رو دستاش

  ادته؟ی رو زیچ همه اون بعد-

 ! بایتقر-

  کجاست؟ فلش اون یدونیم االن یعنی-

  فلش؟-

 ! یبرسون بهمون باهاش رو اطالعات بود قرار که یفلش آره،-

  ؟یاطالعات چه-

 . نهیشیم میکنار یصندل دنیکش عقب با و دهیم رونیب محکم رو نفسش

 ه؟یچ ادتهی که یزیچ نیآخر ترنج-

 : دهیم ادامه خودش که کنمیم نگاهش جیگ

  ادته؟ی رو یاومد رونیب یانفراد از نکهیا بعد-

 ! آره-

  ادته؟ی رو اون بعد یها نیتمر-

 . ادمهی رو همه آره،-



  چطور؟ رو یشد خونه اون وارد یوقت ادته؟ی رو رانیا نیاومد که یروز

 ... اما آره-

  ؟یچ اما-

 فیتعر اونا که یخاطرات و اتفاقات مادرش، و پونه با مییآشنا از ست،ین ادمی یزیچ اون بعد از اما-

 ! ستین ادمی یزیچ اصال... ادینم ادمی فرهاد از یزیچ یحت ای کردن،یم

 مشغول کاناپه یرو و رهیم رونیب آشپزخونه از سرش دادن تکون با و رهیگیم دستاش یتو رو سرش

 . شده سرد گهید که تلخش ی قهوه وانیل یرو شهیم خشک من نگاه و شهیم تاپش لپ با کار

 انگار. تونمینم اما کنم دایپ اریم ادی به شبید از که ییزهایچ بعد و قبل یبرا یزیچ تا ارمیم فشار ذهنم به

 بازه یتو فقط! رو بعدش نه و دونمیم رو قبلش نه که یداستان خوندن، به کردم شروع داستان هی وسط از

 . کنم کاریچ بعدش و قبل یبرا دیبا دونمینم که  کردم ریگ یمشخص یزمان

 کالفه یا چهره با که نمیبیم رو الیدان گردمیبرم یوقت و شورمیم و کنمیم جمع رو صبحانه ظرف لیم یب

 . داده هیتک آشپزخونه کانتر به

  ال؟یدان شده یچ-

 . کردم صحبت دکتر با-

 . رمیم سمتش به رو بلند قدم چند خوب خبر هی انتظار در و مشتاق

  خب؟-

 . برگشته ات حافظه از یبخش هی فقط که نهیا دهنده نشون عالئم و مشخصات نیا گهیم-

 : بده ادامه یبهتر حال با کنهیم یسع و کنهیم نگاهم

 ادتی که ییزهایچ همون ،یندار یازین اون از تر قبل گذشته به چون خوبه، هم یلیخ اتفاقا که یبخش-

. شده انجام سال دو اون یط به ها آموزش نیتر یاصل که ساله دو به کینزد خاطرات جمع خودش اومده



 نیبهتر تونست که یترنج همون به یشیم لیتبد دوباره زهایچ یسر هی مرور و گهید روز سه دو تا یعنی

 ... منتها. باشه تیمامور نیا یبرا نهیگز

  شده؟ یچ-

 ... ستین یخاص زیچ-

 برام رو موضوع نیا هاش چشم مردمک گردش و رشیدرگ ذهن کنه،یم پنهون رو یزیچ داره دونمیم

 و حرکات چطور و چرا بودم دهیفهم تازه و رهیدرگ ذهنش یتو یزیچ با که بود کرده روشن روز مثل

 . شناسمیم یخوب نیا به رو بدن زبان

 ! یدن زهیبر هم به رو تو بتونه که هست خاص و مهم اونقدر زیچ اون! هست-

 . نهیشیم لباش یرو نهیغمگ یکم دیشا کنمیم احساس که یلبخند و کنهیم نگاهم

 . خونه اون به یبرگرد گهید هفته دیبا-

 کردمینم فکر اصال لحظه اون اما برگردم یزود به دیبا که دادیم تذکر بهم شهیهم کنم،یم نگاهش شوکه

 ادامه که کنمیم نگاهش. برسه سر یزود نیا به کنه آماده براش منو داشت یسع الیدان که یروز اون

 : دهیم

 . یکن دایپ رو فلش و یبرگرد دیبا-

  ؟یدن یزنیم حرف یچ از فلش؟ کدوم-

 تو. یبرسون بهمون رو یآورد دست به فرهاد دیجد تیمامور از که یاطالعات بود قرار که! یممور هی-

 تصادف روز همون اما یبرسون دستمون به رو اطالعات بود قرار! ترنج یبود کرده تموم رو تتیمامور

 ... یکرد

 . ادیم کش تلخش لبخند و کنهیم نگاهم

  ه؟یکی یدار تاپت لپ یتو ازمون که ییدوتا عکس خیتار با تصادفت روز خیتار یگفت ادتهی-



 ! آره-

 ها فولدر اسم گرفتن قرار با.  میفرستادیم هم یبرا ینجوریا رو هامون امیپ تموم ما. نبود یاتفاق اون-

 روز بود قرار تو بود، شده مشخص برات مالقات مکان عکس خود یتو و زمان، عکس اسم با و خیتار

 یریگیپ هی با. یومدین موندم منتظر یهرچ اما! من شیپ یبرگرد و یکن تموم رو تتیمامور تصادف

  و برنامه تموم و یرفت لو ادیز احتمال به که شد ابالغ گروه کل به امیپ نیا و ستین ازت یاثر میدیفهم

 تموم رو تتیمامور دیبا که یروز همون دیرس خبر که بود نگذشته روز چند اما! شد عوض ها پلن

 ... مهیوخ اوضاعت و یکرد تصادف شهر از خارج جاده یتو یکردیم

 : دهیم ادامه زنهیم حرف خودش با داره انگار که یجور و کنهیم نگاهم

 ؟یبود اونجا چرا ،یکردیم تموم رو تتیمامور دیبا که یزمان درست ،یدونیم خودت فقط که یا جاده-

 . باشه داشته جواب هی من سوال نیا یبرا بتونه اون حداقل کردمیم فکر کنم،یم نگاهش

  کردم؟یم کاریچ اونجا من یدونینم تو یعنی-

 . دهیم تکون سر و کنهیم نگاهم

 ! یکردیم کاریچ اونجا دونهینم چکسیه بلکه من، تنها نه-

 . ادیب کمکم به کنهیم یسع که کنمیم نگاهش جیگ

 تو. یداشت نکارتیا یبرا یا کننده قانع لیدل مطمئنم من .ادیم ادتی مرور به ترنج، نکن فکر بهش-

 .یزنینم آب به گداریب

 . شم بلند یصندل یرو از تا کنهیم مجبورم و کشهیم دست موهام یرو لبخند با که کنمیم نگاهش

 . میندار دادن هدر یبرا فرصت گهید! پاشو-

 : دهیم ادامه و شمیم دهیکش دنبالش



 هی سال دو از بعد بتونم تا یبرگرد و بشه تموم تیمامور نیا تا یکن دایپ رو یممور اون خوامیم فقط-

 . بکشم راحت نفس

 . کنمیم صداش متعجب برم راه باهاش همپا تا بردار عتریسر رو هام قدم کنمیم یسع که همونطور

  کنم؟ دایپ رو یممور اون کجا از... من! الیدان اما-

 . میکن یکار بشه تا میبدون رو فرهاد یها برنامه دیبا... یکن تمومش عتریسر بهتره ،یبگرد دیبا-

  نشده؟ عوض اونا برنامه یعنی گذشته؟ حاال تا موقع اون از ماه چند یدونیم-

 نکهیا از یالعمل عکس چیه االن تا فرهاد که گفته ما ینفوذ ،یکن داشیپ زودتر دیبا که گمیم نیهم واسه-

 نیا زودتر هرچه یبتون اگر تا  داره، یدواریام یجا خودش نیا و نداده نشون باشه کرده حس خطر

 ! تره مطمئن و تر راحت کارمون یکن دایپ رو یممور

  کجا؟ از آخه-

 نوازش رو ام گونه یرو شصتش با و زنهیم لبخند که نهیبیم چشمام یتو یچ دونمینم و کنهیم نگاهم

 . کنهیم

 ... یکنیم داشیپ که دونمیم! مطمئنم تو به من که دونمیم فقط دونم،ینم-

 نگاهش متعجب و رمیگیم رو دستش ومدیم صورتم سمت به که شیناگهان مشت یبرا دادن یخال جا با

 . کنهیم دایپ یتالق شادش نگاه و جذاب لبخند با نگاهم که کنمیم

 . بود شده تنگ خودم فرز و زیت ترنج نیا واسه دلم-

 

 

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



 به شهیهم یبرا پسرعموم و عموم با قراره کردمیم فکر شیپ ماه دو که کنمیم نگاه یا خونه اطیح در به

 کردمینم فکر یحت. برگرده بهم سابقم یزندگ عموم خانواده کنار و شدم بزرگ تو من که میبر یا خونه

 . بشه عوض بزرگ انفجار هی با قراره زیچ همه

  گفتنیم بهم هی اگر! ستمین بود یساز مجسمه رشته عاشق که گوشیباز و طونیش دختر هی من بفهمم که

 ریس دل هی شک یب برگردم خونه نیا به سابق دختر همون نقش در و جاسوس هی عنوان به قراره یروز

 ! دمیخندیم ندهیگو لیتخ قوه به

 کل به رو اش حافظه که یدختر هی نه و مستاجر، هی نه دانشجو، دختر هی عنوان به نه! برگشتم حاال اما

. ارهیم ادی به رو هدفش که جاسوس هی عنوان به بلکه. اشهیاطراف یها گفته به یمتک و داده دست از

 "یاصالن فرهاد"

 ! طرفم؟ یک با نکهیا یآور ادی با و کنمیم مرور رو میداشت ازش که یمحدود اطالعات همون

 رو تنم تونهیم هم کردمیم یزندگ خونه هی یتو و یآدم نیچن کنار رو سال دو چطور نکهیا تصور از یحت

 ادی به رو امیب بر خودم پس از بتونم تا ادیب ادمی بود الزم که یزیهرچ من الیدان قول به! بندازه لرز به

 !!! دونستمینم رو کنم سر همونطور هم رو یباق تا کردن سر چطور رو سال دو نیا نکهیا اما اوردم،یم

 . گردهیبرم الیدان سمت به نگاهم باز و نکنم نگاه خونه به ببندم چشم کنمیم یسع کشمیم قیعم نفس

 . دارم استرس من-

 پس ادته،ی رو یدار الزم همه از شتریب که ییزهایچ االن گم،یم هم باز گفتم بهت بار هی! خودهیب استرس-

 . نداره وجود ینگران یبرا یلیدل

 . شدمیم رو به رو فرهاد با یچجور اتفاق نیا قبل دونمینم واقعا من اما-

 من نکهیا قبل تا شیپ ماه چند مثل کن یسع االن از ،یشدیم رو به رو چجور موقع اون که ستین مهم-

  ؟یا متوجه... منگ و جیگ همونقدر ،یکن رفتار امیب

 تکون سر فقط الیدان جواب در کنم آروم رو خودم صد از معکوس شمارش با دارم یسع که یحال در

 . دمیم



  ؟یا آماده-

 ! آره-

  م؟یکن مرورش یخوایم ادته؟ی زیچ همه-

 . بشم نگران شهیم باعث شتریب! نه-

 . کشمیم یقیعم نفس چشم بستن با و کنمیم نگاه خونه در به

 ... میبر-

 قابل یکم شبانه یها مینس یخنک با شهر خفه و گرم یهوا. شمیم ادهیپ و کنمیم باز رو نیماش در آروم

 . شدیم تر تحمل

 . کنهیم نگاهم یا دهنده نانیاطم لبخند با و ستهیا یم کنارم و ادیم سمتم به و شهیم ادهیپ نیماش از

 !  ساله کی و ستیب دختر هی جلد تو یبر دیبا دوباره-

 . ادیم ادمی به بپرسم ازش خواستمیم بود یوقت چند که یسوال ینگران و سوال همه اون نیب و کنمیم نگاهش

  سالمه؟ چند واقعا مگه-

 . دهیم تکون سر و ادیم کش لبخندش

 یدار اتتیعمل نیا یتو که یسن و تیواقع سن با ینتون طیشرا نیا یتو کنمیم احساس ،یندون که بهتره-

 ... یایب کنار

 : بده ادامه اش خنده مونده یباق با و کنه جمع عیسر رو اش خنده تک شهیم باعث متعجبم نگاه

 . ندارن اختالف هم یلیخ یهست که یسن نیا با تیواقع سن. کردم یشوخ! نباش نگران-

 : بده ادامه شهیم باعث سکوتم

  ترنج؟ یخوب-



 . آره-

  یکن دایپ رو یممور اون کن یسع فقط! نباش یزیچ نگران-

  بعدش؟ و-

 داره یسع که یحال در و زنهیم کنار رو بود ختهیر صورتم یرو خنک مینس با که رو موهام کوتاه دسته

 : دهیم ادامه لبخند با ستین نگران بگه

 یکن فرار من دست از و یاریب در یباز موشچ قراره یک تا نکهیا درباره هم با و مینیشیم بعدش و-

 . میکنیم صحبت

 . کنمیم زمزمه ینگران با فقط و بدم نشون یدرست العمل عکس تونمینم یحت که نگرانم اونقدر

 ! گهید میبر-

 پونه زده جانیه و شاد یصدا که گذرهینم ادیز. میمونیم منتظر فونیآ فشردن با و میریم در سمت به هم با

 . رسهیم گوشم به

  بله؟-

 ... منم کن، باز پونه؟-

 . کنهیم مطلع من اومدن از رو خاله یغیج با عوض در و نداره من یبرا یجواب

 ! دیرس ترنج مامان،-

 : کنهیم زمزمه گوشم ریز آروم و خندهیم الیدان

  ُخله؟ قتیرف نیا-

 :  دهیم ادامه آروم لحن همون با که رمیم غره چشم

 ... داره کم ذره هی انگار آخه فرهاده؟ خواهرزاده یمطمئن-



 : غرمیم و کوبمیم پهلوش به یآروم مشت با-

 ! یدن-

 وارد هم با و بده ادامه نتونه شد باعث میبش وارد خواستیم ازمون که پونه ذوق و در شدن باز یصدا

 . میشد خونه اطیح

 به یدلتنگ با. باشه شده تنگ نقدریا ها آدم اون و اطیح و خونه اون یبرا دلم که کردمینم هم رو فکرش

 قبل و ادیم رونیب خونه از عجله با پونه که دارمیبرم رو یبعد قدم چند و کنمیم نگاه اطیح ی گوشه گوشه

 . کنهیم بارون بوسه رو صورتم و کنهیم پرت بغلم یتو رو خودش بفهمم یزیچ نکهیا

 ... یوا... کردمیم دق داشتم... یوااااا! ترنج یوا-

 ... سالم-

 کنهیم دعوت ازمون و سالم با و کنه رفتار خانومانه یکم کنهیم یسع تازه و شهیم جدا ازم الیدان دنید با

 . میبش خونه وارد

 یدلتنگ نیا که لمحاخوش لیدل یب من و داره یدلتنگ از نشون پونه اندازه به قایدق فرخنده خاله العمل عکس

 . نبوده طرفه کی

 تعارف بهمون رو ینیریش و شربت پونه نکهیا از بعد و مینیشیم ها مبل یرو خاله ییگو آمد خوش با

 . کنهیم شروع الیدان و من به ینگران نگاه با خاله کنهیم

 . اومده شیپ پدرتون یبرا یمشکل هی که گفتیم ترنج شبید پسرم، خب-

 . شهیم جا به جا مبل یرو یکم و ذارهیم یشدستیپ یتو رو شربت وانیل الیدان

 نداشت یدرست اوضاع ادیز هنوز ، افتاده یاتفاق چه ترنج یبرا دیفهم که موقع همون پدر! متاسفانه بله-

 شیپ هفته دو که شد باعث خودش حال و مدت اون جاناتیه ادیب ترنج دنید یبرا همراهم کرد لج که

 رو مداواش تا مامان شیپ خونه برگرده تا مشیبفرست زودتر تا شد باعث نیهم و کنه یناراحت ابراز



. ختهیر هم به اوضاعش هم باز و گذاشت رو خودش ریتاث مدت نیا استرس نکهیا مثل اما کنه، یریگیپ

 . ستین درست اصال بابا اوضاع که گفت و گرفت تماس مامان صبح روزید

 یگرفتگ یمصلحت سرفه هی با هم لنیادا و الهیدان یها حرف ادامه منتظر نگران و سکوت با فرخنده خاله

 : دهیم ادامه و کنهیم صاف ناراحته بخاطر کردیم فکر یکس هر که رو صداش

 اومدن یکارا هم و باشه بابا اوضاع به حواسم هم تا خانواده شیپ برگردم مجبورم من که شد نطوریا-

 . کنم درست رو ترنج

 : دهیم ادامه و زنهیم یمحبت با و نیغمگ لبخند و گردهیبرم من سمت با

 ییاونجا از کرد دیتاک بابا م،یبذار ها اون شیپ رو ترنج مدت نیا تا میندار یکینزد لیفام رانیا یتو ما -

 هستم، ترنج یکارا کردن درست مشغول من که یمدت نیا یط شده، ثابت ما به قبل از شما یامانتدار که

 . شما به بسپارم رو ترنج

 : دهیم ادامه الیدان که بگه یزیچ خوادیم خاله

 . کنمیم متونیتقد دییبفرما که چقدر هر رو مدت نیا اجاره مبلغ البته-

 . دهیم تکون سر و زنهیم لبخند خاله

 کردن لطف هم پدرتون! دخترمه پونه نیع من یبرا ترنج گفتم، که بهتون ه؟یچ ها حرف نیا پسرم نه-

 هم االن کردن، پرداخت رو بود افتاده عقب که یا اجاره مبلغ اون تموم نیبرد رو ترنج که موقع همون

 که بود ترنج خانواده از یخبر یب ما ینگران تموم! بمونه بخواد ترنج که نداره یمشکل اصال من نظر از

 .نداره وجود ینگران یجا گهید شما اومدن با بحمدهللا

  ن؟یندار یمشکل ترنج موندن با شما پس-

 کم خونمون یتو یزیچ هی انگار اصال نبود ترنج که یمدت نیا اتفاقا! خودشه خونه نجایا! یمشکل چه نه،-

  کشه؟یم طول چقدر نیکن درست رو ترنج یکارا که یمدت نیا... نکهیا فقط. بود

 . دهیم تکون سر و گردهیبرم من سمت به الیدان نگاه



 هرچند که کنمیم رو ام یسع تموم من اما بدم، بهتون مورد نیا در تونمینم یقطع جواب چیه من راستش-

 . بزنم سر ترنج به و امیب وقت

 تا ببرم خودم خونه به رو الیدان که خوادیم ازم و شام از بعد و ظاهر به حداقل شه،ینم ریگیپ ادیز خاله

 . کنه استراحت داره پرواز که صبح فردا یبرا

 . میریم اتاق به دستش اشاره با و کنمیم روشن رو المپ برق دیکل زدن با و میشیم خونه وارد هم با

  شده؟ یزیچ-

 ! ندارم فرهاده خواهر زن نیا نکهیا به یشک چیه-

  ه؟یچ منظورت-

 . دیپرس هات دروغ لیدل مورد در ازم یدیچیم رو شام زیم نیداشت دخترش و تو یوقت-

  هام؟ دروغ-

 ...! و یشاغل و یریم دانشگاه یبود گفته که نیهم-

  ؟یگفت یچ تو! آها-

 شدن قبول با و یبود رشته نیا عاشق واقعا تو گفتم! یبذار یاشتباه چیه یجا دینبا! ترنج کن گوش خب-

 منو یدعوا بخاطر که هست احتمالش و میستین مطمئن رو دروغت لیدل اما! تهران یاومد رشته نیا یتو

 حرف یلیخ که ییاونجا از و یکرد لج زدم بهت تلفن پشت تهران به اومدنت قبل روز که ییحرفا تو و

 در هم رو صداش و یشد منصرف رشته نیا خوندن از کل به و یشد ناراحت بوده، مهم برات من یها

 . باشه نداشته کارت به یکار یکس گهید و یکن یزندگ تنها نجایا خودت یبرا تا یاوردین

  کرد؟ قبول-

 ... راحت التیخ آره،-

 . بود خونه یجا یجا یتو گردش حال در میشد خونه وارد یوقت از که کردم نگاه چشماش به متعجب



  ال؟یدان یگردیم یزیچ دنبال-

 . یباش گذاشته اونجا رو یممور باشه داشته احتمال که کنمیم دایپ رو یجا نمیبب خوامیم آره،-

 ! دونمیم دیبع-

  چطور؟-

 نیچن موضوع، نیا دونستن با نداشت امکان! کنجکاوه و فضول شدت به دارم پونه از من که یشناخت با

 ... کنه دایپ تا بذارم دستش دم رو یمهم زیچ

 که رونیب. کنهیم نگاه رونیب به یچشم از و رهیم در سمت به اتاق از رفتم رونیب با و دهیم تکون سر

 ! نبود فرهاد خونه در جز به ییجا عمال

 .  نداره اعتماد هم اش خانواده به یحت بشر نیا! گذاشته هم یحافظ چه-

 : دهیم ادامه آروم همچنان و کشهیم یسرک و رهیم شپزخونهآ به

 تا فرهاد داره که یلق دهن   اون با دونستیم یزیچ اگر وضعش خل خواهرزاده اون... داره هم حق البته-

 . بود پوسونده کفن تا هفت حال به

 : زنمیم لب فقط بایتقر و صدا یب و کنمیم نگاهش و دمیم هیتک مبل به

  ؟یشناسیم رو پونه اخالق نقدریا که چطوره-

 بود برگشته ذهنم به خاطراتش که بود یناتیتمر جزو که یخون لب و زدن لب نیا یادآوری از که انگار

 : کنم یخون لب تا زنهیم لب خودم مثل و دهیم هیتک کانتر به که ادیم خوشش

 . میکرد زیآنال رو اخالقاشون و خانواده نیا کل خونه نیا به تو فرستادن قبل چون-

 : پرسمیم رو سواالم دارم که یفرصت نیآخر یتو و کنمیم نگاهش

 یاتفاق که نگو دنبالم؟ نیاومد موقع به و قیدق نقدریا که شد چطور! ینداد سوالمو نیا جواب هم آخرش-

 ! ندارم باور" یاتفاق" اسم به یزیچ به گهید گذشته اتفاقات نیا با چون بود



 . کنهیم نگاهم و زنهیم لبخند

 .... دنبالت میایب شده موقعش که دیرس خبر-

 داد؟ خبر یک ؟یک از د؟یرس خبر-

  بخوابم؟ کجا من! خب! نکن رشیدرگ رو ذهنت ست،ین یمهم زیچ_

 . ست دهیفا یب اصرار بده جواب یزیچ به نخواد یوقت که بودم دهیفهم مدت نیا یط

 . کنمیم اشاره کاناپه به و دمیم سرتکون

  ؟یراحت کاناپه یرو-

 . بخوابم راحت یچجور بلدم من هم نباشه راحت-

. شهیم دنیخواب آماده و کنهیم پرت کاناپه یرو رو خودش بایتقر کوسن برداشتن با ییا گهید حرف بدون

 . رمیم اتاقم به خودم و ندازمیم تنش یرو و دارمیبرم یا مالفه کمد یتو از و رمیم اتاق به

 کمد کنار رو چمدونم. بود شده تنگ آرامشش یبرا دلم اما بود تیکبر یقوط اندازه که یکیکوچ یاتاق

 که ینامعلوم ندهیآ به اونقدر و کشمیم دراز تخت یرو خودم و کنم یخال رو لمیوسا وقتش به تا ذارمیم

 . برهیم خوابم بشم متوجه نکهیا بدون نکهیا تا کنمیم فکر بود راهم یجلو

  

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

 

  ترنج؟-

  ها؟-

  ؟ییکجا! کوفت و ها-



 ... نجایهم-

 . یدینشن کردم صدات باز شیش خودت جون آره-

 یها یکنجکاو یبرا تا میانداخت الیدان با که هیادگاری مثال یها عکس دنید حال در که کنمیم نگاه بهش

 . میباش داشته یزیچ پونه

 . رهیدرگ ذهنم خرده هی آره،-

 ... رفت یشد عاشق! یخودت یتو کال رفته الیدن که صبح از-

 . کنم منتقل کمد به چمدون یتو از رو ها لباس یحرف بدون و بخندم حرفش به کنمیم یسع

  ؟یشناختیم رو پسره نیا تو-

  پسره؟ کدوم-

 . فرودگاه برد رو الیدان اومد که ینیهم-

 . دمیم جواب و کنمیم مرور رو میبود ساخته الیدان با که یدروغ

 رو بوده الیدان دست مدت نیا که ینیماش اتفاقا که الهیدان یدوستا از یکی دونمیم فقط شناسمش،ینم ادیز-

 . هستن یمیقد یدوستا نکهیا مثل. بود داده قرض بهش اون

 . کشهیم جلو رو خودش و ذارهیم یپاتخت یرو رو یگوش ذوق با

  ن؟یکرد کارایچ مدت نیا نمیبب کن فیتعر حاال خب،-

 : دمیم جواب و کنمیم جا به جا کد یتو رو یبعد لباس

 میداد انجام یمیقد یکارا م،یرفت میدار خاطره ازش گفتنیم که ییجاها و اونور و نوریا خرده هی ،یچیه-

 ! نیهم...  و

 . کنهیم نگاهم شده یخال باد با



  ن؟یهم-

 !  گهید آره-

 از که یخواستن شیآت اون واال ن؟ینکرد یکار چیه نیبود تنها دوتا شما و نبود عموت که یمدت نیا یعنی-

 . نیباش نشسته ساکت نیهمچ که کنهینم دییتا مشخصه جانتون پسرعمو یامچش یایدر

 . کنمیم پرت سمتش به رو یلباس غره چشم با

 !  پونه-

 : دمیم ادامه و بدم نشون مشغول رو خودم کنمیم یسع ییا گهید لباس برداشتن با من و خندهیم

 عمو رفتن از بعد هم رفتارش نکرده، خطا پا از دست... دونهیم رو خودش حد مودبه، یلیخ الیدان اتفاقا-

 . بود عمو رفتن قبل از تر کارانه محافظه یلیخ

 رو لباس و نلرزه دستام کنمی یسع کاشتیم صورتم یرو ناغافل که ییها بوسه و آغوشش یادآوری با و

 .کنم جا به جا کمد یتو

  واقعا؟-

 . شکنهینم رو ها حرمت اما هست، طونیش! آره-

  آره؟ ، اومده ادتی ییزایچ هی یگفت-

 . اوهوم-

  خب؟-

! راهیب ادمی به رو یمهم زیچ و بخوره دردم به که ستین ییزایچ یعنی ست،ین یادیز زیچ نداره، خب-

 ... و عمو و میبچگ و الیدان از مهین و نصفه خاطره چندتا مثال

 ! خب-



 حافظه نکهیا احتمال که نهیا از نشون ها خاطره نیهم گفته اون کرده، صحبت دوستاش از یکی با الیدان-

 . هست برگرده یزود به ام

 . شد خوشحال دنشیشن از یلیخ مامان ،یبود گفته بهم هم تلفن پشت نویا آره-

  ؟یکرد کاریچ نبودم من بگو، تو حاال خب،-

 ... رونیب میرفتیم دینو با ، مامان شگاهیآرا رفتمیم یگاه! یچیه-

 : دهیم ادامه و کنهیم نگاهم خنده با

 . رهیبگ رو مچم بود کینزد فرهاد هم بار هی-

  خونه؟ اومد نبودم من که مدت نیا فرهاد؟-

 همون یفردا هوی بعدش! یرفت تو گفت بهش هم مامان زد، زنگ یرفت تو نکهیا بعد روز چند بار هی! آره-

 یوقت دیپرس... و یرفت یک با و دنبالت اومد یک نکهیا از یکل خونه، اومد. شد دایپ اش کله و سر روز

 هم االن تا و رفت میبفهم نکهیا بدون هم بعدش. اومدن پسرعموت و  عموت که کرد مطمئنش مامان

 . ومدهین

  اد؟یم یک نکهیا ن؟یدار ازش یخبر-

 . ارهینم در کارش از سر چکسیه چوقتیه ،یباش شناخته دیبا گهید که رو فرهاد واال، نه-

 اما کنهیم نگاهم مظلوم و ساکت شهیهم مثل کشمیم رونیب چمدون یتو از رو یضح و دمیم تکون سر

 نگاهم و ذارمشیم یپاتخت یرو دونه،یم زهایچ یلیخ که زنهیم ادیفر انگار مانندش نقطه یمشک یچشما

 . وفتهیم یپاتخت کشو دیکل به

 . شهیم یتداع برام بود داده دست بهم بودم شده اتاقم وارد یوقت از که یبیعج حس گهید بار

  پونه؟-

 : دهیم جواب راهیب باال رو سرش نکهیا بدون شده مشغول عکسا و یگوش با هم باز که پونه



  هوم؟-

  ن؟یکرد زیتم منو ی خونه خاله ای تو نبودم، من یوقت-

  چطور؟ نه-

 ! شدن جا به جا ها لهیوس از یسر هی کنمیم احساس چرا دونمینم... آخه-

 ! ؟یچ-

 یکی رهیگ یرو که دمید امروز اما کنمیم زونیآو کمد آخر رهیگ یرو شهیهم رو حوله من مثال نیبب-

 االن... اما دمیچ مرتب رو ها ظرف کل رفتن قبل آخر روز من! نتیکاب یتو ای .زونهیآو یآخر به مونده

 . شدن جا به جا انگار کردم، فیرد من که ستنین یاون یول باشن، دستخورده نکهیا نه

 . خندهیم بلند هیثان چند بعد و کنهیم نگاهم باز دهن با

 برات دکتر از دیبا نمیا یبرا عدی به نیا از انگار که ینداشت یفکر وسواس مشکل فقط! روشکر خدا-

 . رمیبگ مشاوره وقت

 ! پونه نخند-

 بهشون اومده یکی یول هستن قبلشون یجا سر ها ظرف یگیم! یگیم یچ نیبب خودت آخه! خندمیم-

 یرو برداشته، آخر رهیگ یرو از رو ات حوله ای اولش، یجا سر برگردونده تو نیع دوباره و زده دست

 ! کرده زونیآو یآخر به مونده یکی رهیگ

 ! ستین نیا فقط-

 . شهیم رهیخ بهم اش چونه ریز دستاش گذاشتن با و ذارهیم کنار رو یگوش

  ؟یچ گهید-

 ! یپاتخت کشو دیکل-

 ! خب؟-



 : ارمیم زبون به رو مطمئنم که یزیچ اما کنمیم جمع رو لبام

 اومدم یوقت اما! ذارمیم یافق حالت یرو رو دیکل کنمیم باز رو کشو دیکل با نکهیا بعد شهیهم من-

 !بودن دهیچرخ مختلف یها جهت یتو و نامرتب اشون همه نبود، یافق حالت یرو ها دیکل از چکدومیه

 . ادیم حرف به هیثان چند بعد و کنهیم نگاهم باز دهن با

 بار سه یا هفته استثنا بال که یهست یترنج همون تو ؟یکنیم دقت زهایچ نیا به تو! شهینم باورم ترنج-

 دقت دهایکل گرفتن قرار هیزاو به که یگیم یدار حاال سوخت؟یم غذاش بودنش هوا به سر بخاطر

  ؟یکنیم

 : دهیم ادامه و شهیم منفجر هوی و کنهیم نگاهم تعجب با هیثان چند

 . کرده رو خودش کار یحســـــاب خورده سرت به که یا ضربه نکهیا مثل! نه-

 ! آ یبش مبتال درد نیا به توام که سرت یتو زنمیم یجور هی بخدا پونه-

 ! هولمز؟ شرلوک خانم هیچ حسابت حرف حاال! بابا باشه خب-

 رو خونه نیاومد مدت نیا یتو خاله ای تو دیشا گفتم شدن، جا به جا لمیوسا کردم احساس گمیم! کوفت-

 . نیکرد مرتب

 . شهیم مشغول کرده کوتاه یکم که موهاش یانتها با و ندازهیم باال یا شونه الیخ یب

 دستش کنار شگاهیآرا بردیم خودش همراه هم منو که بود شلوغ سرش نقدریا مامان مدت نیا! بابا نه-

 . رسهینم کاراش به بازم شاگرد تا سه دوجو با باشم،

 هام لباس یباق با و دمیم تکون سر نشه حساس پونه نکهیا یبرا فقط بشم هیقض نیا الیخ یب نکهیا بدون

 رو افتاده من نبود یط که یاتفاقات پونه و میخوریم ناهار هم با لباسام ییجا به جا از بعد. شمیم مشغول

 . کنهیم فیتعر برام

 کجاست و هیچ ادینم ادمی که یزیچ کردن دایپ فهممیم تازه من و گذرهیم یخاص اتفاق چیه بدون روزها

 .  داد انجام شهیم که هییکارها نیتر سخت از یکی



 دایپ یزیچ مبادا نکهیا ترس از و ختمیر رونیب هفته کی یط یریگردگ بهونه به رو ام ینقل خونه تموم

 دست کمک یبرا اون یها اصرار برابر در و رمیبگ کمک پونه از تونستمینم بودم کرده میقا قبال که کنم

 . کردمیم سرش به

 لحظه اون تا که بود که ییها عادت از یکی زیچ همه یرو یگذار نشونه بودم دهیفهم مدت نیا یط

 یحت. دادمیم انجام رو ییکارها چه ناخودآگاه لحظه اون تا که دمیفهمیم یزیچ هر دنید با. دارم دونستمینم

 یبعد دفعه تا کردمیم دقت ییدستشو یها ییدمپا گرفتن قرار طرز به ومدمیم رونیب ییدستشو از یوقت

 یتو یها لباس بیترت ها، ظرف دنیچ مدل. باشه نکرده یرییتغ اونا یریگ قرار طرز که بشم مطمئنم

 ... و یروتخت چروک کمد،

 قبل از شتریب یشلختگ نیکوچکتر شهیم باعث زیچ همه یتو داشتن بیترت و نظم گونه ادیاعت حالت

 . کنم مرتب نظرمه مد که اونطور رو زیچ همه کنم یسع زودتر هرچه و کنه میعصب

 تخت یرو خودم و کنمیم جا به جا کمد یتو رو لیوسا نیآخر گشتن همه نیا بودن جهینت یب از خسته

 . برهیم خوابم بخوام نکهیا بدون که کنمیم نگاه سقف یدیسف به اونقدر و زنمیم زل خونه سقف به و ندازمیم

  

 ! ستین-}

 ! هست-

  کجا؟ آخه-

 خود لونه یتو گرگ، دست از فرار یبرا یجا نیبهتر کن، فرو ات کله یتو نویا گمیم رو یزیچ هی-

 و شدن  یمخف یبرا جا نیبهتر چشمه یجلو که ییجا! امنه خطرناکه، کننیم فکر همه که ییاونجا! گرگه

 ! کردنه یمخف

 ! فهممینم... من-

 یکنیم فکر که هیهمون قایدق شهینم دهید که یزیچ!  نوره منبع پشت قایدق نقطه نیتر کیتار یعنی-

  {!شیدید



  

 کنم تمرکز شهیم خاموش ذهنم یتو که ییصدا یرو تونمینم یحت. نمیشیم تخت یرو رو کنمیم باز چشم

 .  کرده جمیگ یکاف اندازه به ها حرف اما

 یسع. کنمیم نگاه سمیخ صورت نهیآ یتو از و شورمیم رو صورتم و دست و رمیم یبهداشت سیسرو به

 که زنمیم حدس صحبت موضوع از فقط و ادینم ادمی به یزیچ گذشته مثل اما ارمیب ادی به رو صدا کنمیم

 . بوده بوده الیدان یصدا دیبا

 حرف کنمیم یعس. امیم رونیب سیسرو از و شمارمیم رو ختهیر نهیآ یرو که یآب یها قطره ناخودآگاه

 کار کنم عمل اش گفته به دیبا چطور نکهیا تصور اما هییا ساده کار نکاریا و بفهمم رو خواب یتو یها

 . ستین یا ساده

! ؟یسنگ کانتر یرو! کجاست؟ خونه قسمت نیتر یدست دم فهممینم و کنمیم نگاه خونه دور تا دور به

  ون؟یتلوز زیم یکشو یتو ون؟یتلوز کنار خونه؟ وسط زیم یرو

 احمقانه طرز به یباز نیا و گذرونمیم نظر از رو باشه اونجا یممور ممکنه که ییها مکان تک به تک

 تموم با اونم بار، سه حداقل که هستن ییهمونجاها گذرونمیم نظر از که ییجاها تموم چون. رهیم شیپ یا

 . نکردم دایپ یزیچ و گشتم دقت

 نیا ادامه و گردمیم رو...  ها گلدون یتو ها، تابلو تموم پشت ها، لوستر ییمعما یها لمیف از ریتاث به

 . شهیم قبل از تر مضحک قهیدق هر جو و جست

  ؟یکنیم کاریچ یدار-

 یتو یطالب آب وانیل دوتا و کیک بزرگ یلیخ برش هی با که کنمیم نگاه پونه به و پرسمیم جا از ترس با

 . ستادهیا در یجلو ینیس

ن هی پونه، دمیترس-  ! یاوهون ،یا ه 

 . گردهیبرم سمتم به و ذارهیم کانتر یرو رو ینیس و خندهیم



 ! هییدستشو مال اوهون و ا هن اوال-

 . کنهیم نگاهم موشکافانه و زنهیم کمر به دست یطلبکار حالت با و

 رو خونه باز سه یروز دستت یگرفت دستمال هی مرگته؟ چه یبرگشت یوقت از چه یبگ شهیم دوما-

 که کرده کاریچ الیدان نیا! یدیکش دستمال که نقدریا مونده جرز هیال هی فقط خونه وارید از ؟یسابیم

  شده؟ یوسواس نقدریا

 ! پونه-

 ! درد-

  وارتون؟ید جرز ای یمن نگران تو بگو، رو راستش-

 !وارمید جرز نگران مسلما! وونه؟ید داره سوال نیا آخه-

 درست حدس بخاطر هم باز دهیم که یخال جا وجود با که کنمیم پرت سمتش به رو دار نم دستمال خنده اب

 . شهیم بلند غشیج یصدا و ادیم فرود صورتش وسط درست پارچه ره،یم سمت کدوم به نکهیا

 دنید مشغول پونه و میشیم ولو یمبل یرو کدوم هر ک،یک و وهیم آب خوردن و یباز وونهید یکم از بعد

 . شهیم اش عالقه مورد سلایر

 حاال و هستم یک بودنم که بودم نیا ریدرگ ن،یا قبل تا. کنم هضم تونمینم رو دارم که یگنگ و یجیگ حس

  هستم؟ آدم نیا چرا که نمیا ریدرگ سوال نیا جواب دونستن با

 . ادیم ادمی به الیدان یها حرف

  

 هی االن نجایا! حاکم یفضا و جوّ  مردم، ست، آماده زیچ همه. میبد نجات رو کشور نیا که میدار الزم ما-

 . بود نیهم آرزوت شهیهم. یزنیم لهیفت به تو رو جرقه نیا. داره جرقه هی به ازین انبار نیا و باروته انبار

  کنم؟ کاریچ قراره من-



 . میکن یطراح رو یبد حرکت میبتون تا یممور اون دنبال یبرگرد دیبا فقط االن-

  

 تموم گهید دور هی و چرخونمیم چشم نشستم که همونجا از. لمهیف دنید حال در که کنمیم نگاه پونه به

 یممور نیا که شمیم مطمئن کم کم و گشتم رو جا همه که دونمیم نانیاطم با. رمیگیم نظر تحت رو خونه

 ! ست خونه نیا از خارج هست هرجا

 . نمیبش جام یتو صاف خودم شهیم باعث رسهیم ذهنم به که یجا تنها فکر نیا با

 ... اما ترسناکه هم تصورش یحت

 و حفاظ با که کنمیم نگاه رو به رو شده بسته در به خونه یورود باز در از و گردونمیبرم رو سرم آروم

 . شده محافظت سرقت ضد در

 بار کنمیم احساس. دارم خونه اون به ییآشنا حس هی ترس، حس کنار در بار نیاول یبرا چرا دونمینم

 شهیم مرور ذهنم یتو نیآر گانه بچه خاطره ناخودآگاه و  بشم خونه اون وارد کردم قصد که ستین یاول

 . شدم فرهاد خونه وارد پنجره از من دهید بود گفته که

 پنجره به رو خودم تا رمیم باال وارید از دارم که نمیبب رو خودم تونمیم کنمیم احساس اما ادینم ادمی یزیچ

 دایپ فرهاد از الیدان یها گفته طبق که یشناخت با اما ادینم ادی یقیدق زیچ نکهیا با.  برسونم فرهاد خونه

 .  باشه یوونگید تونهیم حرکت نیا تکرار یحت کنمیم احساس کردم،

 . کنمیم مرور ذهنم یتو یها دونسته با رو فرهاد

 دونه به دونه و کنهیم نفوذ ذهن عمق به یحت کنمیم حس که نافذه یحد به که اش دهیکش یعسل یچشما

 . شهیم متوجه شخص خود قبل یحت رو ذهن یتو افکار

 ! یهرکار بده، انجام رو یهرکار تونهیم آن هر که دهیم آدم به رو حس نیا تفاوتش یب چهره و سرد نگاه

 با بود ذهنم یتو ها گاردیباد از که یزیچ برعکس! باالش یدگیورز یبرا بود یشهادت ییتنها به کلشیه

 ! نبودم طرف گنده یابونیب غول هی



 جا همه و شهیهم و شدنینم رد در از که بودن گنده اونقدر ها لمیف یتو که ییها آدم اون به یشباهت چیه

 یشخص کنار بلوتوث یهندزفر و یمشک شلوار و کت با و بود چشماشون یرو یمشک یآفتاب نکیع هی

 . نداشت بود، دنیچرخ حال در دائم سرشون یجد و خشک رفتار با و بودن ستادهیا

 یچشم ریز! بزنه حرف تا کنه گوش دهیم حیترج شتریب حرفه، کم یلیخ بودم دهیفهم مدت نیا یط

 . پروازه حال در یمتر چند فاصله با که یا پرنده به یحت هست، زیچ همه به حواسش

 کل و یباز نیآر با زنه،یم لبخند فرزانه و پونه یها طنتیش به. هیمیصم و گرم اش خانواده با موقعش به

! نباشه لشیم باب یاتفاق که هیکاف ها نیا همه با .هست فرخنده خاله یها ینگران به حواسش و کنهیم کل

 ازش که فرخنده خاله یحت اد،یب همه دست کار حساب شهیم باعث وفتهیم شیشونیپ یرو که یاخم خط

 . بزرگتره

" مرگ یخدا" لقبش اندازه به قایدق من یبرا رو فرهاد که یدیجد یزهایچ دونستن و ها نیا همه با

 .بود کرده ترسناک

 بودم دهیند حال به تا که یا خونه ...شدمیم اش خونه وارد دیبا من .بود افتاده جونم به خوره مثل یزیچ

 . بشه واردش خودش جز یکس

  پونه؟-

  هوم؟-

  داره؟ بست و چفت نقدریا تییدا خونه در چرا-

  اره؟یم در سر کاراش از یک! گهید فرهاده بگم؟ یچ-

  اش؟ خونه یتو یرفت حاال تا-

 مامان ای من بخوره غذا نییپا ادیب تونهینم که داره یکار ای نداره حال و خونه ادیم که ییوقتا! بابا آره-

 . میاریم غذا براش

  بزرگه؟ اش خونه-

 ! توئه خونه برابر دو بایتقر اوم،-



 ! ست ختهیر هم به و شلخته بس از شهیم گم بارش با شتر البد-

 . نهیشیم جاش یتو صاف و رهیگیم پخش حال در غاتیتبل از چشم خنده با

 بشه جا به جا یزیچ اگر که زهیت هم نقدریا یلعنت! مرتبه زیچ همه یا کننده یعصب طرز به! اتفاقا نه-

 . فهمهیم

 : بده ادامه مشتاقانه شهیم باعث نگاهم طرز

 معلمم تا بردمیم رو مامان دیبا و بودم شده کم یلیخ درسام از یکی رستانیدب آخر سال ش،یپ سال چند-

 دامن به دست نکهیا تا! شدینم روم یعنی بگم، مامان به تونستمینم کردمیم یهرکار اما کنه بتحص باهاش

 . شدم فرهاد

 ! خب-

. مدرسه ادیب من همراه فردا که بگه مامان به خودش که کرد قبول زدم، حرف باهاش و اش خونه اومدم-

 .نخورم تکون ستادمیا که ییجا از کرد دمیتهد بزنه زنگ مامان به تا برداشت رو شیگوش یوقت

 .بهش توپمیم و شمیم یعصب یکم کنهیم مکث حرفاش نیب نکهیا از

 ! ؟یکن فیتعر زادیآدم مثل شهیم! پونه-

 . دهیم تکون سر و خندهیم بلند

 ! دهیبع یعاد زادیآدم هی از بگه خوامیم که یزیچ آخه-

 ! نه؟ ای یگیم-

 منم. کنه صحبت باهاش و بزنه زنگ مامان به و اتاق یتو بره تا نخورم تکون گفت بهم! کن گوش آره،-

 بعد قهیدق چند و نشستم ها مبل از یکی یرو حرفش به توجه بدون رفت فرهاد یوقت داشتم استرس یکل که

 . بودم ستادهیا رفتنش قبل که ییهمونجا برگشتم عیسر گردهیبرم داره فرهاد کردم احساس که

 ! خب-



 که یمبل و من به اخم با کرد، مکث لحظه چند رونیب اومد اتاق از نکهیا محض به! شهینم باورت ترنج-

  نخور؟ تکون جات از بودم نگفته مگه:  گفت و کرد نگاه بودم نشسته روش اومدنش قبل

  بود؟ دهیفهم کجا از-

 ! ده؟یم بهم بیعج جواب هی دیفهم کجا از پرسمیم ازش یگاه هنوزه که هنوز شهیم باورت-

 ! مثال؟-

 بار هی بود، شده پخش ریمس اون یتو عطرت یبو گهیم بار هی بود، شده کج مبل کوسن گهیم بار هی-

 . بود دهیخواب مبل قسمت از اون پوف چون گهیم بار هی داد، لو چشمات گهیم

 : کنهیم دیتاک و خندهیم بلند که کنمیم نگاهش

 ... خوبه نکهیا تازه شده یعاد ما یبرا گهید زایچ نیا کن باور-

 . شهیم دینو با صحبت مشغول ذوق با و مونهیم نصفه شیگوش زنگ یصدا با حرفاش ادامه و

 تر ترسناک و تر بیعج فهممیم ازش شتریب یچ هر که یمرد خونه در سمت به گردهیم بر نگاهم هم باز

 رونیب وحشت کلبه نیا از زودتر بتونم تا کنم دایپ رو یممور اون دیبا! ندارم یا گهید راه من اما شهیم

 . برم

  

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

  

 رهیدا رد به یجیگ و یکنجکاو با و کنمیم نگاه پام رون به نهیآ از و زنمیم کنار رو حوله گهید بار کی

 . کنمیم نگاه شدم متوجهش استخر یتو بار نیاول یبرا که یبیعج مانند

 برنامه. برم همراهش کرد مجبورم پونه اصرار اما باشم یراض ازش که نبود یزیچ استخر برنامه

 ! کنه متعجبم ای و ارهیب بوجود برام دیجد سوال بخواد کردمینم هم رو فکرش اصال که ساعته چند یحیتفر



 قیعم یتو آب ریز نفسم حبس زمان نکهیا از تر متعجب و بلدم کامل طور به رو شنا نکهیا از متعجب

 . شمیم خفه دارم آب ریز کرد فکر نجات قیغر که بود یطوالن اونقدر استخر قسمت نیتر

 یرو اما بزرگتر واکسن یجا هیشب که سکه اندازه به شکل یا رهیدا رد اون کنمیم نگاه نهیآ به هم باز

 .بود کرده کنجکاوم یحساب بود دستم

 لمس قابل پوستم سطح یباق با بودنش همسطح نا کنم، لمسش کردم یسع و بردم سمتش به رو دستم آروم

 ... نکهیا تا کردم لمسش انگشت یانرود حرکت با بار چند بود،

  

 یبد سوزش که بشم دور منطقه از کنمیم یسع و دوئمیم ترس با و صبر بدون ها کیشل بلند یصدا با

 یارتفاع از کنم حفظ رو تعادلم بتونم کهیا قبل و کشمیم درد از یغیج ناخودآگاه و چهیپیم پام رون یتو

 ... نییپا شمیم پرت دنهید رقابلیغ برام یکیتار یتو که

  

 گوشم کنار از گلوله زوزه یصدا. کنم حفظ رو تعادلم بتونم تا رمیگیم وارید به رو دستم جهیسرگ با

! چهیپیم پام یتو صاعقه مثل یقیعم درد یا لحظه کنمیم احساس و شهیم منعکس سرم یتو هم هنوزم

 . ادیم بند درد از نفسم که یواقع اونقدر

 اما نداشتم نویا انتظار. کنهیم ترم شوکه کرده برخود بهم که ست گلوله یجا اون نکهیا باور یحت

 .  کننینم دییتا رو موضع نیا بجز یزیچ ذهنم یتو مهین و نصفه خاطرات

 شهیم باعث میگوش لرزش. کنمیم عوض رو لباسم و رمیم اتاق به و امیم رونیب حموم از ریدرگ ذهن با

 . بندمیم چشم الیدان اسم دنید با و برم سمتش به آروم

  بله؟-

  ترنج؟-

 ! سالم-

  ؟یخوب سالم،-



 . بشم مطمئن یکس نبودن از تا کشمیم سرک و رمیم راهرو سمت به

 . نکردم دایپ زیچ چیه! نه. بدم جواب خودم یبپرس نکهیا قبل کن صبر ممنون،-

 . بشه دایپ یراحت نیا به که یذاشتینم یجا رو یمهم اون به اطالعات تو! دونمیم-

 . الیدان شدم خسته-

  بود؟" خردل گاز" اتیعمل نیا اسم چرا یدونیم!  نشو-

 . کشمیم قیعم نفس و کنمیم سکوت

 ! نه-

 بفهمه، رو یزیچ فرهاد نکهیا بدون بشه، انجام یتوجه جلب چیه بدون و آروم زیچ همه بود قرار چون-

. کنه قلمداد یعاد زیچ هی رو ها نشونه فرهاد که دیرسیم نظر به یعاد و آروم اونقدر دیبا زیچ همه

 یزیچ کردن درست یبرا یفرصت گهید که ادیم خودش به یوقت طرف! خردل گاز تنفس مثل درست

 . نداره

 . ندارم رو شده ختهیر که ییها برنامه و شده دهیکش که ییها نقشه به کردن فکر شیگنجا یحت

  ال؟یدان-

  بله؟-

 ! داشتم ازت سوال هی-

 ! بگو-

 ... که یدوران یتو من،-

 . دمیم ادامه و کشمیم راهرو یتو یسرک دوباره

  خوردم؟ ریت چوقتیه دم،ید آموزش که یسال چند نیا یتو من-

  اد؟ینم ادتی رو دوره اون خودت مگه-



 .ستین ادمی من دیشا گفتم منتها! چرا-

 یبهدار یتو که دمتید یبار چند اون از قبل اما! نه یبود من دست ریز که یا دوره یتو! دونمینم-

 . یبود

  لش؟یدل-

 .دنیدیم بیآس مانور و نیتمر نیح ها یلیخ دونم،ینم-

 : دهیم ادامه و خندهیم تلخ و آروم

 در یزیچ بدونستن یا عالقه چیه که یبود بیغر بیعج و مغرور دختر هی فقط ها موقع اون هنوز توام-

 .نداشتم موردت

 فرهاد خونه در سمت به نگاهم ناخودآگاه و کنمیم قطع رو تماس یخداحافظ با و زنمیم لبخند دیناام

 !چرخهیم

 ...زیچ همه... بهیعج زیچ همه

 

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

 

 نییپا ها پله از و کنمیم خشک حوله با رو صورتم کنمیم نگاه دهیم نشون رو صبح ازدهی که ساعت به

 یتالش چیه و بخوابم صبح موقع نیا تا گذاشته ییصدا و سر چیه بدون چطور پونه که بهیعج برام. رمیم

 .نداده انجام من کردن داریب یبرا

 رو گذشته شب الیخ و فکر و یخوابیب کل شده باعث که ام یراض ازش بوده یهرچ لشیدل دونمیم فقط 

 مرتبشون یکم تا کشمیم دست موهام یتو رمیم نییپا ها پله از که همونطور. کنم جبران دنیخواب یکم با

 . کنمیم صداش و کنم

  پونه؟-



 تر بلند و خورمیم جا مرتبش و یالخ تخت دنید با برم اتاقش به میمستق شمیم مجبور و دهینم یجواب

 . کنمیم صداش

 ! پونه یهو! پونــــــه؟-

 نیا تا شدم موفق که یلیدل تنها که شمیم مطمئن کنم،ینم داشیپ یوقت و گردمیم پونه البدن به رو خونه کل

 میبهار و نازک شرتیسو بیج یتو از رو میگوش. ستین خونه پونه کال که بوده نیا  بخوابم روز موقع

 . دهیم جواب باالخره بوق چند از بعد که رمیگیم تماس باهاش و ارمیم در

  جانم؟-

  ؟ییکجا معلومه! سالم-

 مامان که یستیل شگاهیآرا واسه اومد هم االن بود، شلوغ یلیخ سرش مامان، کمک شگاهیآرا رفتم صبح-

  چطور؟. بخرم رو داده

 ! خوردم جا یستین دمید شدم پا! یچیه-

 هم شاگرداش از یکی و داره یمشتر یکل امروز مامان شگاهیآرا برم برگردم دیبا دوباره! بابا رمیدرگ-

 .  ومدهین

 ...نطوریا که! آها-

 ! تنهام اونجا منم! شگاهیآرا ایب پاشو رفت سر ات حوصله اگر ترنج؟-

 خوردن واسه یزیچ دنبال و هیخال خودم خونه خچالی کشم،یم توش یسرک کنمیم باز رو خچالی در

 ریپن دارمیم نگه گردن با رو یگوش که همزمان و کنم ساکت باهاش رو شکمم قور و قار بتونم تا گردمیم

 . دمیم جواب و کشمیم رونیب رو گردو ظرف و کره و

 ! نه ای امیم که دمیم خبر بهت بخورم، یزیچ هی سایوا ،کنهینم کار مغزم که مهنگش نقدریا فعال-

 یچا خودم یبرا و دارمیبرم روشن شهیهم سماور یرو از رو دم کهنه یچا و کنمیم قطع رو تماس

 . شمیم صبحونه خوردم مشغول و زمیریم



 کنمیم حس دم کهنه هرچند نیریش یچا خوردن با و شهیم آروم داشتم که یضعف حالت یکم لقمه چند بعد

 . کنم درک رو اطرافم اتفاقات تونمیم تازه و اومده جا حالم

 اوضاع نداشتم انجام یبرا یکار هم شگاهیآرا یتو که ییاونجا از و رفتیم سر ام حوصله خونه یتو

 فکر خاله گاهشیآرا به نرفتن ای رفتن به دنییجو نیح و ذارمیم دهنم یتو گردو کهیت هی. نبود نیا از بهتر

 . شهیم برقرار مغزم شده قطع اتصاالت یا لحظه یبرا انگار که کنمیم

 ... تنهام خونه یتو... من

 مشکوکه نظرم به که ییجاها از و کنمیم مکث یکم. رمیم پونه اتاق سمت به و پرمیم جا از سرعت با

 اتاق. شمیم فرخنده خاله اتاق وارد یزیچ نکردن دایپ با و گردمیم رو کشوها اتاق، تموم. کنمیم شروع

 یراحت نیا به یفرصت نیچن گهید دونمیم که ییجا اون از اما نداره گشتن واسه یزیچ خاله خلوت و ساده

 ! گردمیم رو باشه مشکوک ممکنه که ییجاها اد،ینم دست به برام

 ای و باشم مشکوک بهش که ستین ییجا! کنمیم نگاه اطرافم به و ستمیا یم خونه وسط قبل از تر دیام نا

 به و زنمیم رونیب خونه از یدیناام با. کنهیم میعصب همه از شتریب نیا و اونجاست یممور که بدم احتمال

 . گذرونمیم نظر از رو فرهاد خونه پنجره ریمس رمیم اطیح

 جا به جا یکم! ستین یهرکس کار پنجره اون از شدن خونه وارد که زد حدس شهیم هم کردم نگاه با یحت

 . کنم دایپ خونه به ورود یبرا یراه ذهنم یتو بتونم تا شمیم

 به رو خودم! وارهید از رفتن باال میمستق یبعد حل راه و رسهیم بست بن به یسادگ به اول راه چندتا

 با بعد و بکشم باال رو خودم و کنم استفاده آشپزخونه پنجره حفاط از کنمیم یسع و کنمیم کینزد وارید

 ! دزدمیم رو سرم عیسر ابونیخ دنید با و رمیم باال گهید یکم وارید گوشه یشکستگ گرفتن

 باال! بودن یسبز از یکوه کردن پاک حال در کوچه یتو یبزرگ پارچه کردن پهن با هیهمسا یها زن

 جلب سمتم به توجهشون شک یب نداشت، امکان بمونم دور اونا چشم از که یطور به وارید از رفتن

 . شدیم



 در سرقت ضد حفاظ دنید رم،یم خونه به و پرمیم نییپا رفتم باال که یارتفاع از چاره راه بدون و کالفه

 به پام راه وسط که برگردم خونه سمت به یعصب و بزنم بهش یمحکم لگد شهیم باعث فرهاد خونه

 . بشم پرت جلو به قدم چند شتاب و سرعت با شهیم باعث و کنهیم ریگ پاگرد یتو بزرگ گلدون

 نیع یزیچ. گردمیبرم گلدون سمت به آروم و نشم پرت نیزم یرو تا کنمیم حفظ رو تعادلم یسخت هب

 نیهم پشت از رو تاپم لپ یناباور کمال در من کردیم یادآوری که یا خاطره گذره،یم ذهنم از کوتاه لمیف

 .کردم دایپ گلدون

 :کنمیم زمزمه اراده یب و

 !گلدون_

 نگاه گلدون نمدار خاک به. نمیشیم نیزم یرو کنارش و شمیم خم و رمیم گلدون سمت به و کنمیم تند پا

  .وفتمیم شک به یا لحظه و کنمیم

  زم؟یبر رونیب رو گلدون خاک تموم کنم؟ کاریچ خوامیم

 ! ندازمیم گلدون یتو برگ و شاخه پر اهیگ به یا گهید نگاه

 زودتر تا! یهرکار بکنم، یهرکار حاضرم خونه نیا از فرار یبرا که نهیا مطمئنم ازش که یزیچ تنها

 .  کنم فرار نامعلوم طیشرا از

 رو خودم شیپ و پس ریمس بتونم تا کنم، فکر خودم نیا به یاسترس و ینگران چیه بدون و ییجا برم تا

 هر که یپل ستاده،یا یوحشتناک ارتفاع یرو یچوب معلق پل هی وسط که داشتم رو یآدم هی حس. بشناسم

 نیا یتو و ستادمیا فقط من! خبره؟ چه سرم پشت ای و جلوم دونمینم من و مه یتو شده غرق سمتش دو

 ... نجات راه هی. گردمیم حل راه هی دنبال ذهنم آلود مه صحنه

 . کنمیم التماس دلم یتو بایتقر و رهیم گلدون سمت به لرزونم یدستا و کشمیم یقیعم نفس

 ! باش نجایا کنمیم خواهش-

 یتو رو دستم آروم که رمیگیم جرات یکم انگار و کنهیم برخورد گلدون خاک یخنک با انگشتام نوک

 ...  برمیم فرو خاک



ل به و برمیم فرو خاک یتو هم رو یبعد دست  بهم یبیعج حس زنمیم چنگ گلدون یتو نرم بایتقر گ 

 . دهیم دست

 

 ...  خاک یخنک حس

 ... دختر هی خنده و جانیه سر از غیج

 ... یآزاد و یزندگ احساس

 ... سرم پشت یکس یها نفس یصدا احساس

 . زنمیم غیج ناخودآگاه روم به رو صحنه دنید با و گردمیبرم عقب به زده شتاب و ترس با

 کرده قالب اش نهیس یتو رو دستاش پله یرو من از قدم چند فاصله با به یالعمل عکس چیه بدون اون اما

 حالت از اما یک از دونمینم. کنهیم نگاه من به فقط یحرف چیه بدون و ستادهیا و داده هیتک وارید به و

 . رهیبگ نظر ریز رو حرکاتم صدا یب تا داشته فرصت یکاف اندازه به که بزنم حدس تونمیم ستادنشیا

 یآن به که دستام یخنک. چرخهیم سرم یتو مورد در الیدان یها حرف و دمیم هیتک پشتم وارید به ترس با

 چشمام یتو نافذش نگاه موندن ثابت با انگار ام، نهیس قفسه حرکت. کنمیم حس رو شدن لیمتما یسرد به

 . شهیم شتریب

 ! من نه گهیم یزیچ اون نه

 فاصله ازش شتریب بتونم تا بشم رد هم وارید جرز از یحت دارم یسع فقط من و کنهیم نگاه فقط اون

 حال در من ندارم رو چشماش کردن جدا قصد اون که یحال در و فراره آماده یبیعج طرز به بدنم. رمیبگ

 ! ام فرار یها راه یبررس

 . زنمیم تشر خودم به یا لحظه

 . نشده یزیچ! ترنج نباز رو خودت شده؟ یچ مگه ؟یچ یبرا فرار-



 و دمیم قورت رو دهنم آب یسخت به و کنم کنترل رو ام نهیس قفسه حرکات بتونم تا کشمیم یقیعم نفس

 . کنم رفتار یعاد کنمیم یسع

 . نمیبب رو شما یا دفعه کی نداشتم انتظار! دمیترس د،یببخش! سالم... سـ-

 همچنان شیعسل تلخ نگاه اما دارهیبرم وارید از رو اش هیتک یا عجله چیه بدون و آروم و کنهیم نگاهم

 : دهیم جواب یا کلمه تک و کوتاه و من حرکات به شده خیم

 ! سالم-

 دستور نگاهش با انگار. گردهیبرم من به و رهیم سرم پشت گلدون سمت به من از یا لحظه یبرا نگاهش

 " ؟یکردیم کاریچ که بده حیتوض"  که دهیم

 : کنمیم تکرار خودم شیپ و ارمیم ادی به رو الیدان یها حرف کنم، آروم رو خودم کنمیم یسع

 بهش ها نیا از شتریب من! بودم نیبهتر من ها نیبهتر نیب یعنی شدم، انتخاب ها نیبهتر نیب از من-

 اونو که ام یکس من اما؛ داده یباز رو همه اون کنم، دایپ رو هدفش تونستم یحت که اونقدر شدم، کینزد

 . منه نفع به یباز فعال باشه که هم یچ هر! دادم یباز

 یوقت نیع دستام یسرد. کردم دایپ کنترل ام نهیس قفسه حرکات یرو ییآسا معجزه طرز به کنمیم احساس

 نگاه به. هستم یک که کنمیم دایپ باور من و رهیم نیب از کم کم رهیبگ قرار یبخار یگرما یرو که

 . کنمیم نگاهش ممکن حالت نیتر یعاد با و کنمیم نگاه مشکوکش

  فرهاد؟ آقا شده یزیچ-

 . خورده جا که دهیم نشون گردهیبرم من به گلدون از عیسر که چشماش مردمک زیت حرکت

  چطور؟-

 ! نیکردیم نگاه یخاص جور هی آخه! ینجوریهم-

 نهیس یرو از دستاش گره. رهیم باال یکم اون از تیتبع به هم لبش گوشه و پرهیم باال اش شکسته یابرو

 باال مونده یباق پله چند از یکی آروم و برهیم فرو شلوارش بیج یتو رو دستاش و کنهیم باز رو اش

 . ادیم



  ن؟یباش داشته گلدون اون با یکار چه نیتونیم شما که کردمیم فکر نیا به داشتم-

 انگار که اش شده کیبار یچشما و لباش کنار محو لبخند به فرستمیم لعنت دلم یتو و کنمیم نگاهش

 ! کنه تموم رو یباز نیا شهیهم یبرا همونجا تا بود من جانب از یاشتباه نیکتریکوچ منتظر

 : دهیم ادامه بدم جواب نکهیا قبل

 !؟یزیبر رونیب رو گلدون خاک بخاطرش دیبا که یکار چه-

 سمتش به نفس به اعتماد با  بود شده ختهیر هم به خاک مشت کی فقط تنها که کنمیم نگاه گلدون به

 . گردمیبرم

 . ختمینر رونیب رو گلدون خاک من اوم،-

 ! بود هیشب واضح پوزخند هی به شتریب محوش لبخندش

 : بندهیم رو فرار راه ادیم باال نهیطمان و آرامش با رو یبعد پله

 !ینداشت هم نکاریا از ریغ یقصد و-

 گلدون به دوختن چشم با و نکنم نگاه ها چشم اون به نکردم کار خودم یرو شتریب که یوقت تا کنمیم یسع

 : دمیم ادامه

 ... آره-

  لت؟یدل اونوقت-

 باهاش  که بردارم خاک گلدون نیهم از گفتم بزنم، خودم یبرا کیکوچ قلمه هی ُگل نیا از خواستمیم-

 . داره یسازگار

 یآمادگ یزیچ دادن جلوه متفاوت یبرا حد نیا تا اراده یب که شهینم باورم خودم یحت یا لحظه یبرا

 . باشم داشته



 باور خودم مثل هم اون رسهیم نظر به! شده ریغافلگ یبدجور انگار که گردهیبرم فرهاد سمت به نگاهم

 مورد یباز به داره دیرسیم نظر به که یباز ادامه یبرا ینیشبیپ قابل ریغ جواب هی با نطوریا که کردهینم

 .بشه اوت ناک شه،یم لیتبد اش عالقه

ل از یمشت و گلدون و من نیب نگاهش  تکرار و دهیم تکون سر فقط آخر در و چرخهیم ختهیر هم به گ 

 : کنهیم

 ! یبزن قلمه-

 . شهیم ش اندازه داره تیشخص نیا جلد کم کم انگار که شمیم یترنج یباز محو و

  بزنم؟ هم شما یبرا نیخوایم-

 : دهیم تکون سر فقط و کنهیم نگاه

 ! نه-

 اطیح به ناچار. نظرم تحت اش خونه در یچشم از که گهیم من به یبیعج حس و شهیم اش خونه وارد

 گلدون خاک یتو رو چهیب دقت با و رمیم گلدون سراغ به لچهیب و رنگ اهیس کیکوچ گلدون با و رمیم

 ! رهیگینم جا خاک لچهیب تا دو از شتریب کیکوچ گلدون اون یتو اما. کنمیم نگاه دقت با و برمیم فرو

 به راه هم باز اما زمیبر هم به رو خاک یباق برداشتم که یخاک یخال یجا کردن پر بهونه به کنمیم یسع

 مونده یباق نخورده دست ازش یشتریب بخش که خاک از بزرگ گلدون هی با مونم یم من و برمینم ییجا

 . باشه اون از ییجا هر یممور ممکنه و

 کیکوچ گلدون یتو و برمیم رو اهیگ شاخه از یقسمت گرفته نظر ریز منو حرکات تموم نکهیا تصور با

 . برمیم خونه تراس به و کارمیم

 و پونه برگشتن یحت. برم سمتش به تونستمینم فرهاد ترس از که چرخهیم یگلدون یپ ذهنم رو روز تموم

 ! ادیب رونیب اش خونه از قهیدق چند از شتریب فرهاد نشد باعث هم فرخنده خاله



 رو خودم الیخ و بگردم رو گلدون برم که دیچرخیم سرم یتو فکر نیا بودن خواب همه یوقت شب، کل

 شب طول. شدمیم منصرف فکر نیا از وفتمیب فرهاد ریگ دوباره نکهیا فکر یحت یطرف از اما کنم راحت

 . برد خوابم صبح یها دم دم نکهیا تا کردم فکر و رفتم راه خونه یتو رو

 و دست! شده دهیکش خونه وسط تا بایتقر تابستون اواخر آفتاب. شمیم داریب خواب از پونه یصدا و سر با

 رونیب خونه از کنهیم صدا منو و گذاشته سرش یرو رو خونه که پونه یصدا با و شورمیم رو صورتم

. ستین درست یزیچ که زنهیم بینه خوابآلودم جشم به مغزم و رمیم نییپا اول پاگرد تا رو ها پله. رمیم

 و کشمیم دست موهام یتو حوصله یب و کنمیم نگاه اطرافم به قبل شب یخوابیب از یعصب یکم و کسل

 منفجر مغزم یتو یزیچ انگار که بشم ریسراز نییپا سمت به ها پله از تا چرخونمیم چشم آخر بار یبرا

 . شهیم

 ! گلدون-

 . ستین گلدون که شمیم مطمئن کیکوچ پاگرد چرخوندن تویچشم  ربا چند از بعد و کنمیم نگاه اطرافم به

 .  کنمیم صدا رو پونه و رمیم نییپا ها پله از سرعت با

  پونه؟ پونه؟ پونه؟-

 . دهیترس من کردن صدا طرز از که معلومه اش چهره از اد،یم رونیب اتاقش از زده الک یها ناخون با

  شده؟ یچ ه؟یچ ها؟-

 ! گلدون-

  ها؟-

 . کنهیم چک رو ناخونش الک و نازک یچشم پشت

 ... از اون... شدن یجن همه خونه نیا یتو امروز! هللا بسم-

 : کنمیم قطع رو حرفش حوصله یب

 ! ستین پاگرد یرو گلدون گلدون،-



 .دونمیم-

  ؟یدونیم-

 عوض رو خاکش تا اطیح یتو بردتش رو گلدونه شد، مند عالقه اهیگ و گل به ییهوی فرهاد صبح! آره-

 ...کنه

 و دهیشن اشتباه رو پونه یها حرف گوشام که کنم فکر نطوریا دمیم حیترج. کنمیم نگاهش مبهوت و مات

 .نبود درست آورده زبون به که یزیچ اون اصال

  ؟یچ-

 . کنه عوض رو خاکش تا اطیح یتو برده رو گلدون فرهاد گفتم-

 : بده ادامه خودش یبرا اون شهیم باعث ام شوکه نگاه و کنمیم نگاهش

  شده؟ مهم براتون گلدونه نیا نقدریا امروز شده یچ حاال-

 مشکوک نیا از شتریب پونه تا نکنم یا عجله رفتن اطیح به یبرا کنمیم یسع و دمیم قورت رو دهنم آب

 . نشه

 ... کجاست بود بیعج برام ست،ین دمید آخه! که نشده مهم برام گلدون-

 . کردم تعجب کنه عوض رو ها گلدون خاک گرفته میتصم ییهوی فرهاد دمید که امروز منم آره-

 ... یوا! باشه؟ کرده دایپ رو یممور اگر! فرهاده و گلدون شیپ ذهنم تموم

 هم یطرف از و ارمیب در فرهاد کار از سر و برسونم اطیح به رو خودم سرعت تموم با خوامیم یطرف از

 . بشه حساس یزیچ به پونه که کنم یکار دینبا

  ؟یکردیم صدام نطوریا بود شده یچ حاال-

 ! هم با میبخور صبحونه گفتم! یچیه-

  ن؟یهم-



  باشه؟ یخواستیم یچ پس-

 ! یچیه-

 ... دمیشا میبخور رو مون صبحونه ایب حاال-

 : دهیم ادامه و کنهیم نگاه در به و نییپا ارهیم رو صداش

 . رونیب میبر دینو با دمیشا-

 . خستم ام،ینم من-

 ! ییتنها اونم! ؟ییجا برم خوامیم بگم یا بهونه چه به به یاین تو اگر! گهید ایب! عه-

 که یا صبحونه. میخوریم صبحونه هم با اجبار به. ندارم کردن فکر حوصله یحت و ندازمیم باال یا شونه

 حاال تا حتما کردمیم فکر که یمزخرف حس و بود گلدون و فرهاد شیپ فکرم تموم! دمینفهم ازش یچیه

 .کرده دایپ رو یممور

 یلیخ کنمیم یسع و رمیم خودم خونه به ها ظرف شستن و کردن جمع و صبحونه خوردن از بعد

 لچهیب با داشت یسع و بود نشسته باغچه کنار یرکاب و شلوارک با فرهاد. کنم نگاه اطیح به نامحسوس

 . زهیبر گلدون یتو رو مونده یباق خاک از یکم مقدار

 فرهاد اگر زنهیم بینه سرم یتو یه که هیمزخرف حدس از ترسم تموم و کشهیم سرک جا هزار به فکرم

 یبرا رو لبم کنار نگیرسیپ جز یزیچ رمیدرگ ذهن و کنمیم نگاهش ؟یچ باشه کرده دایپ رو یممور

 . شمیم اون با یباز ریدرگ مشغول ذهن همون با و دهینم شنهادیپ شدنم آروم

 وجود ایدن یتو که هیآدم نیتر بیعج آدم نیا کنمیم احساس! فهممینم. کنمیم نگاه حرکاتش تک تک به

 . داره

 مطمئن خودش به اون اندازه به چکسیه انگار که ادیب نظر به یجور شهیم باعث اش خونسردانه حرکات

 زده یحرف نکهیا بدون یحت رسهیم نظر به که ست رانهیگ مچ و قیعم یجور نافذش و سرد نگاه. ستین

 .  بخونه رو آدم فکر تونهیم هم بشه



 میمستق و ارهیم باال رو سرش یا مقدمه چیه بدون که کنمیم نگاهش لبم، کنار نگیرسیپ با یباز مشغول

 طول لحظه چند و کشمیم کنار رو خودم عیسر یالعمل عکس و ترس با. کنهیم نگاه من خونه تراس به

 . دنینم نشون رو خونه داخل از یزیچ روز یط تراس یها شهیش که بشم متوجه تا کشهیم

 خونه تراس سمت به نگاهش هنوز. کنمیم نگاهش و گردمیبرم قبل یجا به دوباره شک یکم و تعجب با

 . کنمیم نگاهش زیر یچشما با و شمیم تر کینزد. ست

 تاسف یرو از یسر من یبرا داره انگار که یطور هیثان چند بعد و مونه یم رهیخ لحظه چند نگاهش

 یمعن تونمینم حال نیا با اما مطمئنم نهیبب منو نداره امکان نکهیا به .دارهیبرم تراس از چشم دهیم تون

 ! بفهمم رو نگاهش

 لچهیب و کنهیم پرت باغچه یتو یخونسرد با رو دستش یتو لچهیب که بفهمم رو حرکاتش دارم یسع

ل یتو کامال شتاب شدت از بایتقر  . رهیم فرو باغچه گ 

 یبیعج حس نکهیا اعتراف. شهیم دهید یکس توسط داره که مطمئنه انگار که هییکسا هیشب حرکاتش تموم

 حرکات نیا که ستین یسخت کار اونه از بدتر هم دیشا ای ترس به هیشب یزیچ دهیم دست بهم دنشید با که

 . کننیم دیتشد رو حس نیا فقط هم مرموزش و بیعج

 نیا یرو رو دقتم و توجه تموم و کنم موکول بعد به رو مرموزش رفتار لیتحل و هیتجز کنمیم یسع

  شد؟ مند عالقه گلدون اون به دفعه کی فرهاد چرا که بزارم

  نه؟ ای کرده دایپ هم یزیچ گلدون اون یتو از نکهیا و شده؟ مشکوک من حرکات به ده؟یفهم یزیچ یعنی

 نظر به احمقانه چرخهیم سرم یتو که یراه تنها و  بفهمم رو سواالت نیا جواب دیبا چطور دونمینم

 یکاریه که نهیا از بهتر بردن حماقت به دست فهممیم خودم با رفتن کلنجار قهیدق چند از بعد! رسهیم

 . ندم انجام

 . میرسیم هم به پله نیاول یرو قایدق که رمیم در سمت به خونه از رفتن رونیب قصد به

 گرفته دستش یتو رو گلدون. کرده عرق و شده قرمز آفتاب یتو نشستن بخاطر گردنش و هاش سرشونه

 سردش نگاه اون مقابل در طیشرا بخاطر مجبورم نکهیا از متنفرم من و کنهیم نگاهم یحرف چیه بدون و

 . کنم صحبت ندارم یمشکل نگاهش طرز با اصال نکهیا به تظاهر با و ستمیبا



 ... نینباش خسته ر،یبخ صبح! سالم-

 رو بوده مغزم یتو که یزیهرچ انگار که یطور باالخره و شهیم رهیخ چشمام یتو قشیعم و سرد نگاه

 : دهیم جواب کرده زیآنال

 ! ممنون-

 . برسم نظر به جانزدهیه یا مسخره موضوع نیچن یبرا کنمیم یسع و کنمیم نگاه دستش یتو گلدون به

 .بود خوب که خاکش چرا؟ آخه ن؟یکرد عوض رو گلدون خاک! یوا-

 یب" یخودت احمق" زنهیم ادیفر چشمام یتو که نگاهش طرز به و مریبگ رو خودم یجلو کنمیم یسع

 . باشم توجه

 نکردم، اضافه کود گلدون نیا خاک به وقته یلیخ اومد ادمی خوبه، گلدون نیا خاک یگفت که شبید آره،-

 . کنم درست رو خاکش گفتم بودم خونه که امروز

 : دهیم ادامه اون و کنمیم نگاه لباش گوشه محو پوزخند به و

 ! یدار عالقه گلدون نیا به یلیخ شما معلومه که هم نطوریا-

 ییایرو بچه دختر همون نیع فقط لحظه اون کنمیم یسع و کنار ذارمیم رو حرفاش لیدل به کردن فکر

 . بود دهید اون که کنم رفتار

 .برگاشم فرم عاشق من داره، یقشنگ یها برگ! آره-

 . بدم نشون مشتاق گلدون خاک رییتغ به رو خودم کنمیم یسع و

  زم؟یبر دارم تراس یتو که یگلدون تا چند یپا منم تا نیدار کود نیا هم باز-

 نگاهش و شهیم پاک لباش یرو از پوزخند اون کم کم کنمیم احساس. کنهیم نگاه چشمام یتو هم باز

 .رهیگیم تعجب رنگ

 .ست باغچه گوشه سهیک هی یتو! آره-



 چیه هم خودم اما. داشت یبدتر رفتار دیبا بود کرده دایپ یزیچ اگر با کنمیم احساس و کنمیم نگاهش

 شتریب لحظه هر نکرده دایپ یزیچ نکهیا احتمال نکهیا از خوشحالم یسمت از. ندارم حرفام به یاعتماد

 لباس از پر یدست با پونه که بگم یزیچ خوامیم. خورد سنگ به رمیت هم باز که ناراحتم یسمت از و شهیم

 . زنهیم غر من دنید با و ادیم باال

 ! ینشد آماده هنوز ترنج؟ یینجایا هنوز تو یوا-

 . دوزمیم پونه به و رمیگیم فرهاد از رو نگاهم-

 .  رمیم االن-

 : گردهیبرم پونه سمت به فرهاد

  ن؟یبر نیخوایم یکجا-

 . میگردیم بر و میبزن دور ییجا هی میریم رفته، سر مون حوصله! ییدا دونمینم-

 احساس چرا دونمینم فقط و رهیم خودش خونه به و ذارهیم همونجا رو گلدون یا گهید حرف بدون فرهاد

 دهیکش خودش همراه که یلباس کوه و پونه به .نهیشیم لباش گوشه پوزخند اون هم باز آخر لحظه کنمیم

 .کنمیم نگاه بود

 ؟یکرد کاله و شال کجا؟-

 :زنهیم لب فقط یشاک و آروم

 !دینو شیپ میریم که گفتم-

 . بندمیم سرش پشت رو در خونه به پونه ورود با و رمیم خونه به

  ؟یبر تنها شهینم-

 . دازهیم نییپا رو دستش یرو یها لباس و رهیم مبل سمت به یلجباز با

 هی میبر ایب .یسابیم رو وارید و در و خونه کنج ینشست حاال تا یبرگشت یوقت از! ترنج کن بس! عه-

 . اومد ادی یزیچ هی دیشا بخوره مغزت اون به ییهوا هی میزنیم یدور



 به که یکیکوچ زیچ هم ببره خوابم نکهیا از قبل شبید که ارمینم خودم یرو به اصال و کنمیم نگاهش

 . آوردم ادی به رو خوردینم بودم دهیچ که یپازل یکجا چیه

 ! ترنج؟-

  ه؟یچ-

 . کنهیم خواهش بایتقر و کنهیم نگاهم مظلوم

 ! گهید بپوش ؟یهست یچ منتظر-

 با که رمیگیم میتصم اجبار به باشم دور فرهاد از یکم اوضاع نیا یتو بهتره کنمیم احساس که یحال در

 . بشم همراه پونه

  ؟یآورد همراه هیچ لباسا نیا حاال-

 .شهیم دهیکش پوشونده رو مبل کل که ییها لباس به من از شادش نگاه

 ! بهتره کدوم ینیبب یبد نظر تا بپوشم آوردم-

 رفتن رونیب یبرا تا رمیم اتاق به یحوصلگ یب با و دمیم تکون سر و چرخونمیم حدقه یتو رو چشمام

 و بپوشه رو نظرش مد یها لباس تا مونم یم پونه منتظر و شمیم آماده که کشهینم طول ادیز. بشم آماده

 . رهیگیم نظر

 ! پونه قشنگه-

 . بپوشم رو بلنده یا سرمه اون کن صبر اد،ینم بهم یاسی نه،-

 چشم شهیم باعث صفحه یرو الیدان اسم. کنم نگاه صفحه به بهش توجه یب شهیم باعث میگوش لرزش

 . کنم وصل رو تماس و ببندم

 ! سالم-

  ؟یخوب سالم،-



  ؟یخوب تو! ممنون-

  ؟یا کالفه نقدریا چرا ؟ییکجا آره،-

 . بشه تموم پونه لباس انتخاب پروسه منتظرم رون،یب میبر خوابمیم ام، خونه -

 . خندهیم گلو یتو و آروم

 . داره کم اون ،هستم حرفم یرو هنوزم من-

 ! یدن-

  ؟!گمیم دروغ-

  ؟یبگ نویا یزد زنگ-

 ... نه-

 فشار بهم خوادینم! هیچ از سکوتش نیا دونمیم. دهینم ادامه اون یول بده ادامه که منتظرم و کنمیم سکوت

 . کنمیم یشدستیپ خودم و ندارم تحمل گهید هم من اما ارهیب

 ! نه-

  نه؟ یچ-

 . شمیم وونهید دارم! یچیه! نه! یزد زنگ بخاطر که یاون-

 : کنهیم زمزمه و ترم کالفه اون از چقدر من دونهینم اون و رسهیم گوشم به دهیم رونیب که یمحکم نفس

 .شهیم درست نداره، اشکال-

  چطوره؟ نیا ترنج-

 . کرده هم سر یدیجد بیترک هی و کرده عوض کامال رو لباسش. کنمیم گاهش   ن و ارمیم باال سر

  . ستین بد نمیا! اوووم-



 .ادیم نیا به شتریب دیسف شلوار و شال کنم فکر کن، صبر-

 . ارهیم خودم به منو الیدان یصدا که دمیم تکون سر فقط یحرف بدون

  ترنج؟-

  بله؟-

 . نکن فکر یزیچ به! بده یمرخص خودت به رو یساعت چند هی-

 ... باشه-

 ...فعال! پرتقال بگذرون خوش یتونیم تا-

 ... فعال-

 تنها نیع درست"! پرتقال" گفته بهم که هیبار نیاول. زنمیم لبخند و بندمیم چشم و برمیم عقب به رو سرم

 ! دینو زد؛یم صدا لقب نیا به منو که یکس

 ... دینو که کنم باور خوامینم. زنمیم زل خونه دیسف سقف به و کنمیم باز رو چشمام عیسر ناخودآگاه

 ثابت تا ارهیم وسط رو یشتریب شواهد ام افتاده کار به تازه مغز کنم انکارش کنمیم یسع من که هرچقدر

 ! منم پونه از تر احمق کنه

 روزیپ ام شکسته پا و دست منطق برابر در انکارم قدرت که ادیم شیپ مقدمه یب اونقدر مسخره حدس نیا

 از یا گوشه ادیب کوتاه خودش موضع از یا ذره نکهیا بدون خورده که یشکست وجود با منطق اما. شهیم

 . کنهیم غوغا درش نانیاطم که یپوزخند. زنهیم پوزخند انکارم یروزیپ به و ستادهیا ذهنم

 دنید قصد به پونه. میبر رونیب خونه از دهیم تیرضا و شهیم آماده پونه مین و ساعت کی از بعد باالخره

 شک از یحس هم باز انکار وجود با یحت که یکس دنید یبرا من و داره دوستش اندزه یب که یکس

 ! زده شهیر درونم

 اشتباه دارم که کنم ثابت خودم به چطور که نمیا ریدرگ فقط من اما زنهیم حرف کافه به دنیرس تا پونه

 .کنمیم



 داشته وجود ام حافظه دادن دست از و من نیب تونستیم یارتباط چه! پونه یپنهون پسر دوست! د؟ینو

  باشه؟

 گهید یجا حواسمم تموم من اما دهیم حیتوض برام ذوق با رو یزیچ یرانندگ نیح که کنمیم نگاه پونه به

 پونه لطف به که بود، دینو بود، خبر با ام حافظه و من قیدق اتفاقات از شهیهم که یکس تنها. کنهیم پرواز

 . داشت خبر من به مربوط اتفاقات نیکوچکتر و نیتر قیدق از

 براش رو من مورد در اخبار نیآخر دینو یرهایگیپ با پونه، االن نیهم تا اومدم هوش به یوقت از ادمهی

 . شدمیم یاطالعات هیتخل سواالش با خودم هم دارهاید یتو و دادیم حیتوض

 لرز به رو بدنم باشه من انیجر به مرتبط دروغگو هی دینو نکهیا تصور یحت اما کنم باور خوامینم

 ... یعنی. ندازهیم

 ! ترنج؟-

 ها؟-

  خودت؟ یتو یرفت هوی چرا چته؟-

 ! نه-

 ! نگو دروغ-

  د؟یهم با که وقته چند دینو و تو گفتی پونه؟-

 . ساله2 کینزد بایتقریک سال و نیم، -

  ؟یشد آشنا باهاش کجا-

 . دمید رو دینو یاتفاق یلیخ که کوه میبود رفته هم با-

 گهید افتاده برام مدت نیا یط که یحوادث اساس بر بایتقر من و چرخهیم سرم یتو" یاتفاق یلیخ" کلمه

 یزندگ یتو هم دیشا با! نداشت وجود یاتفاق چیه اصال دیشا. نداره یمعن چیه برام یاتفاق یلیخ عبارت

 ..بود شده نییتع شیپ از زیچ همه من



 با. ارمیب زبون به یزیچ تونمینم یحت که رهیدرگ اونقدر ذهنم یعنی. زنمینم یحرف قرار محل به دنیرس تا

 یزیچ نیچن به ادیب ذهنش به اسمم بخاطر تونهیم یکس هر که کلمه هی فقط کنم قبول تا رمیم کلنجار خودم

 شیپ یعاد یها آدم یزندگ مثل تیزندگ یکجا نجایا تا! احمق زنهیم ادیفر درونم از یزیچ اما برسم

  رفت؟

 و نمیشیم پونه کنار یصندل یرو. بود دهیرس ما از زودتر دینو. میشیم وارد پونه همراه کافه به دنیرس با

 . دمیم کوتاه و آروم یلیخ رو هاش بش و خوش همه جواب

  ترنج؟ یخوب-

  ؟یخوب تو ممنون،-

 ! خوبم پونه وجود با منم-

 از یا گهید وقت هر به نسبت من و بارونه ستاره دینو حرف با چشماش اعماق تا که کنمیم نگاه پونه به

 . کنمیم خطر حس پونه احساس نیا

  گذشت؟ خوش سفر-

 . دهیپرس رو سوال نیا دستش یتو یمنو خوندن نیح که کنمیم نگاه دینو به

 . یحال شماها یجا بود، خوب. ممنون-

  نه؟ باشه گرم دیبا کرمان بود؟ چطور هوا. گذرهیم خوش هم ما به یباش خوش تو-

 کم شک حس نیا از یچیه و بودم شده مشکوک بهش سرم یتو یها فکر و اتفاقات با کنم،یم نگاهش فقط

 . کردینم

  بودم؟ کرمان یدونیم کجا از تو-

 . کنهیم نگاهم و کشهیم کنار صورتش یجلو از رو منو

  ؟ینبود مگه-

 . ارمینم خودم یرو به اما خورمیم جا یکم انداخته من نیزم یتو رو توپ نکهیا از



  بودم؟ کرمان که یدونیم کجا از تو که جالبه برام منتها! چرا-

 ! گفتم بهش من خب-

 نگاهم بشن هیتنب اشتباهشون بخاطر منتظرن که ییها بچه نیع کنم،یم نگاهش و گردمیبرم پونه سمت به

 سر یتو که یزیچ درصد، کی احتمال با اگر یحت که کنمیم فکر نیا به شتریب من و کنهیم نگاهم کنه،یم

 تا رو اتفاقات تموم بایتقر که یمن داده؟ بهش من از یا گهید اطالعات چه پونه باشه، درست گذرهیم من

 . کردمیم فیتعر براش خونه اون یتو بودنم لیدل موضوع اصل دنیفهم از قبل

 باشم یدختر همون کنمیم یسع و خندمیم و دمیم تکون سر دینو زیت یچشما و پونه منتظر نگاه برابر در

 . بودم نیا از قبل که

 . داره بیغ علم نکنه! دهیفهم کجا از دینو گفتم خوردم، جا! آها-

 . کنهیم نگاهم یمرموز لبخند با دینو

  بره؟ لو یدیترس که یکرد پنهون ازمون یچ! دارم بیغ علم کن فکر ایب خب،-

 اونم تازه! روزمونه یط یها نفس تعداد مینگ هم به ممکنه که یزیچ تنها پونه و من! درصد هی فکر من؟-

 . میدیم هم به یتر مهم اطالعات میدار که مینگ ممکنه نیا بخاطر

 . شهیم منو خوندن مشغول دوباره یکمرنگ لبخند با

  ومد؟ین شیپ یمشکل ات حافظه بخاطر ؟یخوب باهاشون خانوادت؟ از خبر چه! خب-

 زیچ اونا که بود نیا داشت وجود که یمشکل تنها. داشتم آرامش احساس واقعا ششونیپ! خوبن یلیخ آره،-

 . کردیم تیاذ یلیخ نیا... خب. اوردمینم ادمی به اونا از یزیچ من که کردنیم فیتعر برام رو ییها

 . کننیم دایپ واسش یراه هی حتما اونور یدکترا باش مطمئن خب اما! سخته هم تصورش یحت! آره-

 . داده بهش اون هم رو اطالعات نیا شک یب کنم، نگاه پونه به ستین الزم گهید بار نیا

 فقط ه؟یک دینو بدونم هستم؟ طرف یک با بدونم خوامیم فقط ندارم، رو یجیگ تحمل گهید کنمیم احساس

 کنه؟یم منو یجاسوس که یشخص هی ای شدم؟ مشکوک بهش اشتباه که دوستمه پسر دوست



 . کنمیم نگاه دینو به و دمیم هول جلو به رو منو

 طمیشرا یوقت. میکرد صحبت طمیشرا مورد در دکتر چندتا با نجایهم. ستین اونور یدکترها به الزم! نه-

 . گردهیبرم کم کم داره ام حافظه ست،ین عجله به یازین گفتن دادم حیتوض رو

 . کنهیم نگاهم مشتاق و ذارهیم زیم یرو کامال رو منو نباریا

  خب؟-

 اونا تیرعا با که فعال. کنم تیرعا رو گفته که ییزهایچ و باشم صبور دیبا فقط گفت! گهید نداره خب-

 به ای روز چند هر بایتقر. کرده دایپ یآمادگ ذهنم گهید. کنمیم شرفتیپ دارم یلیخ کنمیم احساس خودم

 . ادیب ادمی گذشته از یدیجد خاطره که شهیم باعث یزیچ هی ای خود به خود طور

 هیثان چند تا که دستش یانگشتا سکون از تونمیم نویا منه، یها صحبت جمع حواسش تموم کنمیم احساس

 . بفهمم کردیم حرکت زیم یرو ینامحسوس تمیر با شیپ

  اومده؟ ادتی یزیچ االن تا... یعنی-

 . آره-

 حاال! خوشحالم یلیخ. گردهیبرم زود یلیخ ات حافظه که بود دواریام شهیم واقعا یعنی ه،یعال یلیخ نکهیا-

  اومده؟ ادتی یچ

 : دمیم رو جوابش شمرده و رمیبگ نظر ریز رو حرکاتش تموم کنمیم یسع

 ... رو گذشته از کامل قسمت هی-

 . شمیم العملش عکس نیکتریکوچ متوجه که زدم زل بهش قیدق اونقدر

 مسلط خودش به داره قصد کنمیم احساس ده،یم هیتک یصندل به و شنیم منقبض هاش عضله که نمیبیم

 : بده ادامه رو بحث نیا کنهیم یسع کوتاه سرفه هی با و بشه

  اد؟یم ادتی کامل االن یعنی! جالب چه! عه-

 ! آره-



  اد؟یم ادتی رو یخیتار چه که نهیا منظورم قسمت؟ کدوم-

 یتو شتریب لحظه هر داره زیچ همه گهیم حسم. کنمیم احساس نطوریا من ای داره یخاص منظور دونمینم

 . کنم باز رو ها گره نیا از یکی یحت تونمینم من و خورهیم گره هم

 هر دینو! مطمئنم رو زیچ هی اما هیچ سوال نیا از منظورش دونمینم و دارمیبرنم ازش رو ام رهیخ نگاه

 . شهیم قبل از تر مشکوک لحظه

 عقب شه،یم حس عضالتش یتو که یانقباض حالت خته،یر هم به قبل به نسبت یکم تمشیر که ییها نفس

 قرمز محو یلیخ هاله! زنهیم لنگ کار یجا هی دادیم نشون نشستن تر راحت یبرا شیصندل بردن تر

 شیپ قهیدق چند تا که یزمان نه اما داد ربط هوا یگرما به شدیم رو بود نشسته صورتش یرو که یرنگ

 کار قلبشه ضربان رفتن باال به مربوط پوستش کمرنگ یسرخ نکهیا دنیفهم. نداشت یحالت نیچن پوستش

 . نبود یسخت

 پام و دمیم هیتک یصندل به نفس به اعتماد با هستم یک که کنمیم یادآوری خود به باشم، آروم کنمیم یسع

 نگاهش طرز که یکس باشم، فرهاد هیشب تا برمیم کار به رو تالشم تموم و ندازمیم ام گهید هیپا یرو رو

 ! دونهیم رو زیچ همه انگار که کردیم القا رو حس نیا

 : زنمیم یدست هی و کنمیم همراه محو لبخند هی با رو ام رهیخ نگاه

  تصادفه؟ منظورت-

 شک بدون یزیچ که هیکاف همون و دهیم نشون بدنش که هیالعمل عکس تنها چشماش مردمک شدن گشاد

 : بزنه ادیفر مغزم یتو

 ...مشکوکه آدم نیا-

 بود نگاهش یتو که یزیچ. کنهیم نگاهم و دهیم حرکت رو اش شده منقبض بدن یسخت به که کنمیم حس

 . کنم هیتشب ترس از ریغ یزیچ به تونستمینم رو

 صحبت برداره چشم من از نکهیا بدون لبخند هی با و کنه صاف رو صداش یکوتاه سرفه با کنهیم یسع

 : دهیم ادامه رو بحث



  ادته؟ی رو تصادف تو-

 دمیفهم لحظه اون یتو اما باشه سخت دمید آموزش براش که یاطالعات با کردن یباز نقش کردمیم فکر

 . کنم عمل یا حرفه گفتیم الیدان که یا اندازه به قایدق تونمیم که

 . زنمیم زل چشماش به شده کیبار یچشما با و کنمیم لیمتما پوزخند سمت به و تر پررنگ رو لبخندم

 رو یزیچ دینو العمل عکس هر با دارم که منم فقط ای درکه قابل هم پونه یبرا حرکاتش دنیفهم دونمینم

 دستش یانگشتا تمیر رییتغ متوجه کنه؟یم حس رو دینو عضالت انقباض هم پونه دونمینم. کنمیم برداشت

 اره؟ینم بوجود چشماش گوشه رو ینیچ چیه که یلبخند هست؟ دینو یدروغ لبخند به حواسش شه؟یم

 نفس تمیر رییتغ کنه؟ پنهون پشتش رو دستش کف داره یسع که هست زیم یرو منو با دینو یباز متوجه

  اد؟یم چشمش به دینو یها

  بودم؟ کرده توجه ییزهایچ نیچن به ناخودآگاه خودم چطور... اصال ای

... نه که جواب. بدم جواب کنمیم یسع که شهیم یطوالن داره من رهیخ نگاه و دینو انتظار کنمیم احساس

 . بدم کش شتریب رو بحث و بزنم لبخند

  قسمتشه؟ کدوم منظورت رو؟ تصادف-

 دور چشمم از حرکتش نیا و کشهیم چنگ زیم یرو نامحسوس و آروم اش اشاره انگشت ناخون با

 . شهیم ساکت شخدمتیپ اومدن با که بگه یزیچ تا کنهیم باز دهن نکهیا تا مونهینم

 وار کیت حرکت گهید بار چند که شمیم متوجه میدیم شخدمتیپ به رو ناهار یها سفارش که یزمان تا

 . باشم مشکوک بهش تا هست مدرک من یبرا یکاف اندازه به نیا و کنهیم تکرار رو اش اشاره انگشت

 . دونستیم خودم از شتریب احتماال که یمرد به مشکوک

  نه؟ ای هست ادمی تصادف از یزیچ که نهیا دنیفهم یبرا اصرارش کنم درک تونمینم که یزیچ تنها

 جادیا چشماش گوشه ینیچ چیه که یلبخند همون با و کنهیم نگاه من به هم باز شخدمتیپ رفتن محض به

 : دهیم ادامه کردینم

  ادته؟ی تصادف از یچ! ینگفت-



  چطور؟-

  بوده؟ همراهت یک ؟یبود اونجا چرا نکهیا ادته؟ی کامل رو نصادف-

 : زدمیم غیج که چهیپیم سرم یتو صداها. کنمیم نگاهش یبیعج احساس و اخم با اراده یب نباریا

 ... شهینم... شهینم-

 ... باش مواظب جلوتو-

 تصادف یتو یکس. کنمیم نگاهش نبود یواقع که یدرد از یناش اخم با و سرم یتو که یدرد حس با

 ... دینو... اصال بوده؟ همراهم

  بوده؟ همراهم تصادف یتو یکس مگه-

 لبخند همون با هم باز کردمیم رو فکرش که یزیچ از زودتر اما شهیم خشک یا لحظه دینو نگاه

 . کرد نگاه پونه به یمصنوع

 . بوده همراهت یکی که گفتیم پونه یعنی... نه-

 . کنهیم نگاهمون و شکنهیم رو سکوت باالخره پونه

  گفتم؟ یک من دینو! وا-

  دونم؟یم کجا از من وگرنه! گهید یگفت تو! عه-

 . شهیم باز اخماش یآن به و کنهیم نگاهم پونه

 . دهید خواب بار هی گفتم بوده، همراهش یکس نگفتم! آها-

 . کنهیم دییتا سر دادن تکون با عیسر هم دینو

 ... خب. شدم متوجه بد من احتماال! آره آها،-

 . شهیم پا یصندل یرو از پونه بشم اش ادامه چیپ پا نکهیا قبل و کنمیم نگاهش

  ؟یاینم تو ترنج بشورم، دستامو رمیم من بچها-



 : کنم سرش به دست کنمیم یسع

 ! برو تو برم، راه تونمینم دارم، جهیسرگ خرده هی نه،-

 سیسرو چیپ یتو نکهیا محض به و کنمیم دنبال رو رشیمس ره،یم سیسرو سمت به و  دهیم تکون سر

 و جمع رو خودش تا بوده یکاف براش هیثان چند نیهم انگار. گردمیبرم دینو سمت به شهیم دیناپد یبهداشت

 : پرمیم بهش ناخودآگاه و باشم صبور دیبا که اونطور تونمینم. باشه داشته یعاد رفتار و کنه جور

  ؟یدونیم کجا از رو نایا تو-

 شیپ قهیدق چند مضطرب دینو با دینو نیا یکل به کنمیم احساس که یعیطب اونقدر ره،یم باال ابروهاش

 . داره فرق

 ... دینو یدونیم کجا از رو نایا-

 دونستمینم کرده، فیتعر برام بود تو نگران پونه که ییوقتا رو نایا همه ترنج؟ یشد ینجوریا چرا-

 ! شهیم تیناراحت باعث دونمیم رو نایا من نکهیا دنیفهم

 ندارم یزیچ من و شده دیناپد اضطرابش یها نشونه تموم نمیبیم یوقت اما کنم باور رو حرفاش خوامینم

  ؟یمدرک چه با ؟یچ به باشم؟ مشکوک دینو به تونستمیم چطور اصال. بندمیم چشم و ذارمیم زیم یرو سر

 . رسهیم گوشم به صداش که بودم خودم با رفتن کنجار حال در

 ! پرتقال بهتره ینجوریا ر،ینگ سخت-

 یحت دنشیرس از قبل تا و کنهیم نگاه پونه شدن کینزد به یور هی لبخند با که ارمیم باال سر شتاب با

 : دهیم ادامه تر آروم من به کردن نگاه بدون

 ...بدون رو االنت آرامش قدر-

 . شهیم ما بحث متوجه و دهیرس زیم به پونه که ستین مهم برام

  ه؟یچ منظورت-



 خودش حالت یتو یرییتغ به نکهیا بدون دینو و کنهیم نگاه دینو و من به و رهیگیم تعجب رنگ پونه نگاه

 : دهیم ادامه ارهیب بوجود

 هی ما همه باالخره .نعمته یلیخ خودش ادین ادتی یزیچ که نیهم خب، که نهیا منظورم... یعنی! یچیه-

 . رهیبگ رو ونمآرامش شیادآوری که میدار ییزایچ

 . کنهیم دییتا و نهیشیم جانیه با پونه

 ... توننیم ییزهایچ چه ادین ادتی نکهیا منم نظر به. موافقم دینو با منم اتفاقا-

 . دارم قرار یطیشرا چه یتو من بفهمونم بهشون تونمینم یحت من و دهیم ادامه ذوق با که کنمیم نگاهش

 یکس خونه یتو جاسوس، هی! من. داره فرق داده دست از رو اش حافظه که یعاد آدم هی به من طیشرا

 .  دادم دست از رو ام حافظه و کردمیم یجاسوس داشتم کشوره، اول رده و یاسیس مهم افراد گاردیباد که

 یکار چه نجایا از فرار یبرا و! دونمیم ییزهایچ چه! دادم انجام ییکارها چه! بودم یک ادینم ادمی حاال

  بدم؟ انجام دیبا

 : دهیم قرار مخاطب منو کنهیم یباز دشیرس تازه یغذا با که همونطور دینو

 ... ینگفت! پرتقال یراست-

 . کنمیم نگاهش و امیم رونیب فکر از صداش با

  و؟یچ-

  اومده؟ ادتی یزیچ االن تا-

 ... زایچ یلیخ! آره-

 . کنهیم نگاهم و زنهیم گاز رو تزاشیپ از کهیت آرامش با

 ! ؟یبود جاده اون یتو چرا که یدونیم االن یعنی پس! خوب چقدر-



 بحث نیا بفهمونه بهش خوادیم که دینو به پونه غره چشم یحت کنم،یم نگاهش زیت و رهیم هم یتو اخمام

 . مونهینم دور نظرم از هم نده ادامه رو

 ! نه-

 : دهیم ادامه و خندهیم

 نیا به از تو دیشا تا ادیب ادتی زودتر دوارمیام. برجاست پا خودش قوت به سوالمون هنوز پس! عه-

 . یبد جواب خورهیم منو مخ داره که سوال

 من و شهیم غذاش ادامه خوردن مشغول ،دمیم سرتکون فقط .خندنیم اش مزه یب حرف به پونه و خودش

 . برگشته یعاد حالت به عضالتش انقباض که کنمیم حس

 درک پونه و دینو یها حرف از یزیچ نکهیا بدون بفهمم، ازش یزیچ نکهیا بدون شه،یم خورده ناهار

 . کنم

 نیا یبرا یا کننده قانع لیدل چیه من و زنهیم پرسه ذهنم یتو شک و ابهام از یا هاله در همچنان دینو

 رو دینو یها حرف و حرکات اون تمام کنم قبول تونمینم. دارم مانیا حس نیا به شدت به اما ندارم حسم

 . باشم مشکوک بهش دیبا که دهیم نانیاطم بهم یقو حس کردم، برداشت اشتباه

 از که یفرهاد. بود اونجا فرهاد که یا خونه به. میگردیبرم خونه به شهر یتو گشتن یکم و ناهار از بعد

 میشه. شتریب هم ترسم فهممیم ازش شتریب یهرچ و ندارم ییابا چیه ازش ترس اعتراف یبرا

 از روزه چند نیا عادت طبق و بندمیم رو خونه در و رمیم خودم پناهگاه به عیسر میرسیم خونه به یوقت

 .کنمیم نگاه فرهاد خونه به در یچشم

 به. منه حرکات تموم گرفتن نظر ریز حال در اون دهیم هشدار من به حس اما ستین یخبر و صدا چیه

 کاغذ هی نیع خونه دیسف سقف و کنمیم پرت تخت یرو رو خودم و کنمیم عوض رو لباسم و رمیم اتاق

 ادهیپ دار هیحاش دیسف صفحه اون یرو رو ذهنم یها یختگیر هم به تموم که دهیم رو اجازه نیا بهم دیسف

 .  بدم نظم رو ذهنم سامون و سر یب یآشفتگ یکم بتونم تا کنم

 یتو زیچ چیه که یخال تو و بزرگ یها کارتون حجم از شده پر متروکه انبار هی نیع ذهنم تموم انگار

 . کردن پر خود یب رو زهایچ یلیخ یجا فقط اما ندارم خودشون



 تا فرهاد داشتم؟ رفتار چه فرهاد با تصادفم از قبل یحت ها، نیا از قبل من نکهیا مثل یخودیب یزهایچ

 من درباره رو ییزهایچ چه پونه بودم؟ کرده شک دینو به هم ها نیا از قبل من شده؟ مشکوک من به حاال

 ... و گفته؟ دینو به

 از ریغ یکی کمک به بهشون دادن جواب دونمیم که پرسمیم ییها سوال خودم از و کنمیم فکر اونقدر

 شب یخواب یب و امروز فشار ریتاث اراده یب خواب. ندارم رو خودم جز یچکسیه من و داره ازین خودم

 . بشم خواب غرق خودم جواب یب سواالت عالم یتو شهیم باعث قبل

  

  

  زم؟یبر مویآبل چقدر-

 . داره دوست ترش رو یرازیش ساالد فرهاد ز،یبر ادیز-

 ایلوب ختنیر حال در که کنمیم نگاه پونه به و. زنمیم هم و زمیریم یرازیش ساالد یرو مویآبل قاشق تا پنج

 به رو خودم یکم و زمیریم دالسا تامون سه هر واسه و دارمیبرم رو کیکوچ یها کاسه. سهید یتو پلو

 . کنم یریجلوگ هم بشنوه رو حرفامون و برسه سر هوی فرهاد نکهیا احتمال از یحت تا کنمیم کینزد پونه

 ! پونه که گمیم-

  هوم؟-

  اومده؟ یمرخص نقدریا حاال تا فرهاد

  چطور؟-

 . ست خونه که هیا خرده و هفته هی کینزد آخه-

 . دهیم دستم به رو سید و ذارهیم برنج یرو رو گوشت اطیاحت با

 نیاول ریاخ سال چند یط خب اما. مونده و اومده هم ماه چند یحت یبار چند فرهاد آره،! دار نگه نویا-

 . مونده خونه نقدریا که باره



  ؟ییتنها رهینم سر ش حوصله خونه؟ یتو کنهیم کاریچ-

 خوردن یسبز و ماست دمیم گوش پونه یها غرغر به که همونطور و ذارمیم ینیس یتو رو برنج سید

 . کنم کامل رو فرهاد یغذا ینیس تا دمیم جا ینیس کنار و گوشه هم رو ساالد و

 . بگو منم به یدیفهم تو! واال دونمیچم-

 منتظر و کنمیم پر رو بزرگ ینیس گذشته روز چند مثل و کشمیم رونیب خچالی یتو از رو دوغ پارچ

 : بده جواب و بره مبل سمت به شهیم باعث شیگوش یصدا. ببره فرهاد یبرا تا مونم یم پونه

  مامان؟ جانم-

- ...................... 

  کدومش؟ ؟یچ-

- .............................. 

 : دهیم ادامه و نهیشیم مبل یرو

 . بود یکی هم شمارش و مارک دم،یخر یشگیهم همون از من! نه-

- ................. 

 ها، رنگ همون یتو گذاشتم رو دیخر فاکتور کن یکار هی یبش مطمئن نکهیا واسه اصال! مطمئنم آره-

 ... بگم بهت تا کن داشیپ بگرد آره

 : کنهیم اشاره ینیس به و کنه صبر که خوادیم خاله از و کنهیم سکوت لحظه چند وفتهیم من به که نگاهش

  فرهاد؟ واسه یبریم نویا لطفا دستت قربون ترنج،-

  من؟-

 . رهیگیم ازت ادیم خودش بزن در ببر آره،-



 نگاه ینیس به مضطرب و ناچار کردن، صحبت به کنهیم شروع باشه من جواب منتظر نکهیا بدون و

 . بفهمم یزیچ نطوریا بتونم دیشا. ام یراض اتفاق نیا از دلم یتو هم یطرف از و کنمیم

 یسع که یحال در و دارمیم برش و رمیم ینیس سمت به بمونم پونه از یا گهید حرف منتظر نکهیا بدون

 به رو خودم اطیاحت با و رمیم ها پله سمت به کنم حفظ رو نیسنگ بایتقر و بزرگ ینیس تعادل کنمیم

 . رسونمیم فرهاد خونه در یجلو

 تحت در ذارمیم پا اون محوطه یتو یوقت گفتیم بهم شهیهم مثل که یحس و کنمیم نگاه خونه در به

 در ارمیم باال رو پاهام که یوقت درست کنم، دایپ در زدن یبرا یراه تا کنمیم نگاه اطرافم به یکم. نظرم

 : کشهیم ادیفر روز ییروشنا به یزیچ و شهیم باز یا مقدمه چیه بدون خونه

 !نظرشه تحت زیچ همه نجایا-

 به. خوادیم حیتوض بودن تفاوت یب نیع در سردش نگاه با شهیهم مثل. کنهیم نگاهم یحرف چیه بدون

 . کنمیم یشدستیپ و دمیم قورت رو دهنم آب زور

 ! سالم-

 یکم رو دستم یتو ینیس برسم، نظر به یعاد و نشم هول کنمیم یسع کنه،یم نگاهم فقط و دهینم یجواب

 . دمیم نشون بهش و ارمیم باال

 . آوردم ناهار براتون-

 حرف به تند یلحن با و خورهیم گره هم یتو ابروهاش و شهیم کیبار اش دهیکش یچشما و کنهیم نگاهم

 . ادیم

  کجاست؟ پونه-

 . کنمیم نگاهش خوردم جا لحنش از که یحال در

 . ارمیب رو غذاتون من گفت. زنهیم حرف خاله با... داره-



 از یکم شنوهیم که رو پونه صحبت یصدا و کنهیم زیت رو گوشاش نمونیب سکوت یتو کنمیم احساس 

 از رو ینیس هیثان چند بعد و کنهیم نگاه دستم یتو یغذا ینیس به و شهیم خارج داشت که یا حمله یحالت

 . رهیگیم دستم

 یجلو و کشونه یم من نگاه هیزاو سمت به رو خودش که بندازم ینگاه اش خونه داخل به کنمیم یسع

 . رهیگیم رو دمید

  گه؟ید و-

 یرو به. کنم گم رو گورم ندارم یکار اگر که بفهمونه بهم تونستینم نیا از تر میمستق که کنمیم نگاهش

 . دمیم تکون سر ارمینم خودم

  ن؟یندار الزم یزیچ گهید! یچیه-

 . نه-

 مجبور و ندارم یا گهید راه که نمیبیم. مونه یم رفتنم منتظر و ستهیا یم همونجا یالعمل عکس چیه بدون

 در شدن بسته یصدا رمیم نییپا پله نیآخر از که یوقت درست آخر لحظه و رمیم نییپا ها پله از شمیم

 . نمیبب ازش یزیچ بودم نتونسته که یا خونه. شنومیم رو خونه

 نکاریا انجام نیح نکهیا به فکر ار یحت من و رهیگیم جون سرم یتو دوباره اش خونه به شدن وارد فکر

 . افتاده سرم به خوره مثل فکر نیا هم باز همه نیا با اما لرزهیم بدنم وفتمیب ریگ

 بشم اش خونه وارد نکهیا فکر. بشم اش خونه وارد بتونم تا بمونم تیموقع هی منتظر دیبا هم باز دونمیم

 ذهنم یتو نقشه تا بودم مناسب تیموقع هی منتظر من و گرفتیم جون ذهنم یتو قبل از تر یقو روز هر

 . کنم یعمل رو

 و رهیم رونیب خونه از دانشگاهش یدوستا دنید یبرا پونه  که کشهینم طول هفته هی از شتریب انتظار نیا

 بود رفته صبح شهیهم مثل هم خاله. کنمیم مقاومت نکشونه خودش همراه منو نکهیا یبرا یسخت به

 . گشتیبرنم شب تا و شگاهیآرا

 رفته رونیب خونه از نشیماش با از که دمید رو فرهاد آخر لحظه و رفتم تراس سمت به در یصدا با صبح

 . بود



 ستین خونه یکس گهید نکهیا از نانیاطم با و بشم مطمئن رفتنشون از تا مونمیم منتظر ربع کی اندازه به

 . رمیم اطیح به محتاط اما عجله با. کنمیم رفتن رونیب قصد

 خونه به شدن وارد یبرا یراه هی کنمیم یسع و رمیگیم نظر ریز رو خونه دور تا دور و چرخونمیم سر

 .  کنم تمرکز پنجره همون یرو باید هم باز فهممیم قهیدق چند از بعد اما کنم دایپ

 به و گردمیبرم خونه به ستین یادیز آمد و رفت شمیم مطمئن یوقت و کشمیم سرک کوچه یتو نباریا

 باال رو خودم یسخت به وارید گوشه یشکستگ گرفتن با قبل دفعه مثل و رمیم فرهاد اتاق پنجره ریز

 ارمیم ریگ که ییپا یجا و رهیگ هر با و نشن من متوجه کوچه یتو یها رهگذر که هست حواسم. کشمیم

 . برسم فرهاد اتاق پنجره و برم باالتر تا کنمیم بند رو خودم

 کنده دستم ریز سنگ که بکشم باال رو خودم شتریب تا کنمیم جا به جا رو دستم اتاق پنجره لبه به دهینرس

 ریگ خودنه ینما از یا گهید سنگ لبه به رو دستم نییپا بشم پرت انکه قبل درست و رهیم در و شهیم

 . دمیم

 با و رسونمیم باال رو خود یسخت به! نرفتم در سالم هم نیهمچ که داره نیا از نشون دستم پوست سوزش

 لهیم یال از بشم مطمئن تا کنمیم امتحان اول. شهیم تر راحت کارم یکم پنجره کنار یآهن نرده گرفتن

 گردمیم خونه به ورود یبرا یا گهید راه دنبال موضوع نیا از شدن مطمئن با و شمینم رد پنجره محافظ

 . شهیم عوض ام نقشه اش خونه تراس یها نرده دنید با و

 تراس یرو رو خودم دن،یرس با. رمیم تراس سمت به قدم قدم و رمیگیم رو ها لهیم اطیاحت با و آروم 

 پا نیزم یرو از بدم انجام تونمیم راحت چقدر رو سخت یها نکاریا نکهیا از خوشحال و کنمیم پرت

 . نشه من حضور متوجه یکس که کنمیم جمع رو حواسم و کنمیم چک رو ابونیخ و کوچه دوباره. شمیم

 ! ست شده قفل در شمیم مطمئن نکهیا تا دمیم فشارش نییپا سمت به بار چند و رمیم تراس در سمت به

 قسمت تونمیم پرده نیب از. گردمیبرم در سمت به و کشمیم یپوف و زنمیم حفاظ لهیم به یلگد یعصب

 . نمیبب رو خونه از یکیکوچ

 .نمیبب پرده یال از تونمیم که هیزیچ تنها رنگ یمشک چرم یها مبل از یقسمت



 احساس شتریب. شمیم مشغول آوردم خودم همراه که یقفل سنجاق و سوزن تا چند با و نمیشیم زانو یرو

 هم دیشا و ستین ذهنم یتو یها ابزار نیا با در بازکردن اصول از یزیچ چون کنمیم یباز دارم کنمیم

 . آوردم ادی به که هییزهایچ اون از قبل دوران مال

 عقب به عیسر کوچه یتو ینیماش یصدا دنیشن با نکهیا تا چرخونمیم قفل یتو رو ها سوزن دانهیام نا

 .  کنمیم نگاه

 من برنامه یرو یزیچ نبود قرار نکهیا مثل اما وفتادیم اتفاق دیبا که بود یزیچ نیآخر فرهاد نیماش دنید

  کنم؟ کاریچ دیبا دونمینم یحت! زنهیم خشکم ترس از هیثان چند یبرا. بره شیپ

 بلند رو سرم یسخت به. نشم دهید تا کشمیم دراز تراس کف عیسر بشه باز موتیر با اطیح در نکهیا قبل تا

 ادهیپ از و کنهیم پارکش من گرفته خاک نیماش کنار و ارهیم اطیح یتو رو نیماش که نمیبیم و کنمیم

 داد بایتقر و وفتهیم راه خونه ساختمون سمت به باشه در کامل شدن بسته منتظر نکهیا بدون و شهیم

 : زنهیم

   ؟یچ یعنی-

- .............................. 

  سخته؟ نقدریا دنشیفهم یبگ یخوایم یعنی-

- .................................. 

 ... زود! ستین میحال حرفا نیا من-

- ................... 

  بده خبر بهم عیسر-

 نکهیا تا کشهیم طول هیثان چند مکثش و شده خونه وارد که بدم صیتشخص تونمیم و شهیم قطع صداش

 : دهیم ادامه قبل از بلند

 ! ؟ییکجا پــــــــــــونه پونه؟-



 : یدهم ادامه شنوهینم ییصدا یوقت اما بده جواب تا مونهیم منتظر لحظه چند

  فرخنده؟ یآبج ؟یآبج-

 : دهیم ادامه یشاک یلحن با نباریا و شهیم قبل از یطوالن یکم مکثش

  ترنج؟ ترنج؟-

 قبل تا کنمیم یسع نمیبیم مناسب رو تیموقع یوقت و کجاست بدم صیتشخ کنمیم یسع صداش اساس بر

 . بدم نجات اش خونه تراس از ور خودم در کردن باز و خودش خونه به دنشیرس

 دیبا بهش دنیرس و شده قبل از تر دور انگار که کنمیم نگاه پنجره حفاظ به و ستمیا یم تراس حفاظ لبه

 ! باشه سخت اومدن باال از شتریب یلیخ

 لبه رو خودم. بره لو یچ همه و نهیبب خونه تراس یتو منو  و برسه سر فرهاد نهیا ترس استرس، تموم با

 خودم بایتقر و بدم شتاب رو خودم شهیم باعث لهیم یدور اما رمیبگ رو لهیم بتونم تا کنمیم زونیآو تراس

 . دادم هولم سمت اون رو

 بدون و زنده کنمیم یسع حال نیا با و شهیم اضافه ام چهیماه یدگیکش درد به هم خراش درد و سوزش

 . بشم خارج اونجا از ینشون و رد چیه

 و رسونمیم بود یمتر چند یراهرو هی هیشب فقط شتریب که خونه کیبار خلوت اطیح به رو خودم عیسر

 . بودم خلوت اطیح یتو من کرد صدام یوقت که بگم بهش بتونم تا کنمیم یخاک رو لباسام و دست

 اطیح کردن زیتم حال در که ییکسا به وضعم و سر که شدم مطمئن خودم که یحال در بعد قهیدق چند

 اخماش نهیبیم منو و شهیم خارج ساختمون از هم اون همزمان و رمیم اطیح سمت به ههیشب  بودن خلوت

 . کنهیم نگاهم یانعطاف چیه بدون و رهیم هم یوت

  ؟یبود کجا-

  ن؟یاومد یک! سالم-

  :غرهیم گلو یتو بایتقر



 . بده منو سوال جواب-

 ... کنم رفتار متعجب و یعاد یآدما هیشب کنمیم یسع

 . کردم زیتم رو اونجا داشتم بودم، خلوت اطیح یتو! یچیه-

  دارهیبرم سمتم به قدم چند یعصب

  کجاست؟ پونه-

 .دمیم سرتکون

 . رونیب رفته دوستاش با پونه-

  رون؟یب-

 ریز بهبا پونه تماس میگیره و  ،ارهیم در بشیج یتو از رو یگوش و مونه ینم من دییتا منتظر یحت و

 بعد و رهیگیم باال هیثان چند یبرا رو سرش و شهیم طول یکم مکثش سته،یایم حرکت از اما رهیم پنجره

 پنجره کنار وارید از رفتن باال موقع که وفتهیم یآجر به نگاهم تازه من و گردهیبرم من سمت به آروم

 .بود افتاده اتاقش پنجره ریز اط،یح یتو و بود شده کنده اتاقش

 خونه ینما از آجر کهیت هی دنید با تونهیم دونمینم. شهیم آروم زیچ همه حرکت و کند زمان کنمیم احساس

 ! یعاد آدم هی نه فرهاده، اون نکهیا چرخهیم ذهنم یتو که یزیچ اما نه ای بشه مشکوک من به

 بعد و کنهیم نگاه اتاقش پنجره کنار شده کنده ینما و پاش ریز سنگ به دوباره و رهیم هم یتو اخماش

 نگه شیگوش کنار رو یگوش که همونطور و ادیم سمتم به قدم چند آروم و گردهیبرم من سمت به نگاهش

 . کنهیم نگاهم داشته

 چشمام یتو سرد و ساکت نطوریا اما کنه چمیپ سوال سردش لحن همون با دمیم حیترجبار  نیاول یبرا

 رو یزیچ که برمیم کار به مویسع تموم اما بشم دستپاچه شهیم باعث سردش نگاه کنمیم احساس. نزنه زل

 : کنهیم قطع رو حرفم خودش کنم باز دهن خوامیم که نیهم و ندم بروز

 ! پونه؟ الو،_



 نظر ریز رو حرکاتم تموم که اش رهیخ نگاه ریز کنمیم یسع و دمیم رونیب راحت و نامحسوس رو نفسم

 . نکنم یاشتباه گرفته

 : دهیم ادامه و رهیگینم چشمام از رو نگاهش

  ؟ییکجا_

...........................-  

  ؟یک با_

 : دهیم جواب کوتاه و دهیم تکون سر که گهیم یچ پونه دونمینم

 . برگرد زودتر باشه،_

 و دعوا نیح گربه تا دو لحظه همون و گردهیبرم خونه ینما سمت به گهید بار و کنهیم قطع رو یگوش

 سنگ مونده یباق تکه شنیم باعث و پرنیم تراس بعد و خونه ینما قسمت به وارید یرو از صدا و سر

 . وفتهیب نیزم یرو و بشه کنده هم

 : کنمیم شروع مقدمه یب من و گردهیبرم سمتم به که کشهینم هیثان به

 که منو یها گلدون از دوتا زدن دوئن،یم هم دنبال ینجوریا دارن حاال تا صبح از! مرگشونه چه دونمینم-

 گل اون به نخوردن شکر رو خدا باز! رونیب ختیر خاکشون تموم انداختن، هم رو بود تراس یرو

 . زدم قلمه که یدیجد

 شده کنده سنگ که خونه ینما از یقسمتبه  بزنم غر لب ریز کنمیم یسع که یحال در و کنمیم ینچ نچ

 : دمیم ادامه و کنمیم نگاه

 . کشنیم گند به دارن هم رو نجایا بود، کم خلوت اطیح! نگاه-

 : دمیم ادامه و کنمیم پاک میشونیپ یرو از رو میالیخ عرق فرهاد به نگاه با و

 ! نییپا ارنیم رو خونه دارن ایوحش سرجاش؟ گذاشت رو افتاده که یسنگ نیا یزیچ ،یمانیس با شهینم-

 . ستین ها گربه ریتقص-



 سرد شهیهم برعکس چشماش. شمیم رهیخ چشماش به نزنه ادیفر چشمام از ترس کنمیم یسع که یحال در

 دغدغه بدون و راحت الیخ با رو روز چند خوادیم دلش که یآدم مثل ست، خسته نظرم به شتریب. ستین

 . بخوابه

 ... ستین ها گربه ریتقص اگر خب ه؟یچ منظورتون-

 : بدم ادامه ذارهینم

 ... بود لق قبل از سنگ اون-

 یتو یزیچ فقط و زنهیم خشکم اطیح وسط. شهیم خونه وارد صبرکنه نکهیا بدون من به توجه یب و

 . چهییم گوشم

 ..." لقه پنجره کنار سنگ! باشه حواست"

 سرم فرق به میمستق قایدق که ظهر آفتاب و دارم جهیسرگ کنمیم احساسبا جمله ایی که به یاد آوردم 

 ها پله و کنمیم حرکت وارید گرفتن با و آروم. کردیم بدتر بودم دهیکش که یاسترس بخاطر رو حالم دیتابیم

 و حس یحت. وفتمیم کاناپه یرو در بستن از بعد و رسونمیم خونه به رو خودم و رمیم باال یکی یکی رو

 . کنمیم فکر و بندمیم چشم. ندارم هم رو بخورم قرصامو و برم آشپزخونه به نکهیا حال

 خونه اون به. شدم خونه اون وارد هم قبال یعنی! لقه فرهاد اتاق پنجره کنار سنگ که دونستمیم قبل از من

 ... و شدم وارد

 ! ؟یچ یبرا

 . زنمیم پس رو افکارم کالفه

 پشت شانس با رسما که گفت شدیم رو بار نیا. بشه تموم جونم متیق به بود ممکن خونه اونه به ورود

 . باشه اری من با شانس هم بعد دفعه تا نداشت وجود ینیتضم چیه اما بودم سرگذاشته

 و استرس نیا هم باز ندارم دوست نهیا دونمیم که یزیچ تنها. کنمیم فکر و ذارمیم چشمام یرو ساعدمو

 .  کنم دایپ رو یممور اون زودتر که نهیا موضوع نیا از فرار راه تنها و کنم تحمل رو فشار



 مرور ذهنم یتو شبم اون خواب و بود فرهاد خوده خونه بگردم بودم نتونسته که خونه مشکوک نقطه تنها

 : شهیم

 خود لونه یتو گرگ، دست از فرار یبرا جا نیبهتر کن، فرو ات کله یتو نویا گمیم رو یزیچ هی-

 و شدن  یمخف یبرا جا نیبهتر چشمه یجلو که ییجا! امنه خطرناکه، کننیم فکر همه که ییاونجا! گرگه

 ! کردنه یمخف

 : کنمیم زمزمه خودم با

 ! گرگ لونه! گرگه خود لونه یتو گرگ، دست از فرار یبرا جا نیبهتر -

 با لب ریز و کنمیم نگاه فرهاد خونه در به یچشم از و رمیم خونه در سمت به و پرمیم جا از سردرد با

 : زنمیم حرف خودم

 کنار سنگ دونستمیم که نهیهم واسه. شدم ش خونه وارد فرهاد خونه یتو یممور گذاشتن یبرا من-

 ! لقه اتاقش پنجره

 .دونمیم رو یزیچ هی فقط و رمیم سمت اون و سمت نیا به جمیگ خورده سرش یتو یزیچ که یآدم نیع

 ! فرهاد خونه یتو برم دیبا شده هرجور-

 با که نهیا راهش تنها. نداره امکان خودش اریاخت بدون خونش به ورود دونمیم هم خودم! کنمیم فکر

 زن چشمک چراغ نیع ذهنم یتو که یراه به خوامینم یحت... اما. بشم اش خونه وارد خودش تیرضا

 ... فرهاده اون... نه. کنم توجه دهیم عالمت

 :کشهیم ادیفر مغزم یتو از یکس و

 اش خونه وارد بعد و یبش کشینزد یتونیم .یتونیم تو. یدید آموزش یزیچ نیچن یبرا! یترنج هم تو-

 . یبش

 یصدا و سر پر یاهویه تونمینم یحت که رهیدرگ اونقدر ذهنم. نمیشیم و گردمیبرم مبل سمت به کالفه

 . کنمیم درک خوب رو یزیچ هی فقط اهویه اون یال به ال یول کنم آروم رو مغزم یتو



 طیشرا نیا از و بشه تموم وضع نیا زودتر هرچه خوامیم! ام خسته وضع نیا از دونمیم که نهیا هم اون

 ترنج بدن نشونم که ییزهایچ. ارمیب ادی به رو گهید یزهایچ و خودم بتونم که یوقت تا حداقل. بشم دور

  ه؟یک

  

  

 ! ترنج؟

 ! ها؟-

  روزه؟ سه دو چته! کوفت و ها-

 ! یچیه من؟-

  ؟یفکر یتو ینجوریا یچیه واسه-

 . کنم سرش به دست یدروغ با بتونم تا کشمیم یقیعم نفس

 ! عمومم نگران نه،-

  شده؟ یزیچ! عموت؟-

 و خودش یکارا ریدرگ همزمان هم الیدان یطرف از. نگرانم نیهم یبرا. نکرده یرییتغ که حالش! نه-

 .  موندن هوا در لنگ هی تیوضع نیا از شدم خسته گهید. منه رفتن یکارها و عمو

 شوهر فرزانه؟ شیپ میبر ییدوتا نمیبچ برنامه هی یخوایم ،یکنیم الیخ و فکر خونه یتو ینیشیم بس از -

 . تنهان خونه نیآر و فرزانه تیمامور رفته خالم

 . میبش مزاحمشون خوامینم! نه-

  وونه؟ید هیچ مزاحم-

 .  میاریم در فرزانه خونه از سر فردا نکنم مقاومت یکاف اندازه به اگر دونمیم



 . اونجا میبر ادینم خوشم سختمه من. پونه نه-

 .بود خوب فرزانه با ات رابطه که تو! وا-

 .ادینم ادمی یزیچ که االن نه بود، ام حافظه دادن دست از قبل واسه یگیم تو که ینیا منتها آره،-

 . میرینم! ؟یشیم یبرزخ چرا! باشه خب-

 : دهیم ادامه ذوق با اما کنهیم سکوت هیثان چند

 یمشکل که دینو با! یایب همراهمون یتونیم که نویا رون،یب میبر هم با که کرد اصرار یکل دینو امروز-

  ؟یندار

 هی به منو و مشکوکه مرد نیا یها رفتار دونمیم. شهیم داریب وجودم یتو دارم دینو به نسبت که یشک

 . رسونهیم یا نقطه

 ! فرهاد برعکس قایدق

 بند زبونم دنشید با انگار اصال. نشد بشم کینزد بهش کردم یسع یهرچ روز چند نیا یتو که یفرهاد

 ستادمیا یم فرهاد برابر یوقت داشتم هام العمل عکس و رفتار یرو همه برابر در که یکنترل تموم. ومدیم

 . رفتیم هوا به و شدیم دود

 سرد، شهیهم مثل که یپرس احوال و سالم هی به شد خالصه مرد نیا به شدن کینزد یبرا من تالش تموم

 یحت نباریا و ببرم براش رو غذاش ینیس شدم مجبور که گهید بار کی و داد رو جوابم کوتاه و خشک

 . برگردونم خونه به رو ینیس کرد مجبورم" خورمینم" گفتن با و نگرفت ازم رو ینیس

 قدرت به فرهاد به شدن کینزد یبرا برنامه. کشهیم بو رو یرعادیغ طیشرا و خطر کنمیم احساس

 . کنم شروع کتریکوچ سنگ با میدادم حیترج اما بود برجا پا خودش

 فرد نیا گفتیم که ینینگیس. داشتم ینیسنگ احساس بهش نسبت بدجور که دینو اسم به یکتریکوچ سنگ

 .  داره یشتریب گاهیجا یا هیحاش تیشخص هی از

 و دیخند ناباور دید رو موافقتم یوقت که ومدیم دیبع پونه نظر به اونقدر اونها با رفتن رونیب یبرا موافقتم

 ... کرد بغلم



 ! یقبل ترنج همون یشیم یدار کم کم که عاشقتم-

  ؟یقبل ترنج-

 .بود دینو دنید مشتاق من از شتریب دفعه هر که یترنج! اوهوم-

 : کنمیم اضافه قطور پرونده نیا به گهید سوال هی و کنمیم نگاه بهش

 !؟ داشتم ذوق پونه از شتریب دینو دنید یبرا من چرا-

 یلیخ یخبر یب نیا با و خبرتره یب هم من از اناتیجر نیا یتو پونه دونمیم چون پرسم،ینم رو سوالم

 نیا و رسهیم دینو دست به اتیجزئ ذکر با وفتهیب خونه یتو که یاتفاق هر دونمیم. ختهیر هم به رو زهایچ

 . ماجراست قسمت نیبدتر

 از دینو که مطمئنم من کنم؟ کیتحر زدن حرف یبرا رو دینو چطور که کنمیم فکر نیا به راه تموم

 .  باشه خبر یب من یواقع تیهو از نداره امکان یعنی نیا و دونهیم ییزهایچ تصادف انیجر

 نیا به که ادهیز اونقدر بهش پونه عالقه دونمیم. شمیم یعصب یکم شناسمینم کامل رو دینو نکهیا از

 . ستین دینو از ندنک دل و ییجدا به حاضر ها یسادگ

 ... ستادهیا من مقابل نقطه ای منه با نشده مشخص برام هنوز که یدینو

 شهینم کنده رونیب از که ینگاه با که کنمیم نگاه پونه به و نمیشیم زیم پشت یشگیهم کافه به دنیرس با

 . دهینو اومدن منتظر مشتاقانه

 ...  که گمیم پونه؟-

 : پرسمیم رو سوالم یسخت به اما و کنمیم من من یکم. کنهیم نگاه من به و دارهیبرم چشم شهیش از

  ؟یدار اعتماد دینو به چقدر-

  چطور؟-

 .  منظوره یب کامال من سوال و هیعاد زیچ همه که کنم تظاهر کنمیم یسع و زنمیم لبخند



 . ادینم ادمی یزیچ که من! دوسته؟ یآدم چه با قمیرف نمیبب خوامیم! ینجوریهم-

 دستاش یتو  بود زیم یرو که رو دستم و زنهیم لبخند سوالم از یا گهید برداشت با و کنهیم نگاهم

 . رهیگیم

 . کنمیم دییتا رو حرفش من شبه بگه االن اگر یعنی! ترنج یـلیخ دارم، اعتماد یلیخ دینو به من-

 آب. بدم ادامه مقابلش در دیبا چطور دونمینم و کنمیم فکر آسمونه وسط قایدق دیخورش که یوقت مثالش به

 . کنمیم نگاهش و دمیم قورت رو دهنم

 ... یعنی-

 .  راحت التیخ ندارم، بهش یشک چیه یعنی-

 ... که نهیا منظورم نه،-

 ... دخترا سالم-

 و نهیشیم منو یرو به رو و پونه کنار. دنشیرس سر موقع یب به فرستمیم یلعنت دلم یتو و بندمیم چشم

 نگاه من به نشسته لباش گوشه که یخاص لبخند با باالخره و شهیم پونه با یپرس احوال و حال مشغول

 . کنهیم

  چطوره؟ ما حافظه یب پرتقال-

 : دمیم جواب آروم و بگذرم بشیعج لبخند اون ریخ از کنمیم یسع یسخت به

 . ستمین بد ممنون،-

 : گردهیبرم پونه سمت به نگاهش و رهیم باال ابروهاش

  چشه؟-

 !خودشه یتو نجوریهم روزه چند دونمینم-

 . کنهیم نگاه من به دوباره حالت همون با دینو



  خواد؟یم جانیه دلت ؟یشد خسته بودن حافظه یب نیا از ه؟یچ-

 : دهیم ادامه هم پونه

  ؟یشهرباز میبر اره،یب جا رو حالش دیشا جانیه یکم هی! آره-

 . ندازهیم پونه یصندل پشت رو دستش باخنده دینو

 . برمتیم خودم بگو زم؟یعز یکنیم بهونه رو ترنج چرا یکرد یشهرباز هوس اگر تو! جان پونه-

 : دهیم ادامه دینو و زنهیم بهش یآروم ضربه باخنده پونه

 . بشه عوض هوات و حال تا میبرسه تایی و کنم دایپ روزه دو یکی تور هی یدار مسافرت حال اگر ترنج-

 . دمیم تکون مخالفت به یسر و کنمیم نگاهش

 . ندارم اشو حوصله! نه-

 : شهیم بلند پونه اعتراض

 ... گهید میبر ایب! خونه کنج یدیپوس ترنج-

 : شهیم پونه شتریب اصرار مانع ذارهیم پونه شونه دور دستشو نباریا دینو

  .ستین راحت دیشا پونه، نکن تشیاذ-

 ... دینو آخه-

 اونا یها برنامه با ممکنه طمیشرا بخاطر من که کنه یراض رو پونه داره یسع که کنمیم نگاه دینو به

 .  نباشم راحت

 چهره یتو یخاص ییبایز بود سال سه و س تا یس نیب یزیچ دیشا سنش که یمرد به. کنمیم نگاه بهش

 که بود ساخته جذاب چهره هی ازش هم کنار در صورتش یاجزا تمام بودن متناسب اما نداشت اش

 . باشه اهایرو مرد پونه مثل یاپردازیرو و یاحساسات تیشخص یبرا تونستیم



 و ها حرف تمام کارانه محافظه پوشش هی. ستین قبل دفعات مثل رفتار کنمیم احساس چرا دونمینم

 . کرده احاطه رو حرکاتش

 تموم کنم باور خوامینم. بذاره حرفاش یتو یرد ای یا نشونه شیپ دفعات مثل نداره قصد گهید انگار

 ... کنمینم باور من! نه. بوده مرد نیا یها رفتار از من اشتباه یذهن برداشت فقط گذشته دفعات اتفاقات

 پونه. مشخصه یراحت به روش" مامان" اسم که میکن نگاه شیگوش به همه شهیم باعث پونه یگوش یصدا

 : دهیم حیتوض عیسر و کشهیم یقیعم نفس

 ... کنم صحبت باهاش رونیب رمیم من-

 کافه نیزاید یتماشا حال در که چرخهیم دینو سمت به نگاهم. رهیم رونیب کافه از یگوش برداشتن با و

 نکهیا کنه،یم چمیگ داره شیرفتار دیجد استیس نیا دونمیم فقط اما کنم شروع دیبا چطور دونمینم. ست

 ...کنهیم میعصب بشم مشکوک خودم اتیحدس به که کنهیم تطاهر یجور داره

  خب؟-

 : کنهیم نگاهم تعجب و لبخند با

  ؟یچ یعنی!  خب؟-

  ؟یبگ یزیچ یخواینم-

  مورد؟ در-

 . کنم کنترل رو زیچ همه بتونم تا کشمیم یقیعم نفس

 ! من-

  بگم؟ دیبا یچ تو؟ مورد در-

  ؟یاریم در یباز یدار دینو-

 . پنهونه پشتش یزیچ زنهیم داد ییتنها به که یلبخند زنه،یم لبخند هم باز



 . یموند تنها خونه یتو یادیز! ست پونه با حق کنم فکر نه، ؟یباز-

 .بمونم طیشرا نیا یتو خوامینم که دونمیم فقط من... باداباد هرچه زنم،یم ایدر به رو دل

 تصادف از تو! بوده یاتفاق یدادیم که ییها ینشون حرفات، اون تموم که یبگ یخواینم ه؟یچ منظورت-

 د؟ینو یدونیم یچ من

  بدونم؟ تو از یزیچ دیبا من یکنیم فکر چرا-

  د؟ینو یچونیپیم رو یباز نقدریا چرا-

  ؟یخوایم یچ! ترنج یگیم یچ فهممینم-

 ! رو تیواقع-

  ت؟یواقع-

 . بزن حرف! آره-

 . کنهیم نگاهم و دهیم هیتک یصندل به رفته باال یابروها و لبخند با

 ! ترنج یگیم یچ نمفهمم که من-

 ! دینو-

  ه؟یچ-

 . گردمیبرم دینو سمت به و تلفنه با صحبت حال در کافه از رونیب هنوز که کنمیم نگاه پونه به

 تو، به تنها نه تقواون که بوده اشتباه کردم برداشت حرکاتت از که ییزهایچ اون تموم نگو! دینو نیبب-

 . کنمیم شک هم خودم به یحت

 . شهیم لیمتما سمتم به یکم و ذارهیم زیم یرو دست اون نباریا

 . یکن خراب رو پونه و من رابطه ینخوا نکاراتیا با دوارمیام اما هیچ منظورت دونمینم! ترنج نیبب-



 اصال. ستین یشگیهم خنده و یشوخ از یاثر چیه گهید که دوزمیم شیجد یچشما به رو ناباورم نگاه

 من اشتباه برداشت از ها دادن عالمت و ینشون همه نیا نداره امکان! کنم باور رو یزیچ نیچن تونمینم

 . باشه

 نمیبیم االن که یزیچ و بودم دهید قبال که یزیچ نیب خوامینم! ندارم دوست رو یدوراه ینا یتو موندن

 با اون و کنمیم نگاهش فقط! یدوگانگ نیا یرو و بزنم یدییتا مهر ندارم دوست. کنم انتخاب رو یکی

 . دهیم تکون سر حرفاش دییتا یبرا یجد نگاه

  ؟یدیفهم-

 ... من اما-

 ازت تصادفت بعد از کال یکن برداش نجوریا ی بودنم باهاتمیصم از قراره دونستمیم اگر! ستین مهم -

 . میباش هم با ییتا سه شهیهم میقد مثل که خواستمینم پونه از و گرفتمیم فاصله

 ... تو کن، گوش دینو-

 : جواب میده آروم و توجه جلب بدون و زنهیم لبخند و کنهیم نگاه سرم پشت به

 ... اومد پونه م،یکن تموم االن نیهم رو بحث نیا بهتره-

 : دهیم قرار مخاطب اونو پونه شدن کینزد با من به توجه یب و

 . خونه یبر که یمجبور تو و گردهیبرم داره گفته مامانت ینگ که دوارمیام-

 . زنهیم گوشش پشت رو موهاش و نهیشیم سرجاش لبخند با پونه

 . شد نگران دهینم جواب یکس دید یوقت خونه، بود زده زنگ فقط! نه-

. دهینو حرکات پرت من حواس تموم کنم، توجه تونمینم اصال یعنی .کنمینم یتوجه حرفاشون ادامه به

 . امیب کوتاه خوامینم که منم بار نیا و! زیچ همه ریز زده که یدینو

 یحت ندارم دادیم که ییها نشونه به یشک چیه ست،ین من یزندگ یتو یعاد رهگذر هی دینو که مطمئنم

 ! زیچ همه ریز بزنه خود یچشما یجلو اگر



 ادی به رو تصادف بعد دینو با دارمید نیاول از کنمیم یسع من و اند صحبت گرم هم با که کنمیم نگاهشون

 دارید خاطرات ها اون نیتر رنگ پر که کشنیم صف چشمام یجلو خاطرات تموم. کنم مرور و ارمیب

 . قبلمونه

 خودش برعکس زد،یم موج حرکاتش یتو برگشته ام حافظه نکهیا تصور با که یاضطراب و استرس

 فقط اون تر بیعج یها رفتار و بیغر و بیعج سواالت. کنه انکار رو موردش یب ینگران تونستینم

 . نکردم یاشتباه که بشم مطمئن من و من، حدس یرو باشه یدییتا مهر تونستیم

 دیبا که یدرست میتصم یبرا باشن یکمک تا ارنیم هجوم ذهنم به الیخ و فکر اقسام و انواع و ها حدس

 تا کنم رو خودم یبرا رو دینو دست حداقل باهاش دیبا دونمیم اما چطور دونمینم که یمیتصم. رمیبگ

 . نداره وجود اشتباه احتمال هم یدرصد یحت که بشم مطمئن

 .بودن صحبت حال در همچنان که کنمیم نگاه نفر دو اون به و دمیم سفارش وهیابم هی فقط پونه اصرار به

 من حدس اگر و دادیم دینو به رو خونه یتو اتفاقات اطالعات زیر به زیر من یها چشم یجلو یحت پونه

 یتو اتفاقات از زیچ همه یعنی شد،یم محسوب داستان ترسناک یبُعدها از یکی هیقض نیا بود درست

 دینو یبرا رو افتاده اتفاقات! باشه شده طلسم پونه که انگار. بود دینو اریاخت در کامل و جامع شهیهم خونه

 . فرهاد اتاق پنجره ینما آجر افتادش و ها گربه یدعوا از من یساختگ داستان یحت ،کردیم فیتعر

 یتو دونمینم. شمیم تر جیگ  نمیبیم رو چشماش برق گردهیبرم من سمت به دینو نگاه که یوقت درست و

 در کارش از سر خوامیم من که نهیا دونمیم که یزیچ تنها اما گذرهیم یچ مشکوک جوون مرد نیا ذهن

 . ارمیب

 دنیکش شیپ با آخر در و بذارم ناقص یالک و خودیب ها حرف با رو پونه دادن اطالعات کنمیم یسع

 برنامه یب و یالک حرف نیا که خوشحالم و کنمیم عوض رو بحث روزه چند تور هی مورد در دینو حرف

 . کنه خارج دینو به دادن اطالعات دور از رو پونه حد نیا تا تونسته

 حساب از بعد. کننیم رفتن قصد باالخره و برهینم وقت ها اونقدرا دوتا اون یبستن و من وهیآبم خوردن

 دنیلرز به شروع دینو یگوش بار چند که نمیبیم یخداحافظ نیح و میایم رونیب کافه از ها زیم کردن

 هر به دینو شهیم بلند یگوش لرزش یصدا که نیآخر بار و ذارهیم جواب بدون رو تماس اون و کنهیم



 شهیم دور ازمون و رهیم نشیماش سمت به" لطفا لحظه هی" با و دهیم تکون سر کالفه و کنهیم نگاه دومون

 . ذارهیم نصفه رو شده لیتبد پونه عالقه مورد مبحث به که تور بحث و

 به یزیچ یا لحظه یبرا و باشه یمعمول تماس هی دینبا کرده  مضطرب رو دینو که یتماس نیا دونمیم

 . رمیم جلو کردنش یعمل یبرا یا شده یطراح شیپ از نقشه چیه بدون و زنهیم سرم

 با که کنمیم باز رو نشیماش در هوا یب و رمیم نشیماش سمت به و کنمیم استفاده دینو پرت حواس از

 . گردهیبرم سمتم ب شکوک

 یکار اون با که فهمونمیم بهش دست اشاره با و بدم نشون یعاد رو زیچ همه کنمیم یسع و زنمیم لبخند

 . گردمیبرم پونه سمت به و کشمیم رونیب داشبور یرو جعبه از رو یکاغذ دستمال برگه چند و ندارم

  ؟یبرنداشت خودم نیماش یتو از چرا یخواستیم دستمال! وا-

 . زدنه حرف حال در لباش گوشه لبخند و ما به رهیخ نگاه با که کنمیم نگاه دینو به

 . شده تموم تو نیماش یتو دستمال کردم فکر من عه-

 . گذاشتم گهید یکی یول بود، شده تموم آره-

 . نشده یزیچ هم حاال دونستم،ینم که من خب-

 ... که نهیا منظورم نشد، یزیچ خب نه

 فاصله گوشش از کردن قطع قصد به رو یگوش که نمیمب دهینو دست حرکات به حواسم تموم که یحال در

 . کشمیم رو پونه دست و دهیم

 . ادین رو راه همه نیا خدا بنده گهید که گه،ید میکن یخداحافظ دینو از میبر ایب خب-

 سمت به خودم و دمیم هول راننده در سمت به رو پونه میرسیم دینو نیماش هب کنه یاعتراض نکهیا قبل و

 . کنهیم نگاه هردومون به نباریا دینو. کنمیم باز رو در و رمیم شاگرد در

  شده؟ یزیچ چتونه؟-

 ! نه-



 ... چرا پس-

 : دیم جواب عیسر خوش و بده ادامه ذارهینم پونه

 ... باش خودت مراقب! گهید میکنیم یخداحافظ نجایهم ،یاین نیماش تا گهید گفتم-

 موقع یصندل یپشت و منینش درز یتو بایتقر که رو میگوش و کنمیم استفاده دو هر سر بودن گرم از

. رمیم پونه نیماش سمت به و کنمیم یخداحافظ یعاد یلیخ و دارمیبرم بودم کرده میقا دستمال برداشتن

 .بشنوم رو دینو مکالمه شده ضبط یصدا من و میبرس خونه به تر عیسر که ستین دلم یتو دل

 تا منتظرم صبرانه یب که دهینو ی شده ضبط یصدا یپ حواسم تموم و فهممینم پونه یها حرف از یچیه

 . زده حرف یمورد چه در و یک با بفهمم

 و گردمیبرم آخر لحظه و رمیم خودم خونه به و کنمیم بهونه رو سردرد میرسیم خونه به نکهیا محض به

 با اما نداره وجود نه ای هست خونه یتو نکهیا از ینشون چیه شهیهم مثل. کنمیم نگاه فرهاد خونه در به

 . ندارم هم رو بدم انجام یکار شدن مطمئن یبرا نمهیا جرات یحت همه نیا

 میهندزفر برداشتن و تاپ هی دنیپوش با و بشم راحت ها لباس شر از تا رمیم اتاقم به و بندمیم رو خونه در

 دستام لرزش باعث که بیعج حال و استرس با و زارمیم گوشام یتو رو میهندزفر و نمیشیم تخت یرو

 . کنمیم یپل رو شده ضبط یصدا شهیم

 یگوش د،ینو چشم از دور داشتم یسع که هیوقت یبرا صدا دونمیم خودم که ادیم خش خش یصدا فقط اول

 . کنم یجاساز یصندل درز یتو رو

 یها حرف من رفتن از بعد دونمیم چون نمیشیم جام یتو صاف نیماش در شدن بسته یصدا دنیشن با

 . شنومیم رو دینو یصدا که کشهیم طول هیثان چند اندازه به فقط صبرم. شهیم شروع دینو

 . دارم رو صدات-

- ............................ 

 ! منن شیپ دوتاشون هر آره-

- .............................. 



 . شده مشکوک ترنج اما ه،یاوک زیچ همه نه،-

- ............................ 

 نیچن کردمینم فکر. شده مشکوک کردم صحبت تصادف مورد در باهاش یبار چند چون دیشا دونم،ینم-

 ! نبود یخاص زیچ آخه کنه مشکوکش یزیچ

- .............................................. 

 . ترنجه اون بود رفته ادمی! توئه با حق-

- .............................. 

 . کنهیم نگاهم داره یچجور ترنج یدونینم ستادن،یا روم به رو درست هردوشون! هنوز نه-

 : دهیم ادامه و خندهیم آروم که گهیم بهش یچ خط پشت شخص دونمینم

 . کنه یلبخون تونهینم ثابته، لبام... طرفم یا اعجوبه چه با دونمیم اومده، دستم کار حساب! نه-

- ............................ 

 کمال و تمام رو زیچ همه تا شتیپ امیم دوتا نیا با قرار از بعد شهیهم معمول طبق یچیه من؟ برنامه-

 . خودم یکارا دنبال بعد و بدم حیتوض

- ........................ 

 ! نمتیبیم. شتیپ امیم گهید ساعت کی تا نه،-

 . شهیم پخش یخداحافظ یبرا دینو با پونه و من یها صحبت و ادیم در یصدا هیثان چند بعد و

 مطمئن. کنمیم پخش دوباره و دوباره و دوباره رو صدا و کنمینم جدا یگوش صفحه از رو ناباورم نگاه

 با. بزنه حرف ما مورد در بخواد که کردمینم هم رو فکرش یحت اما مشکوکه یکم دینو تماس که بودم

 ... پونه یعنی حساب نیا



 چهیباز هی نکهیا باور. داشتم دوست رو ساده مهره نیا من و بود خوردن یباز یبرا مهره نیتر ساده پونه

 ! داشت سرش یتو اهایرو چه که یا پونه به برسه چه سخته منم یبرا یحت ست

 ! کنم؟ فکر یچ به اول دیبا قایدق دونمینم یحت که ام شوکه اونقدر! احمقانه ای ساده بگم دونمینم

  خودم؟ به

  پونه؟ به

  تم؟یمامور به

  ن؟یزم یتو بود رفته و بود شده آب که یممور به

  د؟ینو به

  کرد؟یم کار اون یبرا دینو که یشخص به

 نمیبچ هم کنار رو قطعه چند ومدمیم تا که یپازل! نبود درست زشیچ چیه که ییا ته و سرو یب یباز به

 .شدیم عوض طرح کل به

 نیچندم یبرا دونمینم که دمیم گوش شده ضبط یصدا به و کنمیم فکر و دمیم هیتک سرم پشت وارید به

 . شمیم شوکه اول دفعه نیع ها جمله دنیشن با بار هر من و شهیم پخش گوشم یتو داره بار

 و کشمیم یقیعم نفس. امیب کنار هیقض نیا با بتونم تر راحت تا کنم یریگ جهینت خودم یبرا کنمیم یسع

 . کنم مرور رو زیچ همه و باشم آروم کنمیم یسع

 من با هم شدت به اون با یدوست از بعد و و شده دوست باهاش یاتفاق طور به پونه که یکس! دینو

 .شده یمیصم

 . زدیم حرف ازش پونه و بود دینو و من نیب که یمتیصم

 . بود کرده تکرارش هم الیدان که من دادن قرار مخاطب یبرا الیدان کالم تکه

  تصادفم مورد در دینو حد از شیب یها یریگیپ



 : رسونهیم نقطه هی به فقط منو ها نیا تموم و

 ! نداره اعتماد من به الیدان-

 پرسمیم خودم یا فقط و رمیم راه رو خونه دور تا دور طاقت یب و ارمیم در گوشم از رو یهندزفر

 " چرا؟"

 اعتماد من به اگر الیدان. کنم دایپ خودم یبرا لیدل تونمینم. رسمینم یجواب چیه به پرسمیم خودم از یهرچ

 . نگه بهم رو یزیچ تونستیم نداشت

 تیواقع خودم من کنهیم فکر برسه؟ یچ به خوادیم گذاشته بپا چرا اما کنه ستمین به سر کل به تونستیم

  باشه؟ مطلع ازش اومد ادمی تصادفم از یزیچ اگر تا دهیم قرار واسطه رو الیدان و گمینم بهش رو

 ! کنمیم نگاه فرش یها گل به و شهیم کم سرعتم

 یا... نمیدونم!! نبوده الیدان شخص نیا دیشا اصال... اصال

 ! بده حیتوض براش رو زیچ همه و ششیپ بره پونه و من با قرار از بعد هربار دینو که یکس

 ... باشه شخص اون دست هم یممور دیشا

 .... فهمـینم

 ... شهیم پخش ذهنم یتو بودم داده گوش بار نیچند که ییصدا! کنمیم فکر. ستمیا یم حرکت از لحظه چند

 و بدم حیتوض کمال و تمام رو زیچ همه تا شتیپ امیم دوتا نیا با قرار از بعد شهیهم معمول طبق یچیه"

 " کارام دنبال بعد

 که یشخص. رفتهیم شخص اون دنید به ما با قرار هربار از بعد دینو یعنی نیا و" شهیهم معمول طبق"

 . کنم شک زیچ همه به بود شده باعث

 ... برسم خوامیم من که یسوال جواب به که نمیبچ یجور رو پازل نیا یها تکه کنمیم یسع نباریا

  ه؟یک شخص اون



 ! دارم راه هی فقط جواب نیا هی دنیرس یبرا و

 قبل دفعات مثل بشه مجبور دینو که درست نچندان اطالعات دادن دیشا و دینو دنید یبرا گهید قرار هی

 !کنم بیتعق رو دینو دیبا سوالم جواب به دنیرس یبرا نباریا که یمن و بذاره، قرار شخص اون یپ برا

 یحت و شده گم جنگل هی یتو که دارم رو یآدم حس کنم؟ کاریچ دیبا دونمینم یحت و نمیشیم مبل یرو

 ینیا از رو طیشرا که یراه از ترسهیم و بده نجات اونو تونهیم شیجلو یها راه نیب از راه کدوم دونهینم

 . کنه بدتر هست که

... من م،یباخبر هم یواقع تیهو از دینو و من اگر... یباز نیا آدم نیتر مظلوم! کنمیم فکر پونه به

  بکنم؟ رو نکاریا پونه با اومد چطوردلم

  

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

 

 ! ترنج؟-

  پونه؟ هیچ-

 . کشت رو خودش تی؟گوشیشوریم یچ یدار ربعه هی ببند رو یلعنت آب اون خب-

 بجز چکسیه دونمیم. دارمیم برش و رمیم میگوش سمت به عجله با و کشمیم آب رو ام شده یکف یدستا

 : بدم جواب پونه رهیخ نگاه ریز شمیم مجبور و دارمیبرم رو یگوش. زنهینم زنگ من به الیدان

  بله؟-

 . سالم-

 ! یدن سالم-

  ؟ییکجا ؟یخوب-



  ؟یچطور تو خوبم ممنون،-

  ؟ییکجا ینگفت! هستم منم-

 . خونه باشم؟ تونمیم کجا-

 نکهیا مثل ن،یذاریم ددر برنامه ادیز دایجد رون،یب نیرفت پونه و دینو با هم باز دیشا گفتم دونم،ینم-

 ... یحساب

 که ارمیب ادی به کنمیم یسع و کنمیم فکر. زهیم یرو یا شهیش گلدون به قفل نگاهم من و دهیم ادامه اون

  بودم؟ گفته الیدان به رو دینو اسم حاال تا من

  ؟یدار منو یصدا! ترنج الو؟-

  ؟یگفت یچ. شد پرت حواسم لحظه هی! آره... آ-

 . یشد یجور هی کنمیم احساس روزه سه دو ترنج؟ شده یزیچ-

 . ام کالفه خرده هی فقط! نه-

  اومده؟ شیپ یمشکل ؟یچ یبرا-

 ... یگفتیم یداشت خب! نه-

  ؟یکن دایپ رو یممور ینتونست نشد؟ یخبر نمیبب گفتم-

 . بگردم رو اونجا برم دیبا که هست ذهنم یتو ییجا هی البته! نه هنوز... نه-

  کجا؟-

 گوش حرفام به که ستین دیبع دونمیم داره که یفضول هیروح از اما نهیبیم لمیف داره که کنمیم نگاه پونه به

 ! شییدا خونه مورد در مخصوصا بدم، لو رو یزیچ دینبا که دونمیم و کنه

 ! اوووووم-

 . ادیم ادمی به یزیچ هویکی



 . گرگ خود لونه -

 : کنهیم تکرار نامفهوم رو حرفم

 ... منظورت... فهممینم گرگ؟ لونه-

 حاال چرا دونمینم. گفته بهم خودش حتما رو ها حرف نیا فهمهینم که یچ یعنی ره،یم هم یتو اخمام یکم

  شه؟یم منفجر هوی و کنهیم مکث یکم. فهمهینم

  فرهاده؟ خونه منظورت نکنه... نکنه! نمیبب-

 !  آره-

 بهت اگر یدونیم ،یکن اشتباه اگر یدونیم. یباش داشته رو کار نیا یآمادگ تو که ستمین مطمئن من! ترنج-

  وفته؟یم یاتفاق چه بشه مشکوک

 : دمیم جواب و ارمیم نییپا یکم رو صدام

 . ندارم یا گهید راه اما یدن دونمیم-

 . باشه آروم کنهیم یسع که مشخصه وضوح به و ارهیم نییپا رو صداش یکس هم اون

 ترنج؟ یایبرب پسش از یتونیم که یمطمئن اصال-

 : دمیم جواب صداقانه

 ! نه-

 . یباش گذاشته اونجا رو یممور یبخوا تو که نداره یلیدل چیه کن، گوش ترنج-

 . باشم نکرده رو کار نیا که نداره وجود هم یلیدل چیه-

 . یبش اش خونه وارد یتونینم اون لیم بدون تو ؟یبش اش خونه وارد یخوایم یچجور! ترنج؟-

 ! دونمیم-

 ... یخوایم یچجور اونوقت ؟یدونیم-



 : رسهیم گوشم به صداش بعد و شهیم ساکت لحظه چند

  ؟یکن کاریچ یخوایم-

 ! دارم راه هی فقط فعال-

 : رسهیم گوشم به اش زمزمه

  عسل؟ دام-

 ... دیشا-

 ! ترنج؟-

 ! بله؟-

 : دهیم ادامه و کشهیم یقیعم نفس

 . باش مواظب یکنیم یهرکار-

 : دهیم ادامه آروم و رمیم آشپزخونه به و نهیشیم لبم یرو یپوزخند

 . بشه خراب تتیمامور کنمینم یکار! نباش نگران-

 به سرد آب مشت چند نتیکاب یرو یگوش گذاشتن با و کنمیم قطع رو تماس باشم منتظر نکهیا بدون و

 .  گردمیبرم هال به و پاشمیم صورتم

  بود؟ الیدان-

 : دمیم تکون سر و دارمیبرم ینیزم بادوم دونه دتاچن زیم یرو ظرف یتو از و زنمیم لبخند-

 ! آره-

  گه؟یم یچ-

 ....  و شهیم درست زیچ همه و نباشم نگران بگه که زده زنگ شهیهم مثل! یچیه-



 : دمیم ادامه خودم و دمینم بهش اجازه سوالته یباق دنیپرس اماده دونمیم که یحال در

  ؟یندار خبر ازش کجاست؟ دینو-

 . دهیم تکون سر و کنهیم نگاه شیگوش به زونیآو لوچه و لب با

  چطور؟ گرده،یبرم گهید هفته. مونهیم اونجا هم هفته هی اره،یب و رهیبگ لیتحو رو ها جنس یدب رفته-

  کرده؟ یریگیپ رو تور برنامه نیا نمیبب خواستمیم! ینجوریهم یچیه-

 . شلوغه سرش یلیخ مدت نیا! نکنم فکر--

 ! ـآها-

 از رو  یضح. شهیم تر یطوالن داره سرنخ نیا کردن دنبال که فرستمیم شانس نیا به یلعنت لب ریز

 که یکیکوچ عروسک. کنمیم مرتب رو لباسش و کشمیم دست موهاش یرو و دارمیبرم میکنار مبل یرو

 . متفاوته عروسک هی به نسبت حس با بهش حسم

  ترنج؟-

 . بده ادامه تا دمیم تموم سر فقط و کنمینم جدا یضح مانند نقطه گرد یها چشم از رو نگاهم

  ؟یاریم توام کمکش، شگاهیآرا برم عصر گفت مامان-

 با که حاال و برنگشته و رونیب زده خونه از که دونستمیم فرهاد یکارا روزه هر یجاسوس برنامه طبق

 مخالفت سردرد و یخستگ لیبدل همراهش رفتن با بدم انجام رو هام تالش نیآخر تونستمیم پونه رفتن

 . رهیم رونیب خونه از الزم یها سفارش از بعد پونه که مونمیم منتظر و. کنمیم

 منتظر. مونمیم منتظر میمال شیآرا هی با و کنمیم درست رو موهام مدل و رمیگیم دوش هی رفتنش با

 .بده جواب فرهاد یرو ممکنه چقدر دونمینم که عسل دام ی لهیح یاجرا و گرگ جناب

 با رو فرهاد مثل یکس تونمیم چقدر دونمینم اما بشم اش خونه وارد خودش لیم با تا کنم یکار خوامیم

 . رمیبگ یباز به اش زهیغر



 تموم از. کنم یطراح رو ینقص یب نقشه کنمیم یسع و نمیچیم برنامه و کنمیم فکر خودم شیپ یکم

 خودم تیموفق احتمال بتونم تا کنمیم استفاده آوردم دست به فرهاد از مدت نیا یط که یادیز و کم شناخت

 . ببرم باالتر رو

 یمایماکس نیماش به زنمیم زل شهیش پشت از و رمیم تراس سمت به عجله با اطیح در یصدا دنیشن با

 متوجه مدت نیا که ییجا رسونم،یم نییپا طبقه به رو خودم عجله با. شهیم اطیح وارد که رنگش یمشک

 . رهیم خودش خونه به بعد و زنهیم سر اونجا به اول شهیهم که بودم شده

 یکیکوچ فاصله از. شمیم خچالی یتو گشتن مشغول و کنمیم باز رو خچالی در هاش قدم یصدا دنیشن با

 به تظاهر با. ستادهیا کانتر سنگ کنار که شمیم متوجه و کنمیم نگاه یچشم ریز بود خچالی باز در نیب که

 هیشب دنشید با و گردمیبرم سمتش به و کشمیم موهام یتو یدست کالفه و  ستمیا یم صاف دمشیند نکهیا

 . کشمیم یبلند نیه و خورمیم یتکون جام یتو شوکه یها آدم

 ! یخاص العمل عکس چیه بدون کنه،یم نگاهم فقط

  ن؟یاومد یک! دیببخش! یوا یا-

 : دهیم جواب کوتاه

 ! االن نیهم-

 . بودم نشده متوجه خوام،یم عذر من-

یه  با شهیهم من انگار که کنهیم رفتار یجور و ندازهیم خونه کل به ییگذرا نگاه و دهیم تکون سر فقط

 . بودم چشماش یجلو جذبتاپ 

  کجاست؟ پونه-

 . کمکش بره پونه گفت بود، شلوغ سرش شگاهیآرا یتو خاله-

 ناز یکم با و آروم" ؟یکنیم یغلط چه نجایا تو پس"  که زنهیم ادیفر قایدق گردهیبرم سمتم به که نگاهش

 . کنمیم نگاهش و ذارمیم ام قهیشق یرو رو دستم حرکاتم نیب شده یقاط

 . کنم دایپ یقرص تونمیم نمیبب اومدم. کنهیم درد یلیخ سرم-



 : دهیم جواب من از تر آماده برداره چشمام از رو نگاهش نکهیا بدون

  ستن؟ین خودت شیپ قرصات مگه-

 . امیم وجد به خودم بداهه فل یها دروغ قدرت از چقدر دونمیم خودم فقط و

 . داشتیم نگه خودش شیپ مبادا روز واسه و گرفتیم شتریب بسته هی خاله شهیهم اما نه تموم کردم،-

 که بود یزیچ قایدق نیا و بستم هردومون یبرا رو صحبت ادامه راه حرف نیا با کنمیم احساس

 بعد و رهیم ور باهاش یکم و ارهیم در شلوارش بیج یتو از رو یگوش که نمیبیم. ادیب شیپ خواستمینم

 چوقتیه معموال چون کنه، صحبت یکس با من یجلو خوادیم که جالبه برام. دارهیم نگه گوشش کنار

 . خورمیم جا صداش دنیشن با اما کردینم رو نکاریا

  ؟ییکجا! سالم پونه؟ الو-

 نکهیا با و رهیگیم رو پونه سراغ من از که هیبار نیدوم نیا! کنه؟یم رو نکاریا چرا دونمینم! فهممشینم

 بهم مایمستق خوادیم هم دیشا. بشه مطمئن تا زنهیم زنگ پونه به خودم یچشما یجلو دمیم رو جوابش

 .نداره حرفام و من به یاعتماد که بفهمونه

 قطع رو تماس یخداحافظ هی با و کشهیم طول پونه بودن کجا از نانیاطم اندازه به فقط پونه با صحبتش

 ارتباط نیا کرد دایپ ادامه یبرا خودم کنهیم رفتن عزم که نمیبیم یوقت و حرکاتش، نیا از جمیگ. کنهیم

 . دمیم هیتک نتیکاب به و دارمیبرم جلو به یقدم چند و شمیم قدم شیپ

  ن؟یخورد ناهار-

 نکهیا بدون و دهیم تکون" نه" نشونه به یسر تفاوت یب و کنهیم نگاهم و گردونهیبرم سمتم به رو سرش

 که دهیم نشون ها پله یرو محکش یها قدم یصدا و رهیم رونیب خونه از بلند یها قدم با بدم ادامه بذاره

 . رهیم خودش خونه به

 رو بود گذاشته شییدا یبرا پونه که ییغذا و رمیم خچالی سمت به حرکاتشه ریدرگ هم هنوز که یذهن با

 خونه به و دیچیم فرهاد یبرا شهیهم که یبزرگ ینیس و ذارمیم ماکروفر یتو و کشمیم رونیب خچالی از

 و کنمیم یخال یبشقاب یتو رو غذا غذا، شدن گرم از نانیاطم با و نمیچیم ییتنها به خودم رو بردیم اش



 نفس با و کنمیم بلند رو ینیس و نمیچیم دوغ و ماست و یرازیش ساالد و خوردم یسبز کنار ینیس وسط

 . رمیم رونیب خونه از هام برنامه مرور و قیعم

 به ییا تقه پا با و رسونمیم اش خونه در یجلو به رو خودم و رمیم باال اطیاحت با رو ها پله تک به تک

 . ستمیا یم تر عقب یکم و زنمیم در

 هنوز که یپبرهن باز یها دکمه! نمیبیم در یجلو رو فرهاد و شهیم باز خونه در که کشهیم طول یکم

 ینیس اصال که انگار. کنه نگاهم منتظر و میمستق و باشه معلوم بدنش به دهیچسب یرکاب شد باعث بود تنش

 : کنمیم شروع خودم و بزنه یحرف نداره قصد که نمیبیم. نهیبینم دستم یتو رو غذا

 . آوردم رو ناهارتون-

 نیا یبرا یلیدل چیه من و زنهیم موج حرکاتش یتو دیترد! چرخهیم دستم یتو ینیس و من نیب نگاهش

 ، باشه من به نسبت اون دیترد و شک باعث بود ممکن که یزیچ تنها. کنمینم دایپ شکاش نگاه و رفتارها

 یب و یساختگ داستان و خانوادم شدن دایپ با دادمیم احتمال که بود مسافرتمون موقع فروشگاه یتو اتفاقات

 . نمونه یباق یشک چیه یجا بودن گرفته نظر در برام که ینقص

 محکم رو نفسش و دهیم فشار هم یرو رو لباش اما شمیم دیام نا رهیبگ دستم از رو ینیس نکهیا از کم کم

 دستم از رو ینیس نهیا نیح قصد از. رهیگیم ازم رو ینیس و کنهیم دراز دست با و فرستهیم رونیب

 و ارهیم باال رو سرش انتظارم برعکس که کشمیم دستش به رو دستم یتصادف حالت به و آروم رهیگیم

 .  دوزهیم چشمام به رو نگاهش

 گره دهینکش هیثان به اما شهیم چشمام مهمون تر گرم! یکــم دیشا و آرومتر یکم شیشگیهم سرد نگاه

 کانتر یرو به رو ینیس یعصب و حرص با کنمیم احساس و رهیگیم رو نگاهش گرم حس تموم ابروهاش

 یا لحظه یتو و گذرونمیم نظر از رو خونه یعیسر نگاه با آمدش و رفت نیا یط. ذارهیم آشپزخونه

 که بود ینییپا خونه با اش خونه نقشه شباهت بخاطر هم دیشا ای. آشناست برام خونه که کنمیم احساس

 . داشتم نیچن

 : کنهیم نگاهم منتظر و گردهیبرم در یجلو به

 ! گه؟ید-



 ! یچیه-

 : بزنه خشکم شهیم باعث صداش که بردارم عقب به یقدم خوامیم

 . باشه کارات به حواست-

 . گردمیبرم سمتش به و شمیم شوکه واقعا چون کنم یباز نقش ستین یازین گهید نباریا

 ! ؟یچ-

 ...نباشه درست گذرهیم سرم یتو که یاون نفعته به-

 . باشه یمنطق و یعاد العمل عکس هی العملم عکس و کنم کنترل رو خودم ممکن حد تا کنمیم یسع

 . شمینم منظورتون متوجه من فرهاد آقا دیببخش...بـ-

 سر ازم یاشتباه کار که ببرم کار به رو تالشم تموم و کنم گم رو پام و دست شتریب شهیم باعث پوزخندش

 . نزنه

 ... بشم مطمئن حدسم از ییجا ،یروز منتظرم فقط. باشه اشتباه حدسم که کن دعا برو-

 ترس نیا شک یب و بدم نشون یمقاومت شهیم قیتزر وجوم یتو که یترس حس یبرا کنمینم فرصت یحت

 : دهیم ادامه رو دشیتهد رفته باال یابرو با که مونهینم دور هم اون زیت نگاه از

 .ادین شیپ چوقتیه یزیچ نیچن که نفعته به و-

 ...  اما-

 : دهیم ادامه کوتاه و کنهیم قطع رو حرفم و ارمیب زبون به رو ام جمله یباق ذارهینم یحت

 ! ریبگ فاصله پونه از-

 دوباره اما رهیم عقب یکم در بستن قصد به حیتوض یبرا تالشم و من باز مهین دهن به توجه یب و

ش رو دمیتهد رنگش یعسل دهیکش یچشما با و ارهیم باال وار دیتهد رو اش اشاره انگشت و گردهیبرم

 : کنهیمکامل تر 



 ! ریبگ فاصله خانوادم از-

 اونقدر...ادیز یلیخ! ام شوکه. بدم نشون یالعمل عکس چیه تونمینم اما شهیم بسته اش خونه در که نمیبیم

 گردمیبرم ام خونه به عجله با لحظه چند از بعد اما بدم انجام یحرکت چیه هیثان چند یبرا تونمینم یحت که

 . رمیگیم فاصله در از ترس با و بندمیم رو خونه در و

 : کنمیم زمزمه و چرخمیم خودم دور من و چهیپیم گوشم یتو همچنان دشیتهد یصدا

 ... کرده شک بهم اون... کرده شک اون-

 . کنم آروم رو خودم کنهیم کمکم درون از ییروین انگار اما باشم آروم ذارهینم یبیعج ترس

 ! کنه سکیر بخواد که نداشت یلیدل کرد،ینم دیتهد بود کرده شک یزیچ به اگر اون! نه-

  کرد؟ دیتهد چرا پس-

 ! بزنه یدست هی خواستیم دیشا-

 ! کنهیم کش فرو یا لحظه یبرا ذهنم یریدرگ

. کنه شک بهم بخواد اون که نکردم یکار چیه هنوز من چون بوده، زدن یدست هی قصدش شک یب... آره

 ... نکنه ای

 وسواس با رو زیچ همه دونستمیم خودم اما بود متفاوت شهیهم با که درسته. کنمیم فکر شمیآرا و لباس به

 فرهاد مثل یشخص شدن مشکوک باعث کهو جوری صحنه ها رو طراحی کردم  انتخاب یخاص دقت و

 . نشم

 دام یاجرا که کنمیم فکر نیا به. دمیم فشار هم به رو لبام و کنمیم رها مبل یرو رو خودم جیگ و کالفه

 . نداره اثر فرهاد مثل یکس یرو زهیغر از استفاده ای عسل

 که باشه ها حرف نیا از تر یا حرفه اندازه یب دیبا ال،یدان یها فیتعر طبق اون مثل یشخص شک یب

 . بخوره یباز اش زهیغر با



 برنامه و نقشه تموم من ناقص اطالعات با کنمیم احساس. نمیشیم صاف و کشمیم موهام یتو یدست کالفه

 یالعمل عکس چه فرهاد برابر در دیبا نیا از بعد دونمینم یحت من. شنیم محکوم شکست به هام یزیر

 یحس چه ها حرف نیا دنیشن از بعد یعاد انسان هی مثل بفهمونم بهش نکهیا باشه، یعیطب تا بدم نشون

 ! دارم؟

.  کردم فکر باشم داشته فرهاد مقابل در نیا از بعد دیبا که یرفتار به رو شب طول تموم و روز تموم

 یجلو چوقتیه گهید که دادیم بهم رو لیپتانس نیا داشتم بهش که یترس حس گفتمیم اگر نبود دروغ

 منو بخاطرش که ییها شک تموم یرو بود یدییتا مهر کردمیم رو کار نیا اگر و نشم یآفتاب چشماش

 . بود کرده دیتهد

 اعتمادش بود ذهنم یتو که یزیچ از آرومتر یلیخ دیبا که دیرس جهینت نیا به من یها رفتن کلنجار تموم

 . نداشتم کار نیا انجام یبرا یادیز زمان اما! شدمیم کینزد بهش و کردمیم جلب رو

  

  

 ! یشنگول چته؟-

 :دهیم جواب آروم و کنهیم نگاه انگوره درخت کردن هرس حال در فرخنده خاله دستور به که فرهاد به

 ! ادیم امروز دینو-

  کجا؟-

 ! گهید یدب از-

 . نمیشیم جام یتو صاف بودم دهیچ ذهنم یتو که ییزهایچ آوردن ادی به با

 ! اد؟یم یک ؟یجد عه،-

 .یدار ذوق اومدنش واسه من از شتریب تو نکهیا مثل-



 فرخنده خاله نظر مد یها شاخه که کشمیم فرهاد سمت به رو نگاهم کنمیم نازک براش که یچشم پشت با

 : دمیم رو پونه جواب آروم و کنهیم هرس رو

  ؟!شد یچ تور انیجر نمیبب خوامیم! بابا داره کار اون با یک-

 ! یراست م،یکنیم صحبت موردش در اومدش گفت... آها-

  هوم؟-

 ! ؟یرفتیم ور باهاش یداشت بود شده یچ اصال شد؟ درست یضح-

 . کنمیم نگاهش و شهیم زونیآو ام لوچه و لب ناخودآگاه

 .خورهینم تکون گهید دستاش از یکی شده، یچ دونمینم! نه-

  چرا؟! عه-

 ! دونمینم-

  دخترا؟-

 روز محدود جزو. داده قرار مخاطب رو ما آب ریش ریز دستاش شستن نیح که میکنیم نگاه خاله به هم با

 یها دیتهد اون بعد از من و مونده خونه یتو و نرفته شگاهیآرا به خاله که شهیم حساب لیتعط یها

 . ستمین تنها خونه یتو باهاش رو لیتعط روز که خوشحالم فرهاد بیعج

 . باشم توجه یب اطیح گوشه مرد رهیخ یها نگاه به بلکه تا دمیم جواب خاله به پونه از زودتر

  خاله؟ بله-

  م؟یبخور اطیح یتو نیزیبر یچا هی نیریم-

 : دهیم ادامه و زهیریم صورتش به آب یمشت و

 . کرد حس رو زییپا یخنک شهیم کم کم شکسته، گهید هوا یگرما-

 . کنمیم دییتا رو خاله حرف و شمیم پا یچا ختنیر قصد به خونه یورود یجلو کوتاه پله یرو از



 .  شده شروع زییپا ست هفته هی! گهید آره-

  گردمیبرم اطیح به یچا ختنیر با و رمیم خونه به کنه دایپ ادامه نگاه اون ینیسنگ تا کنمینم صبر گهید و

 تفاوت یب خورهیم یچا و ستادهیا من یرو به رو که یمرد نگاه ینیسنگ به تینس هم باز کنمیم یسع و

 . باشم

 هم دگرشیتهد نگاه از یحت و وفتهیم چشماش به نگاهم گرفتنش دهیناد یبرا که یمقاومت تموم وجود با

 ! ه؟یچ لشیدل بفهمم تونمینم وجه چیه به من و گفته بهم یزیچ چه کنه یادآوری خوادیم که بفهمم تونمیم

  کنم؟ یکار نیچن دیبا را اصال زنم؟یم یبیآس پونه به من کنهیم فکر یعنی

 کاناپه یرو. بشم راحت فرهاد یها نگاه از تا گردمیبرم خونه به  سردرد بهونه با یچا خوردن از بعد

 بلند یموها مظلومش، یها چشم به! ه؟یچ مشکلش بفهمم بتونم دیشا تا رمیم ور یضح با و کشمیم دراز

 ! زه؟یعز برام نقدریا چرا بفهمم تونمینم و کنمیم نگاه هاش لباس گرد، صورت ره،یت

 ندلب و نرم یموها و دمیم فشارش  و رمیگیم بغلم یتو ، دستمه کف اندازه به که رو یعروسک ناخودآگاه

 : کنمیم زمزمه و بوسمیم رو لختش

  ؟یضح یهست یچ تو-

 . رمیم خواب به اراده یب که مونم یم حالت همون یتو اونقدر و

  

  

  ترنج؟-

  هوم؟-

  ؟یاومد-

 با و کشمیم دست هیچ یجا دمینفهم هنوز که پام رون یرو مونده جا به مانند رهیدا رد یرو نهیآ یتو از

 : دمیم جواب ام حوله دنیپوش



 ! پونه یزنیم غر قدر گهید اومدم-

 تموم اش چهره حالت اون با و ادیم چشمام یجلو که هیزیچ نیاول شیشاک افهیق کنمیم باز که رو حموم در

 . شهیم باز لبخند به لبام ناخودآگاه و پرهیم ذهنم جواب یب یسواالا

  تو؟ یشکل نیا چرا-

 . بمونه منتظر دینو و میبرس رید که نباش نگران هم اصال خانوم، یبخند دمیبا! خب آره-

 نهیشیم رهیم شهیهم مثل دیرس ما از زودتر هم اگر. ستین منتظر بارون و برف ریز که دینو! پونه یوا-

 ... تازه نداره، خوردن حرص همه نیا نکهیا م،یبرس ما تا خورهیم یزیچ هی زیم سر

 : دمیم ادامه و کنمیم نگاه ساعت به و شمیم خم

 ! پونه مهین و دو االن پنجه، ساعت قرارتون-

 ! میبرس رید خوامینم خب-

 ساعت سه کرده مجبورم دینو یبرا یدلتنگ سر از که نخندم اش چهره دنید با کنمیم یسع و رمیم اتاقم به

 . شدن آماده به کنم شروع زودتر

 موهام یتو یدست ذوق با کنم خشک رو موهام گرم مهین باد با کنمیم یسع و زنمیم برق به رو سشوار

 . گردمیبرم پونه سمتم به مو شدن خشک با و کشمیم

  شدم؟ خوب-

 . شده یعال اوهوم-

که دوباره به همون رنگ  کنمیم نگاه رنگ صورتیش که تقریبا از بین رفته بود که موهام به نهیآ یتو از

 خودش رنگ به سانت چند اندازه به رو موهام شهیر خاله اصرار به نباریا ،صورتی مالیم در اومده

 بیعج یصورت رنگ به هم باز بود شده کوتاه یقبل مدل و فرم به دوباره که موهام یباق و بود گذاشته

 .لبم کنار نگیپبرس مخصوصا بودم، یراض یحساب رییتغ نیا از من و بود اومدن در بیغر

  ؟یبپوش یخوایم یچ-



 لباس تا کمدم سر رفته خودش منم انتخاب لباس تر عیسر نکهیا یبرا که کنمیم نگاه اش عجله به خنده با

 . کنه انتخاب

  ه؟یچ کارا نیا پونه-

 : گردهیبرم من سمت به حرص با

 . نگرانم من اما نباشه، التیخ نیع و یبخند هم دیبا! خانوم ترنج آره-

 : رمیگیم رو دستش دو هر و رمیم سمتش به بود کرده خرد رو اعصابش که یلبخند همون با

 به نگاه هی! یدیم عذاب رو خودت یدار کارت نیا با اما شده تنگ براش دلت و ینگران دونمیم زم،یعز-

 . یکنیم نجوریا یدار تو و مونده مین و ساعت دو. کن ساعت

 . کنهیم نگاهم  نهیشیم تخت لب زده نم یچشما با که بود نیهم منتظر فقط که انگار

 اصال مدت نیا که یدید بعدشم. موند هفته دو شد ریگ کاراش هوی بره، هفته هی بود قرار ؟یدونیم آخه-

 .شده تنگ براش دلم... خب. میبزن حرف هم با مینتونست

 : دمیم جواب و زنمیم اش شونه به یا ضربه لبخند با

 ! ننر لوس-

 : رسهیم گوشم به صداش اتاق از رفتن رونیب از قبل و شهیم پا تخت یرو از یحتاران با

  ؟یشنگول نقدریا را تو دونمینم من واال-

 و دینو دنید استرس دارم، استرس چقدر که میدونیم خدا و خودم فقط و کنمیم نگاه خودم به نهیآ یجلو

 دمیچ صبح از که ییا برنامه .ست شده شناخته من یبرا تشیهو که یکس تیواقع با شدن رو به رو ترس

 . رهیگیم سرم یتو که یچ بشم مطمئن تا کنمیم مرور خودم یبرا رو

 .  نیبد انجام من نیماش با رو ریمس برگشت و رفت که کنم یراض رو پونه تونستم تا دیکش طول چقدر

 فرا موعود لحظه باالخره و باشم نداشته یمشکل بود دنییدو به الزم اگر که کنم نتخابا یلباس کنمیم یسع

 . رسهیم



 دنید با دیشا تا میکنیم حرکت و  میرسیم توافق به فرمود پشت خودش رفتن نکهیا قول با هم با پونه همراه

 . کنه فروکش پونه یدلتنگ سر از یها رفتار نیا دینو

 دینو به پونه عالقه عمق به شتریب آن هر من  و میکنیم رد رو تصادف چند یشگیهم کافه به دنیرس تا

 . بترسم شتریب یباز نیا آخر از شهیم باعث که رسمیم

 یزیچ یگاه از هر و کنهیم نگاهش لبخند با و گرفته دستاش یتو رو پونه دست هک کنمیم نگاه دینو به

 .دهیم تکون سر و خندهیم آروم سهیخ شوق اشک از هاش مژه هنوز که یا پونه و گهیم گوشش ریز

 فرد دنید به ما یها کار و ها حرف گزارش یبرا هم امروز بشه مجبور تا بدم نشون یخود دمیم حیترج

 . بره داستان ناشناس

 . سالم و حیصح! شما پونه از نمیا دینو آقا خب-

 : دمیم ادامه پونه به رو و

 ! ست؟ین یمشکل ؟یشد یاوک االن ن؟یدید رو معشوق جناب عاشق، خانوم-

 : دهیم دستش به رو وهیآبم وانیل دینو و دهیم تکون رو سرش و خندهیم زیر پونه

  ومده؟ین ادتی یدیجد زیچ مدت نیا خبرا؟ چه خانوم پرتقال خب-

 . دمیم تکون سر و بزنم لبخند کنمیم یسع

 ... اومد ادمی ییزایچ هی آره-

 هیثان چند یراب شهیم باعث موضوع نیا ادامه دنیشن یبرا عالقه و شهیم جا به جا شیصندل یرو نمیبیم

 یبرا هم باز بشه مجبور که باشه داشته منفعت قبل از شتریب براش تونهیم یزیچ چه که کنم فکر نیا به

 . بشه کیتحر آشنامون دوست دارید

  ؟یچ مثال-

   ایدر به زنمیم رو دل و کنمیم نگاهش



 داربی خواب از گلوله یصدا مثل ، یزیچ هی یصدا با کنمیم احساس خواب یتو که هیمدت هی! آره-

 ... شمیم

 : بدم ادامه شهیم باعث و نمیبیم رو خوردنش جا

 ... دوئهیم دنبالم یکیتار یتو یکی ها شب کنمیم احساس-

  ؟یچ یعنی-

 . خوابمه یتو دونمینم-

  ؟ینیبیم رو طرف چهره-

 .شهیم روشن دلم یتو یدیام نور کم کم من و ست شوکه باشه مشتاق نکهیا از شتریب نباریا و

 ! اش؟ چهره-

  ه؟یک فرد اون یدونینم که نهیا منظورم یعنی آره؟-

 ! هیچ نگاهشه عمق یتو که چیزی اون بدم صیتشخ تونمینم و کنمیم نگاه چشماش عمق به

 ... نه! اوم-

 . شهیم زیم یرو دستمال با یباز مشغول و دهیم هیتک شیصندل یپشت به که نمیبیم

  گذشت؟ خوش بود؟ چطور سفر-

 . دهیم تکون سر و زنهیم لبخند

  بود گرم یلیخ هوا فقط آره،-

 : شهیم بحث وارد و خورهیم اش وهیم آب از یکم پونه

 .یباش شده برنزه کامل دمتید یوقت داشتم انتظار من! ینسوخت اصال یول-

 نگاهش یتو یچ پونه دونمینم خوره،یم پونه وهیم آب از یکم یخاص لبخند با و گردهیبرم سمتش به دینو

 : دهیم جواب دینو و رهیگیم گاز رو لبش گوشه خجالت با و شهیم سرخ که نهیبیم



 . کردمیم براش یفکر هی یگفتیم اگر ،یدار دوست برنزه یبود نگفته-

 . کنهیم یباز دینو یها انگشت با ارهیب باال رو سرش نکهیا بدون پونه

 . نبود نیا منظورم نه،-

 نداشتم یادیز فرصت که من جلو حداقل نه کنه، دایپ ادامه مسخره بحث نیا ندارم دوست و شمیم کالفه

 . کنمیم قطع رو عاشقانه مثال گو و گفت نیا تنه هی پس

  ؟ینکرد براش یفکر! یکنیم هماهنگ رو تور برنامه یگفت دینو خب-

 . گردهیبرم من سمت به و رهیگیم چشم پونه از باالخره

 .  کنم یریگیپ برم نشد گهید اومد شیپ که سفر نیا کار راستش-

 نظرش به که کنم مطرح رو ییزهایچ و بکشم خودم سمت به رو بحث نیا که کنمیم رو تالشم تموم باز

 . باشه جذاب

! شدم جیگ یلیخ. کرده ریدرگ رو ذهنم یلیخ شده شروع ها خاطره و ها خواب نیا وقت از! یدونیم آخه-

 . کنه آزاد رو هنمذ که خوادیم یزیچ هی لمد

 : دمیم ادامه و نمیبب رو حرفام ریتاث کنمیم مکث یکم

 کیشل یصدا دیبا من چرا اصال ه؟یچ گلوله کیشل یصدا نیا که نهیا ریدرگ روز تمام ذهنم وگرنه-

 دنبالم یکیتار یتو از داره خواب یتو یکی کنمیم احساس شهیهم چرا نکهیا ای باشه، ذهنم یتو گلوله

  کنه؟یم

 . ادیب کمکم به تا شهیم من جبهه وارد ندونسته پونه

 خاطراتت ادآوردنی به آماده داره ذهنت یعنی زهایچ نیا گفتیم دکترت. هیخوب نشونه یلیخ نایا اتفاقا-

 . شهیم

 : گردهیبرم پونه سمت به و کنهیم نگاهم و دهیم فشار هم یرو رو لباش دینو

  گفت؟ دکترش رو نایا-



! هیخوب نشونه یلیخ گفت میکرد فیتعر رو طشیشرا یوقت ارتباطه، در ترنج دکتر با مامان! آره-

 . کنه یهمراه دیبا فقط اره،یب دست به رو اش حافظه زود یلیخ هست احتمالش

 یواقع که فهممیم راحت ندازهینم چشماش کنار ینیچ چیه که یلبخند از هم باز من و زنهیم لبخند دینو

 . ستین

 ! یبدهکار ینیریش هی ترنج پس خب-

  بابت؟-

 . ت حافظه برگشت  -

 . برنگشته که هنوز-

 . برگرده ات حافظه ماه دو یکی تا کنم فکر گفت پونه االن که ییزهایچ نیا با یول-

 : دهیم ادامه یآروم و خاص لحن با و کنهیم نگاهم رهیخ

 . مونه ینم االن مثل یچیه گه،ید ماه دو یکی تا-

  ه؟یچ منظورت-

 : شهیم عوض عیسر لحنش

 ریدرگ ذهنت گهید ست،ین االن مثل یچیه گهید برگرده ات حافظه که گهید ماه دو یکی تا گمیم! یچیه-

 . یرسیم سواالتت همه جواب به و ستین

 ... آها-

 . چرخهیم پونه و من نیب نگاهش و دهیم هول جلو به رو اش وهیآبم یخال وانیل

 . دارم کار یکل من که میبر نیخورد رو سفارشاتون اگر دخترا خب-

 : زنهیم غر و کنهیم نگاه دستش یتو ساعت به یناراض پونه

 . میبود باهم مهین و ساعت کی فقط االن؟-



 . کشهیم دست اش گونه یرو لبخند با دینو

 . برم دیبا عیسر االن. نمتیبب و امیب تا کنمیم یسع فردا دوباره! آ یشیم هم لوس یشیم که دلتنگ-

  کجا؟-

 دمیم قول بذارن، کجا و کنن کاریچ که بگم کارگرها به برم دیبا ختنیر مغازه یتو دیجد یها جنس-

 . میبزن حرف هم با تا بمونم داریب شده هرجور صبح تا امشب

 کافه از ها سفارش پول کردم حساب با. شهیم پا یصندل یرو از و دهیم تکون سر یتینارضا با هم پونه

 . میایم رونیب

 با پونه. رهیگیم ام نقشه اول مرحله باالخره و نمیشیم نیماش سوار پونه و دینو یطوالن یخداحافظ از بعد

 . کنهیم پرت داشبورد یرو اونو کالفه و رهیم ور شیگوش

 ! اه-

  چته؟-

 . شد خاموش میگوش-

  ؟یمطمئن! عه-

 . کنهینم روشن نیبب بابا آره-

  شارژ گذاشتمش میایب نکهیا قبل خودم من شه؟یم مگه! بابا یا-

 ! چرا دونمینم شده تموم شارژش آره،-

به  خودم قبل اومدن خودم اونقدر با گوشیش بازی کرده بودم که شارژش تموم بشه و! چرا دونمیم من یول

 .بشه خاموش شیگوش تا نکرده بودمشارژر وصل 

  ؟یدار یواجب کار تیگوش با! بابا یا-

 ! شگاهیآرا ششیپ برم دیبا هم االن آخه. بشه نگران مامان ترسمیم-



 چهارراه هی شگاهیآرا تازه،. زنهیم زنگ من به که خاموشه تیگوش نهیبب اگر شگاهیآرا میبرس تا خب-

 . میرسیم گهید قهید دو تره، نییپا

 . یگیم راست! آره-

  بشه؟ شارژ تیگوش میبرس تا که یآورد رو تیگوش کابل نیبب کن نگاه حاال-

 . نمیبب کن صبر دونمینم-

 و کنم شتریب رو نیماش سرعت کنمیم یسع و کنمیم عوض رو دنده و کنمیم حبس ام نهیس یتو رو نفسم

 . بشه فشیک یتو مدارک نبود متوجه پونه دوارمیام

 . کنهیم زمزمه کالفه و گردهیم فشیک یتو یکم

 . شگاهیآرا میرسیم االن الشیخیب. اوردمین! نه-

 ! بگرد دقت با ؟یاوردین یمطمئن! عه-

 .  بفهمه که کنمیم خدا خدا دلم یتو و

 ! ترنج یوا یا-

 . نباشه مشخص ام چهره از یزیچ کنمیم یسع اما سمتش گردمیبرم ذوق با

  چته؟! دمیترس یوا-

 ! دینو مدارک  فیک-

 ! خب-

 ! فمیک یتو گذاشتم برداشتم اشتباه رو دینو مدارک فیک... یوا-

 . رهیگیم داره ام نقشه که خوشحالم و فرستمیم رونیب آروم رو نفسم

 . کجاست نیبب د،ینو به بزن زنگ هی! یوا یا-

 ! خاموشه میگوش-



 ! بزن زنگ من یگوش با خب-

 . ستمین حفظ رو اش شماره-

  رفت؟ ادتی! یکرد ویس میگوش یتو رو اش شماره-

 ... رو تیگوش من بده! یگیم راست! اوه-

 مخاطب نیب دینو اسم کردن دایپ با و رهیگیم دستم از رو یگوش عجله با. رمیگیم سمتش به رو میگوش و

 به شروع تا کشهیم طول لحظه چند. دارهیم نگه شیگوش کنار رو یگوش م،یگوش شمار انگشت یها

 : کنهیم صحبت

 ..... ام پونه! د؟ینو الو-

- ......................... 

 . مونده جا من فیک یتو مدارکت فیک گم،یم یچ نیبب! نه-

- ........................... 

 . برداشتم اشتباه کنم فکر دونمینم-

- ................................ 

 ! منه فیک یتو نجاستیا گمیم ؟یبرداشت که یمطمئن ویچ-

- .............. 

  تو؟ یگیم یچ! منه دست یتو االن مگیم! دینو یوا-

- ................ 

 ! آره-

- .................... 



 سرش شگاهیآرا برسونم عیسر رو خودم گفته هم مامان و میهست مامان شگاهیآرا به دهینرس ما! اووووم-

 .تنهاست دست و شلوغه

 : دهیم جواب آروم دموخ نیع که گه؟یم یچ که کنمیم اشاره بهش دست با

 . رهیبگ و ادیب تا نییکجا گهیم-

 . شهیم بد ننتونیبب اگر شناسنتیم همه شگاهه،یآرا کینزد بایتقر گهید نجایا! بابا نه-

 ! یگیم راست! یوا یا-

 . رسونمیم بهش رو مدارکش و رمیم عیسر و رسونمیم رو تو من کافه، یجلو بره بگو بهش-

 ! ینش گم ترنج؟ یتونیم-

 . کنمیم نگاهش چپ چپ

 . بلدم شتریب دستم کف از رو خونه تا کافه نیا آدرس گهید واال-

 : دهیم تکون سر و خندهیم زیر

 ! باشه-

 : دهیم قرار مخاطب رو دینو و

 رو مدارکت و ادیب هم ترنج تا کافه همون یجلو برو برگرد تو م،یشگاهیآرا کینزد االن ما! دینو نیبب-

 . بده بهت

- ................. 

 . میستین دور ادیز رسه،یم هم ترنج یبرگرد تو تا! نه-

- ................. 

 . شده تموم شارژم نشو من نگران خاموشه، میگوش من! آره-

- ............... 



 . میکنیم صحبت شب باش، خودت مواظب زم،یعز باشه-

 . رهیگیم سمتم به رو یگوش و کنهیم قطع رو تماس

   ؟یتونیم یمطمئن! ترنج-

  نکردم؟ یرانندگ رو ریمس نیا از خودم یچندبار مگه ؟یهست یچ ینگران! بابا آره-

 . بودم کنارت من موقع اون آخه-

 ! هزارم بار نه جان، پونه دومه و اول بار یبرا اون-

 . کنمیم اشاره خاله شگاهیآرا به و دارمیم نگه یا گوشه رو نیماش و

 . داشتن عجله دوتاشون هر .دینو دست از من هم و یبمون زنده خاله دست از ت هم که برو پس-

 !آره-

 :کنمیم صداش بشه ادهیپ خوادیم نکهیهم

  ؟یبریم کجا رو یگوش! پونه؟_

 : دمینم بهش کردن فکر فرصت و

 ذارشیم خونه برمیم باشه بذار باشه، نگران که ستین یکس! یا خاله شیپ توام خاموشه که تیگوش-

 ! یایب تو تا شارژ

 ... اوووم-

 ! داشت عجله چقدر که یدید رسهیم االن دینو پونه، برو بدو-

  کجاست؟ شارژرم که یدونیم! باشه-

 ! برو آره،-

  باش مراقب خداحافظ، باشه-



 رو نفسم. برسم کافه به تا کنمیم شتریب رو سرعتم شده شگاهیآرا وارد شمیم مطمئن یوقت و کنمیم حرکت

 . ام یراض کنم قطع رو دینو با شیارتباط راه تونستم نکهیا از و فرستمیم رونیب محکم

 رسمیم کافه به یوقت. کنم تموم رو یباز گربه و موش نیا زودتر که خوامیم فقط من و آشوبه دلم یتو

 . رهیگیم دستم از رو مدارک عجله با و رسهیم سر هم دینو که کشهینم طول ادیز

 . آورد در سر پونه فیک یتو از مدارکم که شد چطور دونمینم-

 . برداشته اشتباه پونه حتما-

 ... بودم برداشته که مطمئنم اما! دونمینم-

 رو فشیک تونمیم من نکهیا فکر هم درصد هی یحت که یجور کنم،یم نگاهش ممکن حالت نیتر مظلوم با

 . نکنه خطور ذهنش به بزنم لباسش بیج یتو از

 . بهت برسونم نویا که گفت بهم فقط پونه دونم،ینم-

 : کنهیم زمزمه و شنهیم لباش یرو یکمرنگ لبخند به هیثان چند یبرا و کنهیم نگاه بهم

 ... بودن اصال بهت نمیاد مظلوم-

 . کنمیم کج حال همون با رو سرم

  ؟یچ-

  خونه؟ یبرگرد یتونیم! الیخیب یچیه-

 . دارم استرس کنه باور که کنم تظاهر یجور کنمیم یسع

 . نگرانم خرده هی برگردم تنها خوامیم که باره نیاول چون فقط. رمیم خودم. تونمیم آره-

 . امیب همراهت یخوایم ؟یتونیم یمطمئن-

 . زنمیم لبخند و کنمیم کم بودنم مظلوم حالت از یکم. کنمیم خراب رو ام نقشه دارم کنمیم احساس

 . برگشتم و رفتم رو ریمس نیا بار هزار تونم،یم! نه-



 ... یعنی-

  ؟!ینداشت عجله مگه گهید برو-

 ... فعال! آره... آخ-

 عیسر بیعج یحس و ینگران و استرس با و شهیم دور ازم و نیماش سوار ،یا عجله یخداحافظ با 

 . وفتمیم راه به ازش یادیز فاصله با و کنمیم روشن رو نیماش

 تا کنم بشیتعق ها نیماش یباق پشت و نیماش چند فاصله با که نهیا به من حواس تمام و رهیم کجا دونمینم

 . نرم لو

 فهممیم شهیم کیتار کم کم هوا یوقت اما رهیم کجا به کجا از و چرخهیم شهر سطح یتو قهیدق چند دونمینم

 یاتفاق طور به یحت که کرده انتخاب رو ییجا بایتقر که کرده اطیاحت شتریب داشتم انتظار که یاون از دینو

 . نرسه قرارش محل به ییآشنا گذر هم

 و کنم خاموش رو نیماش چراغ هم من شهیم باعث نیهم و کنهیم کم رو سرعت شهیم ابونیخ وارد یوقت

 . گذرهیم دینو سر یتو یچ بفهمم بتونم تا دارم نگه ابونیخ قسمت نیتر کینزد و نیتر کیتار یتو و

 از کنهیم پارک ابونیخ از یا گهید سمت که یا گهید نیماش دنیرس با نکهیا تا مونم یم منتظرش

 . شهیم سوار و رهیم نیماش اون سمت به و شهیم ادهیپ نشیماش

 نیماش یتو از یزیچ که آورده بوجود رو یطیشرا یکیتار یتو شدنش پارک و نیماش اون یکیتار

 . بود نشسته دینو منتظر فرمون پشت و تنها که نمیبیم رو یفرد اهیس هیسا فقط من و نباشه مشخص

 شدن دهید ترس یطرف از و ست دهیفا یب شده نشیماش سوار دینو که یفرد دنید یبرا تالشم قهیدق چند

 . باشم نداشته هم رو نیماش از شدن ادهیپ جرات یحت که کنهیم یکار

 که یکنجکاو و ترس حس یطرف از و دارم الزم یبهداشت سیسرو به کنمیم احساس ادیز استرس از

 . بردارم چشم روم به رو ریتصو از هیثان گذاشتینم دیبریم رو امونم داشت



 بود کرده پارک من یرو به رو متر چند فاصله که ینیماش یتو ها آدم چهره از بود شده باعث یکیتار

 تموم وجود با بودم دهیکش که ییها نقشه تموم خواستمینم وجه چیه به من و نمینب یزیچ هیسا از ریغ

 ...بره هوا به و بشه دود یکیتار بخاطر ها سکیر

 با رهیم در رهیدستگ سمت به دستم که نیهم و بشم ادهیپ نیماش از که کنمیم قبول کلنجار یکل با باالخره

 نشدن دهید یبرا شهیم باعث انیم سمتم به که ونیکام چند دنید و گردمیبرم عقب به یزیچ بلند یصدا

 نگه یساخت حال در ساختمون کنار ابونیخ از یا گهید سمت ها ونیکام یناباور کمال در و بشم خم یکم

 نفسم شهیم باعث شهیم من نظر تحت نیماش یآهن اتاقت وارد که ها ونیکام چراغ میمستق نور و دارنیم

 ... ادیب بند نیماش یتو شخص چهره دنید از

 : نالمیم گلو یتو یا خفه ناله با جون یب و اراده یب و کنمیم نگاه ناباور

 !نه-

 امکان اصال... شهینم! کنم برقرار یارتباط چشمام یجلو فرد دو نیب تونمینم و کنمیم نگاه ش چهره به

 ... نداره

 چشمام یجلو که یمحض قتیحق مقابل در من و چرخهیم صورتش یاعضا تک تک یرو مبهوتم نگاه

 یزیچ دنبال به ناباورانه نگاهم فقط و کنمینم یا توجه دینو یها زدن حرف به. کنمیم مقاومت رقصهیم

 . اشتباهه نمیبیم که یزیچ کنم ثابت بتونم تا گردهیم

 ... باطله الیخ انتظارم اما

 .ستین کار در یاشتباه شمیم مطمئن گهید که اونقدر شم،یم رهیخ بشون حرکت یب قهیدق چند دونمینم

 . بدم تکون رو ام شده خشک بدن تونمیم و شهیم کم شده وارد شوک شدت از کم کم گهید که اونقدر

 یسخت به گرفته رو ها اون دید و بود اومده جلو بارش شدن یخال یبرا که یبعد ونیکام گرفتن قرار با

 یوقت و کنمیم روشن رو نیماش شده دستام لرزش باعث که یاضطراب همراه به و دمیم تکون رو بدنم

 چراغ کردن روشن بدون و سرعت با ننیبب منو توننینم ها ونیکام وجود خاطر به که شمیم مطمئن

 . گردمیبرم بودم اومده که یریمس از و رمیم عقب دنده نیماش



 خونه به چطور رو ریمس دونمینم اصال. روم به رو دیسف وارید به زدم زل که امیم خودم به یوقت

 که وقته چند ادینم ادمی یحت و نشستم مبل یرو یک ادینم ادمی شدم، خونه وارد چطور ادینم ادمی برگشتم،

 ! زدم؟ زل وارید به

 و شمیم پا مبل یرو از امیب خودم به بود شده باعث که اطیح در یصدا با و دمیم رونیب رو نمیسنگ نفس

 . شهیم اطیح وارد که کنمیم نگاه فرخنده خاله نیماش به تراس شهیش از و رمیم خونه هال به

 دست و رمیم سیسرو به و کنمیم عوض رو لباسم عجله با س ادیم من شیپ دنیرس محض به پونه دونمیم

 فرو موهام یتو رو سمیخ دست دو هر و ندازمیم خودم به ینگاه نهیآ یتو از. شورمیم رو صورتم و

 . برمیم

 که یزیچ یبرا تونمینم. کنمینم درک رو دارم که یبد حس. دمیرس یپوچ به انگار که ام شوکه اونقدر

 سیسرو وارید به قهیدق چند. شده تموم مسخره خواب هی یتو زیچ همه کنمیم احساس و کنم پبدا یلیدل دمید

 . کنمیم فکر و دمیم هیتک یبهداشت

 ! بوده؟ خواب واقعا نکنه-

 یب شهیهم مثل که کنمیم نگاه پونه به و کنمیم باز رو خونه در و امیم رونیب سیسرو از در یصدا با

 : کنهیم شروع خودش بپرسم یزیچ ازش من نکهیا بدون و شهیم خونه وارد تعارف

 بدون مامان یمیقد یها یمشتر از یکی منتها بکشه، طول نقدریا نبود قرار اصال! دیببخش... دیببخش-

 میشد مجبور کنه، ردش نتونست هم مامان .ستین پول براش ونیلیم که هییاونا از اومد، یقبل وقت

 .رمیمیم یگشنگ از دارم که یوا. بشه تموم کارش تا میبمون شگاهیآرا یتو االن تا بخاطرش

. کنهیم نگاهم منتظر و ندازهیم لیم یرو خودشو و دارهیبرم بیس دونه هی و رهیم خونه خچالی سمت به

 . کنهیم نگاهم مشکوک یکم گمینم یزیچ نهیبیم یوقت و زنهیم دستش یتو بیس به یبزرگ بایتقر گاز

  ؟یخوب ترنج؟-

 . دمید یچ شیپ ساعت چند که کنم فراموش کل به و بزنم لبخند. بزنم لبخند کنمیم یسع

 ! نخورده جا اصال که یآدم مثل! باشم یعاد کنمیم یسع



 ! نداده دست از رو اش حافظه که یآدم مثل

 ! ارهیم ادی به رو خاطراتش که یکس مثل

 داده دست از مهین و نصفه رو اش حافظه که ستین جاسوس هی و داره یعاد یزندگ هی که یکس مثل

 ! باشه

 . بود شده کتهید اونا یبرا که یترنج نقش مثل

 ! آره-

 . کنمیم نگاه مشکوک و نهیشیم مبل یرو

  ترنج؟ یخوب یمطمئن-

 ! نه-

  ؟!شده یزیچ-

 ... آره یعنی! نه

  خوبه؟ حالت ترنج؟ یگیم یچ-

 . دارم تهوع حالت و جهیسرگ هم خرده هی ،کنهیم درد سرم! نه-

  ؟یخورد یزیچ یرسوند منو نکهیا بعد ،یشد مسموم دیشا-

 ! نه-

 : دهیم ادامه آروم و کنهیم نگاه خونه در به

  ؟یرسوند بهش رو دینو مدارک-

 ! آره-

 ؟یچ بعدش-



 ... نیماش یتو ک،یتار ابونیخ اون د،ینو کردن بیتعق کنم،یم مرور رو اون بعد و کنمیم نگاه چشماش به

 . کشمیم قیعم نفس و بندمیم چشم

 . االن تا دمیخواب بود بد حالم و خونه اومدم بعدش ،یچیه-

 . کنهیم نگاهم شک با و ذارهیم میشونیپ یرو رو دستش

 .یشد زده گرما هم دیشا! یداغ-

 ! دونمینم-

 ! ادیب جا حالت دیشا میبخور غذا نییپا میبر ایب م،ینخورد یچیه هنوز هم ما گشنته، دیشا-

 حاتیتوض با هم خاله. میریم نییپا هم با و کشهیم رو دستم بمونه من سمت از ینظر منتظر نکهیا بدون و

 علت که یشربت. ادیم سمتم به گالب شربت با و ذارهیم باشه شده گرمازده ممکنه نکهیا به رو احتمال پونه

 چشمام به نور کنمیم احساس و ارهیم جا کردمیم فکر که یاون از شتریب رو حالم نبود درست زشیتجو

 . گردهیبرم

 کنمیم نگاه شام زیم دنیچ یبرا پونه و خاله آمد و رفت به و نمیشیم یغذاخور زیم پشت خاله اصرار با

 یزیچ نیچن دیبا کردنیم فکر چرا دونمینم و کردنیم صحبت امروز اتفاقات و ها یمشتر مورد در که

 ! باشه جذاب من یبرا

 منم منه، یمیقد یشاگردها از یکی یکنیم فیتعر ازش یدار تو که یکار ناخون نیا  گفتم بهش منم-

 . نداره حرف کارش که مطمئنم

 خچالی سمت به  ذارهیم زیم یرو رو گرفته غذا همراه که یانار یها یترش کیکوچ یها ظرف پونه

 . رهیم

  گرفته؟ کارش نقدریا یعنی واقعا؟-

 . ذارهیم زیم یرو و ارهیم رونیب ماکروفر یتو از رو غذا سید باالخره فرخنده خاله



 هم یلیخ نکهیا مثل بود، یتیشخص با یخوب خانم یلیخ خدا بنده گرفته، یلیخ کارش .شکر رو خدا آره-

  .هیعال کارش و طرح گنیم. کنهیم کار منصف

 باز غذا دنیکش حال در و ندازهیم بهم ینگاه خاله. نهیشیم کنارم ز،یم یرو آب ظرف گذاشتن با هم پونه

 . پرسهیم رو حالم نگران و مادرانه هم

   مادر؟ یبهتر-

 ! بهترم آره-

 : دهیم ادامه و کنهیم پر رو بشقاب کنه ینگاه پونه و من به نکهیا بدون

 شما یسالمت واسه دلشون که اونا. نینخور پرت و چرت ها کافه نیا نقدریا گمیم بهتون دارم بار هزار-

 . نیریبگ لیتحو حاال! نییبفرما. کنن پر رو خودشون بیج خوانیم فقط سوزه،ینم

 : دهیم جواب پونه و بدم ادامه یباز نیا به بخوام که اونم از تر پوچ و تر جیگ

 هی هردومون امروز م؟یخوریم یچ کافه یتو ما مگه بعدشم ست،ین کافه از مشکل کن باور! مامان وا-

 .شده گرمازده احتماال ترنج نشد؟ میزیچ من چرا پس م،یخورد وهیآبم نوع

 یتو عطر خوش و لعاب و رنگ خوش مرغ نهیس به ست رهیخ نگاهم اونا یها بحث ادامه به توجه یب

 . کنهینم کیتحر خوردن یبرا رو اشتهام یسوزن سر یحت که سید

 یاتفاق نیچن چرا که کنن درک توننینم هنوز و شدن داریب یبد خواب از که دارم رو ییها آدم احساس

 . ادینم در جور یمنطق چیه با که نه و سر یب و مزخرف خواب هی. افتاده

  رون؟ ای برات بذارم نهیس جان ترنج-

 : زنمیم لب آروم و کنمیم نگاه فرخنده خاله به

 ! خاله ندارم لیم-



 تو ییرو چه با من. شهیم زرد روت و رنگ داره دوباره! بنداز خودت به نگاه هی ترنج شه؟یم مگه وا-

 که نبود غذا کهیت هی خونشون یتو اونا گهینم خودش شیپ عموت بدم؟ عموت لیتحو یشکل نیا رو

  دادن؟ لمیتحو و کردن استخون و پوست رو ام برادرزاده

 از خاله شهیم باعث اطیح در یصدا که خوشحالم و ادیم لبم یرو ناخودآگاه یپوزخند عمو اسم دنیشن با

 : پاشه یصندل یرو از ذوق با و بگذره زمیآم تمسخر لبخند لیدل دنیپرس ریخ

 . کنمیم گرم رو غذاش من ادیب تا ست، گشنه حتما! فرهاده-

 ییدا ورود منتظر زننیم برق که ییچشما با که کنمیم نگاه پونه به من و رهیم آشپزخونه به خاله

 . زشهیعز

به گوشم  خونه یورود در شدن باز یصدا بعد و ماشین شدن خاموش یصدا که کشهینم طول ادیز

نشون از ورود فرهاد به  شهیم خونه وارد محکم یها قدم با که یمرد بلند قد هیسا شدن مشخصمیرسه. 

 خونه داره.

 طبق و شهیم پا زیم پشت از  دنشید با پونه و برهینم زمان ادیز در چهارچوب یتو دنشید که یمرد

 هم باز و کنهیم حلقه پونه کمر دور رو دستش فرهاد .کنهیم پرت آغوشش یتو رو خودش عادتش

 . باشم دور اش خانواده که کشهیم نشون و خط داره چشماش با که کنمیم احساس

 بدنم یتو یلرز هم فاصله اون با یحت ابون،یخ یکیتار یتو رنگش یعسل یچشما برق که یمرد

 . انداخت

 چرا که دمیفهمیم داشتم کم کم و داشت حضور دینبا که یکس کنار نداشتم باور که ییجا درست که یمرد

 ! مرگ یخدا گنیم بهش

 . کردمینم هم رو فکرش یحت که یجا درست! بود جا همه اون

 !پونه پسر دوست! دینو کنار

  ؟یاومد فرهاد؟-

 . رهیم آشپزخونه سمت به و ارهیم رونیب بغلش از اونو و بوسهیم رو پونه یموها یرو



  اومدم آره! یآبج سالم-

 . کرد نگاهش دید چشماش یتو رو برادرش به عشق شدیم که یلبخند با خاله

 برات م،یدیخر غذا هیته از م،ینکرد درست غذا خونه میاومد رید امشب برم، قربونت زیم سر نیبش-

 . دمیخر چهیماه با پلو یباقال

 به اش مردونه راهنیپ نیآست زدن باال با و ذارهیم یسنگ کانتر یرو رو نشیماش چیسو و زنهیم لبخند

 . رهیم سیسرو سمت

 ... گهید میخوردیم یزیچ یمرغ تخم هی ،یدیکش زحمت نکنه، درد دستت-

 : دهیم ادامه و کنهیم نگاه رفتنش به اخم با فرخنده خاله

 ترسمیم! یخوریم مرغ تخم حتما یرونیب که هم رو ناهار مرغ، تخم شام مرغ، تخم صبح گه،ید خوبه-

 ! برامون یکن قدقد سالم یجا به پسفردا فردا

 در کنار حوله با و ادیم رونیب سیسرو از فرهاد بعد و ادینم رآبیش یصدا جز ییصدا چیه لحظه چند

 : دهیم جواب و ادیم زیم سمت به لبخند با و کنهیم خشک رو دستش

 ! قدقد یجا به کنم قوقو یقوقول دیبا من یکن نگاه یمنطق دید از منتها! حیصح شما حرف خانوم یآبج-

 . کنهیم نگاهش جانب به حق فرهاد که خندهیم زیر پونه

 ! بخنده؟ یک ینخند تو اصال! بخند یکی تو آره،-

 د،یفهمینم پونه دیشا. نبود دار خنده هم اصال فرهاد حرف لحن کنمیم احساس من و خندهیم شتریب پونه

 شدت به فرهاد نگاه و لحن کردمیم احساس بودم دهید که یزیچ با اما کردمینم درک منم نیا از قبل دیشا

 ... سرزنشگره

 نشسته دینو کنار که امروز مثل .بده شیباز داره یسع پونه اما دونهیم رو تیواقع خودش نکهیا سرزش

 با دینو که میدونستینم یحت چکدوممونیه و ست کافه یتو من با که گفت اون و زد زنگ بهش فرهاد بود

 ... اونه



 ! میبدون که نداشت امکان اصال م،یدونستینم! نه

 یزیچ طبق بود نشسته کنارش دینو دمید خودم یچشما یجلو نکهیا با یحت من م؟یکردیم شک دیبا چطور

 . بود کافه یتو اتفاقات زیر به زیر فیتعر حال در ادیز احتمال به گفت که

 شدن کنجکاو شتریب یبرا که ییها حرف و بود افتاده پونه شده انتخاب پسر دوست حضور در که یاتفاقات

 اون خاطره آوردن ادی به یبرا کردنش لهیپ و تصادف به دینو یها دادن ریگ لیدل حاال. بودم زده دینو

 ! فرهاد فهمم؛یم رو روز

 کدیم فکر هم باز من شده داده دست از ی حافظه وجود با! داشت شک من به نایا همه وجود با که یکس

 . کنمیم پنهون رو یزیچ دارم من که

 یب نقدریا نکهیا باور. ارمیم ادی به رو میبود مسافرت که یزمان اون، از بعد و فروشگاه یتو یها رفتار

 رفتار وجود با و نکنه باور رو ام رفته دست از حافظه مورد در دکتر یها حرف به یحت که باشه اعتماد

 از یکی من، از شدن مطمئن یبرا و کرده شک بهم هم باز ام حافظه دادن دست از قبل شده حساب یها

 . بشه کینزد من به بتونه تا داد قرار طعمه رو هاش نیزتریعز

 از شتریب از اون که کنم قبولش و امیب کنار موضوع نیا با دیبا که دونمیم خودم اما ستین ریپذ باور برام

 ! متمرکزه من حرکات و رفتار یرو یا گهید وقت هر

 به یزیچ گهید که دمیم حق خودم به! مشکوکم کس همه و زیچ همه به کنمیم احساس گهید وجود نیا با

 و عاشقانه دید با دینو با شییآشنا بودن یاتفاق نیا به چقدر پونه که ادیم ادمی و نکنم باور رو" یاتفاق" اسم

 . کردیم نگاه یا بچگانه

 هی فقط شنومینم اونا یها صحبت از یزیچ من و صحبتن حال در که چرخهیم فرهاد و پونه نیب نگاهم

 ! دونمیم یزیچ

 ! کرده فیتعر برام الیدان یحت که هیاون از تر ترسناک فرهاد-

 یپ گهید و کرده قهر گهید داده اجاره من به رو خونه فرخنده خاله دیفهم یوقت فرهاد گفتیم پونه

 نیا به بخواد که هاست حرف نیا از رتریگیپ فرهاد دونمیم حاال که یدرحال! نگرفته رو مستاجر موضوع

 . بشه دیجد مستاجر موضوع الیخیب یراحت



 ... نشیتر زیعز! پونه .کنه هدفش طعمه هم رو پونه یحت که ریگیپ اونقدر

 : کنمیم اعتراف خودم شیپ

 ! ممکنه؟ چطور! فهممشینم-

 و! ؟یکن استفاده ازش هدف و طعمه عنوان به تو بعد و باشه زیعز برات اونقدر نفر کی ممکنه چطور

 دونستن یبرا پونه از شده هک ستمیس به نیع که بود کرده نفوذ پونه افکار به اونقدر چطور! دینو

 . کنه استفاده من مورد در شتریب اطالعات

 از که دهیفهم یا حرفه فوق جاسوس نیا حاال و ام یا حرفه فوق جاسوس هی من گفتیم من به الیدان

  باشم؟ شده اونا شک باعث که دادم انجام یاشتباه کار حال به تا دونمینم یتح. بودم نظارت تحت هم اولش

 . کنمیم نگاه پونه به و رمیگیم فهراد از باعجله رو ام رهیخ نگاه و امیم خودم به شونم به ضربه با

 ! کنمیم صدات دارم یه ؟ییکجا-

  شده؟ یچ نبودم، متوجه! ها؟-

 : دهیم ادامه فرهاد به رو و خندهیم من به توجه یب پونه

 . افتاده کار از کل به مغزش و شده گرمازده نکهیا مثل بوده گرما یتو یادیز امروز ما پرتقال نیا ییدا-

 : دهیم جواب اونا یجا خاله که دمیم سرتکون پونه یبرا و کنمیم فرار فرهاد یچشما به نگاه از

 گهید یجا حواست که خواستیم رو تو هیدییتا اش،یخرابکار یبرا پونه معمول طبق! جانم ترنج یچیه-

  مادر؟ یخورینم یزیچ چرا بود،

 .کنمیم نگاه خاله به و ذارمیم یتو رو چنگال و قاشق

 . ندارم غذا به یلیم اصال! خاله دیببخش-

 . شهینم که نطوریا! وا-

 : دهیم نجاتم پونه



 . کنه استراحت بره بذار ستین خوب حالش! مامان-

 یبرا و کنم یخداحافظ دهیم اجازه ادیب همراهم پونه نکهیا سپردن با و دهیم تکون سر یناراض خاله

 . برم خودم خونه به استراحت

 چشم سرم یرو مالفه دنیکش با و شمیم ولو تخت یرو قرصم خوردن با که شهیم دیشد ام جهیسرگ اونقدر

 . کنمیم حس صورتم کنار رو یزیچ حرکت آخر لحظه و بندمیم

 رو دهن بدون مظلوم یکوچولو دختر. زنمیم لبخند آروم گذاشته، صورتم کنار رو یضح پونه که نمیبیم

 ییالال مفهوم نا یصدا با من و چهیپیم ذهنم یتو ها صدا که جمیگ اونقدر بندمیم چشم و رمیگیم بغلم یتو

 .رمیم خواب به زن هی

 

 رو اتاق یکم و ست پنجره از شده وارد نور تنها که کنمیم نگاه اتاق یکیتار به. مینیشیم تخت یرو آروم

 . کرده دنید قابل

 . کنم دایپ رو شنومیم که ییالال منشا تا کنمیم ریت رو گوشام

 نگاه اطراف به اتاق چراغ کردن روشن با و امیم نییپا تخت یرو از و زنمیم کنار رو مالفه منگ و جیگ

 به صدا کردن دایپ یبرا پاهام اداره یب و چهیپیم گوشم یتو همچنان ییالال نامفهوم و آروم یصدا. کنمیم

 . وفتهیم حرکت

 برام رو ایاش ادیم چشم به خونه هال یتو که یکم نور! کشمیم سرک هال یتو و رمیم رونیب اتاق از

 رو یکس چیه. چرخونمیم چشم خونه کیکوچ هال یتو و کنمیم روشن رو المپ. کنهیم صیتشخ قابل

 .  نمیبینم

 به خونه یتو و شنومیم همچنان رو ییالال صدا. داره شهر سکوت لیدل از نشون شب مین و دو ساعت

 . خوندنه ییالال مشغول شب موقع نیا که هیکس چه یصدا دونمینم... وفتمیم راه

 صاحب کردن دایپ یبرا و گردمیم صدا دنبال و کشمیم سرک خونه ییدستشو و حموم به ها وونهید مثل

 سرک خاله اتاق به اول و شمیم خاله خونه وارد ییصدا جادیا بدون و آروم. رمیم نییپا به ها پله از صدا

 . کشمیم



 رمیم پونه اتاق به.  هوشهیب یخستگ از بایتقر و شده جمع خودش یتو تخت یرو شهیهم مثل که نمشیبیم

 نیح زد حدس شهیم که رفته خواب به دستش یتو یگوش با شهیهم مثل. کشمیم اتاقش یتو یسرک و

 . برده خوابش دینو با کردن چت ای صحبت

 یسع و ستمیا یم خونه وسط جیگ. خاموشه که بشم مطمئن تا چرخمیم ونیتلوز سمت به و رمیم عقب

 گردمیم ییصدا دنبال نطوریهم من و شهیم تر کم و کم صدا که کنمیم احساس. بدم گوش صدا به کنمیم

 . شنومیم کجا از دونمینم که

 باال ها پله از. وفتمیم راه به شوکه یا بچه دختر خنده یصدا دنیشن با  و ستمیا یم خونه وسط همونطور

 باال دست من و شهیم دور ازم خنده صدا. ستمیا یم بسته در یرو به رو و کنمیم دنبال رو صدا و  رمیم

 . شهیم باز خونه در بخوره در به دستم نکهیا قبل که بدم هول رو خونه در تا برمیم

 ندازهیم حرکت به رو پاهام کنهیم نگاهم رهیخ که یرنگ یعسل یچشما اما گردهیم بچه دختر دنبال نگاهم

 . شهیم دستاش ریاس دستم مچ بدم انجام کامل رو حرکتم بتونم نکهیا قبل اما

 یتو محکم هم رو هم ام گهید دست مچ که رمیبگ فاصله ازش کنمیم یسع و کوبمیم دستاش یرو ترس با

 . گردهیبرم چشماش به ام زده وحشت نگاه و کنمیم حس رو دستم مچ شدن فشرده و رهیگیم دستش

 ! ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 : دمیم جواب ترس با و رمیبگ هلفاص ازش و برم عقب به کنمیم یسع همچنان

 ...ومدیم صدا... یعنی... نجایا! من؟-

 . بدم جواب درست نتونم شهیم باعث ترس شم،یم هول. پرهیم باال تمسخر حالت با ابروهاش

 ... ییالال یصدا-

 . خورهیم گره هم یتو کم کم ابروهاش

  ؟ییالال-

 : بدم ادامه آروم کنمیم یسع و بده گوش حرفم به که شده مشتاق کنمیم احساس 



 ...  شدم داریب خواب از اون یصدا با اصال... دمیشن من... ومدیم زن هی ییالال یصدا! آره-

 : بدم ادامه کنمیم یسع و دمیم قورت رو دهنم آب

 ... نجایا از خنده  یصدا بعد نبود، اما ست فرخنده خاله یصدا کردم فکر اول... اول-

 : بدم ادامه بتونم تا کنمیم اشاره اش خونه در به

 .دمیشن شما خونه از-

 چشمام یتو شهیم رهیخ! حرف بدون کنه،یم نگاهم هیثان چند فقط و رهیم فرو هم یتو شتریب ابروهاش گره

 یاون از تر جیگ من و گردهیم چشمام یتو نگاهش. شهیم کمتر مچم دور از دستاش فشار کنمیم احساس و

 . بشناسم رو خودم تیموقع بتونم که ام

  ترنج؟-

 . گردمیبرم سمتش به و کنمیم نگاه اطرافم به یحیگ با

  ن؟یدینشن شما-

  ؟یخوب ترنج؟-

 . بکشم رونیب دستاش یتو از رو دستام کنمیم یسع

 ! دونمینم... یعنی... نه! آره... آ-

 مجبورم و برهیم ام خونه به منو. شمیم دهیکش همراهش اراده یب جسم هی نیع من و شهیم دهیکش دستام

 . بخوابم تخت یرو کنهیم

  نش؟یدید شما-

 : بده حیتوض تر کامل کنمیم یسع و نشده منظورم متوجه کنمیم احساس که کنهیم نگاهم

  نش؟یدید شما خوند،یم ییالال داشت که یاون-

 : دهیم جواب آروم و کنهیم نگاهم



 ! نه-

 ... صداش دم،یشن رو صداش خودم من! خوندیم ییالال داشت بود، زن هی! آخه... اما-

 : دهیم جواب کوتاه و رهیم برق دیکل سمت به و شهیم پا کنارم از و بدم ادامه ذارهینم

 ! ترنج بخواب-

  

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

  

  ؟یخورد ناهار-

  هنوز نه-

 ! کشهیم رو هردومون مامان گرفته ته خورشت االن ترنج یوا-

 . کردم خاموش هم رو رشیز زدمش، هم بودم نییپا شیپ قهید دو نیهم نترس نه-

  آ یکنیم ضعف مه،ین و دو ساعت بخور، رو غذات زودتر یول باشه،

! یشگاهیآرا یتو خاله از شتریب مدت نیا که توام! پونه بخورم غذا رهیگینم لمیم اصال ییتنها آخه-

 . کرد داتیپ شهینم کال شده، شروع باز که هم دانشگاهت

 .  بمونه تنها بذارم شهینم! گهید تنهاست دست مامان کنم؟ کاریچ! دونمیم-

  ؟یچ من پس-

 ! تنهام همش-

 یفکر هی میاومد که امروز بخور رو غذات برو حاال. ستین یا چاره خب یول. دونمیم بگردم، یاله-

 . ینباش تنها توام که میکنیم

 . بندمیم چشم و ندازمیم مبل یرو رو خودم خسته و کالفه



 . باشه-

  اومد؟ فرهاد ترنج، نیبب-

 . اومد نیرفت شما نکهیا بعد ساعت دو یکی صبح آره،-

  ؟یکنیم یلطف هی ترنج! آها-

  ؟یچ-

   ؟یببر غذا هم فرهاد واسه شهیم-

  فرهاد؟ واسه-

 مامان ترنج برم من یوا. رهینم یگشنگ از مییدا دونه هی نیا تا برسون یدست هی، گرم دمت گهید آره-

 ... فعال. میزنیم حرف هم با امیم. کنهیم صدام داره

 . فعال-

 ربط یب دهیپرس رو حالم که الیدان امیپ جواب در یعصب یکم دیشا و کالفه و کنمیم قطع رو یگوش

 : دمیم جواب

 . نکردم داشیپ هنوز-

 ینیس شهیهم مثل. بکشم ناهار فرهاد و خودم یبرا تا رمیم نییپا به و ذارمیم مبل یرو رو یگوش و

 یطوالن هیثان چند. کوبمیم در به پا با دستام بودن پر بخاطر و رمیم باال طبقه به و کنمیم پر رو یبزرگ

 . کنهیم نگاه بهم و کنهیم باز رو خونه در باالخره نکهیا تا کنمیم صبر

 دهیشن خواب یتو که ییصدا دنبال خونه یتو زده خواب شبگرد یها آدم نیع که قبل شب یادآوری از

 . کشمیم خجالت گشتمیم بودم

 ! سالم-

 هم باز ستمید یتو ینیس وجود با و دهیم تکون سر سالم جواب یجا به شهیهم مثل که نمیبیم چشم ریز از

 . بودنمه اونجا لیدل منتظر



 . ارمیب غذا براتون گفت فرخنده خاله-

 ... من به بده! ممنون-

 یرو ینیس وزن که شمیم متوجه دستم شدن سبک از. رهینم عقب اما رهیگیم از رو ینیس و ادیم سمتم به

 همش در یها اخم و چهره به و ارمیب باال سر آروم شهیم باعث موندش حرکت یب لیدل اما اونه یدستا

 . شمیم دستش یها انگشت متوجه آخر لحظه و کنم نگاه

 که انگشتاش از تا سه دو دیشد ورم و یکوفتگ و دستش دو هر یها انگشت یرو یها زخم و یکبود

 از رو ینیس و بره هم یتو منم یها اخم ناخودآگاه شهیم باعث داره، یشکستگ و رفتن در از نشون

 . کنمیم باز خونه به شدن وارد یبرا رو راه و دمیم هول عقب با اونو و رمیگیم دستش

 . ارمشیم من کنار نیبر شما-

 اندازه به اش آشپزخونه کانتر تا یورود در از. شمیم اش خونه وارد بمونم اون دییتا منتظر نکهیا بدون و

 اندازه به بود ایدن یها ینشدن از یکی اش خونه به شدن وارد که یمن یبرا قدم ده نیا و بود فاصله قدم ده

 . داشت جانیه اش خونه کامل یوارس

 که کنم دایپ یزیچ چرخونمیم چشم خونه یتو نشه اش خونه به نگاهم متوجه کنمیم یسع که یحال در

 . شهیم من شتریب کنکاش مانع صداش

  و؟-

 . کنمیم نگاه اش رفته باال یابروها و رنگ یعسل یچشما به

  ن؟یندار الزم یا گهید زیچ شما! یچیه... ـیه-

 ... نه-

 به صداش که برنداشتم رو قدم چند هنوز برم، رونیب خونه از که کنهیم اشاره مایمستق در به نگاهش با

 : رسهیم گوشم

 ترنج؟-



 . کنمیم نگاهش ترس با و گردمیبرم سمتش به

  بله؟-

 ... یاریب غذا برام تو خواهر نبود در ستین الزم گهید-

 : دهیم ادامه بگم یزیچ نکهیا قبل و

 ... خواهرم بخاطر یستین مجبور تو-

 : کنمیم قطع رو حرفش

   اما، کرده کمک بهم میواقع خانوده اندازه به فرخنده خاله که درسته-

 : دمی ادامه درست بتونم تا کنمیم مکث یکم

 ... بتونم تا راهه تنها که نهیا بخاطر ارمیم غذا شما یبرا اگر خودمه، لیم با کنمیم که یهرکار من-

 . کنمیم نگاهش یساختگ بغض با

 بابت ممنون و ننک دامیپ خانوادم تا بمونم خونه نیا یتو نیگذاش که کنم تشکر ازتون بتونم که نهیا بخاطر-

 ...نجامیا االن من و بمونم دوم بار یبرا نیداد اجازه نکهیا

 . نکردم یکار من-

 . ممنونم ازتون من حال هر به اما-

 به. شدم خارج ازش زدمیم دید یرچشمیز و آروم رو خونه کل که یحال در یا گهید حرف بدون و

 جا به جا با و کنمیم گرم رو سرم یکم بخورم غذا تونمینم استرس از دونمیم نکهیا با و رمیم آشپزخونه

 و شمیم خونه وارد نظرشم تخت مطمئنم که یحال در و امیم رونیب آشپزخونه از غذا و ها ظرف کردن

 . بندمیم رو در

 حال فقط من" گفته که الیدان جواب در و نمیبچ هم کنار رو امروز اتفاقات تا چرخمیم خودم دور یکم

 .  رمیگیم بغلم یتو رو یضح و شمیم ولو تخت یرو و گمینم یزیچ" دمیپرس رو خودت



 ام لوچه و لب داده ازدست رو انعطافش گهید دستش نکهیا ادآوردنی به با و کنمیم یباز باهاش یکم

 . شهیم زونیآو

 و رفته رونیب خونه از فرهاد نیماش که نمیبیم تراس سمت به نیماش یصدا دنیشن با غروب به کینزد

 . شمیم تنها خونه اون یتو گهید بار من

 عروسک بدن داخل از یزیچ نکهیا احساس با آخر بار یبرا و رمیم ور یضح با و دمیم لم مبل یرو

 از بشکاف و یچیق و سوزن برداشتن با و رمیم نییپا به. زنمیم ایدر به رو دل شهیم دستش حرکت مانع

 . ارمیم در تنش از رو یضح کیکوچ و یا پارچه لباس و گردمیبرم خونه به خاله وسابل نیب

 . کنمیم نگاه یضح دست از یقسمت دوخت رنگ تفاوت به گهید بار هی و رهیم هم یتو تعجب از ابروهام

 یمشک نخ با متر یسانت دو یکی اندازه به دستش از یقسمت اما شده دوخته دیسف نخ با بدنش کل که یضح

 . شده زده جداگانه دوخت نیا که شد متوجه شهیم یراحت به دوخت طرز از و شده دوخته رنگ

 . کنمیم پاره تک به تک رو رنگ یمشک دوخت بشکاف برداشتن با مطمئن نا و شک به دو

 کوک نیآخر آروم. زهینر رونیب عروسک دست دوخت شدن باز با یضح بدن یتو یها پنبه تا مواظبم

 . شمیم یسخت اما کیکوچ جسم متوجه یضح دست قسمت یها پنبه دادن فشار با و کنمیم پاره رو

 یضح دست یتو از کیکوچ یفلز قطعه که کنمیم تیهدا شده باز کوک سمت به رو جسم یسخت به

 . رهیم مبل ریز به و وفتهیم خونه کف کیسرام یرو

 یمشک یفلز جسم به و دمیم حرکت رو مبل یسخت به و ذارمیم زیم یرو رو یضح ناباور و متعجب

 زمزمه ناباور و کنمیم نگاه انگشتامه از یکی ناخون اندازه به و خونه دیسف یها کیسرام یرو که یرنگ

 : کنمیم

 !؟یممور-

  که یممور. کنمیم نگاهش ناباور و دارمیبرم نیزم یرو از رو کیکوچ یممور و کنمیم دراز دست

 به رو جونم ونستتیم که بشم یکس خونه وارد داشتم قصد و بودم گشته رو جا همه کردنش دایپ بخاطر

 . بندازه خطر



 نمیچند یبرا و کنمیم نگاه دستم یتو یفلز قطعه به و نمیشیم خنک یها کیسرام یرو مبهوت و مات

 : ارمیم دای به رو ییزهایچ بار

 خود لونه یتو گرگ، دست از فرار یبرا یجا نیبهتر کن، فرو ات کله یتو نویا گمیم رو یزیچ هی-

 و شدن  یمخف یبرا جا نیبهتر چشمه یجلو که ییجا! امنه خطرناکه، کننیم فکر همه که ییاونجا! گرگه

 !  کردنه یمخف

 باشه یضح یتو یممور ممکنه نکهیا به چرا داده آموزش رو زهایچ نیا بهم خودش که الیدان! فهممینم

  نکرد؟ شک

 همه اون به دادن جواب کنمیم یسع که ندارم براشون یجواب من و میره رژه ذهنم یتو سوال اونقدر

 لپ و رمیم اتاقم به و شمیم پا ها کیسرام یرو از و کنم موکول یبهتر تیموقع به رو جواب یب سوال

 . دارمیبرم یپاتخت یرو از رو تاپ

 چند ستمیس شدن لود یبرا انتظارم کنمیم احساس و کنمیم وصل رو یممور فلش لرزون یها دست با

 . کشهیم طول ساعت

 ممکن حالت نیتر عیسر با کنمیم یسع و کنمیم حس رو قلبم ضربان رفتن باال  ستمیس شدن لود با

 . ستهیا یم حرکت از دستم پسورد صفحه دنید با که کنم باز رو فلش اطالعات

  پسورد؟

. کشمیم کار از دست اشتباه امیپ دنید با اما کنمیم امتحان هم سر پشت و عیسر رو عدد و کلمه نیچند

 اش شماره و کنمیم پرواز میگوش سمت به و پرمیم جا از الیدان یآور ادی با و کنمیم نگاه صفحه به یکم

 . رمیگیم رو

 اش شهیهم عادت طبق. شهیم وصل تماس باالخره نکهیا تا کشنیم خط اعصابم یرو انتظار یها بوق

 . کنم شروع رو مکالمه اول من تا مونهیم منتظر و گهینم یچیه

 ! امنه ال،یدان-

 : شنومیم رو صداش باالخره



  ؟یخوب-

 ... فقط! آره-

  شده؟ یچ-

 . مطلب اصل سر رمیم میمستق پس ست کالفه یکم کنمیم احساس

 ! ال؟یدان-

 ! ترنج بگو--

 ! یممور فلش-

 ! خب؟-

 . کردم داشیپ-

 رو صداش یتو یکالفگ تموم یجا جانیه که الهیدان یصدا بعد و شهیم برقرار هیثان چند یبرا سکوت

 : رهیگیم

  ؟یگفت یچ-

 ادامه آروم اطیاحت به همچنان اما شهینم خونه وارد یکس بشم مطمئن تا رمیم تراس سمت به ترس از

 : دمیم

 . کردم دایپ رو یممور فلش گفتم-

  ؟یکرد داشیپ یک بود؟ کجا ؟یکرد داشیپ یچجور ترنج؟ یمطمئن تو-

 . شیپ قهیدق چند نیهم! آره! آره-

 . بود لمس قابل پشت از یحت صداش ذوق

  ه؟یشکل چه همونه؟ نیا که یمطمئن اصال! ترنج هیعال نیا... نیا-

  دستم ناخون اندازه کیکوچ یلیخ! رنگه یمشک کیکوچ یممور هی-



 : دهیم ادامه زده جانیه

 . من به شیبرسون یبتون تا رونیب ایب یجور هی فقط! خودشه قایدق آره،-

  ؟یک  -

  ؟یتونیم امروز نیهم! بهتر زودتر هرچه-

 ... یول باشه،... آ-

  شده؟ یچ-

 . نمیشیم مبل یرو اخم با و کشمیم موهام یتو یدست

  ؟یچ من پس-

  ؟یچ تو که یچ یعنی-

 بفهمه و نهیبب منو هم یتو یها اخم تونهیم و نشسته روم به رو کنمیم احساس. رهیم هم یتو شتریب اخمام

 ! هیچ منظورم که

  خودم؟ یزندگ دنبال گردمیبرم یک من رون؟یب زنمیم نجایا از یک من پس شم؟یم یچ من که نهیا منظورم-

 تیموقع االن. یبش دیناپد خونه اون از شهینم که هوی. کنم صحبت باهاشون دیبا. دمیم خبر بهت نویا! آها-

 کنه عوض کل به رو هاش نقشه تموم تا کنه شک یزیچ به فرهاد هیکاف. تره حساس یا گهید وقت هر از

 خبر بهت تا باش صبور پس! ییتو فرهاد نظر به مشکوم نهیگز نیاول بشه یزیچ نیچن اگر نکن شک و

 . بدم

  ؟یک تا یعنی-

 یچ یممور فلش اون یتو میدونینم هنوز ما. کن صبر هم گهید روز چند یکرد صبر همه نیا! ترنج-

 ؟یختیر

 . کشمیم موهام یتو یدست یعصب و کالفه



 ! بود یچ پسوردش ادینم ادمی. کنم دایپ رو پسوردش نتونستم کردم یهرکار. دونمینم خودمم-

 . یببر شیپ از یکار یتونستینم هم ومدین ادتی-

  ه؟یچ منظورت-

 خودکار طور به ساعت 24 هر اطالعات، ختنیر محض به که داره هوشمند پسور یممور فلش اون-

 . شهیم عوضپسورد 

  کنم؟ کاریچ االن من پس-

 . من به برسون رو فلش زودتر چه هر-

  کجا؟ ؟یچجور-

 : دهیم ادامه هیثان چند از بعد و کنهیم سکوت یکم

 یایب خونه از که ستین یعقالن پس یباش نظر تحت ممکنه. گمیم یچ نیبب کن گوش خوب! ترنج نیبب-

 . کنم داشیپ ها آشغال نیب از بتونم که یزیچ یتو بذار رو فلش. کن جور آشغال سهیک هی زود رون،یب

  ؟یچ یتو-

 ! یدار یچ نیبب بگرد-

 . کنمیم زیر رو چشمام وهیم آب پاکت دنید با و رمیم آشپزخونه سمت به عجله با

  ن؟یهم یتو بذارم دارم، پرتقال وهیآبم پاکت هی

 یفلز سطل همون یتو بذار ببر رو سهیک دادم خبر بهت وقت هر کن، دایپ هم گهید آشغال تا چند. آره-

  ؟یدیفهم خونه کنار

 . آره... آ-

 . رهینگ دستت از رو سهیک چل و خل دختره اون باشه حواست ترنج، باش زود-

 ! تنهام ست،ین خونه یکس اصال یعنی! نه-



 . بدم خبر بهت تا بده انجام رو گفتم بهت که یکار! خوبه-

 . باشه-

 نکیس یتو رو اتشیمحتو و کشمیم رونیب رو وهیآبم پاکت و رمیم خچالی سمت به تماس کردن قطع با

 یتو و چمیپیم لونینا یتو رو یممور فلش و دارمیبرم زریفر سهیک نتیکاب یتو از عجله با. کنمیم یخال

 تا زمیریم اون یرو رو آشپزخونه سطل یها آشغال یباق. بندمیم رو پاکت در و ندازمیم وهیآبم پاکت

 ببره، رونیب خودش رو ها آشغال دادیم حیترج که فرهاد اخالق یادآوری با و شهیم پر نصفه بایتقر سهیک

 . مونمیم الیدان خبر منتظر و کنمیم میقا تیکاب وشهگ رو آشغال سهیک

 و یفعل تیموقع نیا از شدن آزاد فکر کنم؟یم کاریچ دارم که کنمیم فکر نیا به من و کوبهیم محکم قلبم

 . دهیم بهم رو قفس از شدن آزاد حس بود شده هم تر دیشد ام حافظه بخاطر که ییها تنش  استرس از فرار

 باعث ذارمیم سر پست رو روزها نیا و رمیم شهیهم یبرا خونه نیا از گهید روز چند تا نکهیا تصور

 . بزنم لبخند شهیم

 . شهیم تموم داره! شهیم تموم داره

 ام حافظه کاربلد پزشک هی نظر ریز گهید وقت چند تا که کنمیم فکر نیا به یوقت شهیم تر قیعم لبخندم

 ششونیپ و ام خانواده شیپ گردمیبرم هم خودم و گردهیبرم یعاد روال به میزندگ و ارمیم بدست رو

 ... هی یبرا

 . بزنم خواستمیم که یحرف به کنمیم شک خودم و شهیم جمع لبام یرو از آروم آروم لبخندم کنم،یم صبر

 ... االن مثل درست! تنهام ،نداره ییا خانواده من که گفت الیدان... اما خانواده؟-

 رو پونه. کردیم توجه منم به بود پونه به حواسش که یهمونطور که داشتم رو فرخنده خاله... االن اما

 ... فرهاد و. باشم خودم حال یتو نذاره تا داشتم

 ... اما کردمیم فرار ازش دیبا که یکس! دمیترسیم ازش دیبا قاعدتا که یکس



 یوقت! نبود یخبر میدیم قبال که ییها هیسا از بود خونه اون که ییها شب بودم، کرده عادت بهش من

 وجود دنیترس یبرا یزیچ بود فرهاد یوقت بود، امن زیچ همه بود، آروم یچ همه داشت حضور فرهاد

 . نداشت

 !کردمیم تیامن احساس اش لونه یتو هم یشکارچ منه که اونقدر بود، اش لونه به حواسش گرگ یآقا

 رونیب ها آشغال همراه و فلش که دهیم امیپ الیدان باالخره نکهیا تا رمیم رژه خونه یتو چقدر دونمینم

 . ببرم

 زباله سطل سمت به استرس با. رمیم رونیب خونه از و ارمیم رونیب نتیکاب یتو از رو آشغال عجله با

 . کنمیم نگاه اطرافم به و رمیم داشت قرار خونه از فاصله متر چند با که یفلز

 کوچه وارد که خورهیم فرهاد نیماش به چشمم یوقت گشتن نیح و کنمینم داشیپ اما گردمیم الیدان البدن

 نیماش سرعت با پاهام سرعت اما کنمیم تند پا خونه سمت به و ندازمیم سطل یتو رو سهیک عجله با شهیم

 به و رمیبگ دهیناد تونمینم. کنهیم ترمز کنارم رسمیم خونه در به یوقت درست و کنهینم یبرابر فرهاد

 . بزنم لبخند کنمیم یسع و گردمیبرم سمتش به اجبار

 . سالم-

  ؟یبود کجا-

 یبرا رو مغزم انگار که ینگاه. میترسیدم رنگش یعسل نافذ نگاه اون از چقدر که دونستیم خدا فقط

 . کردیم مختل تیواقع گفتن بجز یهرکار

  من؟-

 : دمیم ادامه خودم رهیم باال که ابروش یتا هی

 قهیدق چند اد،یم یبد یبو هی خونه یتو دمید صبح از. رونیب بذارم رو آشپزخونه یها آشغال بودم اومده-

 . سطل یتو انداختمش آوردم االن نبردم، رونیب رو ها آشغال شبه دو دمیفهم شیپ

 : کنهیم شارها خونه اطیح به سر با و کنهیم اخم و گردهیم بر سطل سمت به حرفم با همزمان نگاهش

 ! تو برو! باشه-



 خونه وارد آروم. رمشیگیم نطر ریز یچشم ریز و بشم اطیح وارد یا اضافه حرکت بدون کنمیم یسع

 وارد بهونه به. رهیم رونیب خونه از و شهیم ادهیپ نیماش از کنهیم پارک گوشه هی رو نیماش و شهیم

 . کشهیم یسرک کوچه یتو و رهیم در سمت به که کنمیم نگاهش و گردمیبرم شدن خونه

 خونه تراس از. نباشم چشماش یجلو تا رمیم خودم خونه به عیسر شده مشکوک یزیچ به نکهیا تصور از

 کنار و زنهیم قدم کوچه یتو یکم که رمیگیم نظر ریز رو فرهاد شمینم دهید هاش شهیش بخاطر دونمیم که

 . کنهیم صبر یکم زباله سطل

 نفسم شهیم باعث که شهیم خونه وارد قهیدق چند از بعد باالخره و کشهیم سرک سطل یتو که شمیم متوجه

 روشن با و کنمیم میقا ها کشو از یکی یتو و برمیم اتاقم به رو یضح عجله با و بفرستم رونیب محکم رو

 . کنم رفع رو فرهاد ظن سو تا دمیم نشون مشغول رو خودم ونیتلوز کردن

 باعث" گرفتمش" متن با الیدان امیپ و شده برطرف شکش فرهاد کنمیم احساس و گذرهیم ساعت کی

 رونیب کشو از رو یضح خونه در بودن بسته به نانیاطم و کردن چک با و بکشم یراحت نفس شهیم

 . شمیم دستش یپارگ دوختن مشغول و کشمیم

  

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

  

  ترنج؟ هیچ تو نظر-

 ام چهره از دارم ازش پونه دادن یباز بخاطر که یحرص کنمیم یسع و رمیگیم چشم دینو مرخین از

 : دمیم رو پونه سوال جواب وانیل ته مویل و بخ هیتک با یباز نیح و نباشه مشخص

 .ندارم تور با سفر به یلیم گهید د،یپر حسش راستش! دونمینم-

 : شهیم معترض پونه و کنهیم نگاهم قیعم فقط دینو

 . مسافرت میبر تور با که یداشت اصرار خودت ترنج،! عه-

 .  دیپر سرم از حسش گهید که گفتم. دونمیم-



 . بشه وارد خودش بحث ادامه یبرا دهیم حیترج و کنهیم نگاهم دینو

  ترنج؟ شده یزیچ-

 فرهاد و اون دهن یتو یچ اصال ای. گذرهیم ذهنش یتو یچ که کنمیم فکر نیا به و کنمیم نگاهش

 . بدن قرار طعمه من به شدن کینزد بخاطر رو پونه شده باعث که گذرهیم

 جوابش و بشم وانیل یتو مویل تکه کردن له مشغول هم باز کنمیم یسع و رمیگیم چشم ازش و زنمیم پلک

 : دمیم رو

  باشه؟ شده یزیچ دیبا چرا! نه-

 . شد عوض نظرت هوی آخه،-

 منتظر دارم دوست فقط فعال. افتاد سرم از هواش و نیداد طولش خرده هی شما. نشد عوض هوی نظرم-

 . ششونیپ برم تا کنهیم یاوک یک رو رفتن یکارها پسرعموم نمیبب تا بمونم

 یکارها ها یراحت نیا به طیشرا نیا یتو. کشهیم طول یکنیم فکر که یاون از شتریب یلیخ مسلما خب،-

 . شهینم درست تنترف

 ین با رو حرصم تموم. کنه استفاده من بودن یعصبان نیا از دینو خوامینم و هستم یعصب یکاف اندازه به

 : دمیم جواب و کنمیم یخال شده له که ییمویل تکه یرو

 رو تون برنامه! دیبر ن،یبر نیخوایم اگر شما ندارم، مسافرت و سفر حوصله اصال فعال. یهرچ حاال-

 . نیزینر هم به من بخاطر

 به تا شهیم تموم زودتر دارید نیا که خوشحالم و. ام یراض یحساب بابت نیا از من و شنیم ساکت دو هر

 سواالت جواب در مدت نیا تموم که یالیدان. بزنم حرف الیدان با برگشتم زمان مورد در و برسم خونه

 : گفتیم زیچ هی فقط خونه نیا از رفتن یبرا من

 " کن صبر"

 بودن گرفته قرار هم کنار ممکن شکل نیبدتر به که یمزخرف اتفاقات تمام از بود زیلبر صبرم گهید من و

 ! برسونن نجایا به رو من تا



 یگوش خونه دنیرس محض به. کنم فرار هستم توش که یطیشرا از دیبا چطور ندونم یحت که یینجایا به

 لباسام. رمیگیم تماس الیدان با لباسام آوردن در نیح و رمیم اتاقم به در بستن با و شمیم ساختمون وارد

. سکوته من جواب و شهیم وصل تماس. کنمیم پرت یسمت به رو کدوم هر و ارمیم در حرص با رو

 : کنمیم شروع و فرستمیم رونیب محکم رو نفسم کالفه

 ! امنه ال،یدان-

 :رسهیم گوشم به صداش باالخره

 ! گذشت خوش ؟یخوب-

 . کنهیم منحرف رو بحث داره اما گرفتم تماس یچ یبرا دونهیم نکهیا از ادیم بدم

  شد؟ یچ! الیدان-

 . کنهیم شروع باالخره و زنمیم حرف یچ مورد در دارم دونهیم قایدق که دهیم نشون سکوتش

 ! ترنج نیبب اممم،-

 هر از شهیم باعث که یفیبالتکل ره،یگیم نشات یفیبالتکل از بودن کالفه نیا تموم. کنمیم قطع رو حرفش

 . ام خسته دنیترس نیا از تمیظرف از شتریب یحت من و بترسم فرهاد قدم

  شد؟ یچ .کن کوتاهش! الیدان-

 : دهیم جواب کوتاه خوامیم که یزیچ نیع و دهیم رونیب محکم رو نفسش من از تر کالفه

 .یبمون خونه اون یتو دیبا دادن دستور-

 . کنمیم تکرار خودم شیپ رو حرفش و زنمیم پلک آروم بار چند

  ؟یچ یعنی-

 : رهیم باال صداش من از تر کالفه اون

 ! ترنج دونمینم! دونمینم-



 : دمیم ادامه و باشه خودش سطح نیتر نییپا یتو تا کنمیم کنترل زور به رو لرزهیم خشم از که صدام

  کنم؟ کاریچ دیبا گهید کردم، دایپ رو فلش که من بمونم؟ جایا دیبا یچ واسه ال؟یدان دونمینم که یچ یعنی-

 . ستین من حال از مک هم اون حال که مشخصه صداش یعصب تن از

 بکشم یلعنت خونه اون از زودتر تو تا کوبمیم وارید و در به رو خودم دارم من! بفهم ،ترنج دونمینم-

 . شهینم اما رونیب

  کنم؟ کاریچ من پس-

 . بکنم تونمیم کاریچ نمیبب تا کن صبر! ترنج کن صبر-

 . باشم آروم کنمیم یسع و کوبمیم میشونیپ به رو ام شده گره مشت آروم بار چند

  بمونم؟ نجایا دیبا گنیم چرا یدونینم-

 یبر دوباره بود الزم اگر تا یبمون اونجا دیبا باشه، شده عوض هاشون برنامه که هست احتمالش گنیم-

 . یاریب ریگ رو دیجد اطالعات و

  ؟یچجور-

 ! قبل دفعه مثل-

 . بهیعج هم خودم یبرا یحت صدام ضعف و شمیم مستاصل

 ... اما دوباره؟-

  ترنج؟ شده یچ-

 خونه وارد چطور قبل دفعه دونمینم یحت. آوردم ریگ رو اطالعات نیا چطور قبل دفعه دونمینم من... من-

 . آوردم ریگ کجا از رو فلش یتو اطالعات و شدم اش

 : کنه آرومم کنهیم یسع و برهیم یپ حالم به صدام از انگار

  ترنج؟-



  هوم؟-

  ؟یشد فیضع نقدریا چرا ترنج؟ هیچ-

 . باشم نداشته استرس که ییجا هی برم خوامیم فقط بشه، تموم خوامیم فقط. دونمینم یچیه من! یدن دونمینم-

 . باشه آروم داره یسع و هیعصب چقدر بفهمم تونمیم صداش از

 یزیچ چه دونمینم و یستادیا یکس چه یقدم چند یتو دونمیم لحظه هر که یمن ترنج؟ بگم یچ من پس-

 تیوضع با دونمیم که من. کنم یکار تونمینم و هیچجور تو طتیشرا دونمیم که من کشه؟یم رو انتظارت

 . ببرم شیپ از یکار تونمینم اما ریش دم با یباز یعنی فرهاد کنار بودن تو االن

 هی فکر مسخره هزارتو نیا شدن تموم یبرا انتظارم ندارم، گفتن یبرا یحرف هم من و کنهیم سکوت

 : دهیم ادامه آروم که کنهیم ریتعب یچ رو سکوتم دونمینم. بود خام الیخ

  ترنج؟-

  بله؟-

  ؟یدیم قول! شهیهم مثل ،یباش یقو بده قول-

 فکرمه به نکهیا از! نگرانمه دور از چند هر و هست نکهیا از. شهیم گرم بودنش به دلم یکم فقط ،یکم

 : زنمیم حرف تر راحت و بندمیم چشم و شمیم آروم یکم

 ... دینو از پونه، از تو، از فرهاد، از خودم، از. ترسمیم یچ همه از! الیدان ترسمیم-

 ... پو پسر دوست همون منظورت د؟ینو-

 : رسهیم گوشم به پونه یصدا و کنهیم قطع حرفش از رو حواسم در یصدا

  ترنج؟! یبست درو نیا که هم باز! ترنج؟--

 : زنمیم ادیفر بایتقر برسه بهش صدام نکهیا یبرا

  بله؟-



 ... گهید کن باز-

 . کن صبر امیم االن-

 : دمیم رو الیدان جواب و

 . میزنیم حرف هم با بعدا اومده، پونه! یدن-

 . زمیعز باشه-

  ؟یندار یکار-

 .باش خودت مراقب! نه-

 ... خداحافظ باشه-

  ترنج؟-

  بله؟-

 ! یداد بهم یقول چه نره ادتی-

 . زنمیم لبخند آروم

 . کنمیم امو یسع-

 بهم یحس هی و ستادهیا در یجلو هم یتو ها اخم اب پونه. رمیم خونه در سمت به و کنمیم قطع رو یگوش

 . ستین شیپ در یخوب زیچ گهیم

  ه؟یچ سالم،-

 آشپزخونه سمت به و بندمیم رو در بهش توجه یب ره،یم حال وسط تا یحرف بدون و شهیم خونه وارد

 . بوده درست حدسم بفهمم شهیم باعث شیعصب یصدا که رمیم

  ترنج؟-



 داد با که کنهیم شیعصب شتریب سکوتم که کنمیم احساس. کنمیم نگاهش و گردمیبرم سمتش به الیخیب

 : کنهیم شروع

  ؟یشد یشکل نیا چرا روز چند نیا شده؟ یچ مرگته؟ چه تو-

 به یالیخیب به هیشب یحالت با و باشم آروم کنمیم یسع اما ام یعصب هم خودم یکاف اندازه به که یحال در

 . کنمیم نگاهش و دمیم هیتک کانتر

  پونه؟ یگیم یچ-

  ؟ییا ینجوریا چرا چته؟ گمیم گم؟یم یچ ستین معلوم-

  ؟یچجور-

 : ادیم جلو و دهیم نشونم دست با

 ! رشیز یزنیم بعد یگیم یزیچ هی خودت. یهست که یمزخرف نطوریهم-

 . کنمیم نگاهش و کشمیم موهام یتو یدست

  ؟یگیم رو تور میبر ندارم دوست گهید گفتم که نیهم-

. یکنیم ریس ها آسمون یتو خودت واسه! سرته یتو یچ ؟ییکجا ستین معلوم اصال! ترنج شهیکی نیا-

 .  مونه یم دهن به انگشت آدم که یگفت که یزیچ ریز یزنیم راحت اونقدر

 . رمیم سمتش به و دارمیبرم کانتر از رو ام هیتک آروم

  تور؟ برم خوامینم گهید گفتم که نهیا یبرا ها دادیب و داد نیا تموم االن-

 خودت که ییا برنامه تو نکهیا نه کردم، یاشتباه کار هی من انگار که یطلبکار یجور هی االنم! کن نگاه-

 .یکرد کنسل رو برگرده زوتر دینو تا یبود کشته براش رو

  کردم؟ کنسل رو تور برنامه من که نیا ه؟یچ تو مشکل قایدق االن یبگ شهیم-

 . کنه رزرو جا و کنه دایپ رو تو نظر مد تور تا گشت چقدر دینو یدونیم! آره-



  بود؟ کرده رزرو جا مگه-

 !  آره-

 ییاونجا از من دیشا اصال. کرده رزرو جا سرخود ما با یهماهنگ بدون که بود خودش اشتباه نیا خب-

 .ادین خوشم کرده انتخاب دینو که

  تشکرته؟ عوض! ترنج! وا-

 میعصب شتریب بدونم رو لشیدل نکهیا بدون شدن متهم و فهممینم رو بحث نیا لیدل ره،یم هم یتو اخمام

 . کنهیم

 خودش دینو ؟یموضوع نیچن سر میکن بحث هم با تو و من دیبا چرا فهممینم اصال من پونه؟ یچ تشکر-

  ؟یکنیم دادیب و داد یدار جادیا االن تو بعد نداشت، یمشکل

 . بگه یزیچ تو یجلو نخواست فقط نداشت؟ یمشک دینو گفته یک-

 . نداشت من میتصم یتو یریتاث هم بود گفته اگر چند هر کرده، رزرو بود نگفته اصال دینو! پونه-

  ؟یالیخیب نقدریا شهیهم-

 حال نیا با اما باشم داشته اوضاع از یدرست درک تونمینم. ستین یعاد وسط نیا یزیچ هی کنمیم حس

 . رهینم شیپ دارم ازش من که یشناخت طبق پونه که فهممیم

 هیگر. کنمیم نگاه شده قرمز شینیب نوک و هاش گونه کنمیم احساس که پونه به و کنمیم زیر رو چشمم

  گرفته؟ اش

  پونه؟-

  ها؟-

 ! بگو رو راستش شده؟ یچ-

 . کنم شیهمراه قتیحق گفتن یبرا کنمیم یسع



  گفته؟ یزیچ دینو-

 . شده اشک از پر چشماش بفهمم تونمیم هم نمونیب فاصله از یحت و کنهیم نگاهم هیثان چند

 . شد دعوام دینو با-

  چرا؟-

 کنسل برنامه نیا بخاطر رو هاش کار تموم اون. یکرد کنسل رو تور تو که نیهم سر گه،ید نداره چرا-

 یگفت تو که االن. مسافرت میبر هم با تا کنه درست رو طیشرا  بتونه تا کرده بحث ش خانواده با و کرده

 چرا نبودم مطمئن تو از یوقت که ناراحته من دست از االن و ختهیر هم به هاش برنامه تموم اونم نه،

 . کردم اصرار

 ! خب؟-

 . کرده دعوا من با تو بخاطر االن! که نداره خب-

 دعوا باهاش جهت یب دینو پس! یباز شب مهیخ عروسک هی. داستانه نیا خورده یباز آدم پونه دونمیم

 سرشه یتو که یزیچ یبرا منو تا بفرسته جلو رو پونه که بوده نیا دعوا نیا از قصدش شک یب نکرده،

 . ببرم جلو دینو لیم باب رو یباز کنمیم یسع و کنمیم نگاه پونه به موشکافانه. بذاره فشار تحت

  کنم؟ کاریچ یگیم تو حاال ندادم، و دادمیم خبر زودتر دیبا بود، من ریتقص! قبول اصال باشه،-

 . ادیم سمتم به آروم و کنهیم پاک رو اشکاش دست پشت با

 . دونمینم-

  کنه؟ یاوک رو کرد انتخاب که یتور همون بگم یخوایم-

 .  کرد کنسل میشد جدا هم از که نیهم اونو! نه-

 تا رمیبگ رو خودم یجلو زور به که شهیم باعث مظلومش یچشما و سشیخ یها مژه کنمیم نگاهش

 ! کتک باد به رمشینگ شیسادگ بخاطر تا!  نکشم هوار سرش



 دونمینم! هیرواقعیغ دینو یها رفتار که کنه درک تونستیم یقبل اطالعات و حافظه بدون من، مثل یکس

 ! بود؟ دهینفهم پونه چطور

 گذره؟یم یچ دینو سر یتو دونستمیم کاش ،یباز شب مهیخ عروسک! پونه

 . کنمیم نگاه نشیغمگ چهره به و رمیم سمتش به یکم

  کنم؟ کاریچ من یگیم االن تو! خب-

 ! دونمینم-

 : دهیم ادامه و کنهیم پاک رو اشکش دوباره

 ... یول. کردم قطع رو یگوش و شده دعوامون که فعال-

  ؟یچ یول-

 . تنهاست و شمال بره خوادیم هفته نیا آخر که گفت-

 ! خب-

 کنهیم ییخودنما صداش یتو کم کم که یذوق با و شهیم قیتزر حرفاش ب اقیاشت یکم کنمیم احساس

 : دهیم ادامه

 ... و برم همراهش تونستمیم منم کاش و بره تنها نداره دوست که گفت من به-

 . کنه قطع رو حرفش پونه که ندم نشون یالعمل عکس کنمیم یسع و دمیم گوش حرفاش به

 . میبر مسافرت نیا به ییتا سه ،یایب توام اگر داشت دوست نکهیا و-

 : دهیم ادامه شک با یکم اون و کنمیم نگاهش فقط

 . میبر هم با یباش موافق هم تو اگر یعنی شه،یم گمیم-

 من! اون مثل ییزهایچ نه گذره،یم سرش یتو که ییزهایچ نه پونه، یسادگ نه! ستین مهم برام یچیه

 . برسم زیچ هی به خوامیم فقط



 . باشه نداشته دوست دینو دیشا-

 . ادیم سمتم به ذوق با و موافقم انگار که داره رو برداشت نیا حرفم از چرا دونمینم

 نکهیا بعد و کرد مطرح نویا هم دعوامون قبل شیپ قهیدق چند نیهم. داره دوست هم یلیخ اتفاقا! نه نه،-

 شد یعصبان امیب تونمینم تو بدون منم و یبر مسافرت یندار دوست فعال تو که گفتم و کردم مخالفت من

 . گرفت باال دعوامون و

 چرخ ذهنم یتو دادیم که ییشنهادهایپ نیا یبرا لیدل تا دو اما فهممینم رو دینو رفتار نیا لیدل. شمیم جیگ

 . خورهیم

 یتو که یزیچ یبرا منو خونه خوادیم ای! داره هدف هی دینو داره که یلیدل هر ها برنامه و ها شنهادیپ نیا

 !داره نگه خودش به کینزد مدت هی یبرا یلیدل هر به منو خوادیم ای. کنه یخال ذهنشه

 : ارهیم خودم به منو پونه یصدا جمیگ احتمال دو نیا نیب که یحال در

  م؟یبر یایم ترنج؟ هیچ نظرت-

 ... آخه-

 . گهید میبر ایب! ترنج خدا رو تو-

  ؟یبگ یخوایم یچ فرهاد و خاله به! پونه آخه-

 : خندهیم آروم و کنهیم مکث لحظه چند

 . میریم تور با میدار میگیم خب-

  شه؟یم نظرت به-

  ؟یموافق تو. میکنیم شیکار هی حاال-

 . دمیم خبر بهت کنم،یم فکر بهش-

 . خندهیم و کشهیم بغلش یتو منو ذوق با



 ! پرتقال عاشقتم-

 به قراره یباز نیا ته دونمینم. رمشیگیم بغلم یتو و چهیپیم تنش دور و ادیم باال دستام  ناخودآگاه هم من

  مطمئنم، رو زیچ هی و. ستین و نبود شدن چهیباز پونه حق یباز نیا یکجا چیه دونمیم یول برسه کجا

 ! رسونمینم اش خواسته به رو دینو من

  کنه؟یم کاریچ داره فرهاد کنم،یم فکر و دمیم فشار خودم به شتریب رو پونه

  

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

  

 . ندارم یمشکل هم من کنهیم نیتضم رو زیچ همه فرهاد اگر. گهیم یچ تییدا نیبب! دونمینم من-

 به یبستن از پر یها کاسه با پونه و هیباز مشغول دستش یتو کنترل با که کنمیم نگاه فرهاد به استرس با

 ادامه فرهاد به رو نباریا و نهیشیم مبل یرو من کنار و دهیم فرهاد دست به رو کاسه و ادیم سمتمون

 : دهیم

  ؟!جونم ییدا-

 : دهیم جواب برداره چشم ونیتلوز از نکهیا بدون فرهاد

  ه؟یچ-

   ه؟یچ تو نظر-

 فرهاد برابر در موضوع نیا کردن مطرح چقدر که فهممیم انگشتاش کردن یباز و صحبت طرز از

 . داره یباز نیا کردن تر سخت بر قصد هم فرهاد انگار و ست فرخنده خاله از تر سخت براش

  مورد؟ در-

 . کردمیم صحبت موردش در مامان با داشتم که یهمون-



  مامانتم؟ من ،یزدیم حرف موردش در یداشت مامانت با-

 ! فرهاد-

 . کن فیتعر برام کامل گهید بار هی بجاش! نزن غر-

 کنهیم مطرح  رو شیالیخ یها دوست با شمال مسافرت بحث در گهید باز هی و کشهیم یقیعم نفس پونه

 .مونهیم فرهاد جواب منتظر و

 نیا به رفتن یبرا اونا پونه، خانواده از شناختم و انتظار برخالف که ترسمیم قلب میصم از! ترسمیم

 قصد دیرسینم نطر به که یمسافرت یتو بشم پونه یهمراه به مجبور ناچار من و بدن تیرضا مسافرت

 کاسه هی یتو دینو با دستش که یفرهاد از ترسمیم شتریب. باشه ساده مسافرت هی فقط برنامه نیا از دینو

 . ست

  ؟یباک-

 . دانشگاهم یدوستا از چندتا با! که گفتم-

 ... ای دخترن-

 ! میدختر هممون نه،-

  ن؟یریم یچ با-

  .ها بچه از دوتا نیماش با-

 : کنهیم نگاه پونه و من به و ارهیم باال سر

  اعتمادن؟ قابل دوستات-

 فکر چرا .رهیگیم ترسم کم کم من و دهیم مثبت جواب سر با رفتن شیپ خوب نیا از خوش سر پونه

 . ماجراست نیا سر هی شک یب که یفرهاد کنه؟ مخالفت دیبا فرهاد کردمیم

 یرو از الک کندن مشغول که پونه چشم از دور به ییا هیثان یبرا و چرخهیم پونه و من نیب نگاهش

 . شهیم رهیخ من به بود ناخونش



 نامحسوس و اراده یب چرا دونمینم که یمن و یمخف یهمفکر هی سواله، هی نگاهش یتو کنمیم احساس

 . دمیم تکون هیقض نیا با مخالفت نشونه به رو سرم

 به رو نگاهم من پونه سر اومدن باال با که کنهیم نگاهم دقت با و شهیم داریدپ یکم ابروهاش اخم خط

 . دوزهیم چشم پونه به اون و ندازمیم نییپا

 میبر. میدیپوس خونه نیا یتو ترنج و منو! فرهاد خدا رو تو م؟یایم بگم ها بچه هب! گهید بگو ییدا خب-

 ... گهید

 : ادیم حرف به آروم و گردهیبرم من سمت به هیثان یبرا فرهاد نگاه

 ... دمیم جواب بهتون بکنم، رو فکرام-

 ... فرهاد! عه-

 ! گفتم که نیهم-

 . بدم خبر ها بچه به دیبا من فرهاد-

 هر راه کلمات کردن ادا شمرده خشکش، لحن و شهیم رهیخ پونه یچشما به که فرهاد یجد نگاه

 : بندهیم رو یاعتراض

 ! دمیم خبر گفتم-

 یسبز کردن پاک کار شدم تموم از بعد. میبر آشپزخونه به و میپاش فرهاد کنار از شهیم باعث خاله یصدا

 میگوش تا رمیم خودم خونه به سیسرو از اومدن رونیب از بعد و شورمیم رو دستام و رمیم سیسرو به ها

 سمت به و کنهیم میعصب یکم ستین برگشتم موافقت یبرا یخبر چیه گفتیم که الیدان امیپ. بردارم رو

 : شنومیم خونه بسته در پشت از رو فرهاد یصدا در کردن باز از قبل و رمیم در

  ه؟یچ دخترا مسافرت انیجر-

 رو دیکل بشیج یتو از که نمیبیم رو فرهاد. کنمیم نگاه در یچشم از استرس با و استه یم حرکت از قلبم

 : دهیم ادامه با صدای آروم در کردن باز نیح و ارهیم رونیب



  ؟یدیچ یا برنامه نیچن من با یهماهنگ بدون چرا! بده منو سوال جواب فقط-

-.................  

  ؟یکنیم کار سرخود یک از! یکرد غلط تو-

-............................  

 ییا بهونه هی به ممکن حد تا هم رو تماس! ینیبینم رو دخترا گهید ندادم اجازه بهت خودم که وقت هر تا-

 . یشیم گور و گم هفته سه دو یاریم رو مسافرت بهونه دفعه اون مثل ای! یکنیم کوتاه

 نفوذ پونه و دینو رابطه یرو حد نیا تا فرهاد. رمیم عقب قدم چند شوکه و رهیم باالتر قلبم ضربان

 و کنهیم ریگ داشت دکور جنبه فقط که زباله سطل به پام برم اتاقم به تا چرخمیم عجله با که نیهم داشت؟

 . بزنه خشکم سرجام شهیم باعث صداش

 سکوت دست یتو یگوش با برهاد که نمیبیم کنم،یم نگاه در یچشم از آروم و مونمیم حرکت یب هیثان چند

 . کنهیم نگاه ام خونه در به اخم با و کرده

 راهش تنها. ست خونه یتو یکس دهیفهم و دهیرس گوشش به شک یب که بوده واضح اونقدر صدا دونمیم

 . نشدم راهرو یتو اون حضور متوجه یحت من که کنم تظاهر که نهیا

 نیا از و ادیم لبم یرو لبخند گذرهیم سرم یتو که یزیچ از و ندارم وقت شتریب هیثان چند اندازه به دونمیم

 ... ادیم خوشم کنهیم دایپ نمود یگاه از هر که ترنج یها جنبه

 یبرا که اونقدر خارونمیم عجله و شدت با رو چپم یپا یآخر انگشت دو و نمیشیم نیزم یرو عیسر

 در سمت به یزیر یها ناله و عجله با و شده قرمز انگشتام پوست کامل حرکت نیا باز نیسوم تکرار

 رمیم رونیب کنان یل یل و رمیگیم دستم یتو رو پام ام یشاک واقعا پوستم سوزش از که یحال در و رمیم

 ترس از یغیج فرهاد دمید با و ارمیم باال رو سرم هیثان چند بعد و دمیند رو فرهاد که کنمیم تظاهر و

 . دمیم هیتک وارید به و رمیگیم رو قلبم و کشمیم

 ... دمیترس دمتون،یند اصال! دیببخش! یوا-

 . کنهیم نگاهم پام و من به موشکافانه و کنهیم قطع رو تماس یحرف بدون که نمیبیم



  شده؟ یچ پات-

 پام یوارس نیح و کنم باور رو خودم دروغ کنمیم یسع و کنمیم نگاه پام شده سرخ پوست به هم خودم

 : دمیم رو جوابش

 .در کنار سطل به خورد محکم پام ومدمیم عجله با داشتم! یچیه-

 . کنهیم نگاه پام یها انگشت به و ادیم جلو یکم

  ؟یدار درد-

 من که باشه مطمئن خوادیم فقط نداره، من اوضاع به یربط چیه نگاهش و سواالتش نیا کنمیم احساس

 راحت نقدریا چطور فهممینم هم خودم یحت. کنمیم نگاهش و ارمیم باال سر. باشم دهینشن یزیچ حرفاش از

 . گمیم دروغ ییا حرفه و

 . سوزهیم فقط! ادیز نه-

 . باش مواظب شتریب! برداشته خراش پوستت-

 منو خونه در یچشم از داره نکهیا احتمال با مجبورم من و رهیم اش خونه به ییا گهید حرف بدون و

 .برم نییپا زنان لنگ رو پله نیآخر تا کنهیم نگاه

 قبال که کم یها تماس همون و دیرس ممکن حد نیکمتر به پونه با دینو یها تماس بعد به روز اون از

 . بود تموم قهیدق پنج عرض در شد،یم دهیکش ساعت دو ای کی به یگاه

 دینو نبود به که کنه دایپ ادامه اونقدر روند نیا داشتم دوست اما نداشتم عادت ریگ گوشه و ساکت پونه به

 . رهیم یدب به هفته دو یکی یبرا بود گفته ها جنس بودن خراب بهونه به که دینو به. کنه عادت

 که یفرهاد. باشه فرهاد اریاخت و نظر حد نی تا پونه و دینو شده یزیر برنامه رابطه نیا کردمینم فکر

 . داد قرار هدف رو پونه من به شدن کینزد یبرا شدینم باورم هنوز

  رسم؟یم کجا به برم ابونیخ نیا از-

 . دهیم تکون سر و کنهیم نگاه نظرم مورد ریمس به حوصله یب



 . میرسیم خونه از باال چهارراه اون به-

 : دمیم ادامه پونه سکوت کردن تموم یبرا و کنمیم اشاره گهید سمت به

  ؟یچ برم طرف نیا از-

 : دهیم جواب یحوصلگ یب حالت همون با

 . اون به میرسیم، هست خونه پشت که بزرگ بلوار هی-

 . داشتم شک یول دونستمیم نویا! آها-

 . کنمیم انتخاب رو بود خونه جهت خالف کل به که یریمس من و دهیم تکون سر یحرف چیه بدون

  پونه؟-

  هوم؟-

 . شد عوض دینو برنامه ،یدید که خودت م،یبر کردم قبول که من ؟یقهر باهام-

  باشم؟ ناراحت تو دست از دیبا یچ واسه! نشو خل-

  چته؟ پس-

 . شدم خسته-

  ؟یچ از-

 به! مرد هی بگم اصال ای پسر، هی چرا اصال ه؟یچ به یچ ستین معلوم اصال! ته و سر یب رابطه نیا از-

  باشه؟ دوست من با دیبا دینو سال و سن

 ! گهید نیدوست خب-

 روز هر اما. میدوست هم با هم دانشگاه یپسرها از یلیخ  من ؟یچ یعنی میدوست! ترنج نهیهم منم مشکل-

 ! میگیم هم به فالن و عاشقتم دارم دوستت م؟ینیبیم همو م؟یکنیم صحبت هم با

 ! نه-



 دوستم، هی براش فقط من انگار. نداره یدوست نیا از خارج یبرا یا برنامه چیه دینو. نهیهم منم مشکل-

 قیعم هست که ینیا از ها حاال حاال رابطمون خوامینم گهیم. داره فرق ما رابطه فهمهینم انگار! تو نیع

  ترنج؟ یچ یعنی. بشه تر

 روز چند از بعد باالخره که خوشحالم. ابونیخ به دوزمیم چشم بعد و کنمیم نگاهش لحظه چند یبرا

 .اومده حرف به سکوت

  االن؟ هیچ تو مشکل! خب-

 مون رابطه خوامینم گفتیم شهیهم. گفتیم گهید یزهایچ هی لیاوا! شده عوض اون که نهیا من مشکل-

 تا میباش جدا هم از مدت هی ایب گهیم االن، یول ... و خوامیم شهیهم واسه رو تو من باشه، ساده یدوست هی

 . بدم انجام یکار چه قراره نمیبب و امیب خودم به خرده هی من

 زدن حرف شتریب از یمورد یب ای اضافه حرف با خوامینم گم،ینم یزیچ هم من و کنهیم سکوت

 : بده ادامه اون شهیم باعث سکوتم و کنم مونشیپش

 نیا که کنم درست یتیموقع بتونم که کوبمیم وارید و در به رو خودم دارم من! ترنج شدم خسته گهید-

 ... اما میببر شیپ رو رابطه

 : دهیم ادامه آروم و کنهیم بغض

 . شهیم دورتر من از اون کنمیم تالش شتریب یهرچ من-

 به و اومده خودش به یکم نکهیا از خوشحالم. باشه خودش حال به ذارمیم و گمینم یزیچ و کنمیم سکوت

 راه فرهاد که ییا ناعادالنه یباز که خوشحالم هم یطرف از. کرده فکر دینو و خودش نیب یمعن یب رابطه

 . بود پونه کردیم ضرر که یکس تنها اون یتو که ییا یباز. شهیم خارج خودش ریمس از داره انداخته

 که یریمس و کنه کار من لیم باب کنمیم مجبور رو پونه یبستن هوس بهونه به و چرخمیم شهر یتو یکم

 گوشه از پونه باالخره شد باعث میبرس خونه به رترید و کنم تر یطوالن رو راه تا رفتم اشتباه قصد از

 . میکن دایپ رو خونه راه کنه کمکم و بخنده و بکشه دست یریگ

  



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

 

  ؟یبست رو ییرایپذ پنجره-

 بخاطر که ییا پرده و دارمیم نگه شونه با رو یگوش و رمیم ییرایپذ بزرگ پنجره سمت به عجله با

 : دمیم رو خاله جواب و کنمیم جمع رو رهیم نییپا و باال هوا یرو شتاب با طوفان

 ... بندمیم دارم! نه-

 ... شد خاک میزندگ تموم نره، ادتی هم رو آشپزخونه پنجره زمیعز جان ترنج-

 . ببندم رو پنجره تا رمیم آشپزخونه سمت به ییرایپذ پنجره بستن با

 . شد یطوفان چه ییهوی. بستم رو همه خاله نباش نگران-

 ! رونیب ینر! زگردهیر و خاکه هوا تموم آره-

 ! خاله چشم-

  ؟یبست خودتم خونه یها پنجره ترنج-

 . بستم رو همه! خاله آره-

 . بخندم شهیم باعث که رسهیم گوشم به خاله لب ریز یغرها یصدا

 .کنم زیتم رو همه دیبا دوباره کردم، یریگ گرد جمعه که انگار نه انگار! خاک شد میزندگ خونه تموم-

 گوش خاله سوال به کنمیم نگاه اطیح یتو یها درخته شدن شدن صاف و خم به پنجره از که یحال در

 : دمیم

  ؟جان ترنج مگیم-

  جانم؟-

  ومده؟ین پونه-



 ! هنوز نه-

 اونم به اومد که پونه بخور، ولرم ریش وانیل هی، ترنج گمیم یچ نیبب. دیرسیم دیبا گهید ها االن! بابا یا-

 ؟!رونیب نیبر هوا نیا یتو نیوفتین راه ییدوتا. بده

 ! طوفان و خاک و گرد نیا یتو نیا وونهید مگه خاله نه-

 . ستین دیبع یچیه دوتا شما از واال دونمینم-

 . دمیم خبر بهت من دیرس پونه هم هروقت م،یرینم رونیب خاله نباش نگران-

 .نیباش مراقب. برم من زم،یعز باشه-

  چشم-

 یها پنجره تموم گهید بار دمیم گوش طوفان و باد زوزه یصدا به که یحال در و کنمیم قطع رو یگوش

 رو خونه کل عجله با پنجره وحشتناک شدن بستن یصدا با که کنمیم چک رو نایا خاله و خودم خونه

 . گردمیم

 . رمیم اطیح به زنهیم سرم به که یاحتمال با و کنمینم دایپ باز ی پنجره نییپا خونه نه و خودم خونه تو نه

 چشم با و رمیگیم دهنم و ینیب یبرو و ارمیم باال رو شرتمیت لبه بره،یم اونور و نوریا به رو موهام باد

 چشمم شدن بسته و برخورد بیمه یصدا با همزمان نباریا که کنمیم نگاه فرهاد خونه به شده کیبار یها

 . شهیم بسته و باز شتاب پر و محکم باد بخاطر که وفتهیم اش خونه تراس در به

 باد بخاطر گهید بار و مونده باز که کنمیم نگاه خونه در به و رهیم باال ابروهام تعجب شدت از ناخودآگاه

 . شهیم دهیکوب هم به دیشد

 که یریمس از مناسب نا طیشرا وجود با و شهیم تموم میاوککنج نفع به رهیگیم شکل درونم که یکلنجار

 تیاذ بودن شده چشمام وارد که ییها زگردیر بخاطر بار چند. رمیم باال وارید از بودم رفته شیپ دفعه

 . برسونم ش خونه تراس به رو خودم یسخت به تونستم باالخره یول شدم

 کنمیم نگاه اطرافم به استرس با. برم جلوتر ازش بودم نتونسته در بودن بسته بخاطر شیپ دفعه که یتراس

 . شمیم خونه وارد و دمیم هول رو در جانیه و ترس با شمیم مطمئن زیچ همه بودن امن از یوقت و



 وارد غذاش گذاشتن یبرا که بود یقبل دفعه نیع بود شده دهیچ مبل دست هی با که اش خونه بزرگ هال

 ... دارمیبرم قدم استرس با و آروم. بودم شده اش خونه

 مرتب یبرا فرهاد وسواس از نشون یجالب طرز به زیچ همه بودن مرتب و بود کیکوچ اش آشپزخونه

 . داشت بودن

 هست که یاون از خونه شدیم باعث نیهم و شده دهیچ خلوت صورت به یکم لیوسا با اش خونه کل

 . برسه نظر به بزرگتر

 در نکهیا دنیفهم برام شده، ساخته نییپا خونه طرح هم بایتقر فرهاد خونه بود گفته پونه که ییاونجا از

 . ستین یسخت کار باشه یبهداشت سیسرو دیبا یورود در کنار

 . کنمیم باز رو در آروم و رمیم باشه خونه اتاق تنها دیبا که ییا گهید در سمت به

 خونه یجاها یباق به تعجب با شهیم باعث شده دهیچ منظم صورت به زشیچ همه که یخواب اتاق دنید

 . بکشم سرک

 اسم ینظم یب عنوان به ازش شدیم که بود نمونه تنها افتاده مرتبش تخت یرو که رنگ یخاک شرتیت

 ها کتاب نیب از. کرد جلب رو ام توجه که بود یزیچ نیاول کنارش یوارید کتابخونه و مطالعه زیم. برد

 . بود مختلف یها زبان به همه یباق و شدیم دهید یفارس یها کتاب یشمار انگشت تعداد

 دهید ادداشتی دیسف برگه چند و داخلش خودکار چندتا با ییا شهیش ظرف هی فقط اش مطالعه زیم یرو

 کشو تا سه و چرخمیم اش مطالعه زیم سمت به. بود پر شده دهیچ منظم یها لباس از اتاقش کمد. شدیم

 . کشمیم رونیب تک به تک رو زیم

 و منگنه و ید یو ید چندتا دوم یکشو بود، شده پر مختلف یها کابل و میس از بایتقر اول یکشو

 . کنمیم نگاه پوشه و نامه پاکت چندتا به و کشمیم رونیب رو سوم یکشو... ! و کیماژ

 ! یعاد حد نیا تا خونه  هی بجز داشتم رو یزیچ هر انتظار خونه نیا یبرا. نداره برام یجواب مغزم

 . بکشم رونیب شتریب رو کشو شهیم باعث انتها از یزیچ زدن برق ببندم رو کشو خوامیم که نیهم

 . کنمیم نگاهش و دارمیم برش و رمیم جلو دست



 برق باعث رنگ یا نقره زیر یها نینگ که رنگ یصورت و یاسی قاب! شکسته صفحه با یگوش هی

 .شدیم یکیتار یتو زدنش

 تک یرو! آشناست برام یگوش نیا کنمیم احساس. کنمیم نگاهش و چرخونمیم دستم یتو رو یگوش یکم

 ... ارمیب ادی به کنمیم یسع و کشمیم دست رنگش یا نقره زیر یها نینگ تک

 یزیچ آرودن ادی به یبرا هودهیب تالش از و دارمیم نگه رو اش دکمه هیثان چند یگوش کردن روشن یبرا

 .  دارمیبرم دست یگوش اون مورد در

 !  نه ای شهیم روشن دونمینم که یگوش شکسته صفحه به دوزمیم چشم و مونمیم منتظر

 روشن از نشون که صفحه یرو نماد به دوزمیم چشم جانیه با و کشمیم دست صفحه یشکستگ یرو

 . داره یگوش شدن

 چشم. کنهیم فروکش یآن به جانیه تموم صفحه دنید با و بشه فعال کامال یگوش ستمیس تا مونمیم منتظر

 . ندارم ورودش رمز یبرا یا دهیا یحت اصال من و خوادیم کد نیپ ازم که ییا صفحه به دوزمیم

 دست از بخاطر یعصب رسمیم ذهنم یتو دیسف صفحه کامال یوقت مونمیم حالت همون یتو لحظه چند

 . گردونمیبرم قبلش یجا به و کنمیم خاموش رو یگوش تیموقع نیا دادن

 یصدا دنیشن با و کنمینم دایپ یزیچ و گردمیم باشه یعاد نقدریا نبود قرار وجه چیه به که یا خونه یتو

 رو نیماش و بشه اطیح وارد کامال تا مونمیم منتظر پونه نیماش دنید با و رمیم پنجره پشت به اطیح در

 دایپ یزیچ دادمیم احتمال که ییجاها عجله با اومده دست به تیموقع از استفاده یبرا خودم و کنه پارک

 که کنمیم نگاه پونه به و رمیم تراس سمت به شهیم آب بر نقش یها نقشه تموم یوقت و گردمیم رو کنم

 . شد خونه وارد

 دردم به که یزیچ کردن دایپ نبودن زیآم تیموفق از یناراض و کنمیم نگاه اطرافم به یناراحت با گهید ربا

 .شمیم خونه وارد و رمیم اطیح به اطیاحت با شدم، خونه وارد که یراه همون از بخوره

  پونه؟ پونه؟-

 :رسهیم گوشم به اتاقش از صداش



 . اتاقم یتو سالم،-

 ! یکرد رید چقدر سالم،-

 . بود کرده کیتراف رو ریمس ابونیخ وسط بود افتاده طوفان نیا بخاطر درخت هی راه سر آره،-

 : دهیم ادامه خودش واسه و

 ! شد؟ داشیپ کجا از ییهوی طوفان نیا دونمینم-

 از و بشه گرم تا ذارمیم ماکروفر یتو و زمیریم ریش وانیل تا دو خاله هیتوص به و رمیم آشپزخونه به

 : کنمیم دییتا رو پونه حرف همونجا

 نییپا یها پنجره اومدم که نیهم بستم رو ها پنجره شد، طوفان دمید هوی که میدیم ونیتلوز داشتم منم آره،-

 . زد زنگ هم مامانت ببندم رو

 . نهیشیم یغذاخور زیم یصندل یرو و ادیم رونیب اتاقش از یخونگ لباس با

 . سوزهیم هم چشمام خاره،یم گلوم خوردم خاک که نقدریا یوا-

 . ارمیم رونیب رو ریش یها وانیل کنمیم باز رو ماکروفر در بوق یصدا با

 . یشیم بهتر بخور ین لیوان شیر روا! ایب-

 . کنهیم نگاهم و رهیگیم دستم از رو ریش لبخند با

  ره؟ینم سر ات حوصله خونه یتو ییتنها-

 . نمیشیم و کشمیم رونیب رو کنارش یصندل

  کنم؟ کاریچ خب یول ره،یم سر حوصلم هم یلیخ! چرا-

  ؟یکرد کاریچ امروز-

 کردم، شونه رو یضح یموها خوردم، ناهار کردم، مرتب رو کمدم و اتاق خرده هی دم،یخواب! یچیه-

 ... شد طوفان که بعدم دم،ید ونیتلوز



 . دمینفهم کالسام از یچیه امروز منم! آها-

  چرا؟-

 . بود پرت حواسم دونمینم-

 که یگوش و نشد رمیدستگ ازش یچیه که هییا خونه ریدرگ ذهنم تموم. دمیم تکون سر فقط و گمینم یزیچ

 کنهیم برخورد کتفم به که ییا ضربه با. اوردمینم خاطر به ازش یزیچ من اما آشناست زدیم ادیفر

 . کنمیم نگاهش

  ؟یخودت یتو چرا چته؟-

 ... نَـ من؟-

 . رسهیم فکرم به یزیچ کنم انکارش نکهیا قبل

 .رهیدرگ ذهنم خرده هی راستش یعنی! آره که نهیا منظورم-

 . کنهیم نگاهم کنجکاو و خورهیم رشیش از قلپ چند

  شده؟ یچ-

 . دمید خواب امروز-

  ؟یخواب چه باشه، ریخ-

 ... بود بیعج خواب هی دونم،ینم-

 : پرهیم حرفم وسط

 رو وانیل نیهم یدید بار نیهزارم شونصد یبرا رو تصادف اون خواب یبگ یبخوا دوباره اگر ترنج-

 ! حلقت یتو کنمیم

 از تر یواقع خوابم اون که کنه باور نخواست چوقتیه خودم برعکس نکهیا به زنم،یم لبخند یسخت به

 . باشه خواب هی فقط بخواد که اونه



 ! گهید زیچ هی، نه-

  ؟یچ-

 که یصورت یاسی قاب با د،یسف یگوش هی من اما بود ته و سر یب یعنی بود، یا مسخره خواب! دونمینم-

 ... آشناست یبرا یگوش نیا کنمیم احساس چرا دونمینم. بود دستم یا نقره یها نینگ

 : دمیم ادامه و رمشیگیم نظر ریز یچشم ریز

 . بود مسخره خواب هی بازم دیشا! دونمینم-

 شهیم یگوش با کار مشغول یحرف بدون و دارهیبرم زیم یرو از رو شیگوش عجله با و کنهیم نگاهم فقط

 : رهیگیم من سمت رو یگوش مقدمه یب و

  بود؟ یگوش نیا-

 ستادمیا اون از جلوتر من! آسانسور هی یتو م،ییدوتا خودمون. کنمیم نگاه شیگوش صفحه یرو عکس به

 . میگرفت عکس و میکنیم نگاه من دست یتو یگوش به خنده با دو هر و

 . فرهاده یکشو یتو یگوش همون من، دست یتو یگوش و

 . بود نیهم خودشه، آره! عه-

 .شده گم تصادف یتو که همون! توئه یگوش نیا-

 .فرهاده خونه یتو یگوش همون یگوش نیا که ندارم یشک چیه و کنمیم نگاه عکس یتو یگوش به

 پونه؟ یمطمئن تو_

 ...خودته یگوش قایدق یگفت تو که یزیچ نیا بود، دستت یگوش نیا سال دو ؟یشد خل_

 .کشهیم بغلش یتو منو ذوق با و

 اد؟یم ادتی رو زهایچ یلیخ کم کم یدار یدید گرده؟یبرم کم کم ات حافظه گفت دکتر یدید! یوا_

 کنه؟یم کاریچ فرهاد خونه یتو من یگوش ...پس !ام شوکه و جیگ فقط اون شوق و ذوق برعکس من



 اونجاها دیشا نشده؟ دایپ ییزیچ تصادف صحنه اطراف که نهیا منظورم شده؟ گم میگوش یمطمئن تو_

 .بود افتاده

  ؟یچ گهید خب! نشد دایپ اصال ،نه_

  ؟یچ یعنی-

  خواب؟ یتو یدید یچ گهید گمیم! که نداره یچ یعنی-

 ؟یشد مشتاق هیچ-

 . بدونم رو اش هیبق دارم دوست بود، جالب یلیخ! آره-

  ؟یکنیم دیتهد زنمیم حرف تصادف خواب مورد در یوقت چطور-

 . زنهیم ام شونه به یا ضربه و خندهیم بلند

 خواب یتو تو که ینیا و بوده یزیچ نیچن آره گفتم منم ،یگفت رو یگوش نیبب! پرته و چرت اون آخه-

 یزیچ نیچن ،یگیم پرت و چرت یدار تصادف خواب مورد در اما. خودته یگوش و بوده درست یدید

 به استناد با تنه هی تو اما یبود نیماش یتو تو فقط تصادف نیا یتو میگیم بهت میدار آدم یکل ست،ین

 درست تو و کننیم اشتباه دارن شواهد و ها آدم همه یبگ یخوایم یدید که یشونیپر و منطق یب خواب

 ! یگیم

 ... پونه یول-

 فشار تحت رو خودت که یموقع اون ذهنته، ساخته همش نایا! تو و دونمیم من یبزن رو حرفش بخدا-

 . گفت نویا دکتر خود که یدید. ساخته ذهنت رو  نایا ادیب ادتی یزیچ تا یبود گذاشته

 . شمیم بلند جا از خواب نیا سر پونه و من ینشدن تموم کل کل نیا از کالفه

  کجا؟-

 ! خونه-

 . هم شیپ مینیبش کردم وقت روز چند از بعد تازه! نمیبب نیبش-



  ؟یندار درس-

 ! نه-

  ؟یچ دینو-

 . شهیم خشک لباش یرو لبخند و خاموش چشماش برق یآن به که نمیبیم

 ! یچیه-

 ! ؟یچیه-

 . گردهیبرم گهید روز چند گفت. میزد حرف هم با کالسم قبل صبح امروز! نه که هم یچیه ی  چیه-

 ! آها-

 . کنم پرت رو حواسش کنمیم یسع و دمیم فحش خودم به دلم یتو شیناراحت دنید با

  پونه؟-

  ها؟-

  ن؟یبزن باال نیآست هی تییدا نیا واسه نیخواینم شما گمیم-

  ؟یافتاد فرهاد فکر به شده یچ-

 . تنهاست یلیخ نظرم به! ینجوریهم-

 . رهیم آشپزخونه سمت به و شهیم پا مبل یرو از الیخ یب و ندازهیم باال یا شونه

 . داره دوست رو بودن تنها اصال. کنهیم انتخاب رو ییتنها خودش فرهاد-

  چرا؟-

 نیا شده باعث کارش کال باشه؟ شیدوم نیا که میآورد در اش گهید یکارا از سر مگه ست، وونهید-

 . باشه یمدل



 . ادیم سمتم به یپفک بسته برداشتن با و کنهیم باز رو کمد در

 از. بزنه حرف تا دهیم گوش شتریب و ساکته فقط نهیشیم جمع تو که هم یوقت. باشه تنها دهیم حیترج کال-

. برازندشه یداد لقب بهش که یابولهول که احق کرده، دیسف رو سنگ یرو! شیدید که هم احساسات

 ... تازه

 : دهیم ادامه پفک پاکت کردن باز با و نهیشیم شیصندل یرو دوباره

 شلوارت یبر که نهیا یبد نشون یتونیم که یالعمل عکس تنها یعنی .یدیند رو شدنش یعصبان حاال تا-

 . یکن عوض رو

 نگاهم جانیه با هوی. گهیم یچ پونه که کنمیم درک آورد سرم زدی یها ابونیب وسط که ییبال یادآوری با

 . کنهیم

 ! ترنج یوا-

 . کنمیم نگاهش و شهیم خشک دهنم به دهینرس دستم

  ها؟-

  ست؟ین خونه که فرهاد-

 ! نه-

  ؟یمطمئن-

 ! آره-

 . رهیم هم یتو اخمام دشیترد از پر نگاه با

  ه؟یچ-

 . ست خونه کینزد گفت زد زنگ بهش که شیپ ساعت مین من آخه ست؟ین خونه فرهاد که یمطمئن-

 . شهیم سرد بدنم کنمیم احساس و رهیگیم رو وجودم تموم ناخواسته یترس. کنمیم نگاهش



 . دمشیدیم حتما که ومدیم اگر نرفتم، ییجا من که نهیا منظورم یعنی... رفتم خودم من! آره... آ-

 ... خودش آخه دونم،ینم-

 . خندهیم آروم و فرستهیم رونیب رو نفسش در یصدا دنیشن با

 ! اومد-

 ... که ینگفت مگه-

 : شهیم فرهاد اومدن منتظر در به یا زده ذوق نگاه با و  کنهیم قطع رو حرفم

 . بده انجام اونو اول بود رفته اومده شیپ یکار براش حتما-

 : کنمیم زمزمه لب ریز خودم کردن آروم یبرا اما ندارم باور حرفش به هم خودم نکهیا با

 ! دیشا آره،-

 خونه یتو هم فرهاد یصدا یورود در شدن باز با بعد لحظه چند نکهیا تا شهیم یطوالن یکم انتظارم

 : چهیپیم

  پونه؟-

 . نجامیا فرهاد، ایب-

 کنار دهیم انجامش سر دادن تکون با شتریب که یکیعل و سالم با و شهیم خونه وارد که کشهینم طول ادیز

 . نهیشیم پونه

 اما ارمیب ریش هم اون یبرا تا رمیم آشپزخونه به خاله هیتوص بهونه به حضورش ینیسنگ از فرار یبرا

 . ست پونه و اون یها صحبت یپ حواسم تمام

 ! ام خونه کینزد یگفت زدم زنگ بهت که موقع اون! ؟یاومد رید نقدریا چرا-

 . بود شده کیتراف طوفان بخاطر آره،-



 چه ییهوی هوا یدید. بود کرده کیتراف یکل ابونیخ وسط بود افتاده درخت هی ومدیم داشتم منم! آها-

 . دونهیم خدا بود کجا طوفانه نیا زه،ییپا اول تازه شد؟ وونهید

 کنم حفظ رو خودم آرامش داشتم یسع که یحال در و گذاشتم یشدستیپ یتو رو وانیل ماکروفر یصدا با

 .ذارمیم زیم یرو فرهاد یجلو رو یشدستیپ و رمیم سمشون به

 باز خونه در که نذاشتم اول پله یرو رو پام هنوز و رمیم خودم خونه سمت به لب ریز یعذرخواه با

 . کنمیم نگاه فرخنده خاله به شوکه شه،یم

  ن؟یاومد زود چقدر! خاله سالم-

 . بوسهیم رو ام گونه و کنهیم جابجا یورود یراهرو کمد یتو و ارهیم در رو کفشش

 بودن اومده که هم ییاونا. کردن کنسل طوفان خاطر به زدن زنگ امیمشتر تموم یچیه مادر، سالم-

 . برن که دادم انجام رو کاراشون عیسر

 : دهیم ادامه و برهیم خودش خونه سمت به دوباره منو کمرم پشت دستش دادن قرار با و

  نرفت؟ برق نجایا. هیالک موندنم گهید گفتم رفت،یم برق یه هم طوفان و باد نیا بخاطر-

 . نرفت اما شد یقو و فیضع یباز سه دو نه-

 . مامان سالم-

 ادامه بلند رهیم اتاقش سمت به که همونطور و بوسهیم هم رو اونا و رهیم فرهاد و پونه سمت به خاله

 : دهیم

  م؟یدار یچ شام واس دخترا-

 . میخندیم و میکنیم نگاه هم به پونه به

 ! یچیه-

 : رسهیم گوشم به خاله بلند یصدا



 . گشنمه یلیخ. نیکن درست یزیچ هی نیدار فرصت رمیبگ دوش من تا-

 شام یبرا یچ نکهیا یهمفکر نیح و میکن درست یزیچ شام یبرا تا میریم آشپزخونه به پونه همراه به

 بدون و رهیم ها نتیکاب از یکی سمت به پونه و من به توجه یب و ادیم آشپزخونه به فرهاد میکن درست

 و رب دنیکش رونیب نیح و رهیم خچالی سمت به و کشهیم رونیب رو یماه تن ظرف تا سه یحرف

 : دهیم دستور گوجه و مرغ تخم و سیسوس

 . بجوشن بذار رو ها یماه تن پونه،-

 : دهیم ادامه کنه نگاه من به نکهیا بدو و

  ترنج کمک ایب شد تموم کارت پونه تو، با گوجه و سیسوس کردن خرد ترنج-

 مشغول و دارهیبرم ازیپ تا دو و رهیم نتیکاب سمت به خودش باشه داشته یکار یکس به نکهیا بدون و

 . شهیم کردن خرد

. کرده مشخص رو ها اون یکوتاه دستور با فرهاد که میهست ییکارها انجام حال در سه هر بعد قهیدق چند

 پونه یصدا. شهیم داغ ازیپ کردن درست مشغول و زهیریم تابهیماه یتو رو اونا ها ازیپ شدن خرد با

 : نهکشیم رو کردیم ینیسنگ آَشپزخونه یتو که بود یا قهیدق چند که یسکوت

 . قهید ستیب شد! ییدا-

 . کن سرخ تابهیماه یتو زیبر رو ها سیسوس ار،یب درشون جوش آب از خب-

  ؟یچ ها گوجه-

 . ترنج کمک رمیم من بکن، رو گفت که یکار-

 گوجه کردن خرد مشغول چاقو برداشتن با و ستهیا یم راستم سمت خودش بده فرصت نکهیا بدون و

 . شده تموم کارشون بایتقر که شهیم ییها

 تموم که ها سیسوس کار. گردهیبرم سمتم به و زهیریم ازهایپ یتو و برهیم تابهیماه سمت به رو ها گوجه

 . گردمیبرم سمتش به شهیم



 ... نیا فرهاد آقا-

 ... خورهیم بشقاب کنار مرغ تخم سرعت به دستم ها سیسوس به اشاره نیح و

 ...کنمیم نگاه فقط

 تا دو من دست از باالتر یکم که یدست به. گرفتمش نیزم یمتر یسانت چند که دستم یتو مرغ تخم هی به 

 . گرفته هوا یرو رو گهید مرغ تخم

 چشمام استقبال به من از قبل که یرنگ یعسل یها چشم به. کنمیم نگاهش و ارمیم باال آروم رو سرم

 ... رفته

 از بعد اون اما کنم، خارج رو ام نهیس یتو شده حبس نفس تونمینم یحت! کنهیم نگاهم و کنمیم نگاش فقط

 : رهیم پونه سمت به و گردونهیبرم یقبل یجا به رو مرغ تخم و ستهیا یم صاف توجه یب هیثان چند

 ! یکرد کاریچ نم،یبب-

 ... رو ها یماه تن االن شد، سرخ ها سیسوس ن،یبب-

 نتیکاب سمت به شده سست قشیعم نگاه از که ییپاها با و دمیم رونیب یسخت به رو نفسم باالخره

 و ادیم سمتم به که نمیبیم کنم حفظ رو تعادلم نتیکاب داشتن نگه با دارم یسع که یحال در و گردمیبرم

 .رهیم گاز سمت به و دارهیبرم رو شده خرد یها گوجه ظرف یحرف بدون

 از شتریب کردمیم احساس که بود یرنگ یعسل نگاه یپ حواسم تنها و فهممینم یآشپز نیا ادامه از یچیه

 : امیم خودم به خاله یصدا با نکهیا تا فهممینم زمان گذر از یزیچ. آشناست برام شهیهم

  ترنج؟ آره-

 یحت و میشد غذا خوردن مشغول یک و میدیچ رو زیم چطور ادینم ادمی یحت کنمیم نگاهشون شوکه

 . ختهیر غذا بشقابم یتو یک دونمینم

 و شهینم برداشته چشمام از که فرهاد نافذ و زیت نگاه و من به دوخته چشم شوکه که کنمیم نگاه خاله به

 . کنم رفتار یعیطب کنمیم یسع دمیم قورت یسخت به رو دهنم آب .شده یچ دونمینم اصال که یمن



  شده؟ یچ نبود، حواسم من خوامیم عذر-

 : رهیگیم دستش یتو رو دستم جانیه با خاله

  زم؟یعز گهیم راست پونه-

 : دهیم ادامه خاله خودم بپرسم یزیچ نگهیا قبل و خندهیم ذوق با که کنمیم نگاه پونه به

 ... اومد ادتی هوی که شد چطور گه؟یم راست! ؟یآورد ادی به رو تیگوش نکهیا-

 پونه و خاله جانیه و ذوق با یکامل تضاد در همش یتو یها اخم و رهیخ نگاه که کنمیم نگاه فرهاد به

 : زنمیم لب یسخت به و ست

  دمید خواب یتو ییهوی! اومده ادمی آره،... آ-

 یدونیم. ترنج هیخوب یلیخ نشونه نیا گرده،یبرم ات حافظه تو که بودم مطمئن من! شکر رو خدا یوا-

 ... بار نیآخر

 زده زل نافذ و اخم با که نهیبیم رو یرنگ یعسل یچشما فقط نگاهم و شنومینم اونا یها حرف از یچیه

 ... نداشت وجود اطرافم یزیچ چیه نگاهش و اون جز انگار که یجور من، به

 . رسهیم گوشم به خاله جانیه نیب صداش و

 ... اجازه با-

 بار نیچندم یبرا و کنهیم حرکت اش خونه سمت به عجله با و عیسر و شهیم پا زیم سر از که نمیبیم

 : زنهیم ادیفر درونم یزیچ

 ... ترسمیم ها چشم اون از من-

 

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

 



  ؟یچ ناهار-

 ! جون خاله خوردم-

  ؟یخورد سرد همونجور ای یکرد گرم-

 . خاله کردم گرم-

  ؟یچ رو داروهات-

 که یداستان گفتن از بعد که کنمیم پونه نثار بلدم فحش یهرچ دلم یتو و چرخونمیم حدقه یتو رو چشمام

 چک رو کارام تموم قبل از بدتر که کرده حساس اونقدر رو خاله کردم هم سر یگوش یادآوری یبرا

 . کنهیم

 . خوردم پرتقال آب با نیگفت که یساعت سر هم رو قرصام-

 . یبخور هم رو هات وهیم نره ادتی. ادیب پونه تا باش خودت مراقب. دلم زیعز نیآفر-

 ! چشم-

  مادر؟ یندار یکار ،بی بالچشمات -

 . دینباش منم نگران دیبرس کارتون به دیبر جان، خاله نه-

 رونیب محکم رو میحرص نفس و ندازمیم مبل یرو یضح کنار رو خودم و کنمیم قطع رو یگوش

 . فرستمیم

 ... لَـ دهن پونه کنه لهت خدا-

 دیشا تا مونم یم منتظر قهیدق چند شه،یم قطع تماس من دنیرس قبل که رمیم نییپا تلفن زنگ یصدا با

 و گردمیبرم خودم خونه به شهینم ازش یخبر یوقت اما رهیبگ تماس دوباره بوده خط پشت که یکس

 . شمیم یزیچ متوجه خونه به ورودم قبل درست



 ادمی و نشده بسته درست که کنمیم نگاه فرهاد خونه در به و رمیم جلوتر دمید که یزیچ از نانیاطم یبرا

 یصدا اما رمیبگ رو خودم یجلو خوادیم دلم. رفت رونیب خونه از ییا عجله چه با صبح فرهاد که ادیم

 : چهیپیم گوشم یتو خنده با پونه

 اونجا خبرت یبفهم یتونیم نیبب بگرد قشنگ ،یدید تویگوش خواب یتو اگر یسر نیا! ترنج یراست} 

  ؟یکردیم کاریچ

 : دمیم ادامه و خندمیم خودش نیع

 . شرمنده ادینم ادمی رو یگوش کد نیپ-

 پسوردت و کد نیپ بکشم، رو ات نداشته حافظه اون جور دیبا من هم خواب یتو که سرت تو خاک-

 ...{  دوتاش هر! هیکی

 . دمیم هولش و رمیم در سمت به اراده یب

 :دونمیم رو یزیچ هی فقط سرم یتو افکار و ها استرس تموم نیب

 . کنم تموم رو یباز نیا دیبا من_

 حس بار هر فرهاد خونه سکوت اما بود سکوت خونه کل نکهیا با. شمیم خونه وارد صدا یب و آروم

 مونده روز اون به نسبت یرییتغ چیه بدون که رو اش خوبه تموم اطیاحت با. کردیم منتقل بهم رو مرگ

 . رمیم خوابش اتاق سمت به و رمیگیم نظر ریز رو بود

 .کنمیم حس رو اتاق وسط چهیقال با قدمام اصطکاک یصدا کنمیم احساس که ساکته اونقدر جا همه

 قاب با دیسف یگوش همون دنبال ها پوشه ریز کشم،یم رونیب آروم رو سوم یکشو و رمیم زشیم سمت به

 . کنمینم دایپ ازش یاثر اما گردمیم یا نقره یها نینگ و یصورت یاسی

 به شوکه شهیم باعث سرم پشت یکس حضور حس کنم یکار نکهیا قبل و کشمیم موهام یتو یدست جیگ

 ... برگردم عقب

 .شهیم اهیس چشمام یجلو ایدن گردنم یتو یدرد دنیچیپ با نمیبب یزیچ نکهیا قبل و
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 کتفم یتو دیشد یدگیکش همراه یناگهان درد اما بخوابم تر راحت تا چرخمیم یکم دستم یتو درد احساس با

 و شهیم مانعم یزیچ که کنم تالش دنیچرخ شتریب یبرا یکم و ناله کنم ناخودآگاه شهیم باعث کنمیم حس

 . کنم باز رو چشمام ناله با شهیم باعث دستم عضله دردناک یدگیکش

 به درست که یمیمستق نور بخاطر چشمام کردن کیبار با آخر در و کنمیم بسته باز رو چشمام بار چند

 . کنم نگاه اطرافم به کنمیم یسع تابهیم چشمام

. نداشتم اطرافم به یقیدق دید و شدیم دهید کیتار دیتابیم چشمام به که یمیمستق نور بخاطر دورم یفضا

 یباال به یسخت به رو نگاهم و دیپر سرم از کردمیم حس دستام یتو که یدیشد درد با مییجا به جا قصد

 . دمیکش سرم

 براش یمعن چیه تونستمینم که بود یزیچ بود شده بسته سرم یباال یرنگ دیسف کلفت طناب با که دستام

 . کنم دایپ

 دردم شدن تر دیشد باعث فقط که دمیم تکون محکم رو دستم خودم کردن آزاد قصد به شوک با بار چند

 رو پاهام محکم یطناب و گرفته قرار ییدمپا ای کفش بدون ،یخاک نیزم یرو که کنمیم نگاه پاهام به. شد

 . بسته هم به

 از ست کنهیم مجبورم چهیپیم دستم یها عضله یتو که یدرد اما دمیم تکون رو خودم جیگ و دهیترس

 .بردارم حرکت



 به حد از شیب یفشردگ از پاهام یداخل قوزک .کنمیم نگاه پاهام و دست به شده بسته طناب به گهید بار

 دست تالش از کننیم مجبورم و شنیم تر فشرده هم به استخون حرکت هر با که شدن دردناک اونقدر هم

 .بردارم

 تنها از که یمیمستق نور بخاطر اما کرده عادت طیمح به یکم چشمام نکهیا با کنمیم نگاه اطرافم به یکم

 باعث هیتابیم چشمام به بودم یزندان توش که یترسناک سالن سقف به دهیچسب بایتقر و کیکوچ چهیدر

 تونمیم نامفهوم ریتصاو همون از اما کنم درک ینامفهوم یها شبح فقط اطرافم کیتار یفضا از شهیم

 .ستین خرابه هی جز یزیچ ام یزندان توش که ییجا که کنم درک

 رو ذهنم کیتار چراغ ادیم ادمی که یزیچ نیآخر کجاست؟ نجایا کنم،یم فکر و کشمیم تقال از دست

 .کنهیم روشن

 !فرهاد خونه

 یها هیسا تموم .کنمیم نگاه اطرافم به وحشتزده بود ذهنم یتو که ییا صحنه نیآخر آوردن ادی به با

 .ارهیب سرم ییبال چه خوادیم دونمینم که یفرهاد به شنیم لیتبد ذهنم نامفهوم

 پام یها قوزک استخون حرکت درد و ندازهیم ادیفر به رو عضالتم تموم شدن رها یبرا ام دوباره تالش

 .ارهیم بند رو نفسم هم یرو

 که یدرد وجود با و رسونمیم بودم شده بسته باهاش که یطناب به رو دستم و پرمیم درد با و یسخت به

 نگاه طناب به چهیپیم کتفم و پاهام مچ یتو که یبد درد با که کشمیم باال رو خودم حس میکنم بدنم یتو

 . کنمیم ناله یزار با و بندمیم رو چشمام رشیمس کردن دنبال از بعد کنمیم

 دود و بلند سقف آهن از و بود بسته رو دستام که بود یطناب همون بودم شده بسته باهاش پاهام که یطناب

 . بود شده بسته پاهام اش ادامه با و  شده رد پشتم از قایدق و شده انداخته نییپا سالن گرفته

 محکم پاهام مچ دور گره دستام، دنیکش با که بودم شده زونیآو و بسته خودم به آهن و طناب هی با عمال

 دادمیم حرکت یحد از شتریب رو پاهام اگر و بشن، دهیکش پشت سمت به پاهام شدیم باعث و شدیم تر

 عضالتم یدگیکش با و شدیم بود شده زخم شک یب که دستام دردناک مچ دور گره شدن محکمتر باعث

 . بشم دهیکش باال سمت به شدیم باعث



 درد تحمل قهیدق چند از بعد. کنم کاریچ دیبا دونستمینم یحت بودم افتاده ریگ توش که یطیشرا از کالفه

 گرفته رو اطرافم یایدن تموم انگار که یسکوت. کنمیم نگاه اطرافم به و دارمیبرم تالش از دست باالخره

 : امیم حرف به باالخره تا کنهیم طاق رو صبرم

  نجاست؟یا یکس-

 : بدم ادامه و کنم سرفه شمیم مجبور که داره خش انقدر ام گرفته یصدا

  شنوه؟یم منو یصدا یکس-

 که یسکوت و مونم یم من هم باز اون از بعد و شکنهیم خودم یصدا فیضع اکو با فقط اطرافم سکوت

 . نداره اومدن کوتاه قصد انگار

 ... مونم یم منتظر

 داد ندم نشون داشتم یسع که یترس و یکالفگ با عضالت یدگیکش و بدنم ینیسنگ حس از که اونقدر

 : زنمیم

 شنوه؟یم منو یصدا یکس ست؟ین نجایا یکس-

 : زنمیم غیج بایتقر و شکنهیم ورصبرم  ارهیم هجوم خرابه اون به دوباره که سکوت

 ... کمــــــــــــــــــــــــــــــــک... یآهـــــــــــــــــــــــا-

 که رسهینم هیثان به گرده،یبرم هم باز یکنیم تالش رفتنش یبرا یهرچ که یا لهیبدپ حشره نیع سکوت

 دامن به دست هم باز شکستش یبرا شهیم شتریب سکوت نیا با ترسم حس که یمن و شهیم خرابه مهمون

 : شمیم ام حنجره

 ... فرهـــــــــــــــــــــــــــــــــاد-

 پشت رو ضعفم حس شهیم باعث انتظارمه در که یزیچ هستم، که ییجا از یخبر یب از یبد حس و

 : کنم پنهون خراشم گوش یادهایفر

 ... چرا ،یآهـــــــــــــــــــــــا ست؟ین شده خراب نیا یتو یکس-



 کنمیم یسع چشمام کردن زیر با و بشم ساکت شهیم باعث سالن یکیتار یانتها یتو یزیچ حرکت یصدا

 . کنم درک شتریب رو طمیشرا یکم بتونم تا نمیبب رو یزیچ

 تا مونم یم منتظر دهیترس اجبار به من و شنیم قمیدق دید مانع سالن یانتها یکیتار یتو که ییها شبح

 . وفتهیب اتفاق انتظارمه در که یزیچ

 شدن تر کینزد با و باشم یاحتمال اتفاق آماده تا کنمیم جمع رو خودم یکم یزیچ شدن کینزد احساس با

 با که نمیبیم رو ییطال چشم دوتا زدن برق یکیتار یتو نکهیا تا مونم یم منتظر آماده اما وحشت با صدا

 . شهیم کینزد یبیعج نفس نفس

 یبزرگ سگ دنید با و شهیم من دید منطقه وارد کم کم که کنمیم نگاه ادیم سمتم به که یا هیسا بتیه به

 . شهیم شترمیب حرکت مانع طناب یدگیکش که دارمیبرم قدم زده وحشت رهیگیم قرار روم به رو که

 گلو یتو از و دهیم نشونم رو دندوناش یدفاع حالت با که کنمیم نگاه روم به رو یا قهوه و اهیس سگ به

 . کنهیم خرخر

 سگ هی دست از فرار از ذهنم یتو که یکوتاه خاطره کنمیم یسع و دمیم قورت یسخت به رو دهنم آب

 یگارد با سگ نیا که کنم فکر نیا به ینیخوشب با فقط و بفرستم محدودم خاطرات صفحه پشت رو دارم

 . نداره حمله قصد گرفته، حمله یبرا که

 ... ندارم تیکار من... نیبب! هاپو سالم... سـ-

 ... چرخهیم دورم یکم دهیم گوش حرفام به و کرده زیت رو گوشاش که همونطور سگ

 پارس یصدا اما ارهینم در خودش از خرخر بجز ییصدا و ساکته روم به رو یا قهوه و اهیس سگ

 چشمام یجلو سگ به و رهیم گوشم به خاطرات پشت از دوئهیم دنبالم یکیتار یتو که یسگ وحشتناک

 . چرخهیم دورم و کنهیم نگاهم آماده و آروم گارد همون با که کنمیم نگاه

 . رهیگیم جون ذهنم یتو گهید یصداها و شهیم شتریب ستین که یسگ پارس یصدا

  

 . ترسمیم سگ از من آخه-}



 ! دونمیم-

 ! ن؟یدونیم-

 ! شو رو به رو ترست با پس ضعفته، نقطه ترست یبدون تا نجاستیا نیا-

  ؟یچ یعنی... ـعـی-

 ! بده نجات رو خودت یعنی-

  کرد رها رو سگ قالده و

 تازه انگار که یمن و دیدو یم سمتم به ییا دوستانه تین چیه بدون که کردم نگاه سگ حمله به ناباور

 ! وسطه که جونمه نیا. ستین درکار یباز چیه دمیفهم

 گوشم به یکم فاصله از وحشتناکش پارس یصدا که یسگ و کردم دنییدو به شروع سرعت تمام با

 سرم پشت که دیرسیم گوشم به قلبم بلند ضربان یال به ال سگ یها قدم ینیسنگ. بود سرم پشت دیرسیم

 . برسه من به تا دییدویم یرحم چیه بدون

 ! هیباز ست،ین نیتمر هی نیا بودم دهیفهم تازه که یمن

 {! بده نجات رو خودت ای بترس، ای: دهیم انتخاب حق بهم که هیباز

  

 دوباره و شهیم دور ازم من به پشت و برداشته دست دورم دنیچرخ از یک دونمینم که کنمیم نگاه سگ به

 ناخودآگاه یبزرگ موش دنید با و کنمیم خم رو سرم پام یرو یزیچ حرکت حس با که رهیم یکیتار یتو

 دهیکش عقب به پاهام بدنم وزن بخاطر و بشه شل از طناب شهیم باعث که کشمیم عقب شتاب با رو پاهام

 شتریب فشار و کتف دهید بیآس عضالت یدگیکش باعث افتادنم شتاب و وفتمیب نیزم یرو زانو با و بشه

 . شهیم سمتم به سگ برگشتن باعث صدا و نالمیم بلند درد از ناخودآگاه که شهیم پام یداخل قوزک استخون

 یصدا و گردهیبرم سمتم به سالن یروشن و یکیتار مرز یتو درست قبل از بدتر یحالت با و میمستق

 . رسهیم گوشم به قبل از تر ترسناک خرخرش



 دیشا و بدم نشون خودم از یعمل چیه تونمینم بزنه سرش به حمله قصد اگر که ناجوره اونقدر تمیوضع

 . زنمیم غیج اراده یب که کنه پارس منتظره ریغ و ترسناک و بلند شهیم باعث ام دهیترس نگاه همون

. کنهیم حمله سمتم به یا گهید پارس با امیب خودم به بتونم نکهیا قبل سالن یتو غمیج یصدا دنیچیپ با

 : یا گهید شخص ادیفر یصدا با شهیم همزمان سگ اون پارس و غمیج یصدا و بندمیم رو چشمام

 !مارشال-

 سالن یتو شخص ادیفر اکو مونهیم یباق که یزیچ تنها و گردهیبرم خرابه طیمح به یآن به سکوت

 . ست متروکه

 . بفهمم اطرافم اتفاقات از یزیچ تا کنمیم زیت رو گوشام عوضش در و ندارم رو چشمام کردن باز جرات

 گوشم به داشت رو بهم حمله قصد که یسگ فیضع زوزه یصدا. شنومیم خودم یها نفس نفس یصدا

 . شهیم کمینزد که یا وستهیپ اما آروم یها قدم یصدا. رسهیم

 نقطه نیتر کینزد یتو ها قدم یصدا باالخره نکهیا تا  کشهیم طول ساعت چند انتظارم کنمیم احساس

 و بندنیم صف ذهنم یتو گهید یکی پشت یکی که ییزهایچ منتظر. مونمیم منتظر. شهیم متوقف بهم

 . درده یبرا انتظار نشیاول

 اون عضالت کردن منقبض با بتونم تا کنه برخورد کجام به قراره ضربه بزنم حدس خودم کنمیم یسع

 . کنم یریشگیپ درد از یکم قسمت

  پهلو؟ صورت؟ شکم؟

 منتظر و دمیم قرار تیاولو یتو رو شکم و صورت هست ذهنم یتو که ییزهایچ اساس بر رو ها نهیگز

 . مونم یم ضربه

 . شنیم دورتر ازم و رنیم سرم پشت به که شنومیم کنارم از رو ها قدم یصدا گذرهیم که لحظه چند

 من از یمتر کی فاصله یتو کنمیم وحشت دنشید با یحت که یبزرگ سگ کنم،یم باز رو چشمام آروم

 . کنهیم نگاه من به و نشسته نیزم روز



 رو پشت به برگشتن جرات یحت من و داره ادامه همچنان نیزم یرو یزیچ شدن دهیکش ها قدم یصدا

 . ندارم

 پشت از صداها. شهیم دهیکش سرم پشت به من از نگاهش یگاه سگ. کنهیم دایپ ادامه نطوریهم ها قهیدق

 . برگردم پشت به تا کنمیم جمع رو جسارتم تموم. رسهیم گوش به همچنان سرم

  بار هی ونیش بار، هی مرگ

 افتادن زانو یرو و بدنم گرفتن قرار هیزاو بخاطر. بندازم ینگاه سرم پشت به بتونم تا کنمیم کج رو سرم

 . شهیم شتریب درد باعث فقط کنمیم تالش یهرچ و برگردم پشت به کامال تونمینم

 یصدا یجا به بعد و شد آروم ییا هیثان یبرا ها صدا کنمیم احساس نکهیا تا دمیم ادامه تالشم به همچنان

 . شنومیم رو ها قدم شدم کینزد یصدا یقبل

 عکس بتونم که رمیبگ قرار یبهتر تیموقع یتو دیشا تا بدم رییتغ رو تمیوضع یکم تقال با کنمیم یسع

 . ست دهیفا یب اما بدم نشون خودم از یالعمل

 حرکت و نفس هر با کنمیم احساس که رسهیم ییجا به کتفم درد و شهیم درد شدن شتریب باعث حرکنم هر

 ازش مواظبت یبرا دایشد ها دکتر و دید بیآس شدت به تصادف یتو که مکتف. رهیگیم درد ام نهیس قفسه

  اون لحظه یکی از مراکز درد توی بدنمه. کردنیم هیتوص

 با اما باشم یاحتمال ضربه آماده قبل دفعه مثل و باشم محکم کنمیم یسع ها قدم یصدا شدن تر کینزد با

 . زنمیم غیج درد از و ادیم بند نفسم دهیم انجام که یکار

 درد شدت از. ستمیبا پاهام یرو و بشم دهیکش باال سمت به تا بود دهیکش رو طناب من کردن بلند یبرا

 . ندارم رو ستادنیا پا یرو توان کنمیم احساس که اونقدر کنمیم ضعف احساس

 حالت هم باز و بود شده خارج اش نشسته و آروم حالت اون از من غیج یصدا با که کنمیم نگاه سگ به

 . نمشیبب نتونم که ستادهیا سرم پشت یطور چون ست دهیفا یب دنشید یبرا تالشم تموم. گرفته حمله

 : نالمیم دردناک و خسته

  نجا؟یا یآورد منو چرا ؟یهست یک تو-



 : دمیم ادامه حال همون با من و دهینم یجواب

  ؟یهست یک تو گفتم ؟یدینم جواب چرا-

 رو جونم مونده ته طاقت یب من و رهیم ور بود شده بسته سرم یباال که دستم مچ دور گره با یحرف بدون

 : کنمیم بلند رو صدام بایتقر و کنمیم جمع

  ؟یخوایم من جون از یچ گمیم ؟یکر مگه-

 و پرمیم یسخت به بخرم جون به کارم بخاطر قراره دونستمیم که یدرد وجود با و کنم یقلق بد کنمیم یسع

 سرم، پشت به یا ضربه بسته یدوپا هر با کنمیم یسع و رمیگیم رو بودم زونیآو ازش که یطناب هم باز

 بتونم من نکهیا از قبل بزنم ستادهیا اونجا ناشناس شخص بودم دهیفهم سواالت دنیپرس یط که که ییجا

 . کنم احساس رو درد وجودم اعماق از شهیم باعث طناب دنیکش با کنم کار

 هم زدن غیج یبرا یینا یحت گهید که اونقدر کشه،یم ریت یدیشد درد با بدنم تموم بلکه کتفم تنها نه نباریا

 گوشم ریز ییصدا و شهیم خارج دهنم از فیضع و آروم یا ناله با ام شده حبس نفس فقط مونهینم برام

 : کنهیم زمزمه

 ... خانوم پرتقال باش آروم-

 کنم مراجعه ذهنم ویآرش به بخوام نکهیا قبل و بزنم حدس قیدق تونمینم که کرده جمیگ اونقدر درد فشار

 یصندل یپشت لبه رو دستاش و نهیشیم یصندل یرو برعکس و رهیگیم قرار جلوم یمیقد یفلز یصندل

 . کنهیم نگاهم و زارهیم

 تفاوت یب. خورمیم جا دنشید با اما بود خودش ذهنم احتمال نیاول نکهیا با. کنمیم نگاهش خودش مثل

 : کنهیم شروع آروم و کنهیم نگاهم

  م؟یکن شروع! خب-

 رو یدرست راه دونمینم. فراره یبرا راه نیبهتر انکار همچنان که نهیا هست ذهنم یتو که یزیچ تنها

 ... برم شیپ رو راه نیهم کنمیم یسع اما نه ای کردم انتخاب

 . گذرهیم ذهنم یتو یچ که بفهمه خوادیم انگار و کنهیم نگاهم شده زیر یچشما با



  پرتقال؟ ییا آماده-

 یرو از آروم و کنهیم نگاهم انعطاف بدون و خشک حالتش یتو یرییتغ چیه بدون که کنمیم نگاهش فقط

 :دهیم ادامه و ستهیا یم راستم سمت و ادیم سمتم به و شهیم پا یصندل

 . نداشتم یخوب رابطه ینیچ مقدمه با چوقتیه من ؟یدونیم-

   شهیم موهام وارد دستش رسهیم که موهام به و رهیم باالتر گردنم از آروم دستاش

 . میکنیم شروع ینیچ مقدمه بدون پس-

 کنهیم نوازش رو سرم پشت یموها دستش. بدونه اون که بخواد دلم که ستین یزیچ اصال نیا و دمیترس

 سرم پوست کنمیم احساس که رهیگیم چنگاش یتو رو سرم پشت یموها کل دفعه کی نوازش نیح و

 : دهیم ادامه موهام دنیکش با و شهیم کنده داره

  ؟یکردیم یغلط چه من خونه یتو-

 : دونمیم خوب رو یزیچ چهیپیم سرم یتو که یدرد وجود با

 . بدم لو رو خودم دینبا من-

 با! یعاد آدم هی از شتریب هم دیشا کنم، صدا و سر درد نیا برابر در یعاد دختر هی مثل کنمیم یسع پس

 : دهیم ادامه و کنهینم کم دستاش فشار از ییا ذره یحت من یها داد و غیج تموم وجود

  ؟یبزن یحرف یخواینم-

 : نالمیم و چمیپیم خودم به شتریب دارم که یدرد از تظاهر یبرا

 ... یآ... موهام ن؟یکنیم کاریچ نیدار... فرهاد آقا! یآ-

 ! بزن حرف-

 ! هیگر هم دیشا کنم، بغض کنمیم یسع

  ن؟یگیم نیدار یچ! نیزنیم حرف یچ مورد در که شمینم متوجه من! فرهاد آقا-



 ! ست ساده یلیخ سوالم-

 : کنهیم ادا آروم و شمرده گوشم ارنک و

  ؟یکردیم... یغلط چه... من ی خونه... یتو

. شهینم بمینص درد بجز یزیچ یول بشه رها دستاش چنگ از موهام دیشا تا دمیم تکون رو خودم یکم

 یاون از شتریب یلیخ یحت دمیم بروز رو دردم یراحت به و کنم مقاومت بخوام که نداره وجود یلیدل چیه

 . هست تیواقع در که

 ... ای نیهست خونه نمیبب خواستم... یآ... بازه خونتون در که دمید فقط من-

 : کنهیم قطع رو حرفم و کشهیم شتریب رو موهام

  من؟ اتاق یتو یرفت میمستق نیهم واسه-

 . خرمیم زمان بدم دیبا که یجواب یبرا و کنمیم ناله و زنمیم غیج

 لعنت خودم به شهیم باعث بود نقشه اش همه خونه در موندن باز و رفتن رونیب عجله با نکهیا دنیفهم

 . بگردم جواب دنبال کردن یباز نقش ادامه با و افتادم ریگ دامش یتو راحت نقدریا که بفرستم

 ! نه ای نیهست اتاق یتو شما که نمیبب خواستم فقط! فرهاد آقا نیگیم یچ دونمینم من... آخ... من-

 ناله یصدا و شهیم دهیکش هاش پنجه نیب یشتریب شدن با موهام رهیگیم من از که یندیناخوشا هرجواب با

 ... ندارم کردن یباز نقش به یازین درد ابراز یبرا گهید که اونقدر کنه،یم شتریب رو دردم سر از

  ؟یبردار رو یدید خواب یتو که یا یگوش که زمیم یکشو سر یرفت میمستق هم ینطوریهم حتما! آها-

 ... یآ! نیکند رو موهام فرهاد آقا... موهام آخ... من... من-

 : غرهیم گوشم کنار درست

 ! اوردمین سرت ییبال به تا بده جواب! ترنج بده جواب-

 ...  فرهاد آقا نیزنیم حرف یچ درباره دونمینم من-



 دور ازم داره دادیم نشون ادشیفر با اون و شمیم هیگر دامن به دست نباریا و لرزهیم تنم دادش یصدا با

 : شهیم

 ! ینیبیم بد وگرنه ترنج کن باز دهن-

 .نیزنیم حرف یچ مورد در نیدار دونمینم اصال من ن،یکنیم اشتباه فرهاد آقا-

 : دمیم ادامه توجه یب اما شنومیم رو یزیچ شدن دهیکش یصدا هم باز

 ... من-

 . شهیم قطع حرفم که چهیپیم بدنم یتو که یدرد کنهیم که یکار با

 عقب سمت به منو ام قهی گرفتن با کنم یکار بتونم نکهیا قبل و وفتمیم نیزم یرو پشتم گره شدن باز با

 دست و وفتمیم سرم پشت رفته در زوار زیم یرو زنهیم شکمم به پاش با که یا ضربه با و کنهیم پرت

 فرار یبرا ای کنم جمع رو خودم بسته یپا و دست با بتونم نکهیا قبل و و بندهیم زیم به رو ام بسته پاهام و

 احساس قبل اینکه فهمم چه اتفاقی قراره بیوفته ندازهیم صورتم یرو ییا پارچه بدم، خودم به یتکون

 . بکشم نفس تونمینم و افتادم آب یتو کنمیم

 شتریب که ام بسته یپا و دست. هییا هودهیب کار اما کنم هام هیر وارد هوا یا ذره بتونم تا زنمیم پا و دست

 . خورهینم تکون سانت چند از

، ریه هام خالی شده و بی اراده برای ذره ایی هوا تقال بکشم نفس تونمینم گهید که کنمیم احساس کم کم

   کنهیم که نگاهم منتظر نباریا و دارهیبرم صورتم یرو از رو پارچه نکهیا تا میکنم

  ؟یندار یحرف هنوز-

جایی که  تا زنمیم نفس نفستنها کاری که میکنم پر کردن ریه های خالیم از هوای مونده خرابه ست، 

 : کنمیم باز دهن و کنم برخورد یمنطق باهاش کنمیم حس میکنم میتونم به صورت عادی نفس بکشم. سعی

 ... من ن،یکنیم اشتباه نیدار! فرهاد آقا نینیبب-

 . زهیریم صورتم یرو رو آب و ندازهیم صورتم یرو رو پارچه دوباره کنم دایپ ادامه فرصت نکهیا قبل



 بزنم پا و دست اریاخت یب شهیم باعث یخفگ حس قبل مثل ممکنه، ریغ اما کنم حبس رو نفسم کنمیم یسع

 . شهیم زخم خرابه یتو رفته در زوار زیم برنده و زیت یها چوب تکه از پاهام پشت تموم و

 و دارهیبرم رو پارچه نباریا و دمیم تکون رو بدنم تموم ناخودآگاه که شهیم سخت برام اونقدر دنیکش نفس

 . کنهیم نگاهم

 منتظر نگاه اما هستم شدنم غرق حال در ایدر هی یتو که انگار وفتمیم دیشد زدن نفس نفس و سرفه به

 : رمیگیم نفس یسخت حرف به زدن نفس نفس یکل از بعد یسخت به من و خورهینم تکون من یرو اون

 ... شما دونمینم ...واقعا من! نیکنیم ...اشتباه نیدار ...شما... فرهاد آقا-

 : کنم نگاهش و بپرم جا از حال همون با شهیم باعث دادش یصدا

  آره؟ ،یشد ام خونه وارد تراس از یاشتباه یلیخ هم اومد طوفان که هم یروز اون حتما-

 .ترسمیم زیچ هی از فقط و کنمیم نگاهش فقط

 "باشم رفته لو"

 بخاطر دونمیممیسوزه،  و کنهیم گزگز پاهام پشت و برنگشته خودش یعاد روند به هنوز هام نفس تمیر

 با و بشه خم سمتم به که شهیم باعث ام رهیخ نگاه. برداشته جراحت دنیکش نفس یبرا زدن پا و دست

 : کنه دمیتهد آرامش

 .یکن باز دهن خودته نفع به. ستمین یصبور آدم اصال من! ترنج-

 تیواقع تموم اون. شده برداشته پاهام یجلو از فرار یها راه تموم کنمیم ساحسا. نمیبینم پام یجلو یراه

 . دونهیم رو

 ترن بچگانه و نیآخر کنمیم یسع من و جوابه منتظر و چشمام به زده زل میمستق نافذش یعسل یچشما

 : کنم امتحان هم رو راه

 شدم مجبور بود بسته خونتون در چون و بازه، خونتون تراس در دمیفهم بود شده طوفان که یروز اون-

 .نشکنن ها شهیش نکهیا هم و نشه خونه وارد خاک هم که ببندم رو تراس در تا باال برم وارید از



 با رو سرم بار نیچند و رهیگیم هاش پنجه یتو رو موهام یجلو نمیبب رو حرفم جهینت بتونم نکهیا قبل و

 . کوبهیم بودم شده بسته بهش که یزیم به شتاب

 یدیشد جهیسرگ درد با همزمان کنهیم تموم رو زدن ضربه یوقت که ادهیز اونقدر حرکاتش شتاب و شدت

 . نهیبب کیتار رو جا همه چشمام شهیم باعث

 ... بودم شوک یتو هنوز که بود ینیشبیپ رقابلیغ و عیسر حرکاتش اونقدر

 با آروم کنه،یم یط رو موهام ریمس که کنمیم حس موهام نیب از رو یگرم عیما آروم و نرم حرکت

 ... رهیم نییپا و خورهیم سر هام سرشونه یرو از و کنهیم نوازش رو گردنم آروم حرکت

 : غرهیم صورتم یتو و رهیگیم فاصله زیم سطح از هم بدنم تاپم قهی گرفتن با

 منتظره که ینیهم یبرا ندازمیم و رونیب کشمیم حلقت از رو زبونت یبد من لیتحو دروغ گهید بار هی-

 . کنه ات پاره کهیت من اشاره هی با تا

 یا قهوه-اهیس سگ همون منظورش که دونمیم خوب من و کنهیم اشاره پشتش به ابرو حرکت با و

 ! دستوره منتظر همونجا صاحبش فرمان به که هیترسناک

 : دهیم ادامه آرومتر یکم اش رهیخ نگاه همون با

 ! داره یتالف واسه هم یخوب نهیک اتفاقا-

 اون به حاکم متشنج جو و خرابه اون به یشباهت چیه که آروم یملود یصدا دنیشن با که کنمیم نگاهش

 . دمیم صیتشخ رو خودم لیموبا زنگ یصدا و کنمیم زیت رو گوشام نداشت طیمح

 همون شمیم هم باز دنشیکش با و کنهیم رد آهن یرو از قبل، حالت به رو طناب یمراعات چیه بدون

 . بود شده زونیآو و بسته خودش به که یباز شب مهیخ عروسک

 ادامه کارش به نبود تظاهر چکدومشیه گهید که دردم سر از یها ادیفر به توجه یب مراحل نیا تموم یط

 . دهیم



 از نباریا عیما همون حرکت. کنمیم نگاهش فقط من و رهیم خرابه یکیتار به کارش از نانیاطم از بعد

 از یجار رنگ قرمز عیما تونمیم باالخره و کنهیم حرکت ام نهیس قفسه یرو که کنمیم حس گردنم یرو

 . نمیبب رو سرم

 . کنمیم نگاهش و ارمیم باال سر درد یجلو مقاومت و یسخت به هاش قدم یصدا با

 : دهیم فشار گردنم شاهرگ یرو قایدق و کشهیم رونیب رو ییچاقو بشیج یتو از و ستهیا یم کنارم

 بدون و کنه زتیسوپرا خواسته تیتقلب یپسرعمو یگیم یعیطب و آروم یــــــلیخ! پونه به زنمیم زنگ-

 رفتن موقع شهرتون، نیریم نیدار هم با و تو دنبال اومده هم ظهر امروز ران،یا اومده بگه بهت نکهیا

 هم تیگوش و یبد خبر رفته ادتی که یکنیم یعذرخواه. یکرد یخداحافظ هم من از و دمتونید هم من

 برگشتت زمان زا اگر .ینشد متوجه بوده فتیک یتو چون و شده خاموش شارژش شدن تموم بخاطر

  ؟یدیفهم ،یدونینم یگیم دیپرس

 یابروها با و کنمیم حس رو سوزشش که دهیم فشار گردنم یتو شتریب رو چاقو زیت لبه که کنمیم نگاهش

 : دهیم تکون سر رفته باال

  ؟یدیفهم-

 رو تماس یوقت لحظه، چند از بعد و شهیم مشغول میگوش با که دمیم تکون سر دستاش فشار شدن شتریب با

 : کنهیم دیتهد اون و رسهیم گوشم به انتظار بوق یصدا ذارهیم کریاسپ یرو

 ! شهیم مارشال امشب شام انگشتات یکن ییا اضافه غلط-

 : رسهیم گوشم به پونه یصدا که شهیم ساکت تماس شدن وصل با و

 ... الو ترنج؟ الو؟-

 : بدم رو جوابش گهیم اشاره با که کنمیم نگاه فرهاد به ترس با

  پونه؟ الو... اَ -

  تو؟ یهست یگور کدوم معلومه! مار زهر-



 میبر هم با که دنبالم اومد ییهوی امروز نگفته، بهم و رانیا اومده من زیسوپرا یبرا الیدان! پونه دیببخش-

 . کرمان

 ! زود چقدر خبر؟ یب چه اومد؟ الیدان! عه-

 .کنه زمیسوپرا خواستیم که گفتم! آره-

 گفتم منم یدینم جواب گفتیم ینگران با زد زنگ مامان ،ینگران از میمرد! اقل ال یدادیم خبر هی خب-

 ت،یگوش و فیک نه خودت نه! یستین خونه اصال دمید خونه اومدم شد تموم که کالس. یدیخواب حتما

 . کردمیم سکته داشتم ،یدادینم جواب زدمیم زنگ هم یهرچ! یضح یحت نبود، هم لباسات شتریب

 : دمیم جواب و بخندم کنمیم یسع یسخت به

 . رفت ادمی یچ همه که بودم شده زده ذوق که نقدریا د،یببخش! یوا یا-

 . بود خاموش که هم تیگوش! کوفت-

 . نبود بهش حواسم اصال منم ، شد تموم شارژش و بود فمیک یتو آره،-

 . کنم سکته بود مونده کم-

 ! گهید گهیم بهتون تییدا حتما خو کردم فکر بعدشم بود، رفته ادمی! دیببخش که گفتم بابا-

  بود؟ مگه فرهاد؟-

 . گفتم رو نایا همه براش. دتمونید رفتن موقع آره-

  ؟یگردیبرم یک! کن ول رو نایا ست،ین خونه هم فرهاد آخه! آها-

 : بدم ادامه رو روند نیهم گهیم سر دادن تکون با که کنمیم نگاه فرهاد به

 ... دونمینم راستش! اووووم-

 . نشه خاموش دوباره که باشه تیگوش به هم حواست. باش خودت مراقب. برسون سالم باشه-

  ؟یندار یکار. زمیعز باشه-



 ... دار خدانگه نه-

 خون. کنهیم جدا گردنم از رو چاقو و ذارهیم بشیج یتو و کنهیم قطع رو یگوش مکالمه شدن تموم با

 خون و شده زخم چاقو فشار بخاطر هم گردنم که دونمیم من و کنهیم زیتم من تاپ با رو چاقو یرو

 : شنومیم رو صداش و شهیم دور و رهیگیم فاصله ازم. اومده

 . برگردم تا یباش عاقل بهتره-

 . گردهیبرم سمتم به و ستهیا یم حرکت از راه مهین و

 لمیتحو اتو الشه برگشتم یوقت خوامینم. کنه حمله الزمه کرد احساس هروقت که داره نویا اجازه مارشال-

 . بزن داد خوادیم دلت هــــــرچقدر پس رسه،ینم جا چیه به صدات! بدون نویا اما... بده

 به هاش قدم یصدا همچنان اما کنمیم گمش یکیتار یتو و شهیم دور من دید از ییا گهید حرف بدون و

 . رسهیم گوشم

 و ستین دیشد نور اون از یخبر. کنمیم نگاه بتابه چشمام یتو نور شدیم باعث که یکیکوچ چهیدر به

 . شهیم شب داره یعنی نیا و داره آفتاب غروب از خبر کیتار مهین آسمون

 چشم. وفتهین سگ اون یچشما به چشمم که نهیا یبرا تالشم تموم و کنمیم نگاه اطرافم به وحشت با

 دردم به دیشا که یلیوسا تمام و بدم نجات باهاش رو خودم بتونم تا کنمینم دایپ زیچ چیه و چرخونمیم

 بهشون تونستمینم وجه چیه به من شدن بسته طرز به که بودن دور ازم یمتر ده فاصله به همه خوردیم

 . برم

 ! ستین یصندل کنهیم جلب رو ام توجه که یزیچ. وفتهیم یصندل به نگاهم چرخوندن چشم و گشتن نیح

 . بود هام شب نیا تموم همدم که هیصندل کنار افتاده یوجب مین کیکوچ عروسک

 : چهیپیم گوشم یتو پونه یصدا

 ! یضح یحت نبود، هم لباسات شتریب ت،یگوش و فیک نه خودت نه! یستین خونه اصال دمید خونه اومدم -

 : زنمیم لب آروم



 ! یضح-

 سگ یچشما به کنمیم دایپ جرات که اونقدر گرده،یبرم بهم آرامش احساس چقدر که دونمیم خودم فقط و

 . بود گفته یزیچ انتقامش مورد در فرهاد کردم احساس که یسگ کنم،یم نگاه کنارم

  

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

  

 . شهیم بلند ام ناله یصدا دردناکم گردن حرکت با و کنمیم باز چشم آروم یزیچ یصدا با

  تمیموقع ام نهیس قفسه یرو شده خشک خون رد و ام بسته پا و دست دنید با و کنمیم نگاه اطرافم به یکم

 کار برگشته فرهاد نکهیا دنیفهم و بود شده روشن من از فاصله با که یشیآت دنید با. ارمیم ادی به رو

 . نبود یسخت

 یسع. بشم لیمتما شیآت سمت به شتریب بخواد دلم شدیم باعث کردمیم حس طیمح یتو که یادیز یخنک

 : کنهیم ام شوکه صداش که بردارم قدم شیآت سمت به آروم کنمیم

  ؟یشد داریب باالخره-

 اون و نشه داده تشون ام چهره یتو شوک تا برمیم کار به مویسع تموم کنمیم نگاهش و ارمیم باال سر

 : دهیم ادامه

  سردته؟-

 . دمیم تکون سر آروم نیهم یبرا بشه حساس حرکاتم به هم باز خوامینم

 . ینخورد غذا که ساعته 15 از شتریب که نهیا واسه-

 : دهیم ادامه موهاش دادن تکون با و دارهیبرم یصندل یرو از رو یضح و شهیم کینزد آروم

 . کرده افت دایشد بدنت یبد انجام رو ناتتیتمر ینتونست خونه اون یتو ساله دو که هم ییاونجا از-



 : دهیم ادامه ختیریم هم به رو اعصابم که ییا مسخره و ژکوند لبخند با که کنمیم نگاهش تعجب با

 جاسوس؟ خانم نه مگه-

 : زنهیم ادیفر مغزم یتو یکی و  کنمیم نگاهش مبهوت و مات

 ! دهیفهم اون -

 . زنهیم دستش یتو چیساندو به یگاز من به یخاص توجه چیه بدون

 با اون و رسهینم ذهنم به هم بچگانه هرچند دروغ، هی نباریا یحت که ام زده رتیح و شوکه اونقدر من

 . دهنشه یتو لقمه دنیجو مشغول آرامش

 چیه گهید که کرده اعالم رسما گفته که یزیچ با و نداره وجود یفرار راه چیه ذهنم بست بن یانتها

 به یخاص عالقه انگار که یریش تله یتو! افتادم ریگ اش تله یتو قایدق که یمن. دهینم نجات منو یراه

 . داره شکارش با کردن یباز

 یحس نیچن که شدیم باعث افتاده جونم به که یترس حس هم دیشا بشم، یعصب شهیم باعث شیصبور

 یکیتار سمت به و کنهیم مچاله رو چیساندو دور لیفو و خورهیم رو چشیساندو آرامش در. باشم داشته

 . شهیم پا یصندل یرو از و کنهیم پرت

 عنوان چیه به که دونمیم گذشته ساعت چند تجربه یط. شهیم منقبض بدنم تموم شدنش پا با ناخودآگاه

 صورتم یتو مشتش من کنار ستادنیا محض به که ستین دیبع اصال. کرد ینیب شیپ رو حرکاتش شهینم

 یبرا رو یباز نیا و بشکنه رو سوخته مهره گردن حرکت هی با بفهمم یزیچ نکهیا قبل ای اد،یب فرود

 . کنه تموم شهیهم

 یزیچ به ظاهرم یرو از حداقل تا ارمین خودم یرو به رو دونده شهیر وجودم یتو که یترس کنمیم یسع

 ! موفقم کار نیا یتو چقدر دونمینم و نکنه شک

 . کنهیم نگاهم یکن خرد اعصاب لبخند با و ستهیا یم من یرو به رو درست

 ... که یمدت اون گفتیم ییبازجو یتو تیتقلب یپسرعمو یآقا جناب-

 : دهیم ادامه و زنهیم یزیآم تمسخر شخندین



 ! خانوم پرتقال یآورد ادی هی رو ییزایچ هی کرمان نیبود رفته-

 انیپا خط که یکلمات و چهیپیم یزندگ نیا ضربان یبرا یممتد بوق ذهنم یتو .کنمیم نگاهش شوکه نباریا

 ...ماجرا نیا یرو کشنیم

 ! یآورد ادی به! ییبازجو! تیتقلب یپسرعمو

 و مونمیم من و کنهیم خراب بن و خیب از رو باشم دواریام بهش خواستمیم یزیچ هر جمله نیهم با

 . بشه یچ قراره نجایهم! نه بعدش، به نجایا از دونمینم که یا یزندگ

! ادهیز احتمالش فرهاد وجود با دونستیم که یزیچ د،یترسیم ازش الیدان که یزیچ! ناموفق اتیعمل هی

 . شمیم تموم شده، تموم شیباتر که یآهن آدم نیع

 هی عنوان به االن دونمینم. بودمیم جاسوس دیبا که ارمیم ادی به رو یسال دو فقط میزندگ تموم از من

  بدم؟ نشون یالعمل عکس چه دیبا رفته لو و خورده شکست جاسوس

 . کنهیم نگاهم و صورتم یتو شهیم خم اون

 ! اومده؟ ادتی یچ! ینگفت-

 : زنمیم لب اراده یب

 ! یچیه-

 . ستهیا یم صاف یکم

 ! یینجایا که ییتو فقط. شدن ریدستگ عواملتون کل که یبدون یبخوا دیشا-

 : دهیم ادامه مرموز یلحن با و آروم و چرخهیم دورم یکم

 ... ینزن حرف اگر و ییکجا و اومده سرت ییبال چه دونهینم هم چکسیه-

 : دهیم ادامه یجد و محکم گوشم ریز درست

 ! جنازتو یحت .دمینم لتیتحو چوقتیه-



 ترسناک که ییها حرف نداشت، یخوب یبو که یها حرف بفهمه، رو حرفاش یمعن کنهیم یسع مغزم

 . بود

 در اختالل ؛یجاسوس جرم به هم اون گرفتن رو بودم باهاشون که ییکسا تموم یوقت! تنها و تک من،

 ... کنم التماس براش دیبا که هیزیچ مرگ بده هم لمیتحو اگر یحت! یمل تیامن

 و افتادم ریگ که نبود یزمان یبرا اونا از کدوم چیه! ادینم کارم به االن ها نیتمر و ها راه از کدوم چیه

 اطالعات و باشه اومده حرف به هم الیدان که نبود یوقت یبرا. شدن ریدستگ اتمونیعمل عوامل تموم

 ... بده

 و موندم من و بودن مرده همراهام تموم... ناشناخته رهیجز هی یتو افتاده آدم هی نیع! داشتم یبد حس

 یقصد که یکس ره،یبگ رو جونم خوردن آب یراحت به تونهیم اش رهیجز یتو گذاشتن پا لیبدل که یکس

 ... فهممینم رو یزیچ! نداره نیا از ریغ

  خواد؟یم یچ من از اون حساب نیا با

 ! ال؟یدان-

 . خارونهیم رو گردنش ستین یمهم موضوع براش اصال که انگار که یجور تفاوت یب

 . اومد حرف به یبکن رو فکرش که یاون از زودتر! گرفتنش-

 : کنهیم نگاهم پوزخند با

 ! عمو دختر خانوم   ،یبود تو داد لو که رو یکس نیاول-

  کجاست؟ االن-

 . تره امن تو از جاش باش مطمئن-

 . کنهیم نگاهم و چرخهیم یکم

 ! یکرد فرار کننیم فکر همه و ییکجا دونهینم یکس که ییتو از-

 : دهیم ادامه ندازهیم لرز به رو بدنم که یلحن با و صورتم یرو شهیم خم



 . یشد یچ و اومد سرت ییبال چه فهمهینم یکس هم چوقتیه نکن شک ینزن حرف اگر و-

. کردم فرار من کننیم فکر فرهاد گفته به که ییکسا و افتاده ریگ که یمیت کنم،یم حساب خودم با یکم

 ! بگرده دنبالم بخواد که ندارم رو یکس یحت گرده،ینم دنبالم یکس

 . کنمیم نگاهش و امیم خودم به رهیگیم قرار ام چونه ریز که انگشتش فشار با

! یدار هم خطر بلکه ،یندار براشون یسود تنها نه که یا سوخته مهره هی رسما االن تو یدونیم! نجرت-

 یجور کنهیم حذفت یباز نیا صفحه از رسما و ادیم خودتون از یکی گهید روز دو نکشمت من اگر پس

 حرف قاتیرف مثل توام اگر اما. بود ینخواه هم شیآخر و یستین شیاول تو ،یشد یچ نفهمه چکسیه که

 یبتون که دمیم نیتضم و رمیگیم فیتخف برات و دمیم شهادت همکارت یبرا و دادگاه امیم خودم یبزن

 .یکن شروع یدیجد یزندگ یدردسر چیه بدون

 تر یکم تا کشمیم زبون خشکم یلبا یرو! نه ای کنم باور رو حرفاش دیبا دونمینم یحت و کنمیم نگاهش

 : زنمیم لب و بشن

  ن؟یخوایم من از یچ-

 . کنهیم نگاه چشمام یتو مایمستق و بشه همقدم تا شهیم خم

  بود؟ یچ فلش اون یتو-

 ! دونمینم-

 ...ننیبب رو ییجا دوباره چشمام تا کشهیم طول لحظه چند

 داغ گونه کنمیم احساس و دهیپر چشمام از برق یواقع یمعنا به بود زده صورتم یتو که یدیشد ضربه با

 از ضربه اثر بر که هیخون لبم، یرو روون عیما حرکت ندارم یشک چیه و زدنه نبض حال در ام شده

 . شده یجار مینیب

  بود؟ یچ فلش اون یتو! پرسمیم ازت گهید بار هی-

 : کنمیم تکرار یزار با مونده تنها ته و سر یب انوسیاق هی یتو که یچیگ آدم حس با ده،یترس و خسته



 ... دونمینم... دونمینم-

 

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

  

 ها شکنجه و ها کتک ها ضربه تموم بار ریز ام شده له بدن تموم. شنیم بسته اداره یب نمیسنگ یها پلک

 ... کنهیم التماس خواب یساعت یبرا

 یکاف اندازه به روز چهار نیا یتو که کنمیم نگاه مارشال به و شهیم باز یکم ترس از هام پلک یال

 . بود شده وحشتم عامل

 نشونم رو زیت یها دندون و کردیم پارس وحشتناکش یصدا اون با صورتم یسانت چند که یوقت قایدق

 . بودم دهید خودم یچشما با رو مرگ دادیم

 باعث اونقدر تونستیم ییتنها به دیرسیم گوشم به فاصله نیکمتر یتو گلوش یتو از که یخرخر یصدا

 تموم به که کنه یکار تونستیم بشه رها فرهاد دست از ریزنج اگر نکهیا ترس و کنم هیگر که بشه وحشتم

 . کنم اعتراف ام نکرده و کرده یکارها

 ... خواستیم فرهاد که یزیچ نه اما

 که یفرهاد و دهیخواب نیزم یرو من یمتر چند فاصله یتو که یمارشال از ترس بدون کنمیم یسع

 . بزارم هم یرو چشم هیثان چند یبرا روز چهار از بعد کجاست دونمینم

 جاذبه که انگار کشه،یم خودش سمت به منو توانش تمام با نیزم و شده تُن نیچند جسمم کنمیم احساس

 به هم میخوره.حالم از خودم . داره منو دنیبلع قصد و شده برابر صد نیزم

 قبل تجربه بخاطر اما نمیبیم خواب باز یها چشم با و یداریب نیح کنمیم احساس که داغونم و خسته انقدر

 .ببندم چشم ترسمیم

 . وفتنیم هم یرو میسنگ یها پلک و شمیم میتسل پلکم ینیسنگ برابر در آروم ینگران و استرس تموم با



  

 . کنمیم نگاه روم به رو به شده باز ممکن حد تا که ییها چشم و اومده بند نفس با

 وحشتزده که یمن به و کنهیم یخال سرم یرو دستشو یتو بزرگ یبطر خی آب قطره نیآخر تا آرامش با

 یخال موهام یرو آب قطره نیآخر یوقت و کنهیم نگاه شدم داریب دهینرس هم قهیدق دو به که یخواب از

 بهم تهوع حالت شدیم باعث که یآرامش با و کنهیم نگاهم و ندازهیم ییا گوشه به رو یخال یبطر با شهیم

 : ادیم حرف به بده دست

 ... بخواب بعد و بود یچ فلش یتو بگو اول-

 اما داره ذهنش یتو یا گهید یها روش چه اون دونمینم و بلدم شکنجه یبرا ییها روش چه من دونمینم

 ... استیدن یها شکنجه نیبدتر از یکی گرفته شیپ در که یراه که کنمیم دایپ مانیا نیا به

 چند یبرا یحت بود نگذاشته یروح و جسمی یها شکنجه تموم وجود با روز چهار یط که ییا شکنجه

 . کنهیم التماس خواب یا هیثان یبرا من بدن و بخوابم، قهیدق

 : ارهیم زبون به رو روزش چهار نیا یتکرار جمله که کنمیم نگاهش خسته و زار

  بود؟ یچ فلش اون یتو اطالعات-

 : زنمیم زار هیگر با و بشکنه مقاومتم روز چهار از بعد باالخره شهیم باعث رومه که یدیشد فشار

 ...  دونمینم یـــــــــــــــــــچیه من یلعنت.... دونــــــــــــــــــــــمینم-

 : دمیم ادامه زجه با

 ... دونمینم یزیچ من ؟یفهمـــــــینم چرا! یعوض دادم دست از امو حافظه من اد،ینم ادمی یچیه من-

 : دمیم ادامه آرومتر و کنمیم هق هق

 . ادینم ادمی رو زهایچ یلیخ من کن باور اما گمیم رو یبخوا که یزیهرچ!!! ادینم ادمی یــــــچیه من-



 هم اشکام و زنیریم نییپا موهام یرو از گهید یکی پشت یکی آب یها قطره و ندازمیم نییپا رو سرم

 به دارم که یدیشد ضعف با و وفتنیم ام برهنه یپاها ریز یمانیس-یخاک نیزم یرو آب قطرات همراه

 : دمیم ادامه یسخت

 ... که یسال دو اد،یم ادمی رو میزندگ از سال دو فقط... من-

 به آورده هجوم زرداب تموم و بدم ادامه تونمینم مونده یخال روزه چهار که یا معده اتیمحتو هجوم با

 .شهیم اهیس جا همه بفهمم یزیچ نکهیا قبل و ارمیم باال پاهام یرو رو دهنم

 

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

 

 فرستمیم گوشم پشت رو صورتم یتو یموها. زنمیم کنار رو پتو چرخم،یم جام یتو یکم گرما احساس با

 دوباره و کنمیم پاک رو نشسته میشونیپ یرو که گرما از حاصل عرق بسته یها چشم همون با و

 . خوابمیم

 چند آوردن ادی به با و شهیم مانعم یزیچ بودن یرعادیغ احساس که نرفته یکیتار استقبال با هنوز مغزم

 . نمیشیم جام یتو شوکه و پرونهیم سرم از رو خواب یکیتار تموم نور بمب مثل یزیچ گذشته روز

 با و بذارم درد مرکز یرو وام گهید دست و کنم ناله آروم شهیم باعث چهیپیم کتفم یتو که یدیشد درد

 . کنم نگاه اطرافم به و بچرخونم چشم حال همون

 . کنم نگاه اطرافم به شتریب تعجب با شهیم باعث لهیوس هر از یخال و کیکوچ اتاق

 از! ام یزندان نجایا وقته چند قایدق دونمینم یحت و آورده اتاق نیا به منو یک دونمینم کجام، دونمینم

 . بشم مطلع بودن شب ای روز از تونمینم هم دخمه از و ندارم یقیدق اطالع چیه هم خیتار تیوضع

 نیزم یرو موکت تکه بجز که شمیم مطمئن آخر در و گردمیم چشم با رو کیکوچ اتاق اون بار چند

 وجود اتاق یتو یا پنجره چیه. ستین اتاق یتو ییا گهید زیچ بود پهن روش که ییپتو و تشک و یمانیس

 . بود اتاق شده بسته در فقط دخمه اون از خارج یفضا با یارتباط راه تنها و نداره



 اتاق شهیم باعث یدیشد جهیسرگ که رمیم در سمت به قدم چند. شم پا جام سر از کنمیم یسع یسخت به

 گرفتن با نکهیا تا رمیم و رمیم طرف اون و طرف نیا به یقدم چند خوران تلوتلو. بچرخه سرم دور

 . کنم حفظ رو تعادلم کنمیم یسع وارید

 بشه کمتر ام جهیسرگ تا برسونم بدنم به شتریب ژنیاکس قیعم یها نفس با کنمیم یسع و بندمیم رو چشمام

 . دهیم دست بهم هم یدیشد تهوع حالت چیه که شهینم بهتر ام جهیسرگ اوضاع انتظارم برخالف اما

 ضعف و بد حال همون با. ستین کار در یخال یها زدن عق جز یچیه اما رمیگیم دهنم یجلو رو دستم

 تا کنمیم جمع رو جونم تموم. ست بسته انتظارم طبق قایدق و کشمیم و رمیم اتاق یفلز در سمت به دیشد

 . کوبمیم اتاق یفلز در به جونم مونده ته با کنم مقاومت ضعف برابر در

  هست؟ نجایا یکس... یآهــــا-

. بمونم منتطر و کنم صاف رو صدام سرفه با کنمیم یسع و شهیم خودم تعجب باعث یبرا صدام یگرفتگ

 . کوبمیم در به هم باز من و ستین سکوت جز یزیچ جوابم

 ... یآهــــا شنوه؟یم منو یصدا یکس-

 تر جون یب همه نیا با و ندارم ستادنیا پا یرو یبرا یتوان کنمیم احساس و دمیم هیتک یفلز خنک در به

 در از و بپرم جا از شهیم باعث یسگ پارس بلند یصدا بگم یزیچ نکهیا قبل و کوبمیم در به قبل از

 . رمیگیم فاصله

 . شنومیم تر کینزد از رو سگ پارس یصدا نباریا و کنمیم زیت رو هام گوش ترس با

 به کنم،ینم دایپ یزیچ اما کنم دایپ یاحتمال محافظت یبرا رو یزیچ تا کنمیم نگاه اتاق دور تا دور به

 در شدن باز با تا رمیم در پشت و ارمیم در رو یروبالشت یسخت به و رمیم بالشت سمت به عجله با ناچار

 . باشم داشته محافظت ای حمله یبرا شتریب فرصت

 و تر نازک تا دمیم تاب رو چند رو یبالشت رو رفته باال قلبم ضربان اضطراب شدت از که یحال در

 که دوارمیام و شهیم اتاق وارد که یشخص یگلو دور به اونو لزوم صورت در بتونم تا بشه تر محکم

 . بشم خالص زندان نیا از و کنم اش خفه بتونم تا بندازم نباشه فرهاد



 یعنی نیا و شنومیم رو شهیش و سنگ خرده شدن له یصدا سگ یصدا یجا به نباریا کنمیم زیت گوش

 . شهیم کینزد داره یکس

 نیبهتر یتو تا رهیگیم قرار کجا در شدن، باز زمان که کنمیم حساب و رمیگیم اندازه رو در قدم با

 . کنم محافظت خودم از شهیم اتاق وارد که یشخص به نسبت تیموقع

 . بدم نظم هام نفس به کنمیم یسع و دمیم فشار دستم یتو تر محکم رو پارچه ینگران با

 تموم کنمیم احساس ره،یم باالتر هم من قلب ضربان شهیم تر کینزد ها قدم یصدا یهرچ که کنمیم حس

 رو اتفاقات رونیب یها صدا از کنمیم یسع ها اون همه با من و کننیم دایپ دنیشن تیقابل بدنم یاعضا

 به العمل عکس تا ارمیب بدست رو شخص یها قدم نیب فاصله بتونم تا کنمیم رو تالشم تموم. بزنم حدس

 . بدم نشون یموقع

 یوقت قایدق و شده متوقف که فهممیم رسهینم گوشم به قدمش یصدا هیثان مین هر از بعد که بعد لحظه چند

 . شهیم باز در و چهیپیم اتاق یتو در چفت شدن باز گوشخراش یصدا کنمیم آماده رو پارچه که

 یخال اتاق وجود با و وفتهیم یخال تشک به در پشت شخص نگاه بشه باز اتاق در نکهیا محض به دونمیم

 ! دره پشت شهیم مشکوک بهش که ییجا تنها یا لهیوس چیه بدون و

 متوقفم هیثان از کمتر یزیچ یبرا پشت از فرهاد قامت دنید رمیم جلو سمت به در شدن باز محض به پس

 و ندازمیم گردنش دور کنمیم رد سرش از رو یبالشت رو پارچه پرش با و امیم خودم به عیسر اما کنهیم

 . کشمشونیم هم مخالف جهت به قدرت تموم با رو گرفته قرار گردنش دور که پارچه سمت دو

 به دستش که نمیبیمب و دارهیبرم عقب به قدم چند ناخودآگاه ذارمیم ها پارچه دنیکش یبرا که یقدرت با

 .ذارمیم پارچه دنیکش یبرا رو یشتریب توان و شمیم مانعش که رهیبگ رو پارچه ای دستام تا ادیم عقب

 رو پارچه قدرت با کنهیم یسع شهیم دیام نا من یدستا گرفتن از یوقت و رهیم جلو و عقب گهید قدم چند

 . بده فاصله گلوش از

 یسع همچنان و شنومیم رو فرهاد یها نفس خرخر یصدا همزمان و کنمیم احساس رو کتفم درد کم کم

 .  کنه جدا گلوش یرو از رو پارچه کنهیم



 و شتاب بخاطر و شهیم خم جلو سمت به شتاب با نکهیا تا شهیم کمتر داره مقاومتش کم کم کنمیم احساس

 قدرت با و پشت به رو خودش اون خودم، به نکهیا قبل و دمیم دست از رو تعادلم بایتقر حرکتش سرعت

 به شده وارد فشار و درد تشد از و بشم له وارید و اون نیب شهیم باعث و کوبهیم مونیپشت وارید به

 . وفتمیم نیزم به و خوردمیم سر وارید یرو و شهیم شل دستام ام نهیس قفسه

 و کنهیم قفل ام نهیس قفسه شده وارده ضربه شدت از انگار اما بکشم هام هیر یتو رو هوا تا کنمیم تالش

 . بکشم نفس بتونم و بشه هام هیر وارد هوا تا کشهیم طول لحظه چند. شهیم هام شش تیفعال مانع

 و کرده بدنش ستون نیزم یرو دستشو هی و نشسته نیزم یرو چهارزانو که نمیبیم رو فرهاد تالش نیح

 ... بکشه نفس یسخت به داره یسع و گذاشته گلوش یرو اش گهید دست

 ... کن تموم رو یباز نیا و شو پا زنهیم ادیفر مغزم

 . کنم فرار دستش از تونمیم ناجوانمردانه طیشرا یتو فقط که شترهیب من از اونقدر قدرتش دونمیم هم خودم

 وجود با یآن میتصم یتو و رهیم بکشه نفس داره یسع که یفرهاد سمت به اتاق مونده باز در از نگاهم

 . دومیم در سمت به و شمیم پا جا از درد

 دومیم سرمه پشت گهید هیثان چند تا دونمیم که یفرهاد ترس از یفکر چیه بدون رمیم رونیب در از یوقت

 و ببره رونیب یکیبار راهرو نیا از منو که داره وجود ریمس هی تنها فهممیم راهرو سر هی بودم بسته از

 . کنم آزاد رو خودم بتونم تا دومیم توان تموم با سمت همون به

 . میهست خرابه همون یتو هم هنوز که شهینم باورم. شمیم خشک سرجام اراده یب راهرو شدن تموم با

 حرکت از خرابه وسط قایدق و کنمیم دنییدو به شروع فرهاد هیسا دنید با و گردمیبرم عقب به ناخودآگاه

. شهیم داده جواب سواالتم از یکی به شدیم وارد کیکوچ چهیدر همون از که ینور دنید با. ستمیا یم

 ! روزه پس

 فرهاد که یسمت به و دمینم هدر رو وقت اما برم سمت کدوم از دیبا دونمینم و کنمیم نگاه اطرافم به جیگ

 . دومیم رفتیم شهیهم

 سرجام شنیم کمینزد یکیتار یتو از که براق چشم دوتا دنید با که برنداشتم شتریب بلند قدم چند هنوز

 یرو کنهیم ریگ بود پشتم که یا لهیم تکه به پام که رمیم عقب به عجله با هیثان چند بعد و زنهیم خشکم



 از که یکار تنها من و دارهیبرم زیخ سمتم به یبلند پارس با سگ کنم یکار نکهیا قبل و وفتمیم نیزم

 : چهیپیم خرابه یتو فرهاد ادیفر یصدا من غیج یصدا از قبل و ارمیم باال رو دستم که نهیا ادیبرم دستم

  جات سر سایوا! مارشال-

 قایدق رو فرهاد یها قدم یصدا نکهیا تا مونمیم سرجام حرکت یب پس بدم نشون یحرکت ندارم جرات

 : مارشاله یبرا دونمیم که یدستور و شنومیم سرم پشت

 ... پسر نجایا ایب-

 رفتنش با بتونم نکهیا قبل و رهیم فرهاد سمت به آروم و کنهیم یغرش گلو یتو که کنمیم نگاه مارشال به

 کنهیم مجبورمم دهیم که یهول با و شمیم بلند نیزم یرو از بازوم شدن دهیکش با بدم رونیب رو نفسم

 . برگردم رو اومدم که یریمس اون از جلوتر

 بزارم کج رو پاهام از نباریا اگر دونمیم و دمیم انجام رو گهیم که یکار مقاومت و مخالف چیه بدون

 . کنهیم ام کهیت کهیت مارشال شک یب اما کنم فرار فرهاد دست از بتونم دیشا

 نگاه روم به رو مرد به و تشت یرو شمیم پرت زنهیم که ییا ضربه با بایتقر و رمیم یقبل اتاق همون به

 . نکنم توجه افتاد نیزم یرو که یبالشت رو پارچه کنمیم یسع و کنمیم

 . کنم نگاهش شهیم باعث فرهاد یصدا

 جلوش تا ستین یکس گهید که یمارشال و یدونیم تو یبخور اضافه تکون. برگردم تا یریمیم نجایهم-

  ؟یدیفهم. رهیبگ رو

 : میخوریم یتکون جا یتو دو هر مارشال و من ادشیفر یصدا با که ندازمیم نییپا سر و کنمیم سکوت

  ؟یدیفهم-

 و مونمیم من و رهیم رونیب اتاق از یا گهید حرف بدون گردن خشک شده ام رو تکون میدم. یسخت به

 حرکاتش کنمیم احساس که یفرهاد و برسه، دلش خواسته به تا کنم یحرکت من منتظره که یسگ

 . هیرعادیغ



 دست با صبر یا هیثان بدون برسه بهم دستش نکهیا محض به کردنش خفه یماجرا از بعد داشتم انتظار

 . رفت و افتاد راه دیتهد با فقط و بودم که یاتاق به کرد پرتم منو فقط اون اما. کنه ام خفه خودش یها

 یزیچ به واقعا نباریا و گردهیبرم فرهاد باالخره نکهیا تا کنهیم طول مارشال برابر در سازش قهیدق چند

 . کنمیم شک

 یقو احتمال چیه که وفتهیب راه به سرم یتو زیچ هزاران همزمان شهیم باعث گذاشته پام یجلو که ینیس

 هی و مونم یم من و شهیم حذف یا کننده قانع لیدل نبود با یقو احتمال اون و کنم دایپ کردنم مسموم جز

 فال به وجه چیه به تونهینم رو قهوه وانیل هی و آبپز مرغ تخم و نون تکه چند یمحتو با ینیس که یمغز

 ! رهیبگ کین

 ... بخور-

 . کنم انتخاب یعقالن کنمیم یسع اومده سراغم به هم باز که یضعف وجود با

 .ندارم لیم-

 : شهیم لبش مهمون هم باز اعصابش یرو پوزخند و کنهیم نگاهم و رهیم باال ابروش یتا هی

 بشه رفتار باهات ییا گهید جور که یدار عادت دمیشا ای. یذاریم باال طاقچه که رستوران اوردمتین-

 ... پس

 : دهیم ادامه و کنهیم اشاره ینیس به

 ! یباش کرده کوفت رو اونا همه که یدار وقت ربع کی فقط-

 : کنهیم نگاهم و گردهیبرم هم باز راه وسط اما بندهیم رو در و رهیم عقب قدم چند

 از. حلقت یتو کنمیم فرو رو اونا و امیم خودم باشن، ینیس یتو هم هنوز اونا گهید ربع کی تا اگر و-

 ... هیثان 55 و قهیدق 14! شد شروع زمانت االن نیهم

 التماس اونا خوردن یبرا ام معده که کنمیم نگاه ینیس به و رنیگیم چشم در از ناباور در شدن بسته با

 .  کنهیم



میدونستم باهوش تر از این حرفاست  !ینیس خود یحت هیاهیگ جنس از هست ینیس یتو که یظروف تمام

 جهینت نیا به هم آخر و کنمیم فکر خودم با یکم که چیزی شبیه به سالحی برای همه جلو دستم بذاره.

 که یفعل طیشرا در من و بکشه منو نکهیا مگر باشه خطرناک تونهینم یجور چیه غذا نیا که رسمیم

 . رسونهینم فرهاد به یسود چیه هیزیچ مرگ افتادم ریگ توش

. نداره من کشتن یبرا یقصد چیه اون که کنمیم دایپ باور زیچ هی به کنمیم نگاه ظرف به گهید باز

 باهاشون نتونم که گرفته یاهیگ – یکاغذ رو ینیس و یشدستیپ وان،یل ها، ظرف تموم هم نیهم بخاطر

 و کنمینم مقاومت ضعفم یجلو نیا از شتریب و زنمیم ایدر به رو دل االتیخ نیا با. ارمیب خودم سر ییبال

 . کنمیم غذام خوردن به شروع

 ینیس به. شهیم وارد مارشال همراه فرهاد و شهیم باز صدا با اتاق یفلز در که جومیم رو آخرم لقمه

 : دهیم تکون سر یجد و کنهیم نگاه پام یجلو یخال

 . ادیم خوشم کن گوش حرف یدخترا از-

 . پرسمیم رو سوالم که دارهیبرم رو ینیس یا گهید حرف بدون و

  ؟یچ یعنی کارات نیا-

 : دهیم جواب یا گهید وقت هر از تر تفاوت یب 

 ! نداره یخاص یمعن یریبم خوامینم نکهیا-

 . گردهیبرم سمتم به و ستهیا یم حرکت از راه وسط و اما رهیم در سمت به که کنمیم نگاهش

 ... آوردم برات رو یضح! ایب-

 دست موهاش یرو و دارمیبرم رو یضح. کنهیم پرت بغلم یتو رو مظلومم و کیکوچ عروسک و

 : کنمیم فکر کنمیم نگاه فرهاد به و کشمیم

 . دونهیم رو یضح اسم اون-

 که کنم باور تونمینم رم،یم سمتش به کنمیم رها تشک همون یرو رو یضح و شمیم پا نیزم یرو از

 !دهیفهم ها ییبازجو یتو هم رو یضح اسم



 بودم زونیآو خودم به روز چهار که شیپ روز چند خالف بر نکهیا شدنش، آروم. بهیعج برام زیچ همه

 و ارهیم غذا برام خودش حاال نخوردن غذا روز چهار از بعد شدم، رها اتاق یتو یپا و دست با حاال

 یرو اتاق نیا یتو حاال یداریب روز شبانه چهار شکنجه اون بعد. بخورم رو تمامش که کنهیم دیتهد

 !بخوابم خوامیم که چقدر هر دارم اجازه زیتم ییپتو و تشت

 که یزیچ به شک. ندازهیم شک به رو وجودم تموم بد حس نیا و فهممینم رو یزیچ چیه! نه... فهممینم

 !  دونمینم

 . کنمیم صداش بره رونیب نکهیا قبل

 . کن صبر-

 و گردهیبرم سمتم به و کنهیم پرت رونیب اتاق از رو دستش یتو یکاغذ ینیس و ستهیا یم حرکت از

 . رمیم جلو گهید قدم هی کرده شروع که یدیجد یباز نیا از یعصب من و کنهیم نگاهم منتظر

  ؟یدونیم کجا از رو یضح اسم تو-

 : دهیم تکون سر کنهیم نگاهم

 ! بهم یبود گفته خودت-

 تموم که ادیم ادمی کم کم. وفتهیم لرز به دارم که یمزخرف حس از بدنم تموم رم،یم جلو گهید قدم هی اخم با

 فرهاد اما ندارم، ناقصم دهن نیا با یاطالعات چیه گفتم که یمن! نجامیا من فقط و شدن ریدستگ عواملمون

 باشه تونهیم یچ هیرو رییتغ نیا لیدل فهممینم من و کرده عوض رو اش هیرو بشه من الیخیب نکهیا یبجا

 . رمیم جلوتر نامفهوم اتفاقات نیا از یشاک و

 . یبدون رو یضح اسم تو که نبوده یاونطور تو و من رابطه دونمیم-

 . کن استراحت برو-

 : ست فاصله نمونیب قدم هی بایتقر که اونقدر رم،یم جلوتر

 . بده جواب-



 ... برو ندارم رو هات گفتن پرت و چرت حوصله-

  ؟یچ یعنی نکاراتیا بزن حرف-

 فرار من از فرهـــــــــاد شده باعث یچ. کنهیم ترم یشاک نیا و کنهیم فرار یزیچ از داره کنمیم حس

 ! ؟!؟!کنه

 : زنهیم داد که برگرده کنمیم مجبورش و کشمیم محکم رو رهنشیپ بره رونیب در از نکهیا قبل

 . میکنیم صحبت موردش در بعدا-

 : کوبمیم صورتش و سر به و زنمیم غیج طاقت یب و امیب در یجیگ نیا از خوامیم فقط من

  ؟یدونیم یچ تو! بده حیتوض االن نیهم-

 : منزیم ادیفر و دمیم ادامه یشتریب شد با اما رهیبگ رو دستام کنهیم یسع

 ؟یدونیم کجا از رو عروسک اون اسم تو-

 سعی میکنه دستام رو بگیره اما من با سرعت و شدت به سر و صورتش میکوبم و بی وقفه جیغ میزنم:

 حرف بزن! بگو...-

 ضرباتم شدید تر میشه.

 بگو اسم ضحی رو از کجا میدونی؟ اسم اون عروسک رو از کجا میدونی؟-

 : زنهیم ادیفر من از بلندتر و رهیگیم محکمتر رو دستام نباریا

 !ییتو یضح... توئه اسم! ستین عروسک اون اسم یضح -

 . کنمینم دستام شدن آزاد یبرا تالش گهید نباریا و مونهیم دستاش ریاس دستام

 دفعه که بده باور بهم حرفش تکرار با بخوام ازش تا کنمیم باز لب یسخت به که  کشهیم طول هیثان چند

 . دمیشن اشتباه قبل

  ؟یگفت یچ... چـ-



 . بشنوم دهنش از رو خوامیم که یحرف تا گوش شهیم وجودم تموم من کشه،یم قیعم نفس و بندهیم چشم

 !توئه اسم یضح-

 دونمینم. باشم داشته فاصله باهاش تا رمیم عقب قدم چند و کشمیم رونیب دستش از رو دستام مچ آروم

 . اعترافه برا دیجد روش هی نیا حتما. سرشه یتو یزیچ شک بدون دونمیم اما هیچ نکاراشیا لیدل

 روز چهار از بعد باشم داشته انتظار اگر هیباطل الیخ! سیآنوب! فرهاده ستادهیا من یرو به رو که یاون

 . شده دیناام ارهیب ریگ یاطالعات نکهیا از و شده من الیخیب شکنجه

 ازش گرفتن جواب یبرا فرهاد که باشه داشته ییکارا تونهیم اونقدر دونمیم اما روشه چه نیا دونمینم

 دور از بعد و گرفته نظر ریز رو حرکاتم تموم دقت با که نمیبیم و رمیم عقب به یا گهید قدم. کنه استفاده

 . دارهیبرم سمتم به قدم هی و ادیم خودش به تازه من شدن

  ؟یخوب-

 فکر حرفش به تونمینم شه،ینم اما نکنم بود زده که یحرف ریدرگ رو ذهنم خوامیم بدم، جواب خوامیم

 ... اما بگذرم کنارش از تفاوت یب تونمینم. نکنم

 هم به رو ذهنم و کنه استفاده ام حافظه تیوضع از که نهیا قصدش شک یب. نهیهم قصدش هم اون! آره

 . زهیبر

 یتو داشتم یضح اسم به حال به تا که یاحساسات و زنهیم تلنگر بهم! کنهیم مقاومت درونم از یزیچ اما

 . شنیم یادآوری ذهنم

 بدست کردنش بغل و یضح اسم تکرار هب که یآرامش حس داشتم، یضح به نسبت شهیهم که ییآشنا حس

 : امیم خودم به نهیشیم بازوم یرو فرهاد دست که یزمان و شهیم رد چشمام یجلو از اش همه اوردمیم

  ؟یضح یخوب-

 : کنمیم تکرار یعصب و رمیم عقب به شتریب و زنمیم پس رو دستش عیسر

 ... ترنجه من اسم! یضح نگو من به-



 چرخونهیم اتاق دور تا دور رو نگاهش یراه کردن دایپ یبرا کنمیم احساس و دهیم فشار هم به رو لباش

 آرومم کنهیم یسع و و کنهیم دراز سمتم به رو دستش اد،یم سمتم به رو شدم دور ازش که یقدم چند و

 . کنه

 ... کن گوش-

 بوجود فاصله نمونیب کنمیم یسع هم باز زنمیم پس رو دستش و دمیم نشون العمل عکس قبل از تر عیسر

 . دمیترسیم بودنش کینزد از. نشه کمینزد تا ارمیب

 ! هیچ دمیفهمینم که داشتم یبیعج حس

 کردنش اراده اندازه هیفقط اون یبرا من کشتن و ادیبرم دستش از یهرکار دونستمیم ،.دمیترسیم ازش

 ... راسخ نانیاطم هی دارم، مانیا بهش کردمیم حس حساب نیا با. کشهیم طول

 کردن پنهون و خودم زدن گول یبرا میسع تموم با و داشتم اعتماد بهش خودم ای الیدان از شتریب... یحت

 . کنم فرار ازش تونمینم هم باز موضوع نیا

 یسع همچنان که فهممیم...  و نگاه طرز بدنش، یریگ قرار فرم دستش، حرکات از ادیم سمتم به آروم

 . کنه آرومم داره

 ... یضح-

 . کنمیم حمله سمتش به اسم نیا از فرار یبرا ریتاث تحت اراده یب و زنمیم غیج نباریا

 ! یضح نه ترنجه من اسم! بفهم. ترنجم من ست،ین یضح من اسم-

 که یحال با تشت یرو کیکوچ عروسک به اشاره با و چرخمیم نیزم یرو شده پهن تشک سمت به

 : زنمیم داد شهیم نیسنگ داره نفسم کنمیم احساس

 نیا ،یا گهید زیچ چیه نه و یضح نه! ترنج ترنجه، من اسم. من نه عروسکه اون اسم! اونه یضح-

 . کن تموم رو یانداخت راه که یمزخرف یباز

 : دمیم ادامه تر بلند و رمیگیم نفس



 باشم، نگفته که نمونده یا گهید زیچ. گفتم رو دونستمیم که یهرچ. ادینم ادمی یادیز زیچ من گفتم بهت-

 . یبرینم ییجا به راه که کن تمومش رو یندازیم راه که ییها یباز نیا پس

 : دمیم ادامه یسخت به و

... یکنیم اشتباه یدار... یبفهم یزیچ... فلش مورد در... یتونیم کارا نیا با... یکرد فکر... اگر-

 ... ادینم ادمی... یچیه من... چون

 داره طیشرا که کنمیم حس اما بکشم نفس کنمیم یسع یسخت به و رفته ادمی رو دنیکش نفس کنمیم احساس

 . ادیم جلو و شهیم طیشرا متوجه فرهاد انگار که شهیم بدتر لحظه هر

... بکش قیعم نفس حاال کنن، گم رد خوستن اونا احتماال. توئه مال اسم نیهم فقط و ترنجه تو اسم. باشه_

... دم! گهید بار هی... نیآفر... باش آروم... رونیب بده دهن با و داخل بکش رو نفس ات ینیب با... رومآ

 ... بازدم

 : دهیم دامه و نمیبش روش و برم تشت سمت به کنهیم مجبورم دست فشار با و

 ...بکش نفس ستین یزیچ باش، آروم-

 اجرا رو گهیم اون یهرچ و رهیگیم فرمان ازش اراده یب مغزم که کنهیم تکرار رو جمالت نیا اونقدر

 کنهیم جبورمیم ام شونه به دستاش فشار با نباریا و گردهیبرم یعاد حالت به هام نفس باالخره. کنهیم

 : دهیم ادامه و بخوابم

 . میکنیم صحبت مورد در یشد داریب یوقت! بخواب-

 !االن نیهم... کنم صحبت االن خوامیم-

 وار نوازش انگشت پشت با رو گردنم تا گوش ریز ریمس و رهیم گردنم سمت به دستش که کنمیم حس

 . کنهیم زمزمه رو یزیچ هی فقط مقاومتم یجلو و دهیم حرکت

 ... بخواب حاال! فردا-

 فکر فرصت پلکام شدن بسته با من اما چهیپیم ذهنم یتو یزیچ و شهیم نیسنگ چشمام و کنمیم نگاهش

 ...  دمیم دست از رو بهش کردن



 اون دستور منتظر فقط که انگار کنه،یم شیعمل رو حرفش اون، دستور محض به مغزم  هیبار نیدوم نیا

 اون یهرچ و رهیگیم فرمان ازش اراده یب مغزم که کنهیم تکرار رو جمالت نیا اونقدر .اجراست یبرا

 . کنهیم اجرا رو گهیم

 

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

 

 شدن دهیکش یصدا زنمیم حدس که همونطور بعد و کنمیم گوش هاش قدم یصدا به بسته یها چشم با

 . رسهیم گوشم به غذا ینیس

 نیزم جاذبه کنمیم احساس. دنینم نشون یلیتما چیه تشک از شدن جدا یبرا بدنم و شدن باز یبرا چشمام

 لحظه چند. نشده جدا تشک از بدنم وقت چیه انگار که دیشد اونقدر کشهیم خودش سمت به منو قدرت با

 : کنهیم زمزمه آروم که صداش بعد و شنومیم رو بلندش نفس یصدا که شهیم طول

 ! یلعنت-

 : ادیم حرف به تر بلند نباریا

  ترنج؟-

 هم باز اما دمیخواب هنوز که کنه فکر تا مونم یم بودم که یحالت همون یتو یالعمل عکس هبچ بدون

 . بشم میتسل مرد نیا برابر در شمیم مجبور

 . بخور رو ناهارت پاشو ،یداریب دونمیم! ترنج-

 ریگ که یجاسوس! باشه دار خنده تونهیم فقط داستان نیا هاست، بچه قهر نیع فقط یباز نیا ادامه دونمیم

 . گرفته شیباز مرگه یخدا لقبش قضا از که زندانبانش با افتاده،

 ! شه؟یم نیا از تر مسخره

 : زنمیم داد بخورم یتکون جام از نکهیا بدون



 . رمیبم دمیم حیترج-

 : دهیم جواب نکهیا تا شهیم یطوالن مکثش

  ؟یریبم-

 . رسهیم گوشم به پوزخندش یصدا و

 ...  اما یباز نیا یتو یاومد خودت یپا با که درسته-

 : دهیم ادامه گوشم کنار درست و کنهیم صبر لحظه چند

 . منم رونیب یش گم یباز از یک کنهیم نییتع که یاون اما-

 . بدم صیتشخ هاش قدم و نفس یصدا از تونمیم نویا و شهیم دور هم باز کنمیم احساس

 خانوم یخوند کور بگم دیبا یکن تموم رو یباز نیا و یریبم نکارایا با یتونیم یکرد فکر اگر پس-

 . میشیم کینزد من عالقه مورد بخش به میدار کم کم خدمتتون، در هستم ها حاال حاال! جاسوس

 . داده هول نیزم یرو رو ینیس فهممیم یخراش گوش یصدا با

 . یکن التماس براش که کنمیم یکار ،یکن لج یبخوا اگر. نکن عجله مردن واسه هم ادیز-

 تموم که زنمیم لگد ینیس به. اتاق در شدن بسته با شهیم همزمان قایدق که گردمیبرم سمتش به یعصب

 رو صدام که دونمیم. کوبمیم بهش لگد و مشت با و زمیم در سمت به و شهیم پخش اتاق یتو اتشیمحتو

 : زنمیم داد پس شنوهیم

 ! ؟یعوض یخوایم جونم از یچ-

 ... خودم یصدا اکو جز شنومینم یزیچ

  

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

 



 . کنمیم نگاه در به میمستق

 ... بودم منتظر. ادیب تا بودم منتظر بود، نزده سر بهم گهید رفت و آورد غذا برام ظهر نکهیا از بعد از

 وارد که نمیبیم یکیتار یتو و شهیم باز آروم چفت، شدن باز یصدا از بعد که کنمیم نگاه اتاق در به

 یب که نمیبیم رو دستش یتو یزیچ هیسا بود کرده عادت بهش چشمم گهید که یکیتار یتو. شهیم اتاق

 . آورده شام برام غذاست، ینیس دونمیم شک

 ! بگو یکن دچار سرنوشت همون به هم رو شامت یخوایم اگر! شد وارید و در بینص که ناهارت-

 : کنهیم زمزمه و شهیم کینزد آروم که کنمیم نگاهش فقط

 ... یباش داشته دوست دیبا رو امشبت شام یول-

 ام معده هیثان چند یط که ییبو کرده، پر رو اتاق تموم کباب یبو یوقت هیچ شام بده حیتوض نداره یلیدل

 چند نیا کل یگشنگ داشتم یسع بودم خورده صبح که یا صبحانه با فقط وفتهیب ادمی تا کنهیم کیتحر رو

 . رمیبگ دهیناد رو روز

 . دارم غذا از تر مهم هدف و کار... نه اما

 . ستمیا یم روش به رو درست و رمیم سمتش به و شمیم پا تشک یرو از

 . میکن تمومش رو مسخره یباز نیا ایب-

 گوش حرفام به داره یعنی ستادهیا حرکت بدون نکهیا اما نمیبب رو قشیدق العمل عکس تونمینم یکیتار یتو

 : دمیم ادامه تیقاطع با من و دهیم

 ... دونمیم اما نجامیا روزه چند دونمینم-

 .یینجایا که روزه شیش! روز شیش-

 تحکم یا هیحاش مسائل خوامینم دم،یم ادامه تیاهم یب و ذارمیم کنار رو روز چند نیا درباره کردن فکر

 : ببره سوال ریز رو حرفام نانیاطم و



 دونمینم ."دونمینم یچیه گفتم که ییزهایچ از ریغ به من" یبفهم تا گفتم بهت بار هزار مدت نیا یط-

 دونمینم .کجاست میبود الیدان با مدت اون که ییا خونه اون آدرس دونمینم. بود یچ یلعنت فلش اون یتو

 ! بوده یک هدف دونمینم بوده، یچ برنامه

 : دهیم جواب یتفاوت یب با

 ! خب-

 : زنمیم داد مدت نیا فشار تحت و اداره یب

. بکش ،یبکش منو یخوایم .بده ببر یبد لیتحو منو یخوایم. بکن زودتر یبکن یخوایم یهرغلط پس-

 هم به تیوضع نیا از داره حالم گهید... زودتر فقط. بده کنه، ام کهیت کهیت منو سگت اون یبد یخوایم

 ... خورهیم

 نگاهم یالعمل عکس چیه بدون اون یول وفتهیم نیزم یرو دستاش از غذا که کوبمیم ظرف ریز به محکم

 . کنهیم

  خب؟-

 : رهیم عقب قدم هی که کوبمیم اش نهیس یرو اراده یب و زنمیم ادیفر

 ... کن تمومش! یعوض کن تمومش-

 : زنمیم غیج خسته و اراده یب گهید نباریا و زنمیم ضربه بهش دوباره و دوباره و دوباره

 . بگم بهت که ندارم یچیه گهید من... بکن یخوایم یغلط هر برو-

 : زنمیم ادیفر تر بلند

  دادم؟ دست از امو حافظه من بگم بهت دیبا بار چند اد؟ینم ادمی یچیه من که بگم بهت دیبا بار هزار چند-

 ! دونمیم-

 : بکوبم صورتش و سر به که من درون شیآت یرو زهیریم نیبنز کلمه هی نیهم با



 ...چرا ؟یکنینم تمومش چرا پس ؟یشینم الیخیب و یدونیم ؟یدونیم-

 یعصب دهینم نشون خودش از من یها ضربه برابر در یحت یالعمل عکس چیه اون نکهیا و ام یعصب

 نیع که کنهیم یکار همه و همه... حرفاش... مرموزش یها رفتار ش،یناگهان یها محبت نیا. کنهیم ترم

 . کنم فوران آتشفشان کوه هی

  ها؟ ؟یکنینم یغلط چیه چرا پس ؟یکشیم منو که یکردینم دیتهد مگه مرگته؟ چه-

 . رهیبگ منو یها ضربه یجلو کنهیم یسع و ارهیم باال رو دستاش باالخره نباریا

 ... باش آروم... باش آروم-

 : زنمیم غیج ها ضربه با همراه

  ها؟ ؟یهست یچ معطل پس... بکش منو... کن تمومش خوام،ینم-

 : زنهیم داد هم اون و رهیبگ رو ادیم فرود صورتش ای نهیس یرو قدرت و شتاب با که دستام کنهیم یسع

 ... باش آروم! یضح-

 : شهیم تکرار گوشم یتو صداش. ستمیایم حرکت از

 ...  یضح... یضح... یضح-

 شده وارد نور تنها و نداره ینور چیه که یاتاق یکیتار یتو کنم،یم نگاهش و ستهیا یم حرکت از دستام

 . نمیبیم رو چشماش یسخت به شهیم وارد در درز از که هیکیبار و فیضع نور اتاق به

 که یبد حال. شدنم زیر سر حال در و شکنهیم درونم از یزیچ کنمیم احساس ره،یم باال قلبم ضربان

 ... بزنم غیج وقفه یب خوادیم دلم فقط انگار

 ... ستین یضح من اسم-

 تر باال صدام جمله هر با و زنمیم ادیفر ام شده قفل یها دندون نیب از من و کنهیم نگاهم رهیخ فقط اون

 : رهیم



 ... من... ستمین یضح من! یضح نه ترنجه من اسم... ترنجم من ست،ین یضح من اسم-

 فشرده دستاش نیب هام بازو و کنم نگاه چشماش یتو کنهیم مجبورم چهیپیم صورتم یتو که یلیس درد

 : بزنه ادیفر که اونه نوبت نباریا و شهیم

 ... توئه اسم یضح ار،یب ادی به نویا ؛بفهم. ست یضح اسمت! یضح فقط ،ئه یضح تو اسم! کن تمومش-

 ... یاریدرم یباز یدار... یگیم دروغ-

 : زنمیم غیج

 ! یگیم دروغ-

 ادیفر یصدا فقط ذهنم یتو و رهیم کجا نمیبینم شه،یم دور چشمام یجلو از و کنهیم رها رو هام شونه

 : چهیپیم ذهنم یتو جمله چند و شهیم تکرار اون یها

 ... باش مراقب یضح-

 ... کن تمرکز یضح-

  ؟یچ یعنی! ؟یضح-

 ... دیخورش طلوع لحظه صبح، ییروشنا یعنی یضح-

  

. شنومینم یزیچ من اما زنهیم حرف و کنهیم نگاهم اخم با که کنمیم نگاهش و امیم خودم به شدنم دهیکش با

 . میبرگشت خرابه عیوس سالن همون به اتاقک اون از فهممیم تازه انگار و شهیم دهیکش سمتش به نگاهم

 : امیم خودم به و شکنهیم دورم حباب انگار ادشیفر یصدا با

 ... ایب کنار باهاش و نیبب! نیبب-

 مهین ریتصو. کنمیم نگاه کنهیم پخش یزیچ و گذاشته یصندل یرو که یتاپ لپ سمت به دستش اشاره با

 : چهیپیم خرابه کیتار سالن یتو صداها کم کم و کهیتار



 ! شهینم باورم! یوا-

 . بشه باورت حاال-

 ... فرهاد یمرس! ییوااااااااااااااااااااااااا-

 یشکالت نوشته و بودن روشن 21 عدد با کیکوچ شمع روش که رهیم یکیک یرو به یکیتار از نیدورب

 : خونمیم رو کیک یرو

 " مبارک تولدت جان یضح"

 . شدن آب کن، فوت رو ها شمع-

 ! کنم آرزو سایوا-

 ... تر عیسر! ه؟یچ ایباز بچه نیا-

 ... نکن هولم فرهاد عه،-

 گره هم یتو رو دستاش بسته چشم لبخند با که نمیبیم شمع نور ریز رو یدختر چهره. ادیم باال نیدورب

 . کردنه آرزو حال در و کرده

 ... گونه یرو هیبخ رد بدون تر، بچه یا چهره و رهیت یا قهوه لخت و بلند یموها با! منم که یدختر

  ؟یکرد آرزو-

 !  آره-

 ! کن فوتش-

 خورهیم تکون یکم نیدورب. شهیم روشن کامال هیثان چند از بعد کیتار ریتصو و شنیم خاموش ها شمع

 . نهیشیم مبل یرو دختر کنار و شهیم کادر وارد فرهاد و رهیگیم قرار یثابت یجا یرو بعد و

 ... تو از بهتر بشم یکی که برسه یروز هی که کردم آرزو-

 ! مونهیم یباق آرزو هی حد در آرزوت نیا خب-



  ؟یچ یعنی! فرهاد عه،-

  .شهیم خم دختر سمت به و کشهیم کیک یرو رو انگشتش نامحسوس و آروم فرهاد

 . یباش من از بهتر نکهیا به برسه چه ،یبش من حد در که برسه یروز ینیبب خواب یتو یعنی-

 و شهیم بلند دختر خنده و غیج یصدا. مالهیم دختر صورت به رو شیکیک انگشت جمله شدن تموم با و

 .شهیم کیک کردن پاک مشغول

  باشم؟ مرگ یخدا تونمینم تو مثل یفرمانده و یمرب وجود با یعنی! بدجنس-

 ... ایب. یبش شکوندن پا و دست ی الهه یبتون دیشا اما ، دونمیم دیبع که مرگ یخدا-

 بعد کنهیم باز رو درش و دارهیبرم زیم یرو از فرهاد که دوزمیم چشم فاتیتشر بدون و دیسف جعبه به

 یجلو عروسک ارهیم رونیب جعبه از رو رهیت یا قهوه بلند یموها با یوجب مین کیکوچ عروسک

 : رسهیم گوشم به فرهاد یصدا و کرده جلب خودش به رو دختر توجه تموم و خورهیم تاب دختر یچشما

 !دمشیخر نیهم واسه ...هتهیشب یلیخ ،توئه مال-

 ابجد یاد بدی. قول دادی بهمچقـــدر گوگوله! ولی من با این چیزا خر نمیشم، -

 آخه ابجد به چه کارت میاد؟!-

 تو چیکار داری! یاد بده...-

 

. دوزمیم چشم لمیف یتو خونه به و شهیم برداشته اونا دونفره کیکوچ تولد و فرهاد و دختر از ام توجه

 : ادیم ادمی یزیچ که رسهینم هیثان به و آشناست که مطمئنم

  زدی باغ یتو یالیو-

 فقط من و کنهیم نگاهم منتظر و مضطرب که برگردم فرهاد سمت با شهیم باعث سرم یتو دیشد درد

 : کنم زمزمه یسخت به رو زیچ هی تونمیم



  ؟یچ یعنی نایا-

 ! یضح نیبب-

 : زنمیم لب و کنمیم نگاهش ناباور

 ! ؟یضح-

 . کشهیم ام هیبخ رد یرو و کنهیم دراز رو دستش

 . یضح من یبرا فقط یول! آره-

  رمیم عقب آروم

  ده؟یجد هیباز نیا-

 ! تتیواقع ،یخودت سال چهار از بعد. یضح ستین کار در یباز چیه-

. رهیگیم جون ذهنم یتو لمیف صحنه اما و بزنم هم به رو زیچ همه هم باز خوامیم کنم، دادیب و داد خوامیم

 بود یزیچ از تر یواقع جشن اون خیتار. بندازه شک به منو بتونه که شدینم دهید لمیف یتو یاجبار چیه

 . کنم شک بهش بخوام که

. دونستمینم خودم از یزیچ چیه یحت که ییا لحظه به. اومدم هوش به که ییا لحظه به برگردم خوادیم دلم

 ییجا قایدق... االن اما نداره وجود بودم توش که یوضع از بدتر یزیچ چیه کردمیم فکر ها موقع اون

 . ساعت و روز اون به برگردم دوباره کاش کنمیم آرزو که ستادمیا

 ... ادین ادمی یچیه نکهیا به 

 کدومش دونمینم یحت که دارم اسم دوتا بفهمم خرابه هی یتو االن نکهیا نه هیچ اسمم ندونم یحت نکهیا به

 ! هیواقع

 . داره یدوست یادعا االن و داشت منو کشتن قصد شیپ قهیدق چند تا که ستادمیا یکس کنار

 . ستین کار در ییپسرعمو اصال دمیفهم بعدش که بودم پسرعموم منتظر شیپ ماه چند



 . نبودم من... اصال که کردمیم یباز رو یدختر نقش داشتم روز هر

 باهام دیبا فقط االن اما دمیم جواب یدار که یسوال هر ،یدار حق. یباش جیگ که یدار حق! یضح نیبب-

 . یکن یهمکار

  ؟یهمکار-

 . ستین خوب اصال طیشرا ،یضح میندار وقت! ـآره-

 ازم فقط قلبم و نداره، یکمک چیه قصد و گرفته باال میتسل حالت به رو دستاش انگار مغزم. کنمیم نگاهش

 . کنم فرار و بزنم غیج مسخره چیپ در چیپ جاده نیا جهت خالف و ببندم چشم خوادیم

 ! جوابه منتظر و کنهیم نگاهم فرهاد نیب نیا و

  ؟یضح-

 . گردمیبرم سمتش به مونده جا لمیف اون یتو من شتر  یب کنمیم احساس کنم،یم نگاهش

  ؟یشناسیم کجا از منو تو... تو ام؟ یک من-

 ... گمیم برات-

 : زنمیم داد

 ! االن نیهم-

 نبودت به دینبا اونا کنم،یم فیتعر برات راه یتو رو یبخوا یهرچ. میندار وقت میبر ایب فقط! باشه-

 . بشن مشکوک

 ! کنمیم اخم

 ! اونا؟-

 ... متونیت-

 . ادینم خوشش بشنوه قراره که یسوال از اصال انگار کنه، اخم که اونه نوبت نباریا و شهیم گرد چشمام



  ن؟یگرفت رو همه ینگفت مگه-

 . گفتم دروغ-

 . دارمیبرم قدم سمتش به یعصب اریاخت یب

  چرا؟-

  نه؟ ای میبر یایم حاال. کردمیم امتحانت دیبا-

 : کنهیم نگاهم و فرستهیم رونیب رو نفسش یعصب که کنمیم نگاهش فقط

  ارن؟یب رو دخلت و کنن شک بهمون تا که یبمون نجایا اونقدر یخوایم-

 . مستمیوا جلوش نداره دادن دست از یبرا یزیچ که یکس نیع

 کنم؟ اعتماد حرفت به یدار انتظار هم یتو یها گره و دروغ همه نیا مختلف، شکنجه همه اون از بعد-

  ام؟یب همراهت

 تمیمامور یدار که کنم احساس فقط اگر بدم؛ بهت یتذکر هی یبذار پس! ادینم ادتی منو تو ،یضح نیبب-

 . رونیب رمیم در نیا از تو بدون نکن شک یندازیم خطر به رو

 نگاه بهم باال از قدش بخاطر که یحال در و ستهیا یم من نهیس به نهیس و کنهیم پر هم رو فاصله قدم به

 : دهیم ادامه کنهیم

 و شدم خر که االن پس! کردم چال خرابه نیهم خلوت اطیح یتو رو ات جنازه نکهیا بعد درست اونم-

 ... نفعته به چون کن، گوش حرفم به زادیآدم مثل کردم سکیر تمیمامور و خودم یرو تو بخاطر

 : دهیم هولم بایتقر و ارهیم فشار ام شونه به و

 ... وفتیب راه-

 اطیح. امیم رونیب ساختمون از خرابه کیتار محوطه از شدن رد از بعد وفتمیم راه داد هولم که یسمت به

 بشکه! الشه گفت بهش شدینم یحت گهید که ییها نیماش الشه از بود پر من تصور از تر بزرگ خرابه

 . بودن افتاده خرابه اطیح گوشه گوشه بود شده کم رنگشون بارش و نور اثر بر که یرنگ یها



 هولم نشیماش سمت به هم باز نبود، یسخت کار برام قراضه آهن همه اون نیب از زشیتم نیماش کردن دایپ

 و بندهیم نیماش در به یدستبند با رو دستم کنم یکار بخوام نکهیا قبل و بشم سوار کنهیم مجبورم و دهیم

 . نهیشیم فرمون پشت خودش

  ه؟یکار چه نیا-

 : دهیم جواب کنه نگاهم نکهیا بدون

 . کنهینم بیع یکار محکم از کار-

 سوار کنه،یم باز رو در ره،یم بود شده بسته ریزنج هی با که ییا زده زنگ یمیقد و یفلز در سمت به و

 . ببنده رو در تا شهیم ادهیپ دوباره و برهیم رونیب اطیح از رو نیماش و شهیم

 ی جاده همون یتو یاوراق نیماش انبار یتو مدت نیا تموم که شهینم باورم کنم،یم نگاه اطرافم به ناباور

 .بودم یزندان کردم تصادف که متروکه

 ... نجایا-

  ؟یچ نجایا-

 . دوخته چشم جاده به اخم با که کنمیم نگاهش و گردمیبرم سمتش به

 . کردم تصادف جاده نیا یتو نجا،یا من... من-

 . کنهیم نگاهم و گردهیبرم سمتم به عجله با

  گفته؟ بهت یک-

 ... نجایا میاومد پونه با-

 : دهیم ادامه تر ظیغل یاخم با و دوزهیم چشم جاده به هم باز و ندازهیم بهم ینگاه مین

 . باشه کرده مجبورش تو مثل خر کله هی نکهیا مگر کنه، یکار نیچن که نداره ها جرات نیا از پونه-



 هم خودم که یطیشرا یتو. رهیگیم جون ذهنم یتو پونه با رفتن کلنجار روز اون ادی و کنمیم نگاهش

 . شناسهیم رو پونه خوب چقدر که کنمیم فکر نیا به ام یتیموقع چه یتو دونمینم

 که اون! بده؟ قرار چهیباز رو پونه دیبا چرا داره پونه به نسبت که یکامل شناخت با فرهاد مثل یکس

  بکنه؟ رو نکاریا دیبا چرا پس خورهیم یا ضربه چه دینو از بعد پونه دونهیم

 . امیم رونیب فکر از صداش با

  ؟یکرد تصادف نجایا که گفته بهت یک-

 یبرا مسخره واژه هی فقط اعتماد نظرم از ها اتفاق نیا تموم وجود با! نه ای کنم اعتماد بهش دیبا دونمینم

 : دمیم جواب کوتاه و ندارم یراه هم یطرف از اما ست گهید یباز هی شروع

 . بودم دهید خواب یتو رو نجایا-

 احساس من و شهیم مرور ذهنم یتو تردد یب جاده یابونیب ریمس. دهینم ادامه هم اون و کنمیم سکوت

 . کنم فکر بهشون تونمینم که شهیم رد ذهنم از عیسر اونقدر اما داره وجود ییآشنا یها زیچ یگاه کنمیم

 دارم سوا یکل من اما میندار رو سکوت نیا شکستن قصد کدوم چیه انگار و شهیم یطوالن نمونیب سکوت

 . شمیم شقدمیپ باهاش، شدن صحبت هم یبرا یلیم یب تموم با پس بپرسم دیبا که

  ؟یشناسیم منو کجا از تو-

 با پس کنم یصبور بخوام که ستمین یطیشرا یتو یروح نظر از اصال و رمیگیم که هیجواب تنها سکوتش

 : کنمیم تکرارش ادیفر

  ؟یشناسیم منو کجا از تو -

 ! یضح نزن داد-

 . یدیم جواب سواالم به یگفت خودت بده، رو سوالم جواب-

 . هستم حرفم سر هم هنوزش-

  ؟یگرفت خون خفه چرا پس-



 . گردهیبرم سمتم به تیعصبان با

 ! یبفهم یبتون که بدم رو جوابت یچجور کنمیم فکر دارم-

 . بفهمم کنمیم یسع خودم من ،یبلد که هرجور بده، جواب تو-

 . یکنیم رو فکرش که هیاون از تر سخت ییزهایچ هی دادن حیتوض! یضح-

 . باشم آروم کنمیم یسع کشم،یم قیعم نفس و بندمیم چشم

  ؟یچ یعنی هات حرف نیا-

 ... باش صبور یعنی-

 . فرهاد فهممینم من! فهممینم باشم؟ صبور-

 . بزنم حرف باهات نمیبش موقعش به تا سرجات ینیبش آروم یبتون فقط که گمیم رو یزیچ هی! باشه-

 که کنمیم نگاهش منتظر! اقیاشت وحشت، جان،یه ترس،. کنمیم احساس رو مختلف یها حس هجوم

 . گردهیبرم سمتم به کوتاه نگاهش

 ! نه ای یبفهم رو حرفم یتونیم دونمینم-

 ... بفهممش یجور هی کنمیم یسع من! بزن حرف تو-

 : دهیم تکون سر جاده به نگاه با و دهیم فشار هم به رو لباش

 ! باشه-

 : ادیم حرف به باالخره و کنه مرتب رو اش جمله داره یسع کنمیم احساس و کشهیم یقیعم نفس

 ! یستین اونا جزو تو-

 . بفهمم رو زیچ تونمینم واقعا اما کنم درک حرفاش از یزیچ کنمیم یسع کنم،یم نگاهش یجیگ با

  ؟یچ-



 . بدم رو جوابت درست بتونم تا کن صبر گمیم بهت که نهیهم واسه-

 ... شما مزخرف یها یباز نیا یتو کردم ریگ من که سال کی شهیم داره چقدر؟ گهید کنم؟ صبر-

 !  یضح-

 ! یضح نگو من به-

 ... یانداخت راه رو یباز نیا که یبود یاحمق چه ادیب ادتی تا نه،یا اسمت یبفهم تا یضح گمیم بهت-

  فرهاد؟ انداختم هار رو یباز چه من-

  کنم؟ کاریچ دیبا نمیبب بزار. شو خفه فقط! یضح-

  ؟یدینم رو جوابم چرا-

 : کنهیم نگاهم و گردهیبرم سمتم به یعصب

  ؟یبفهم یبتون که بگم برات یچجور رو سال هشت بدم؟ رو یچ جواب-

 : زنمیم لب و کنمیم مرور رو حرف کنمیم نگاهم ناباور

  سال؟ هشت-

 یبرا تالشش و شدن یعصب تند از نویا اد،یب کنار من طیشرا با تا کنهیم تالش داره که کنمیم احساس

 . فهممیم شدن آروم

 : دهیم تکون سر آروم و کنهیم نگاهم

 ... یعاد آدم هی ی  زندگ سال   هشت نَه! سال هشت آره،-

 . شمیم جیگ شتریب بفهمم بهتر نکهیا یجا به دهیم ادامه شتریب یهرچ ره،یم هم یتو اخمام

  ستم؟ین یعاد آدم هی من مگه... مگه-

 یتیمامور نیچن یبرا که برسه ییجا به و بشه یجاسوس سازمان هی وارد تونهیم که یکس نظرت به-

 ه؟یعاد آدم هی بشه، انتخاب



 : زنم یم لب و کنمیم نگاهش

 ... فهممینم-

 ! یضح کن صبر فقط... کن صبر گمیم بهت نیهم یبرا-

 که ارمین خودم یرو به اصال کنمیم یسع و دوزمیم جاده به و رمیگیم شیجد مرخین از رو نگاهم آروم

 . متنفرم کردن صبر از چقدر

 هیشب چقدر یخال جاده نیا که کنمیم فکر نیا به من و شهیم رد چشمام یجلو از یتردد هر از یخال جاده

 . دادم دست از جاده نیهم یتو که یا حافظه

  بوده؟ من با تصادف یتو اون یعنی کنم،یم نگاهش و گردمیبرم فرهاد سمت به هم باز

 صبر" مزخرف عبارت تکرار جوابم دوباره خوامینم ارم،ینم زبون به رو چرخهیم ذهنم یتو که یزیچ

 ! باشه" کن

 یکم طیمح که نیهم و میشیم دور شهر از خارج جاده اون از یک دونمینم که شهیم ریدرگ ذهنم اونقدر

 کمتر رو نیماش سرعت و ذارهیم هولدر یرو رو شیگوش و رهیگیم تماس یکس با فرهاد شهیم آشنا برام

 . کنهیم

 نکهیا تا باشم ساکت که کنهیم اشاره و گردهیبرم سمتم به بگم یزیچ خومیم که نیهم پونه اسم دنید با

 . چهیپیم نیماش یتو پونه یصدا

 ... فرهاد سالم-

  ؟ییکجا سالم-

 . کنمیم تصور صداش لرزش بخاطر رو پونه رنگ پر لبخند

 بگم بهت که یکن لهیپ یخواینم کردم؟ صدات فرهاد چرا که یبد ریگ یخواینم که کنم باور واقعا یعنی-

  ؟ییدا

 . کنهیم پارک یا گوشه رو نیماش و نهیشیم فرهاد صورت یرو یکمرنگ لبخند



  ؟ییکجا ،ینگفت. رسمیم حسابت به بعدا ندارم حال فعال-

 ... یبعد کالس میتا تا کافه میاومد دوستان با-

  کجاست؟ مامانت-

 التیتعط نیا نکهیا مثل. بود شلوغ یلیخ هم سرش بود، شگاهیآرا زدم زنگ بهش که شیپ قهیدق پنج-

 . بشه غلغله شگاهیآرا شده باعث

 . ستین خونه مقصدش که فهممیم شیانتخاب ریمس از و ارهیم در حرکت به رو نیماش فرهاد

  ه؟یچ ات برنامه التیتعط واسه-

 . کنهیم یاستراحت هی روز چند نیا هم مامان. خونه یتو معمول، طبق! یچیه-

  شه؟یم تموم یک کالست-

  چطور؟ گه،ید ساعت سه دو-

 : دهیم ادامه سرعت با رو رسهیم کجا به دونمینم که یریمس

 . کن جمع ساک یلیتعط روز چهار سه نیا واسه نیبش خونه یرفت

  ؟یچ واسه ساک؟-

 ها نازو ناز بچه نیع سرش به زده ییتنها دوباره! فرزانه شیپ نیبر روز چند نیا بفرستمتون خوامیم-

 تا ششیپ دیبر یروز چند هی گفت. هیگر ریز زنهیم ابرو چشمت یباال یگیم بهش گفتیم مهرداد شده،

 . بشه عوض هواش و حال

  مسافرت؟ میبر یعنی یوا-

 ... بده خبر هم مامانت به! آره-

 ... فرهاد یول باشه،-

 : کنهیم دیتاک تیجد با



 ! ییدا-

 : دهیم ادامه و رسهیم گوشم به پونه خنده یصدا

 ... مونه یم تنها ؟یچ ادیب ترنج میستین ما وقت هی اگر! ییدا خان باشه، خب-

! خوشحال ای باشم شرمنده میداختنا راه که یباز نیا از دیبا دونمینم من و کنهیم نگاه من به و گردهیبرم

 : دهیم ادامه و خوردهیم گره هم یتو اخماش

 و بزنن سر الشونیفام همه خونه و کرمان برن خوانیم احتماال گفت کردم، صحبت پسرعموش با من-

 .کشهیم طول یلیخ نکاریا

 :دهیم ادامه توجه یب اون و نگاهش تعجب با

 .کن آماده رو لتیوسا و خونه برو زودتر شد تموم که کالست_

 ییدا باشه،_

 خداحافظ باش، خودت مراقب_

 دهیم رو جوابش فرخنده خاله نباریا .رهیگیم تماس هم باز بگه یزیچ نکهیا بدون و کنهیم قطع رو تماس

 خبر و ندازهیم راه به خونه سمت به رو نیماش عجله با ست شگاهیآرا هنوز خاله شهیم مطمئن نکهیا بعد و

 .دهیم بهش رو فرزانه خونه به منتظره ریغ مسافرت

 به مسافرت روز چند نیا یبرا پونه همراه به صبح که کنهیم قبول باالخره اما کنهیم مقاومت یکم خاله

 .برن فرزانه خونه

 با دمیم گوش حرفش به نکهیا بعد و نشم دهید تا برم نییپا که دهیم دستور بایتقر میرسیم که خونه کینزد

 نیماش از .بندهیم رو اطیح در عجله با و برهیم اطیح به مایمستق رو نیماش و شهیم رد کوچه از سرعت

 .میکنیم نگاه هم به و میستیا یم هال وسط دو هر .میریم من خونه به شیهمراه با و شمیم ادهیپ

 خونه؟ میاومد چرا_ 



 رهنشیپ نیآست و رمیم سمتش به. رهیم راه قدم چند سوالم و من به توجه یب و کشهیم صورتش به یدست

 .کشمیم تیعصبان با رو

 ؟یدینم جواب چرا! فرهاد توام با_

 .کنهیم نگاهم یجد اخم با گردهیبرم سمتم به

 ...ارمین سرت ییبال صبح فردا تا بذار! چینپ من یپا و پر به صبح فردا تا فقط! یضح نیبب_

 کن گوش ،یکشوند نجایا تا منو یکرد غلط یند حیتوض یخواستیم اگر ،یدیم حیتوض یگفت من به تو_

 ...فرهاد

 :رهغیم صورتم یتو ممکن فاصله نیتر کینزد از و کنهیم پر رو نمونیب فاصله یعصب

 یغلط چیه و یمون یم نجایهم صبح فردا تا یبرس سواالت جواب به یخوایم اگر! یضح کن گوش تو-

 ؟یدیفهم! یینجایا بفهمه یکس که یکنینم هم

 فرهاد؟ تو یگیم یچ_

 .بده انجام رو گمیم که یکار فقط_

 ؟یچ یعنی_

 .بده انجام رو گمیم بهت که یکار ؟سیخواینم رو سواالت جواب مگه_

 با قهیدق چند از بعد و رهیم نییپا ها پله از بی هوا دستمو با دستبند به دسته مبل میبنده و که کنمیم نگاهش

 .گردهیبرم... و کره و ریپن و نون بسته

هنوز شوکه ام و به دستبند دور دستم نگاه میکنم که بخاطر وصل بودن به دسته مبل فقط به اندازه 

 آورده رو کنارم روی مبل میذاره. جابجایی کمی بهم اجازه حرکت میده. وسایلی که

 .کنم یراه رو نایا من صبح فردا تا بخور شد ات گشنه وقت هر ر،یبگ رو نایا! ایب_

 چرا دستمو بستی؟ ه؟یچ انیجر یبگ بهم یخواینم_



 :دهیم جواب آروم و کنهیم نگاه رونیب به پنجره از چرخونهیم سر و کنهیم نگاهم

 :دمیم حیتوض رو زیچ همه بعد امن، یجا هی بفرستم رو نایا کن صبر! نه االن اما دم،یم رو جوابت_

 وفته؟یب یاتفاق قراره مگه امن؟ یجا هی_

 .بهتره ینجوریا اما! نه_

 .گردهیبرم سمتم به هم باز اما شهیم دور قدم چند

 بفهمه یکس که یندازینم راه ییصدا و سر زنه،ینم سر ازت ییخطا هست، بهت حواسم دنگ شیش_

 .یینجایا

 ...باشه_

 ؟یضح_

 .آشناست برام صدا لحن و اسم میا چقدر کنمیم احساس بار نیاول یبرا. کنمیم نگاهش

 ...دمیم حیتوض رو زیچ همه صبح فردا_

 .دمیم تکون سر و کنمیم نگاهش استرس با

 اما دستم... .باشه_

 فکرشم نکن...-

 پر خونه خاله اومدن ساعت چند بعد و پونه اومدن با .رهینم شمیپ از پونه اومدن تا تصورم برعکس فرهاد

 .نبودن آماده براش که شنیم یمسافرت یبرا لیوسا یساز آماده مشغول اونا و شهیم صدا و سر از

 

 

 و اومد آژانس راننده اسم به فرهاد یهماهنگ با که کنمیم نگاه یسوار نیماش حرکت به تراس شهیش از

 .برد رو ترنج و خاله



با کلید باز میکنه و به  منو خونه در قهیدق چند بعد و شهیم خونه دروا اطیح از که کنمیم نگاه فرهاد به

 .کنهیم نگاهم مهمون اش رهیخ و میمستق نگاهمحض ورودش 

 ...میبر ؟یا آماده_

 کجا؟_

 به سمتم میاد و دستم رو باز میکنه.

 ...یفهمیم ،یضح ایب_

 ...جمیگ. وفتمیم راه سرش پشت یبیعج حس با

 به شتریب منو آن هر که مرداب نیا از خوامیم فقط من و انتظارمه در یزیچ چه و رمیم کجا دارم دونمینم

 و شهیم خم بشم نیماش سوار نکهیا قبل و رمیم اطیح به مراهشه آروم .کنم فرار برهیم فرو یجیگ عمق

 .کشهیم عقب رو شاگرد یصندل

 .گردمیبرم سمتش به کنهینم حرکت یوقت اما وفتهیب راه که منتظرم و نمیشیم یصندل یرو وم  آر

 شده؟ یزیچ_

 حرص پر کوتاه و کشهیم یقیعم نفس یعصب و بندهیم چشم خورهیم گره هم به شتریب همش یتو یاخما

 :دهیم جواب

 .نییپا برو_

 .کنمیم نگاهش تعجب با

 ؟یچ_

 .یبش دهید خوامینم ن،یبش نییپا برو_

 ...اما_

 :زنهیم داد



 ...بکن گفتمو که یکار_

 هاش پلک .کنمیم نگاهش و نمیشیم نیماش کف و کشمیم نییپا رو خودم آروم و کنمیم نگاهش هیثان چند

 :زنهیم خشکم رسما حرفش با نباریا و دهیم فشار محکم رو

 .اریب در رو شالت_

 ؟یچ_

 .یبد انجام درجا یحرف بدون رو گفتم که یهرکار بشه آروم اعصابم که یوقت تا خودته نفع به! یضح_

 :دهیم ادامه خشک و کنهیم نگاهم

 ...ریبم فقط! نگو یچیه ریبم گفتم بهت اگر_

 :رهیگیم چشم ازم اون و لرزهیم چشماش یعسل یرو نگاهم

 .ببند باهاش رو چشمات و اریب در رو شالت_

 :امیم حرف به آروم کنمیم حس رو نیماش حرکت یوقت درست و دمیم انجام رو گهیم که یکار

 ؟یچ یعنی کارا نیا_

 :دهیم جواب سکوت هیثان چند از بعد اون و کنمیم تعجب صدام ضعف از خودم

 ...کنم اعتماد بهت تونمینم برنگرده ات حافظه که یزمان تا_

 رو نیماش حرکت .کنهیم شتریب منو ذهن یتو جواب یب یها سوال فقط و ذارهینم یباق گفتن یبرا یحرف

 ...باشم آروم کنمیم یسع و کنمیم حس

 دونستمینم که بودم یمقصد به دنیرس منتظر بسته یها چشم که من نظر به اما! گذرهیم چقدر دونمینم

 .بپرسم ازش یزیچ کنمینم یسع اما .شمیم طاقت یب کم کم بود برده زمان اونقدر کجاست

 وجود یلیدل وجود نیا با دونمیم اما نکنه دایپ یخبر ازم چوقتیه یکس که ارهیب سرم ییبال تونهیم دونمیم

 .کنه یباز نیا وارد رو دیرسینم بهش ازم یچیه که حافظه یب من و بندازه راه یدیجد یباز که نداشت



 از بعد یکم و رسهیم عبور سنگ خرده ریمس به نیماش گذشته چقدر دونمینم که یزمان از بعد باالخره

 .ستهیا یم حرکت

 .کنم دقت طیمح شتریب درک و ها صدا دنیشن بهتر یبرا بسته چشم با کنمیم یسع و دمیم تکون رو سرم

 .شهیم ادهیپ نیماش از فرهاد که کنمیم احساس و شهیم خاموش نیماش

 صداش و برمیداره چشمام یرو از رو شالم ،شهیم باز نیماش در کنمیم احساس که بخورم یتکون خوامیم

 :رسهیم گوشم به

 ...شو ادهیپ_

 تابهیم چشمام تو که دیخورش میمستق نور تا رمیگیم چشمام یجلو رو دستم و بندمیم نور هجوم رو چشمام

 .نکنه تمیاذ

 نیماش در شدم بسته یصدا .ذارمیم پا ها سنگ خرده ریمس یرو و شمیم ادهیپ نیماش از یسخت به و آروم

 :کشهیم خودش همراه و رهیگیم رو بازوم برگردم سمتش به نکهیا قبل و شنومیم رو

 .وفتیب راه_

 کجاست؟ نجایا_

 .کشهیم رو بازوم هم باز کنه صبر نکهیا بدون

 ...یفهمیم ایب_

 نیح .بدوئم همراهش بایتقر مجبورم بلندش یها قدم با یهمراه یبرا که هیجور برداشتنش قدم سرعت با

 ریمس دو و سرسبزه بایتقر کرده پارک توش که یبزرگ یلیخ اطیح کنم،یم نگاه اطرافم به شدن دهیکش

 .شده ساخته براش سنگ خرده و یکیموزائ آمد و رفت

 بلند یها درخت. شده محافظت وارید یرو یگوزن شاخ حفاظ لهیوس بهحیاط  بلند یها وارید دور تا دور

 جدا کم یها برگ و کرده خارج خشک حالت از رو فضا کیکوچ و بزرگ یها بوته همراه به  اطیح

 .بودن افتاده اطیح بزرگ استخر آب یرو ها درخت از شده



 با طبقه دو بزرگ یلیخ ساختمون .کنمیم نگاهش تعجب با میرسیم اطیح وسط بزرگ ساختمون به یوقت

 .دادینم بهم یترس ای بد حس ابهتش تموم وجود با چشمام یجلو یسنگ ینما

 یتو یها اخم با و کنهیم نگاهم یکم گرده،یبرم سمتم به فرهاد که نمیبیم و میریم ساختمون سمت به آروم

 .کنهیم صدام هم

 ؟یضح_

 :دهیم ادامه که گمینم یزیچ و کنمیم نگاهش

 ؟یخوب_

 :زنمیم لب و کنمیم نگاه ساختمون به اراده یب هم باز

 ...آره_

 :دهیم ادامه و رهیم هم یتو یکم اخماش

 ؟یشناخت رو نجایا_

 و کنمیم نگاه بزرگ اطیح و ساختمون به گهید بار شناختم؟یم رو نجایا دیبا یعنی کنم،یم نگاهش تعجب با

 . دمیم تکون سر

 ... نه-

 . کشهیم رو دستم و شهیم رد کنارم از و مونه ینم منتظر نیا از شتریب

 . میبر ایب-

 دستگاه یرو رو عدد چند و میریم ساختمون یورود در سمت به هم با و شمیم دهیکش همراهش قبل مثل

 نباریا و دهیم هول رو ساختمون بزرگ در. شهیم باز یکیت یصدا با در نکهیا تا کنهیم وارد در کنار

 . بشم خونه وارد اون از جلوتر تا ستهیا یم کنار بکشه منو نکهیا بدون



 به که هیزیچ نیاول خونه بزرگ سالن .شمیم خونه وارد آروم و کنمیم نگاهش و مونمیم منتظر لحظه چند

 چشم به روش به رو بزرگ ید یس یا و چرم یراحت مبل دست هی فقط بزرگ سالن کل از. ادیم چشمم

 . ومدیم

 . شدیم کامل دید مانع مانند" L" شکست هی با و شروع یورود در راست سمت از شیچوب کانتر آشپزخونه

 هم خونه از رونیب که یدستگاه یجلو درست که نمیبیم و گردمیم بر سمتش به در شدن بسته یصدا با

 . کنهیم وارد یزیچ و ستادیا بود

 از که یرفتار برعکس قایدق شه،یم رد کنارم از تفاوت یب و ذارهیم کانتر یرو رو شیگوش و چییسو

 . داشت قبلش روز

 به بلند یصدا با کنه نگاهم نکهیا بدون و رهیم شدیم یمنته باال سالن به شک یب که ییها پله سمت به

 : دهیم دستور

 . ادیب ادتی یزیچ کن یسع. امیب من تا بگرد رو یخوایم هرجا برو-

 و کنهیم نگاهم و رهیگیم پله کنار طرحدار یفلز حفاظ به رو دستش. ستهیا یم حرکت از ها پله وسط

 : دهیم ادامه

 . نزنه سرت به احمقانه فکر پس ،یرینم رونیب نجایا از نخوام من تا! بدون نمیا-

 . نمشیبینم گهید از نکهیا تا دهیم ادامه رشیمس به و

 . بردارم قدم و کنم جدا رو دهیچسب نیزم به انگار که ییپاها و امیب خودم به تا کشهیم طول لحظه چند

 دور تا دور چشم با. کنهیم ییخودنما قیعم نفس هی با یحت گاها کتفم درد و کنهیم درد هم هنوز پاهام مچ

 چه دونمینم قایدق یحت که گرمه آب دوش هی خوادیم دلم لحظه اون که یزیچ تنها و گردمیم رو یخال سالن

 . محرومم ازش هیمدت

 حرفش و کنمیم فکر یکم. نداره دوباره یتماشا یبرا یخاص زیچ چیه دیسف یها کیسرام با یخال سالن

 کشم،یم سرک خونه سالن یجا همه به. بگردم رو خونه تمام داده اجازه بهم که ذارمیم نیا یپا رو



 به مدت نیا که بود یا خونه یربنایز برابر دو سالنش فقط که ییا خونه یتو بودم شده رها و آزاد حاال

 . کردمیم یزندگ توش ترنج اسم

 یب درخت، شاخه از شده جدا برگ هی نیع. دارمیبرم قدم هم باز و کنمیم بغل رو خودم سرما حس از

 . شمیم دهیکش اونور و نوریا به هدف

 ریمس بلند، یها درخت کنم،یم نگاه برگ و آب از پر استخر به. رمیم خونه بزرگ پنجره سمت به

 خوامیم نکهیهم.  دهیم نشون رو 12 عدد که کنمیم نگاه وارید یرو ساعت به. سنگ خرده و یکیموزا

 : بخورم یتکون جام یتو شهیم باعث صداش ببرم پنجره سمت به رو دستم

  ست؟ین ت گشنه-

 سمت به و ادیم نییپا ها پله از آرامش با و آروم یلیخ شده عوض یها لباس با که کنمیم نگاهش

 . رهیم آشپزخونه

 کردن روشن با شهیم همزمان من دنیرس که رسونمیم آَشپرخونه به رو خودم و رمیگیم فاصله پنجره از

 : صحبتش ادامه و گاز ریز

 . میبکن یفکر هی تو مورد در مینیبش هم بعدش میبخور یزیچ هی ایب-

 . ستین یمهم مسئله نیا فعال اما نه ای شناسمیم رو فرهاد نیا دونمینم کنم،یم نگاهش و دمیم هیتک کانتر به

 ... من-

 . کنهیم نگاهم منتظر و گردهیبرم سمتم به

 . حموم برم خوامیم... من-

 ! غذات از بعد یول! باشه-

 . خورمینم غذا من-

 . شهیم گشتن مشغول و رهیم خچالی سمت به

 . خورهینم من درد چیه به ت مرده! یبخور دیبا ست،ین خودت دست-



  فرهاد؟-

 . کنهیم نگاهم و دارهیبرم گشتن از دست

 . دونمینم یزیچ گفتم که من رو؟ یباز نیا یکنینم تمومش چرا-

 : کنهیم نگاهم خشک فقط حالتش یتو یرییتغ چیه بدون

 دونمیم-

 تیعصبان با که دونمیم گهید باشم، آروم کنمیم یسع یول کنهیم میعصب رفتارش یتو آرامش و یخونسرد

 .  برمینم شیپ از یراه اون برابر در

  ؟ کنم کاریچ دیبا گهید ؟یخوایم یچ پس-

 . میرینم یگشنگ از که کنم درست غذا تا کمکم ایب فعال! یچیه-

 : شهیم تر یمیصم لحنش یکم کنمیم احساس

  نبود؟ آشنا نظرت به یزیچ ؟یکرد دایپ یزیچ یراست-

 . بشه ریبخ ختم زودتر که دوارمیام اما برسه کجا به قراره یباز نیا نه دونمینم کنم،یم نگاهش

  

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

 

 بود نشده شسته یحساب و درست داغ آب ریز دردم بخاطر که موهام یتو بتونم تا برمیم باال دست درد با

 . بکشم دست

 حموم به که دهیم اجازه بهم یاجبار استراحت ساعت دو و شد یکی که یناهار و صبحونه از بعد باالخره

 . کنم استفاده حمومش از تا کنهیم مییراهنما ها اتاق از یکی یتو و دوم طبقه تا خودش و برم



 و زنونه یها لباس. بود لباس دست نیچند اتاق کمد یتو داشت، وجود توش تخت هی تنها که یخال اتاق

 ! من زیسا هم درست

 احساس من و نهیشیم صورتم یرو داغ آب. رمیگیم باال سر و بندمیم چشم و کشمیم گردنم یرو دستمو

 کف و  داغ آب از پر وان یتو حس نیا به توجه یب اما شمیم هوشیب خواب حس از دارم کم کم کنمیم

 . کشمیم دراز

 کتک بخاطرش بودم حاضر که یحس. کنمیم احساس بدنم یها عضله تک تک یتو رو تیرضا حس

 . ارمشیب بدست تا بخورم

 حالت از یکم گرم آب معرض در هم کتفم دردناک عضله تا برم فرو آب ریز شتریب یکم کنمیم یسع

 . شهیم باز حموم درد که بشه خارج خودش یگرفتگ

 سمتم به و بندهیم رو حموم در آرامش با اون اما کنمیم نگاهش و زنمیم غیج وحشت و ترس از اراده یب

 . ادیم

 ... رونیب گمشو ؟یکنیم یغلط چه نجایا-

  چته؟! سیه-

 ! ـــــــــــرونیب گمشو گفتم-

 دستشو بچرخم خوامیم نکهیهم و نهیشیم وان لبه من پشت و ادیم سمتم به من یها داد و غیج به توجه یب

 انگار که اونکه. شمیم سست اراده یب و ادیم بند منفس درد شدت از که دهیم فشار کتفم درد مرکز یرو

 : زنهیم غر لب ریز حرص با کرده کاریچ دونهیم خوب

  ؟یدیفهم! کنمیم ساکتت من ینش ساکت اگر چون شو، ساکت فقط ساکت گمیم بهت یوقت-

 یتو از هم اون ارهیم باال رو سرش کنم،یم نگاهش وان یرو به رو بزرگ نهیآ از فقط و گمینم یزیچ

 : کنهیم تکرار ارهیم هیناح همون به که یفشار با و کنهیم نگاهم نهیآ

 .دمینشن رو جوابت-

 :کنهیم تکرار دستش فشار کردن شتریب با یجد و محکم



  ؟یدیفهم_

 : نالمیم و دمیم تکون سر درد با

  بله... بـَ ... آخ-

 جواب تر آروم و هیراض حرکت نیا از هم اون انگار و نکنم نگاهش نیا از شتریب تا ندازمیم نییپا سر

 : دهیم

 ... باش آروم! ندارم،نترس تیکار-

 بود همراه یدیشد درد با یگاه که یماساژ. شهیم ماساژ به لیتبد حرکاتش و کم آروم آروم دستش فشار

 . کردمیم حس رو هام عضله شدن آروم و آزاد وجود نیا با اما

 کردمیم احساس رو کتفم عضله درد و یگرفتگ شدن بهتر گذشت چطور دونمینم که ییا قهیدق چند از بعد

 بخاطر که اش رهیت سبز شرتیت و بود یابی نقطه حال در دقت با که کردمیم نگاهش نهیآ از یچشم ریز

 زهیریم موهام یرو رو شامپو. بود دهیچسب بدنش به ومدیم نظر به یمشک هاش قسمت یبعض شدن سیخ

 : کنهیم زمزمه آروم و

 . بند رو چشمات-

 چنگ زیچ همه به دنینخواب یبرا که کنهیم یکار موهام نیب دستاش میمال حرکت اما کنم مقاومت خوامیم

 : رسهیم گوشم به یمنگ و یجیگ نیب یحال با رو آرومش یصدا و بزنم

 ارم؟یب خودت سر ییبال چه یآورد موهات سر که ییبال بخاطر-

 : دهیم ادامه آروم خودش که هیچ منظورش که بپرسم ازش خوادیم دلم گهیم یچ فهممینم

 . بود شکسته نیتمر یتو چپت دست یانگشتا و راستت دست شستم رو موهات من که یبار نیاول-

. بمونم بودم که یحالت همون یتو کنهیم مجبورم ام شونه به فشار با که چرخمیم سمتش به اراده یب

 : کنم باز دهن شک با و بدم قورت رو دهنم آب شهیم باعث سکوتش

  ؟یک   از یعنی ؟یشناسیم منو وقته چند... تو-



 : دهیم ادامه برداره موهام کردن یکف از دست نکهیا بدون

 . بود سالت جدهیه یوقت از-

 تا رمیم فرو آب ریز شتریب یکم بندم،یم چشم چشمم، یکینزد تا میشونیپ یرو از کف عبور احساس با

 : دمیم ادامه استرس به هیشب یحس با و باشه دید معرض در بدنم کمتر

  سالمه؟ چند االن من،-

 . شنومیم رو اش خنده آروم یصدا

  ؟!یحساس سنت یرو هنوزم-

 یم منتظر. شورهیم رو موهام یرو کف آب، کردن باز با و دارهیبرم رو دوش بگم یزیچ نکهیا قبل

 . امیب کوتاه خوامینم که منم و شهیم یطوالن که سکوتش بده جواب تا مونم

  ؟یبد جواب یخواینم ای نداره؟ جواب سوالم-

  داره؟ یتیاهم چه سنت-

 . بدونم دارم حق که هییزهایچ از یکی نیا کنمیم فکر بدونم، خوامیم-

 : دمیم ادامه آرومتر

 . کنه درست یخطر تتیمامور تو یبرا که باشه یزیچ نکنم فکر و-

 موهام یرو و دارهیبرم وان لبه از رو شامپو و نهیشیم لباش گوشه یکج و کمرنگ لبخند که نمیبیم

 : دهیم دستور هم باز و کنهیم یکف رو موهام و زهیریم

 . ببند چشم-

 : رسهیم گوشم به صداش کنم تکرار رو سوالم خوامیم که نیهم و کنهیم ام کالفه رفتنش طفره نیا

 !سال هفت و ستیب یشیم گهید ماه-

 .کشمیم رو سرم اراده یب سوزش احساس با بدم نشون حرفش بابت یالعمل عکس بتونم نکهیا قبل 



 شده؟ یچ_

 .بندمیم چشم و برمیم سرم سمت به رو دستم آروم

 ...سوزهیم دونم،ینم_

 .دهیم فاصله هم از رو موهام و زنهیم پس رو دستم بعد و کنهیم سکوت یحرکت بدون لحظه چند

 پوست به رهیخ نگاهش که نمیبیم .کنم نگاهش نهیآ یتو از و ارمیب باال سر یکم شهیم باعث سکوتش

 من از جلوتر که بزنم یحرف خوامیم. دهیم فشار هم به محکم رو لباش هم یتو یها اخم با و سرمه

 :کنهیم یشدستیپ

 ...شده باز خرده هی تسر زخم ست،ین یزیچ_

 : کنمیم تکرار و کنمیم نگاهش تعجب با

 ... زخـ-

 خون یگرم و بود دهیکوب زیم به رو سرم که یروز اون اد،یم ادمی یزیچ کنم کامل رو ام جمله نکهیا قبل

 : امیم حرف به اراده یب و کنم نگاهش ناباور شهیم باعث مونشیپش و گرفته چهره. بودم کرده احساس رو

  شکسته؟-

 : دهیم جواب آروم به و فرستهیم رونیب محکم رو نفسش

 .یزد چنگ بهش موهات شستن موقع احتماال نشده، خوب کامال هنوز بود، شده پاره پوستش! نه-

 . کنمیم نگاهش و گردمیبرم سمتش به هوا یب

 یکن آروم رو کتفم درد االن بود قرار اگر ؟یآورد سرم رو بال نیا یچ واسه یکن درمانش بود قرار اگر-

 همه نیا چرا کنم استراحت یکن مجبورم االن بود قرار اگر ؟یکرد زونمیآو منو مدت همه نیا یچ واسه

  ؟یزد همه نیا چرا ؟یکرد ام شکنجه

 . باشم بهش پشت تا گردونهیبرم قبلم حالت به و چرخونهیم منو و رهیگیم رو هام نهشو یحرف بدون



 . بود الزم نکهیا واسه-

  ؟یچ واسه الزم بود؟ الزم-

 . گمیم یچ دارم یفهمینم تو ،یضح بشم مطمئن ازت نکهیا واسه-

 . بفهمم منم تا بگو یجور هی پس-

 ... ادینم ادتی یزیچ تو. یندار رو شیآمادگ-

 یغلط چه خونه اون یتو اریب ادمی به ام، یک من اریب ادمی به! اریب_ادمی_به# تو کن، ام آماده تو-

 ... کن کمکم ار،یب ادمی به تو فرهاد؟ یفهمیم. بودم گروه اون یتو چرا اریب ادمی به کردم،یم

 ! یتونینم ست،ین ها یراحت نیا به ،یضح شهینم-

 . تونمیم گمیم بهت دارم من و! منم ،یکنیم نییتع که یستین تو نویا-

 گهید... نه ام،یب کوتاه نباریا خوامینم. کنمیم نگاهش نهیآ از داشتم ها ندونستن نیا از که یبد حس با

 ... خواستمینم

 که ساله کی کینزد من فرهاد! طهیشرا نیا دادن ادامه ندارم رو شیآمادگ دونمیم که یزیچ تنها من-

 هی افتادم تو ریگ حاال و جاسوسم، هی نه گنیم بعد ام، یساز مجسمه یدانشجو گهیم بهم و ادیم یکی! معلقم

 تموم برعکس یگیم بهم فقط حاال و جاسوسم، کنم اعتراف تا یداد شکنجه طیشرا نیبدتر یتو منو هفته

 نکهیا به برسه چه کننده جیگ هم بهش کردن فکر یحت! ؟یفهمیم. ستمین جاسوس من گفتم که ییزهایچ

 هی روز هی آزار، یب یدانشجو هی روز هی!  یضح روز هی ترنج، روز هی! یباش من طیشرا یتو یبخوا

  نام؟یا از یکی کدوم من کدوم؟! نشون یب تیهو یب هی هم روز هی جاسوس،

 !یضح دونمیم-

 :زنمیم ادیفر طاقت یب

 االن تا چطور یشناسیم منو اگر تو اصال. یکردیم کمکم یدونستیم اگر چون فرهاد یدونینم! یدونینم-

 . بده جواب بهشون تونهیم یک دونمینم که شده ییچراها از پر ذهنم فرهاد ؟ینگفت یزیچ



 : دهیم جواب محکم و آروم فقط و ادینم بوجود حرکاتش یتو یرییتغ

 ... میکنیم صحبت باهم-

 . رمیگیم رو دستش که ، رهیم حموم در سمت به و شهیم پا

 ... فرهاد-

 فرخنده خاله خونه یتو که یفرهاد با فرهاد نیا نگاه نکهیا دنیفهم کنه،یم نگاهم و گردهیبرم سمتم به

 : کنهیم تکرار یجد و مصمم. ستین سخت داره فرق بودم رو در رو باهاش

  خوبه؟ شام، از بعد! یضح میکنیم صحبت باهم-

 ... اما-

 : کنهیم قطع رو حرفم

  باشه؟! یبپرس تو که یچ هر ،یبخوا تو یهرچ-

 آخر لحظه و دمیم تکون سر دیام نا و بندمیم چشم ناچار. ندارم هم یا گهید راه اما کنم موافقت خوامینم

 . رهیم رونیب حموم از و ندازهیم حموم گوشه و ارهیم در رو سشیخ رهشیپ که نمیبیم

 بعد و شورمیم رو موهام گهید بار هی کرد نییتع رو زشیچ همه نفره هی که یقرار فکر یتو و رفتنش بار

 . رمیم رونیب حموم از تنم شستن از

 کمد سمت به خودم به نسبت یبهتر احساس با و کنمیم حس رو بدنم یها عضله شدن باز وضوح به

 موهام. پوشمیم و کنمیم انتخاب بلند نیآست بلوز هی و کلفت یکم یمشک ساپورت هی ها لباس نیب از. رمیم

 . وفتهیم تخت یرو یضح به نگاهم سشوار کردن جا به جا حال در و کنمیم خشک سشوار کمک با رو

 عروسک. کنمیم بغل رو یضح و رمیم تخت سمت به و کنمیم رها نیزم یرو همونجا رو سشوار

 بخاطر گفتیم که ییکادو بود، من به فرهاد تولد یکادو بودم دهید که یلمیف یتو که یوجب هی و کیکوچ

 . دهیخر من به شباهتش



 و لخت یموها! گفتینم هم راه یب فرهاد که فهممیم تازه من و رهیگیم جون چشمام یجلو لمیف یتو دختر

 بخاطر که یادیز یها تفاوت وجود با یحت بود، من هیشب اش همه... سکوتش مظلومش، یچشما بلندش،

 . میبود هم هیشب هم باز میداشت هم با ظاهر رییتغ

 ... اتاق دیسف سقف به دوزمیم چشم و کنمیم دراز تخت یرو و بوسمیم رو عروسک بلند و لخت یموها

 همه کنم، درست رو یکامل ریتصو تونمینم نمیچیم هم کنار رو ختهیر هم به پازل نیا یها تکه یهرچ

 بزنه خوادیم فرهاد که ییها صحبت یبرا حدس هی تونمینم یحت ناقصه، من اطالعات با داستان یجا

 . باشم داشته

 هفت و ستیب... من. ارمیب ادی به رو یزیچ کنمیم یسع من و چرخهیم سرم یتو فرهاد یها حرف

 و ستیب دختر هی شیپ قهیدق چند تا زمان، در سفر نیع. کنمینم درک رو دارم که یمزخرف حس! سالمه؟

 اندازه به سال شیش انگار ساله، شیش یزمان پرش هی! ساله هفت و ستیب دختر هی حاال و بودم هقوه تخیل

 . دمینفهم ازش یچیه که یسال چند شدم، تر بزرگ سال چند من و دیکش طول قهیدق چند

 از یا خاطره آوردن ادی به یبرا هام تالش تموم! شناسهیم یسالگ جدهیه از منو کنهیم ادعا که یفرهاد

 ... پوچه سن نیا

 باز و زمانه اون به مربوط یا خاطره هر از یخال ذهنم بودم، سن نیا تو یروز هی من که انگار نه انگار

 ساله، کی به کینزد از که یزیچ یبرا فرهاد دامن به دست. بشم فرهاد دامن به دست تونمیم تنها من هم

 . بودم دنبالش کردم باز چشم یوقت از

 " خانواده"

 هنوز دهیم نشون که کنمیم نگاه دیتابیم اتاق یتو پنجره از که دیخورش نور به و زنمیم یغلط جام یتو

 ! باشه داشته وجود یجواب اگر البته مونده، یباق زمان سواالم جواب به دنیرس تا ساعت نیچند

  

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

  



 ! ؟یضح! ؟یضح-

 . پرمیم جا از فرهاد دنید با و کنمیم نگاهش و کنمیم باز چشم آروم

 ... شما... فرهاد آقا... آ-

 : نالمیم لب ریز و رمیگیم دستام یتو رو سرم و شهیم داریب ذهنم یکم یخال اتاق دنید با

 ... کردم فکر لحظه هی... دیببخش-

 . شده فیضع بدنت ،ینکرد ضعف تا یبخور یزیچ هی میبر پاشو نداره، اشکال-

 . زنهیم لبخند نیغمگ و کنهیم نگاه چشمام یتو بار نیاول یبرا و کنهیم نگاهم

  ؟یبپرس رو سواالت یخواینم. کردم آماده شام پاشو،-

 .زنمیم کنار رو پتو جانیه با

 ! سواالم؟-

 : کنهیم زمزمه و کشهیم دست بود کرده خوش جا ام گونه یرو که هیبخ رد یرو

 .بدم جواب االن تونمینم سواالتت از یبعض به باشه ادتی فقط-

 : کنهیم دیتاک به اتاق از رفتن رونیب نیح و شهیم پا که دمیم تکون سر جانیه با

 . باش تراس یرو گهید قهیدق پنج و بزن صورتت و دست به یآب هی بدو-

 موهام نیب رو دارم نم دست و شورمیم رو صورتم و دست و رمیم رونیب اتاق از سرش پشت عجله با

 باز در   سمت به و رونیب سیسرو از عجله و تیرضا با و کنمیم چک رو اوضاعم نهیآ یتو از. کشمیم

 . دیرسیم مشامم به یزیبرانگ اشتها یبو که رمیم تراس

 کیکوچ یها المپ با ها درخت ریز و راهرو. شهیم اطیح ینما محو نگاهم تراس به ورود محض به

 . بود کرده درست رو ینواز چشم صحنه شب یکیتار یتو و بود شده نیتزئ یحباب

 . کنمیم نگاه روم به رو صحنه و ستمیا یم تراس یا نرده حفاظ کنار و رمیم جلوتر قدم چند



  ؟یستیبا اونجا رو وقتت مونده یباق هیثان یس یخوایم-

. کنهیم نگاهم و نشسته یفلز یصندل یرو تراس یانتها کنم،یم نگاهش و گردمیبرم صداش سمت به

 و کارد برداشتن با که کنمیم نگاه دهیچ که یزیم به و نمیشیم مقابلش یصندل یرو و رمیم سمتش به آروم

 : کنهیم اشاره جلوم کیاست بشقاب به چنگال

 . وفتهیم دهن از بشه سرد بخور،-

 نگاهش و ذارمیم دهنم یتو رو بشقابم کنار یالسیگ یها گوجه از یکی و دارمیبرم رو چنگالم و کارد

 : دهیم ادامه ارهیب باال سر نکهیا بدون و غذاشه خودن حال در آرامش و دقت با کنمیم

 . یبخور دیبا رو بشقاب اون اتیمحتو کل که، بگم االن از-

 . برهیم باال رو ابروهاش دیتهد حالت با و کنهیم نگاهم و ارهیم باال سر

 . یندار دوست رو طعمش که ییها یفرنگ نخود اون یحت-

 . کنمیم نگاهش تعجب با

  ندارم؟ دوست یفرنگ نخود-

 . یخوریم یکم و شهیم تحمل قابل برات باشه شور اگر البته! نه-

 دنییجو نیح و ذارمیم دهنم یتو و برمیم کمیاست از یا تکه و بشم چشیپ پا نیا از شتریب ذارهینم یگشنگ

 . کنمیم نگاه اطیح نواز چشم یفضا به

 ... تازه!ییصدا و سر نه نیماش یصدا نه! خلوته؟ چقدر نجایا-

 : دمیم ادامه ادیم باال نگاهش یوقت و شمیم جمع خودم یتو یکم

 . سرده هم خرده هی-

 . کنهیم نگاه اطیح یفضا به من مثل و دهیم تکون سر

 ... ییا هیکوهپا و خلوت یجا هی شهر، رونیب میاومد-



 نگاهش و ارمیم باال سر صداش با و جومیم کیاست یبعد تکه همراه رو یحونیر برگ و دمیم تکون سر

 . کنمیم

 . دارم دوست رو بودنش خلوت من-

 : کنم دییتا منم شهیم باعث طیمح آرامش و سکوت

 . دارم دوست رو سکوتش منم-

 . دهیم تکون سر آروم خورهیم رو غذاش که همونطور کنه نگاهم نکهیا بدون

 ای برف یوقت تراس یرو خوردن یچا ای شب یتو اطشیح مثل ،یداشت دوست رو نجایا یزهایچ یلیخ-

 ،یشدیم تماشا محو و ینشستیم یصندل یرو یدیچیپیم پتو هی یتو رو خودت که یحال در دیباریم بارون

 . شدیم خود یب خود از دنشونید با رسما. یبود ها درخت شکوفه عاشق شدیم بهار یوقت ای

 درست حاال، و بودم طاقت یب جوابشون دنیشن و سواالم دنیپرس یبرا مدت نیا تموم! مرگمه چه دونمینم

 مشتاق فرهاد و کردمیم فرار دنیپرس از من. رفتمیم طفره ازش برسم ام خواسته به تونستمیم که یزمان

 . کنهیم میهمراه ییا هیحاش یها بحث با فرار نیا یتو من از تز

 به توجه یب فرهاد. میخوریم سکوت یتو رو کمونیاست نصف از شتریب! اون هم من هم م،یکنیم سکوت

 رو بشقابم کنار یفرنگ نخود تا دو حرفش یادآوری با که غذاشه خوردن مشغول خونسرد یا چهره با من

 : ادیم حرف به بره هم یتو ینخودفرنگ طعم از ام چهره نکهیا قبل و برمیم دهنم به و زنمیم چنگال به

 ... یدار دوست ینجوریا روش، زیبر هم قارچ سس کن، یقاط ذرت با-

 بندمیم چشم. کنهیم فوران درونم از آتشفشان مثل یحس. تونمینم اما باشم آروم کنمیم یسع کنم،یم نگاهش

 . کشمیم قیعم نفس و

  ؟یشناسیم کجا از منو تو-

  ؟یبخور رو غذات اول یخواینم-

 . بدونم رو سواالم جواب خوامیم! نه-



 . زهیریم آب یکم خودش یبرا و ذارهیم دهنش یتو رو غذاش آخر تکه

 ! یراحت جور هر-

 . شهیم پا یصندل یرو از

  کجا؟-

 . برگردم تا کن صبر پس ؟یخواستینم رو سواالتت جواب مگه-

 طاقت یب و یعصب. وفتهیم گرفتن ضرب به پاهام استرس شدت از. شهیم خونه وارد که کنمیم نگاهش

 که کشهینم طول ادیز. باشم آروم یکم تا جومیم حرص با و ذارمیم دهنم یتو رو گوشت از یا گهید تکه

 . نهیشیم قبلش یجا سر و گردهیبرم تاپش لپ با

 . بپرس... خب-

  ؟یشناسیم کجا از منو تو گفتم،-

 . یبود شاگردم-

 ؟یشناسیم خوب نقدریا رو شاگردات همه-

 فرهاد، با من مختلف عکس نیچند. گردونهیبرم من سمت به رو صفحه بعد و شهیم مشغول تاپش لپ با

 . کرد احساس رو زمان گذر چهره به توجه با شهیم یراحت به که گرفته قرار هم کنار

 جدهیه هرروز   بایتقر نکهیا بخاطر بگم دیبا تو مورد در اما منه، یها یژگیو از یکی یشناس آدم اصوال-

 ! روز تمام ،یبود من شیپ رو تیسالگ دو و ستیب تا

 ؟یشناختیم اولش از منو تو-

  ه؟یک   اول از منظورت-

 . شدم ات خونه وارد جاسوس عنوان به که یروز از -

 . آره-



  ؟یدونستیم تو! آره؟-

 . دهیم تکون دییتا نشون به رو سرش و کنهیم نگاهم و دهیم هیتک شیصندل به نهیس به دست و الیخیب

  ؟ینگفت یزیچ چرا پس... پس-

 . ادینم ادتی تو گفتم،-

 ... تیاذ و آزار همه اون شکنجه، همه اون ؟یزد منو نقدریا چرا پس! یگیم یچ فهممینم-

 . کردمیم نکارویا دیبا-

  ؟یچ بخاطر-

 ،یاوردین ادی به یزیچ که بشم مطمئن خواستمیم. کنم تموم رو یباز نیا تونمیم که شدمیم مطمئن دیبا-

 . ادینم ادتی یزیچ شدم مطمئن نکهیا تا یکنیم مقاومت یدار یشد عوض که یلیدل همون به کردمیم فکر

  شدم؟یم عوض دیبا من چرا-

 ! دونمینم-

 ... تو از یجاسوس یبرا ومدیم دیبا چرا من فهمم،ینم-

 گروه وارد یارتباط راه هی از ،یبود دهید آموزش یروین هی تو. ستین فهم قابل ریغ اما هیا دهیچیپ زیچ-

 ... یبفرست اطالعات و یبمون اونجا بود قرار ،یشد تیتقلب یپسرعمو

 نیا ذارهینم من یطاقت یب و کنهیم انتخاب سکوت یبرا رو زمان نیتر نامناسب قایدق کنم،یم نگاهش

 . باشه دار ادامه سکوت

 ! خب؟-

 و رانیا یبرگرد تا کردن انتخاب رو تو اونا که یکرد عمل خوب اونقدر اما بشه ینطوریا نبود قرار-

 شد یطور قایدق بد بخت از اما وفتهیب ممکنه ونیلیم در چند اتفاق نیا دونمینم. یکن یجاسوس اونا یبرا

 محافظ و گاردیباد جاسوس   فقط تو بود قرار اونا یبرا. یبش جاسوس تا یشد انتخاب شد،یم دینبا که

 فرستاده یجاسوس یبرا کهبودی  ما مامور تو ،تیواقع یتو اما ،یباش دولت هیپا بلند مقامات یشخص



. بود داده آموز بهت کار نیا یبرا که یکن رو یکس یجاسوس تا یشد انتخاب .گروه اون به یبود شده

 ! دهیچیپ نقدریهم !ساده رنقدیهم

 : دهیم ادامه که کنم درک رو دهیچیپ و ساده اون قول به موضوع نیا که کنمیم یسع کنم،یم نگاهش

 شدن تموم از بعد ییجورا هی و نداشتم ازت یاطالع چیه چون خوردم، جا خونه اون یتو یبرگشت یوقت-

 . کنم یریگیپ رو اوضاعت تا نداشت یربط من به گهید آموزشت

 ؟یگفت بهم یزیچ-

  ؟یمن خونه یتو چرا ؟یبرگشت چرا دمیپرس ازت! آره-

 زهایچ نیا گفتن نقدریا چرا دونمینم. بندهیم چشم و خورهیم رو وانشیل یتو آب مونده یباق حرص با

! فرهاده رفتار لیدال و حال بذارم وقت براش خوامینم که یزیچ تنها لحظه اون یتو من اما سخته براش

 ... هستم سواالم جواب دنبال فقط من

  م؟یبود هماهنگ هم با همونجا از پس-

 ... نه-

 منتظر. بود من سوال نیا یبرا ممکن کلمه نیتر بیعج یمنف جواب نیا انگار. کنمیم نگاهش ناباور

 ! یمنف کوتاه جواب هی بجز بودم یزیهرچ

  ؟یچ یعنی! نه؟-

 . یداد بهم جواب هی فقط و یکرد نگاهم فقط. ینگفت یچیه تو نکهیا یعنی-

 شیعصب حرکات و همش یتو یها اخم و رهیم راه رو تراس طول و شهیم پا یصندل یرو از نباریا

 .  شهیدرون حالت دهنده نشون

 کم یلیخ اون نظر از دیشا کنمیم صبر. نهیهم بدم انجام تونمینم که یکار تنها اما کنم درکش کنمیم یسع

 . تونمینم نیا از شتریب اما ادیز یلیخ خودم نظر از و

 : چهیپیم فضا یتو دیچیپیم ها درخت یها شاخه یال به ال که یسرد اما میمال باد یصدا با آرومم یصدا



  گفتم؟ بهت یچ... من-

 به و نمیبیم رو بدنش کنار شده مشت دست. ستهیا یم حرکت از من به پشت تا کشهیم طول لحظه چند

 : شهیم اضافه شب سکوت به اون یعصب و آروم خسته، یصدا نباریا. گردهیبرم سمتم

 !" یضح نه ترنجه من اسم ،یاصالن یآقا نیگرفت اشتباه" یگفت شد تموم حرفم یوقت و یکرد نگاهم-

 یباز نیا هم باز کنمیم احساس! بفهمم رو یباز نیا یجا چیه تونمینم چرا دونمینم ره،یم هم یتو اخمام

 . خورده گره

  ؟یچ یعنی-

! یبود ترنج تیجد با ،ینبود یضح که بود نیا دمیفهم رفتارت و کارات از که یزیچ تنها اون از بعد-

 ...گهید زیچ نه بود، اومده یجاسوس یبرا یجد و مصمم که یحداد ترنج

! یبود ترنج تیجد با ،ینبود یضح که بود نیا دمیفهم رفتارت و کارات از که یزیچ تنها اون از بعد-

 ... گهید زیچ نه بود، اومده یجاسوس یبرا یجد و مصمم که یحداد ترنج

  چرا؟ آخه ؟یچ یعنی-

 . نهیشیم شیصندل یرو کالفه-

 ! دونمینم منم دونم،ینم-

 کنمیم نگاهش! اد؟یب بوجود رفتارم یتو یرییتغ نیچن دیبا چرا فهممینم جم،یگ قبل از شتریب کنمیم نگاهش

 . بود غذاش بشقاب به رهیخ اخم با که

 . گفتمیم دروغ رو ادینم ادمی یزیچ نکهیا دیشا ؟یکرد باور االن چطور-

 : دهیم جواب کوتاه و دهیم سرتکون

 ... نه-

 .  یباش یباور زود آدم خورهینم بهت-



 . شمیم مونیپش زدم یحرف از لحظه هی که قهیعم اونقدر نگاهش کنه،یم نگاهم تلخ و ارهیم باال سر

 . دیکش طول همه اون هم نیهم واسه. ستمین باور زود نه،-

 داشت من از که یتلخ تجربه با فرهاد، مثل یکس کنم باور تونمینم زنه،یم لنگ کار یجا هی کنمیم احساس

 زدم زل چشماش یتو خودش گفته طبق که یمن هم اون کنه، اعتماد من اعترافات به یراحت نیا به بتونه

 ... میواقع تیهو یحت نبود، و بود که یهرچ ریز زدم و

 . کنمیم نگاهش شنیم کیبار اراده یب که ییچشما با

  ؟یکرد باور رو حرفام کردم اعتراف ات شکنجه ریز چون فقط-

 . کنهیم نگام خودم نیع و دهیم هیتک شیصندل به

  ؟یضح یبرس یچ به یخوایم ؟یچ یعنی سواالتت نیا-

 کنم، نابود یراحت نیا به رو شناختم ازت که یزیچ خوامینم ؟یکرد اعتماد من اعترافات به چرا نکهیا به-

 . کنه باور رو خورده شین ازش بار هی که یکس حرف ها یزود نیا به مرگ یخدا جناب کنمینم باور

 . داره ازین شب هی یتو ساعت چند از شتریب یزیچ به زایچ نیا حیتوض مسلما چون-

 : دهیم ادامه چشماش گوشه دادن فشار با و کشهیم یقیعم نفس که کنمیم نگاهش

 ! شد عوض یباز آخر ماه چند-

 که یباز نیا از من و شده شروع یضربان صورت به سردردم کنمیم احساس. رهیم هم یتو شتریب اخمام

 سرم یتو که یدرد با خودش از تر کالفه. ادینم خوشم اصال کنهیم یرو ازش یدیجد زیچ دفعه هر

 . رهیم هم یتو اخمام دیچیپیم

  شد؟ عوض یباز-

 وارد من از یجاسوس یبرا و ترنج اسم به که و نیم سال کی شدیم داشت بایتقر. شد عوض یباز! آره-

 ! یشد عوض کم کم اما یبود شده ما خونه

 . کنمیم قطع رو حرفش



  کردم؟یم رو تو یجاسوس من-

 . دهیم تکون سر فقط

 ... رو تو اطالعات واقعا یعنی-

 : هیمد ادامه خودش که کنمینم لیتکم رو ام جمله

 ازش محافظت مسئول که یکس به. رفت لو لیدل یب هام تیمامور شد، خراب هام برنامه باز چند! آره-

 نظر تحت شدم مشکوک بهت یوقت! بود... اما باشه تو کار نایا کردمینم باور اولش. شد قصد سو بودم

 رو هام سوژه ،یکنیم هک رو تاپم لپ ،یشیم ام خونه وارد که ییتو واقعا نیا که شدینم باورم. گرفتمت

 اطالعات گاها. یکنیم درست مشکل برام بعد و یکنیم ییگشا رمز رو هامون پلن و یکنیم دایپ

 ...یحت و یدادیم لو رو اتمونیعمل

 . کنمیم نگاه لباش یرو تلخ لبخند به اخم با

  فرهاد؟ یچ یحت-

 . یکن حذف منو یکرد یسع مایمستق بار چند یحت-

 ییزهایچ و طیشرا از جیگ. هیجیگ یرو از رسما حرکاتم نیا اما ادیم بدم کنم تکرار رو ها واژه نکهیا از

 . کنمینم درکشون که

  کنم؟ حذفت-

 نگاهش ناباور. ارهیم در رو کیشل یادا و رهیگیم اش شقشقه کنار تفنگ حالت به رو دستش انگشت دو

 . کنم دفاع ارمینم ادی به که یاتفاقات بخاطر خودم از کنمیم یسع اراده یب کنمیم

 ... اما-

 . کنهیم قطع رو حرف

 همون یشد ،یداد هیرو رییتغ کم کمبعد از یه اتفاقی که تو یخونه من افتاد  که بود شده و نیم  کسالی -

 هم باز. کرد رییتغ تیکار روند. بده اطالعات ما به که بود نیا تشیمامور که یهمون ،یبود که یضح



 بلکه... من یکارها یتو یخرابکار یبرا نه نباریا اما یشدیم ام خونه وارد کوچولو عنکبوت هی نیع

 ... ما به اونا اطالعات دادن یبرا

 لنگ داستان نیا یجا هی ای یگیم دروغ یدار تو ای بفهمم رو حرفات تونمینم من... من فرهاد راستش-

 . زنهیم

 چرا؟-

  بودم؟ شما با که من بدزدم؟ اطالعات تو از و اونا گروه یتو برم دیبا من چرا اصال-

 نیا همه جواب شد قرار کنم، اعتماد بهت که یبود گفته بهم فقط. ینداد جواب بهم که بود یزیچ نیا-

. اومد شیپ ها اتفاق نیا بعدش اما یبد تیمامور نیا شدن تموم از بعد یکاست و کم چیه بدون رو، سواالم

 تا بوده نقشه هی جزو راتتییتغ اون تموم دادمیم احتمال. بود دهیترس چشمم چون کردمینم باور رو حرفات

 . بود نیهم ات شکنجه هفته هی اون لیدل. یبش کینزد هدفت و من به تر راحت یبتون

 و خوش نجایا االن و ادینم ادمی یزیچ که یکرد قبول من اعتراف هی با و یراحت نیهم به تو اونوقت-

  ؟یگیم خاطراتمون از تو و مینشست هم کنار خرم

 کردم بزرگش من که ییا یضح. تونستمینم اما کنم باور رو حرفات خواستیم دلم. نبود ها یراحت نیا به-

 . کنه یباز رو حافظه یب آدم هی نقش مدت همه نیا بتونه نبود یدبع ازش

 بتونم که باشم خطرناک فرهاد مثل یکس چشم یتو حد نیا تا که کنمینم باور. کنمیم نگاهش یناباور با

 وحشت یزیچ نیچن تصور از یحت و داده دست از رو اش حافظه که کنم یباز رو یآدم نقش سال کی

 . شناختمینم و بودم خودم که یضح از وحشت. کنمیم

 به دوزمیم چشم شدیم تر تحمل رقابلیغ لحظه هر که یسردرد وجود با و کنمیم تر زبون با رو لبام

 ! داشتینم بر من کردن شوکه از دست که یمرد

  ؟یکرد باور رو حرفم که! ؟یکرد اعتماد بهم هوی که شد چطور... پس-

 . یبگ دروغ ینتون اتییتوانا تموم با ،یبخوا اگر یحت که یزیچ. امن روش هی با-



 دوباره بود برگشته بهش که یآرامش با فرهاد. زنهیم ادیفر رو چرخهیم ذهنم یتو که یسوال کنجکاوم نگاه

 : دهیم جواب لبش کنج یور هی لبخند با کنه نگاهم نکهیا بدون و کنهیم آب از پر رو وانشیل

-DMT  

  ؟یچ-

  نیپتامیتر لیمت ید-

  هست؟ یچ یگیم که ینیا. بزن حرف واضح ؟یچ یعنی! فرهاد یگیم یچ فهممینم-

 . کنهیم نگاهم و خورهیم آب یکم و کنهیم کینزد لباش به رو اب وانیل الیخیب

 فرد شدن lost momemts مصرفش بارز یها یژگیو از یکی ،LSD مشتقات از روانگردان هی-

 رو ریتاث نیشتریب دارو نیا مصرف با. ارهینم ادی به رو مصرف از بعد خاطرات فرد. ست کننده مصرف

 صراحت به رو انسان و ندازهیم کار از رو دروغ و یساز تصور که شهیم گذاشته مغز از یقسمت یرو

 . یبگ دروغ یتونینم مصرف از بعد هم یبخوا اگر یحت گهید. ندازهیم

 . خورهیم وانیل یتو آب از گهید یکم و زنهیم لبخند که کنمیم نگاهش باز دهن با

 . میکرد استفاده ماده نیا از هم یگیر عبدالمالک از ییبازجو یتو-

 : کنمیم زمزمه باور با دهنم شدن بسته و باز بار چند از بعد و زنمیم پلک یسخت به و کنمیم یسع ناباور

  ؟یزد مواد من به تو-

 . بود اومدنت هوش به از قبل کوچولو قیتزر هی! آره-

 ... تو فرهاد-

 .  بشم مطمئن حرفات از بتونم که بود یراه تنها. نداشتم ییا گهید راه-

 اون و بدم فشار هم یرو محکم رو چشمام شهیم باعث مغزم یتو انفجار احساس دم،یم فشار رو سرم

 : دهیم ادامه



 که بود قیطر نیا از. یارینم ادی به گذشته از یزیچ واقعا که بده باور بهم تونست که بود راه نیهم فقط-

 ... روز اون کردم باور

 : نالمیم شهیم تر دیشد هیثان هر که یدرد از

 ... فرهاد کن بس-

 فشار دستام با درد از که رو سرم کنهیم مجبورم و ادیم سمتم به که فهممیم یصندل یصدا شدن دهیکش از

 .ارمیب باال رو دمیم

  ؟یخوب یضح ؟یضح-

 : نالمیم درد از بایتقر

 . شهیم منفجر داره سرم... سرم... نه-

 . رسهیم گوشم به کنهیم سرزنش رو خودش و من داره که انگار که صداش

 . یدیشنیم جا هی رو همه نیا دینبا. میکرد ییرو ادهیز-

 یحت. کنهیم بلندم و ندازهیم پاهام ریز رو دستاش من به زیچ نکهیا بدون اون و نالمیم درد از اراده یب

 " کنهیم زمزمه که ندارم کردن ناله توان

 ... ارمیم رو قرصات االن! یضح باش آروم ؛شبا آروم-

 باز رو چشمام تا کنهیم تالش که شنومیم رو صداش دوباره نکهیا تا گذرهیم ساعت نیچند کنمیم احساس

 . کنم

 ...دختر نیآفر... بخور رو قرصت نیا فقط لحظه هی! یضح-

 کنمیم حس رو آب یسرد و ذارهیم دهنم یتو رو قرصم ام شده بسته یها لب نیب از که کنمیم حس بعد

 .دمیم قورت رو دهنم یتو اتیمحتو اراده یب و شهیم دهنم وارد که

 و شهینم نیا از تر نیسنگ چشمام که کنمیم احساس فقط و شمینم متوجه یزیچ دارم که یدیشد درد از

 . فهممینم اطرافم طیمح از یزیچ



  

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

  

  ؟یبهتر-

 تکون سر و ببرم رو استفاده نیشتریب گرما خوب حس از تا چمیپیم قهوه ماگ دور رو سردم یانگشتا

 :دهیم ادامه رتریگیپ اون و دمیم

  ؟یدیخواب خوب شبید-

 .دمیم رو جوابش میباطن لیم برخالف و بزنم حرف کنه مجبورم خوادیم دونمیم

 . بخواب درست نتونستم دم،ید ته و سر یب یخوابا همش... نه-

 یها موضوع و اتفاقات همه نیا دنیفهم. میکردیم یرو ادهیز دینبا. بود شبید یها حرف بخاطر-

 . نبود مناسب ادیز تو طیشرا با یکی یبرا مختلف

 ... دیشا-

 ارهیب حال سر منو نکهیا از شتریب یصبحگاه سرد بایتقر یهوا. کنمیم نگاه اطیح به یا گهید حرف بدون

 هشت و چهل هم دیشا ای چهار و ستیب تا سرم یرو پتو دنیکش با و برگردم اتاق به که کرده مشتاقم

 . بخوابم وقفه یب گهید ساعت

  ومد؟ین ادتی یزیچ شبید یها حرف همه اون با-

 ! نه-

  نکرد؟ زنده برات رو یزیچ خونه نیا نجا،یا-

 ... اما نه-

 . مونه یم صحبتم ادامه منتظر مشتاقانه



  ؟یچ اما-

 . ارمیب ادی به یزیچ کنمیم یسع و کنمیم نگاه خونه دلباز اطیح دور تا دور به گهید بار-

 . آشناست برام اطیح نیا خونه، نیا نجا،یا کنمیم احساس-

 . شهیم پا شیصندل یرو از ناگهان که انتظارمه از خارج نهیشیم لباش گوشه که یکمرنگ لبخند

 ... ایب-

 و ذارمیم زیم یرو رو ماگ. ستین ییا گهید کس به من از ریغ به منظورش شک یب که کنمیم نگاهش

 . کنمیم شیهمراه رهیم که یسمت به

  ؟یریم کجا-

 . یبفهم تا ایب-

 به و میکنیم عبور گذرهیم ازش نیماش هی فقط دیشا که ساختمون کنار  بلند یراهرو از رم،یم همراهش

 یها کارخونه انبار به هیشب رو خونه پشت بزرگ سالن بزرگ یفلز در. میرسیم ساختمون پشت اطیح

 . کنمیم نگاهش و ستمیایم در پشت. کرده بزرگ

  کجاست؟ نجایا-

 . بگم بهت ایب-

 سر بزرگ سالن دنید با. شهیم وارد من از چلوتر خودش و کنهیم باز رو سالن در مونم، یم منتظر

 . چهیپیم سرم گوشم یتو ییصدا و رهیم باال تعجب از ابروهام یکم چشمام جلو دهیپوش

  

  آماده؟ ،یضح کن تمرکز-}

 : کردم زمزمه و دمیکش شده بسته باهاش چشمام که یبند چشم یرو یدست

 ... سخته! فرهاد-



 : دهیم ادامه من حرف به توجه یب

 ...رو ک،ی دو، سه،! آماده؟... کن استفاده گوشات از چشمات، یجا به-

 . دادم گوش اطرافم یصداها به دقت با و کردم زیت رو گوشام

 یصدا پاهات، ریز خاک یها ذره یصدا من، یها قدم یصدا رو، هوا انیجر یصدا ،یبشنو کن یسع-

 ... کن گوش! قلبت ضربان

 دادیم اجازه نیتمر سالن سکوت. کردم متمرکز اطرافم یصداها یرو حواسمو تموم و دمیکش یقیعم نفس

 آروم که هاش قدم یصدا و بشنوم رو فرهاد شلوار پارچه شدن دهیکش و اصطکاک یصدا دقت یکم با تا

 فاصله قدم هر با فرهاد و شدیم تر بزرگ آن هر که یفرض حلقه د،یچرخیم دورم یفرض حلقه یتو

 . کردیم شتریب رو خودش

 سالن یشیگرما جیپک یصدا کردم، کج رو سرم یکم اش شده دور یها قدم یصدا دنیشن یبرا اراده یب

 برخورد صورتم به داره یزیچ نکهیا احساس با که گهید یصدا یبرا کردم زیت گوش من و دمیشن رو

 . گرفتم صورتم یجلو رو دستم اراده یب کنهیم

 و حس همون هم باز بگم یزیچ نکهیا قبل و بود درست حدسم دمیفهم دستم با یزیچ پرشتاب برخورد با

 : فرهاد یصدا نباریا و دفاع هم باز

  نداره؟ یکار یدید-

  ؟یکنیم سهیمقا نیا با یدار رو بسته چشم با چاقو پرتاب فرهاد-

 . یکن حمله یتونیم پس ،یکن دفاع بسته چشم با یتونیم که همونطور-

 ... تونمینم-

  شذ کینزد قدماش یصدا

 . ستمیا یم هدف یجا من -

 . دمیشن درست که کنم باور خواستمینم خوردم، جا



  ؟یچ یعنی ؟یچ-

 {... یندار خطا یجا گهید یعنی-

  

  

  ؟یخوب ؟یضح-

 . کنه نگاهم دیترد با یکم شهیم باعث ام رهیخ نگاه کنم،یم نگاهش و گردمیبرم سمتش به

  شده؟ یچ ؟یخوب-

 ... نجایا-

 : زنمیم لب و کنمیم نگاه سالن دور تا دور به دهیترس یکم دیشا و زده چانیه

 ... ادمهی رو نجایا من... من-

 العملش عکس یباق به تونمینم که هستم زده جانیه اونقدر اما ادیم نییپا اخم حالت به ابروهاش یکم فقط

 . رمیم جلو قدم چند اراده یب و کنم دقت هاش

 ... تو. کردمیم نیتمر نجایا من. بود نمونیتمر سالن نجایا ادمه،ی رو نجایا-

 . گردمیبرم سمتش به

  فرهاد؟ ادیم ادتی ادته؟ی دم،یترسیم من اما میکن نیتمر میخواستیم ،یبود بسته رو چشمام تو-

 . استه یم کنارم و ادیم سمتم به و رهیم باال آروم لباش گوشه نکهیا تا شهیم یطوالن یکم نگاهش

 . بود هیتنب نبود، نیتمر-

 . وفتهیم راه به من از جلوتر و رهیگیم چشم ازم بیعج لبخند همون با

 پرتاب من سمت به رو چاقو بسته چشم با یشد مجبور هیتنب یبرا ،یبزن چاقو با رو هدفت یبود نتونسته-

 . یکن



 . کنمیم نگاهش وحشت با

  ؟یچ خودت به زدمیم اگر ؟یکرد جرات چطور-

 . گردهیبرم من سمت به و برهیم فرو بشیج یتو رو دستاش

 . شناسمیم بهتر خودت از رو اتییتوانا. یبود یشد خونده کیکوچ کتاب هی نیع من یبرا تو-

 : دهیم حیتوض و شهیم دور ازم بلند یها قدم اب بده ادامه بحث نیا به خوادینم انگار که یحال در

 . یگذروندیم سالن نیا یتو رو روز کل میبود نجایا که ییها وقت گفت شهیم بایتقر! نهیتمر سالن نجایا-

 وارید و زونهیاو بزرگ بوکس سهیک هی سالن از ییا گوشه فوتساله، نیزم تا دو اندازه به بزرگ سالن

 نیچند و دهیم بهم باال یبرا یبیعج لیم سالن گوشه ینورد سنگ و صخره یبرا بزرگ العاده فوق

 به سالن یاجزا از که هستن ییزهایچ نیاول و چندین دستگاه ورزشی پوشوندن رو سالن گوشه که یتاتام

 . ادیم چشم

 پوست ها قسمت یباق به نسبت سهیک از ییها قسمت. کنمیم نگاهش و رمیم چرم بوکس سهیک سمت به

 . رفته رنگش و شده

 . رسهیم گوش به سرم پشت از فرهاد یصدا که کشمیم دست ها اون یرو اراده یب

 . دهیخر جون به تو یجا هی رو ییها لگد و مشت چه دونهیم سهیک نیا خود فقط-

 با داره انگار که یطور و کنهیم نگاه رو سالن کل ییا بامزه لبخند با که گردمیبرم سمتش به نباریا

 : دهیم ادامه زنهیم حرف خودش

 . یبگذرون سالن نیا یتو رو روزت کل بایتقر قراره دوباره که ایب کنار نجایا با خوب-

 پا و دست یجاها یرو و رمیم یسنگ وارید سمت به مشتاقانه کنمینم یتوجه بهش ره،یم در سمت به و

  کشمیم دست رفتن باال یبرا شده هیتعب

  



. کردیم نگاه دستش یتو کورنومتر به و بود ستادهیا تر عقب یکم که کردم نگاه نییپا به ارتفاع یرو از}

 : اومد حرف به باالخره که بگه یزیچ تا موندم منتظر

 ... هیثان صدم11 و هیثان7-

 : زدم غیج عدد دنیشن با

 ... وهــــــــــــوی-

 . گذاشت بشیج یتو رو کورنومتر من ذوق تمام برعکس

 یخوشحال یبر سرعت نیا با یواقع صخره یرو یاضطرار طیشرا یتو عت،یطب یتو یتونست هروقت-

 . کن

 : کردم اعتراض همونجا از و اومدم نییپا وارید از عجله با

 . شده شتریب یجهان رکورد به نسبت یا خرده و هیثان کی فقط! فرهاد-

 . کرد نگاهم یجد نیتمر نیح شهیهم مثل و برگشت سمتم به

 {... چنده یجهان رکورد که نداره یتیاهم پس! یضح یشینم آماده یجهان مسابقات یبرا تو-

  

 ام نیتمر سالن یتو تنها من و ستین فرهاد. گردمیبرم در سمت به و رمیگیم فاصله وارید از جانیه با

 یم رهیخ ستون به دهیچسب آدم ماکت به نگاهم که رمیم در سمت به عجله با برم، رونیب سالن از خوامیم

 . مونه

  

 ... بزن-}

 ... خدا رو تو فرهاد-

 : دیچیپ سالن یتو ادشیفر یصدا



 ... بزن گفتم-

 بسته چشم با که نبود بارم نیاول کنم، تمرکز کردم یسع و چرخوندم دستم یتو رو پره چهار یپرتاب چاقو

 .کردمیم پرتاب

 ...فرهاد! داشت فرق هدف بار نیا اما

 نکهیا قبل و کنم تمرکز و دقت توان تموم با کردم یسع پس رهیبگ رو فرهاد جون ممکنه اشتباهم دونستمیم

 . کردم پرتاب سمتش به رو کنیشور و یپرتاب یها چاقو بزنه ادیفر دوباره

 گوشم هی هاش قدم یصدا که نداشتم رو چشمام دور از پارچه کردن باز جرات یحت من و ساکته جا همه

 . گرفت قرار اش بوسه هدف لبام مقدمه یب و شد دهیکش نییپا پارچه د،یرس

 . یتونیم که دونمیم ،یضح دارم باور بهت من-

 قایدق رسم خط نیع کنیشور و ها چاقو که کردم نگاه ماکت به ناباور بدم رو اش بوسه جواب نکهیا بدون

 .بود گرفته قرار بدن هیحاش

 {. گرفته قرار بدن هیحاش قایدق رسم خط نیع کنیشور و ها چاقو که کنمیم نگاه ماکت به ناباور

  

  ؟یضح-

 رهیبگ رو مچم خواستیم که ییها موقع مثل رهیخ و ستادهیا در یجلو کنم،یم نگاه بهش و پرمیم جا از

 . کنهیم نگاهم

  شده؟ یزیچ-

 هم باز کنمیم نگاهش. تونمینم اما ندم نشون خودم از یرعادیغ رفتار چیه که باشم یعاد کنمیم یسع

 . دمیم رو جوابش کنه جمیگ خاطره اون نیا از شتریب نکهیا قبل اما کنمیم حس لبام یرو رو لباش یگرما

 !  خوبم نه،-

 . یکنیم نگاهم و رهیگیم اخم فرم یکم اش شکسته یابرو



  سالن؟ وسط زده خشکت چرا پس-

 . دارمیبرم قدم سمتش به و دمیم تکون رو ام شده خشک یپاها آروم

 . کردمیم نگاه سالن به داشتم ، نزده خشکم-

  ؟یمطمئن-

 . بخونه رو ذهنم داشتم شهیهم که یحس مثل ترسمیم کنم،یم نگاهش دهیترس

  ؟یچ یعنی... ـی-

 ... رنگت کنمیم احساس چون-

 ... دارم تب شدم، ضیمر گذاشتم باز رو اتاق پنجره که شبید کنم فکر که نهیا واسه اون آره،... آها-

 خنک مینس. امیم رونیب سالن از و شمیم رد کنارش از بدم بهش رو بحث نیا ادامه فرصت نکهیا بدون

 رو بدنم یتو دیشد یگرما. کنهیم نوازش رو داغم یها گونه و خورهیم صورتم پوست به زییپا یهوا

 . بود شده دون دون سرما شدت از سالن به ورود از قبل که یپوست همون کنم،یم حس

 در پشت. رمیم اتاقم به مایمستق و شمیم ساختمون وارد کنم،یم انتخاب رو راهم ییتنها و مونمینم منتظرش

 . دمیم رونیب رو کردم حبس اطیح یتو از کنمیم احساس که ینفس و ستمیا یم اتاق

 پوست گهید بار اش بوسه تصور از و افتادن گز گز به باال حرارت از انگار که ذارمیم لبام یرو دست

 . شهیم داغ بدنم

 ... فرهاد بوسه یادآوری خاطر به نه اما دارم تهوع حالت

 و نازک یطناب یرو از دارم وونهید بندباز هی نیع که انگار. رهیگیم رو وجودم تموم جهیسرگ حس

 . رمیم راه ترسناک شهر هی یباال اعتماد، رقابلیغ

 : پرسمیم خودم از بار هر من و رهینم کنار لبام یرو از لباش یگرما حس

  د؟یبوس منو فرهاد-



 نباشم مجبور تا کنمیم مرور رو ها نیا اول از من بار هر و شهیم دهیپرس ذهنم یتو سوال نیا بار هر

 . کنم دایپ سوال نیا مثبت جواب   یبرا یلیدل

 نیا و ستین فرهاد جر یکس دونمیم رم،یگیم فاصله در از عجله و ترس با خورهیم در به که ییا تقه با

 و یبعد تقه با! هیچ فرهاد به نسبت حسم دونمینم. ندارم رو خاطره نیا با اومدن کنار فرصت یحت یعنی

 . دمیم دست از هم رو سوال نیا جواب به کردن فکر فرصت یحت صداش

  ؟یضح-

 . باشه داشته خش یمک صدام که کنمیم تالش و دمیم قورت رو دهنم آب

  بله؟-

 ادیم سمتم به من دنید با. شهیم وارد پرتقال آب ییا شهیش و بلند وانیل هی با که نمشیبیم شهیم باز اتاق در

 . دهیم دستم به رو وانیل و نهیشیم کنارم و

 . بخور-

 ... خورمینم-

 . کنمیم نگاه تخت یرو مالفه طرح به و دزدمیم چشم ازش ، ردهیگیم چشمام یتو چشماش

 . یکن یریجلوگ ازش بهتره ،یخوریم سرما یدار یگفت خودت که نطوریا بخور،-

 ساخته برام که ییا خاطره و خودم با بتونم بده فرصت و بره تا برداره، سرم از دست تا دمیم جواب کوتاه

 . امیب کنار بود

 . ندارم لیم -

  شهیم دهیکش باال سمت با لباش کنمیم احساس

 ... ینداشت یشوخ چکسیه با پرتقال آب سر قبال-

 نگاه از که یمن به کنه،یم نگاه رهیخ مرخمین به و ذارهیم دستم یتو رو وانیل بمونه من منتظر نکهیا بدون

 . کنمیم فرار بهش



 . ومدینم بدت توام و زدمیم صدات اسم نیا به یگاه! خانوم پرتقال یبود شدهاز سر حماسه پرتقا ها -

 و هیراض حرکتم نیا از دهیم نشون لبش کنج لبخند و گردمیبرم سمتش به جمله نیا دنیشن با اراده یب

 : دهیم ادامه

 برم خواستمیم یوقت. یبود ها ساله شیش بچه هیشب شتریب اما بود سالت جدهیه. یبود ها بچه نیع لیاوا-

 خودم همراه که یگاه. رفتیم سر ات حوصله خونه یتو ییتنها چون یایب همراهم که یکردیم لج ییجا

 ،یباش تیواقع اسم با نبود قرار که ییاونجا از و کنم صدات جمع یتو بودم مجبور یبار چند بردمتیم

 خودت شنهادیپ به کرد،یم جلب رو ها توجه یادیز اسم عنوان به کلمه نیا اما زدم،یم صدات پرتقال

 ! ترنج یشد م،یکرد انتخاب رو معادلش

 دنبال رو لبش حرکات...شنومینم یچیه. کنمیم نگاهش من و دهیم حیتوض همچنان اون کنم،یم نگاهش

 . رهینم رونیب ذهنم از نیتمر سالن یتو خاطره و کنمیم

 کنمیم یسع! تنها کردم، یزندگ ششیپ سال چهار گفته اون که کنمیم فکر نیا به من و زنهیم حرف اون

 کجا ام خانواده بودم؟ یراض من! رفته شیپ کجا تا دونمینم که ییا رابطه بند یرو کنم حفظ رو تعادلم

  کجام؟ من پرسهینم یکس یعنی کجام؟ من دیپرسینم یکس یعنی بودن؟

 . خورمیم یتکون و امیم خودم به میشونیپ یرو دستش گرفتن قرار با

 ! یداغ چقدر ،یضح-

 باال رو بود ام معده یتو یهرچ و دومیم سیسرو سمت به عجله با کنمیم حس رو شکمم عضله انقباض

 باال رو ذهنم یتو جواب یب و مسخره افکار تموم خوادیم دلم زنم،یم عق من و رهیم جیگ سرم .ارمیم

 . بشم راحت دستشون از شهیهم یبرا و ارمیب

 و ارهیم در رو ام شده فیکث لباس نم،یبش وان لبه که کنهیم کمکم و مالهیم رو پشتم دستش که کنمیم حس

 .شورهیم رو صورتم و دست و ندازهیم حموم گوشه

  ؟یضح یخوب-

 ... سردمه دارم، جهیسرگ-



 . یشیم ینجوریا تهوع بعد شهیهم. افتاده فشارت تهوعه، بخاطر-

 : زنهیم تشر یعصب و یجد که ستمیبا و رمیبگ وارید به رو دستم خوامیم

 ! نیبش-

 یتو از. برهیم تخت سمت به و کنهیم بلندم کنم یمخالفت ای موافقت نکهیا قبل و شورهیم رو پاهام و دست 

 شناسهیم منو اونقدر انگار. کنمیم نگاه حرکاتش به. پوشهیم تنم و کشهیم رونیب بلند نیآست لباس اتاق کمد

 . بده انجام رو کارام بزنم یحرف من نکهیا بدون تونهیم که

 آب با رو قرصام کنهیم مجبورم نکهیا بعد و گردهیبرم قرصام با قهیدق چند از بعد و رهیم رونیب اتاق از

 : کشهیم تنم یرو پتومو بخورم پرتقال

 . کنم درست برات یمقو زیچ هی رمیم من کن استراحت بخواب،-

 . نهیشیم زانو یرو تخت کنار و گردهیبرم. رمیگیم رو دستش بشه رد کنارم از نکهیا قبل

  ه؟یچ-

 ! یدیبوس منو تو-

 . مونمینم هم منتظرش و هیچ العملش عکس دونمینم کنه،یم نگاهم و خورهیم جا

 ... اومد ادمی من. یدیبوس منو یستادیا هدف یجا خودت یوقت پرتاب اون از بعد روز اون تو-

 ... یضح بخواب-

 ... فرهاد-

 رو حرکتش نیا. کنهیم نوازش آروم رو گردنم نییپا تا گوش ریز انگشت پشت با کنه،یم قطع رو حرفم

 بسته یبرا چشمام و حرکتشه نیا از شهیم پخش بدنم یتو که یآرامش حس دونمیم که اونقدر شناسم،یم

 : کنهیم زمزمه گوشم کنار همونجا، و نهیشیم ام قهیشق یرو اش بوسه نباریا. شهیم نیسنگ شدن

 ... بخواب االن زنم،یم حرف بعدا موردش در-



  

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

  

 دهیچیپ خونه یتو که یخوب یبو. رمیم رونیب اتاق از و کشمیم نییپا رو در رهیدستگ ضعف احساس با

 .  باشم داشته ضعف حس شتریب شهیم باعث

. رمیم سالن سمت به و کنمیم پاک لباسم نیآست با رو صورتم و دست شستن از حاصل آب یها قطره

 . بودم دهیخواب که ساعته پنج از شتریب دهیم نشون که دهیم نشون رو عصر مین و چهار ساعت

 در و رمیم آشپزخونه به یگشنگ از. رمیگینم یجواب اما کنمیم صداش بار چند ست،ین فرهاد از یخبر

 برمیم لبم سمت به رو قاشق که نیهم و زنمیم هم رو قابلمه یتو عطر خوش سوپ و دارمیبرم رو قابلمه

 . رسهیم گوشم به در شدن باز یصدا

 فرهاد از یروز دونستمیم دیبع که یزیچ زنه،یم لبخند و شهیم خونه وارد پر دست با که کنمیم نگاهش

 : پرسهیم سوال کنهیم وارد رو یتیامن کد نکهیا نیح. نمیبب

  ؟یشد داریب یک سالم،-

 . کنم رفتار نیسنگ سر یکم شهیم باعث نیهم و نرفته ادمی رو خواب قبل و صبح اتفاقات

 . االن نیهم سالم،-

 با ادیم سمتم به و ذارهیم کانتر یرو رو دیخر یها سهیک و ادیم آشپزخونه به دستش یتو یها سهیک با

 . زنهیم سر غذا به دستم از قاشق گرفتن

  گشنته؟-

 ! یلیخ آره،-

 . یکن صبر دیبا وفتاده،ین جا هنوز نیا خب-



 یها سهیک کنار کانتر، یرو و کنهیم بغلم منو حرکت هی با یوقت و کنهیم رها نکیس یتو رو قاشق

 . بکشم شوک از یبلند نیه کنمیم فرصت فقط ذارهیم دشیخر

 ... بشه آماده غذا تا بخور رو نایا ایب فعال-

 و گردهیبرم سمتم به و ارهیم رونیب رو بزرگ یکاه پاکت تا چند و کشهیم یسرک دیخر یها سهیک یتو

 . کنهیم نگاه چشمام یتو

 . گردهیبرم داره ات حافظه که خوشحالم اد،یم ادتی گذشته از ییزهایچ که خوشحالم-

 باز رو دهنم. بذاره دهنم یتو رو پسته مغز تا کنم باز و دهنم منتظره که کنمیم نگاه لبم کنار دستش به

 . کنهیم اشاره و ذارهیم دستم کنار رو ها لیآج پاکت لبخند با و ذارهیم دهنم یتو رو پسته مغز و کنمیم

 . ینخور غذا و یبش ریس که نخور اونقدر فقط بخور،-

 لبخند با و گردهیبرم من سمت به و زنهیم هیادو بهش یکم غذا مزه دنیچش از بعد و رهیم قابلمه سمت به

 زمزمه و چسبونهیم میشونیپ به رو شیشونیپ و شهیم کمینزد و ادیم سمتم به آروم کنه،یم نگاه خوردنم به

 : کنهیم

 . ندارم آروم ی لحظه هی من بشه تموم تیلعنت تیمامور نیا تا-

 چرا بپرسم خوامیم برم، تیمامور نیا به که گذاشته ینگران همه نیا وجود با چرا بپرسم ازش خوامیم

 . وفتهیم کار از مغزم ییا لحظه یبرا لباش شدن کینزد با که دهینم خانوادم از یخبر

 ... خواستن نه از اما شهیم داغ تنم شه،یم ظاهر ذهنم یتو نیتمر سالن یتو یها صحنه

 ذارمیم اش نهیس یرو رو دستام برسه لبم به لباش که نمونده زیچ یوقت قایدق و منطقم و عقل نیب تنش از

 : زنهیم لب افتاده که یاتفاق از ناباور و کنهیم نگاهم تعجب با لحظه چند. دمیم هولش عقب به محکم و

  ؟یضح-

 ... نکنم اعتماد که گرفتم ادی یباز نیا یتو من اما داشت نیا از ریغ یانتظار دونمیم شده، جیگ دونمیم



 و آرامش حس که شیعسل شده جیگ یچشما به. باشم چهیباز خوامینم گهید من! دونمیم رو زیچ هی فقط

 : کوبمیم محکم رو اول خیم و کنمیم نگاه کنهیم القا بهم هم با رو ترس

 ...یکن تکرارش ذارمیم یکن فکر که نداره یلیدل اما ،یدیبوس منو اومده ادمی گفتم که درسته-

 نگاه به شهیم لیتبد زشیت نگاه و رهیم هم یتو اخماش که کشهینم ییا هیثان به اما کنهیم نگاهم ناباور

 . دمیترسیم ازش که یفرهاد همون

  ؟یضح شده چت-

 صحتش به هنوز که یجواب یکل و جواب یب سوال یکل با هنوز یدار انتظار که نگو اما نشده میزیچ من-

  ها؟ ؟یکن میدستمال خوادیم دلت جور هر تا نجایا ستمیوا دارم شک

  ؟یگیم یچ یدار یضح-

 . ستمیا یم روش به رو و پرمیم نییپا کانتر یرو از و زنمیم پس رو ها پاکت

 . بده رو جوابم گمیم. گمینم یخاص زیچ-

 . کنهیم نگاهم اخم با

  ؟یجواب چه-

  نزده؟ زنگ بهم الیدان روز چند نیا چرا کجاست؟ میگوش-

 . دادم رو جوابش منم! زده-

  ؟یکرد نکارویا چرا اصال ؟یکرد کاریچ تو ؟یچ-

 رو یقبل فرهاد اون دهیم نشون لحنش و زشیت نگاه سته،یمیوا ام نهیس به نهیس و دارهیبرم سمتم به قدم هی

 . دمیترسیم ازش که یفرهاد برگردوندم،

  دارم؟ تو اجازه به ازین کارام یبرا من یکرد فکر که شد یچ-

 . کنمیم ینینش عقب یکم



 در میتونینم گهید خب رفتم، لو االن... خب که بود نیا منظورم ،یریبگ اجازه که نبود نیا منظورم-

 ... مورد

 . کنهیم باز رو رهنشیپ یها دکمه و شهیم رد کنارم از حوصله یب

 ... ینرفت لو-

 . وفتمیم راه دنبالش جیگ

  ؟یداد رو جوابش یگینم مگه-

 . کنهیم نگاهم حوصله یب شیپ روز چند فرهاد برعکس و گردهیبرم سمتم به

 ! آره-

 رو تو اون رفته؟ ادتی نکنه ه،یچ انیجر دهیفهم اون یکرد صحبت باهاش تو یوقت! رفتم لو پس-

 . یکرد صحبت باهاش تو یوقت! شناسهیم

 : کنهیم قطع رو حرفم

 ! یکرد صحبت تو. نکردم صحبت باهاش من-

 : بده ادامه شهیم باعث ام چهره گنگ حالت شک یب

  ادته؟ی صدا یساز هیشب از یزیچ-

 . نه-

 به. شهیم کار مشغول انگشتش اثر کردن وارد با و رهیم تاپش لپ سمت به بده یشتریب حیتوض انکه بدون

 . رمیم جلو خودم پس کنه رفتار باهام نطوریا خوادینم دلم رم،یم سمتش

 تو کمک به آوردنشون ادی هی یبرا که ییها زیچ مورد در اونم کنم،یم صحبت باهات دارم فرهاد،-

! یکن کمکم دیبا تو دونم،ینم موردش در یزیچ االن کردم که یکار هر و بودم یهرک  قبال. دارم اجیاحت

 ...  فرهاد سوالم ایدن هی من



 ... ستین تیحال یچیه تو-

 ادی به رو ییزهایچ هی تا باشم طشیشرا یتو دیبا من. ادینم ادمی یزیچ چون ستین میحال یچیه من! آره-

 به ینجوریا رو زیچ همه تا یکن کمکم دیبا تو اومد، ادمی گذشته از خاطره تا دو صبح امروز نیهم ارم،یب

 . ارمیب ادی

 . کنمینم کمکت-

  چرا؟ آخه ؟یچ یعنی-

 . ستین میحال یچیه یگفت من به تو چون-

 چشم و رهیم هم یتو اراده یب اخمام. انداخته راه که یباز نیا و خودش به کنم،یم نگاهش و شمیم ساکت

 . دمیم فشار رو جگاهمیگ و بندمیم

 . ستین میحال یزیچ یگفت من به که یبود تو نیا اما هیچ ها یباز مسخره نیا دونمینم! فرهاد-

  ه؟یچ نیا پس عه؟-

 . چهیپیم خونه یتو من یصدا و دهیم فشار رو ییا دکمه

 ...ستین تیحال یچیه تو -

 : شهیم پخش اون یصدا نباریا امیب خودم به بتونم نکهیا قبل

 ...ادینم ادمی یزیچ چون ستین میحال یچیه من! آره -

 . ذارهیم کنار رو تاپ لپ بخوام یحیتوض نکهیا قبلو  کنمینم درک نویا من و شده جا به جا جمالت ندهیگو

 با شهیم ینطوریا. شهیم ادهیپ ییا گهید صحبت یرو و ،ییشناسا و ضبط صدات فرکانس و تمیالگور-

 . بگم رو خوامیم که یهرچ تو یجا به و تو یصدا

 : دهیم ادامه آشناست اطالعات نیا کنمیم احساس کم کم انگار که یحال در



 صحبت باهاش یدار که نهیبب رو تو اون و بفرستم ویدیو هی براش تونمیم راحت یلیخ باشه الزم اگر-

 . نبود تو جمله ها جمله نیا که همونطور ،یستین تو اون. ستین نطوریا اما ،یکنیم

  من؟ چهره با یحت ؟یچجور-

 یبرا ست،ین ها مهندس ها دکتر یبرا فقط که یتکنولوژ  . هیتکنولوژ همه نایا ک،یف پید گنیم بهش! آره-

 . کنن کار باهاش بلندن که هییکسا

 به نه اما کرد صحبت باهاش شهیم هم هنوز و نشده عوض اخالقش داشتم انتظار که اونقدر خوشحالم

 هی هیشب شتریب. کرده انتخاب رو قبلش رفتار و روز چند نیا رفتار نیب ییجا انگار قبل، روز چند یراحت

 قصد که ییا هیهمسا نه کنه،یم مراعات شاگردش طیشرا بخاطر یکم که کنهیم رفتار ریسختگ یمرب

 . نمیشیم کنارش مبل یرو آروم. داشت رو جونم

  ؟یکرد صحبت الیدان با بار چند-

 .  جمله چهار سه حد در. کوتاه یلیخ اونم دوبار،-

 تکون سر کرد صحبت گهید یها بار از تر یطوالن یکم که یبار چند بجز ال،یدان یها تماس یادآوری با

  کنم دییتا رو حرفش تا دمیم

  نگفت؟ یزیچ زنه،یم حرف کوتاه معموال الیدان-

 . کنهیم رو تالشش تموم داره اما نشده موافقت هنوز گفت فقط! نه-

 : دهیم ادامه و کنهیم نگاه چشمام یتو

  نشده؟ موافقت یچ با زد؟یم حرف یچ مورد در-

 : زنمیم لب آروم و نمیشیم مبل یرو

 ! برگشتنم-

 که یممور. بود رفته ادمی رو یممور موضوع کل به رمنتظرهیغ اناتیجر و اتفاقات نیا تمام از بعد

 حرف نیا تموم وجود با! یدوراه یتو کنمیم ریگ. نگفتم فرهاد به یزیچ موردش در و دادم الیدان لیتحو



 فرستاده براش که یکار برعکس قایدق و کرده پشت فرهاد به ییا دوره یتو من چرا فهممینم اتفاقات و ها

 کردم؟یم حرکت بودم شده

  کنم؟ خراب رو فرهاد یها برنامه داشتم یسع چرا

  کجا؟ به برگشت برگشتنت؟-

 . سازمان به-

  ؟یبرگرد ات حافظه بخاطر گفتن بهت-

 . بودم داده انجام رو تمیمامور چون نه،-

 . خودمه نفع به مسخره یباز نیا کردن تموم زودتر دونمیم اما بگم ترسمیم کنه،یم نگاهم منتظر

 به زهیریم هم به رو تو یها برنامه کنم فکر که یاطالعات یسر هی ها اتفاق نیا از قبل... من! فرهاد-

 . دادم الیدان

 . ابروهاشه خوردن گره زنهیم سر ازش که یالعمل عکس تنها و کنهیم نگاهم

  ؟یاطالعات چه-

 . وفتنیم هم جون به اضطراب شدت از انگشتام

 از بعد منم کنم، داشیپ و برگردم دنبالش دیبا گفتیم الیدان که بود یممور هی. دونمینم راستش اوووم-

 ... کردش دایپ گشتن یکل

 : کنهیم لیتکم رو ام جمله

  ؟یداد لیتحو بهشون و-

 . نهیشیم لباش یرو لبخند از یکمرنگ طرح کم کم که دمیم تکون سر ینگران با

 . ستین یمشکل نباش، نگران-

  ست؟ین یمشکل-



 . کهیف فلش اون یتو اطالعات. بود نیهم مون نقشه هم اولش از! نه-

 ... دارم شک دمیشن که یزیچ به شم،یم جا به جا تعجب شدن از

 ... یعنی-

 نقشه از بشه که میداد بهشون رو یواقع اطالعات به کینزد شدت به اطالعات نیا خودمون ما یعنی-

 . کرد دورشون یاصل

  ؟یچ یعنی... آخه... اما-

 درصد 90 تا گفت شهیم بایتقر که داره وجود من یها تیمامور از تا چند اطالعات فلش اون یتو یعنی-

 ... و درسته اطالعات اون

 ... که ینطوریا اما-

 . کنهیم قطع رو حرفم و بندهیم چشم

 .  خودته یپا عواقبش وسط، یبپر حرفم شدن تموم از قبل گهید بار هی فقط اگر! یضح-

 . کنه لیتکم رو اش جمله تا کنمیم نگاهش و شمیم جمع مبل یرو کردن یخرابکار که ییها بچه نیع

 اون به مربوط اطالعات اما تر، مهم تیمامور یبرا بشه جلب اعتمادشون تا درسته فلش اون اطالعات-

 . بمونه امن کامال ما نظر مد اتیعمل اون تا اشتباهه کل به تیمامور

  ؟یانداخت خطر به رو تتیمامور تا چند بخاطر که مهمه نقدریا که هیاتیعمل چه اون-

 . رهیم آشپرخونه سمت به و شهیم پا مبل یرو از

 . یبدون رو جوابش ایزود نیا به یتونینم که هیسواالت اون جزو نیا-

 . گردهیبرم سمتم به و ستهیا یم حرکت از راه وسط

  ؟یکرد دایپ کجا از رو فلش اون تو! یراست-

 . یضح یتو-



 : بدم حیتوض شتریب شهیم باعث اش رفته باال یابروها

 . بودمش گذاشته اونجا خودم کنم فکر. بود شده یجاساز یضح عروسکم، دست یتو-

 . رهیم آشپزخونه سمت به" خودته کار مطمئنا" زمزمه با و دهیم تکون سر و رهیگیم نیتحس حالت نگاهش

 تا بدم سامون و سر رنیم باال هم کول و سر از که ذهن یتو یسواال به کنمیم یسع و کنمیم نگاه بهش

 . برسم جواب به دارن که ییها تیاولو اساس بر بتونم

 پشت ندستایا با و وفتمیم راه به آشپزخونه سمت به ستمین مطمئن شیاحتمال العمل عکش از هنوز نکهیا با

 : کنهیم رمیغافلگ بگم یزیچ نکهیا قبل و کنمیم نگاه بهش کانتر

 ... االن اما. بود صدا یب قدمات ها میقد-

 : دهیم ادامه تفاوت یب لحن همون با کاسه برداشتن نیح و رهیم نتیکاب سمت به

 . شد آمدت و رفت متوجه شهیم راحت االن-

 ادامه گهید اش جمله شدن تموم با اما بشه رمیدستگ حرفاش از یزیچ دیشا تا بده ادامه مونم یم منتظر

 ناخون با یکم. کنمیم نگاه حرکاتش به و ذارمیم کانتر یرو دستامو نم،یشیم بلند هیپا یصندل یرو. دهینم

 . ذارمیم شیپ پا خودم باالخره و کشمیم کانتر یرو

 ! فرهاد؟-

 : دهیم جواب بکشه حرکت از دست ای برگرده نکهیا بدون

 . شنومیم-

 از که یوقت تا ستم،ین شمونیپ هم زدم پسش نکهیا از اما ستمین یراض رفتارش شدن سرد نیا از ادیز

 . کنم اعتماد یزیچ به تونمینم نشم مطمئن ام گذشته و خودم

 . داشتم سوال ازت-

  مورد؟ در-



 . دمیم ادامه اما کنهیم میعصب شیتلگراف و کوتاه جمالت

 ... خانوادم-

 . باشه-

 . پرسمیم سوال بده جواب خوادیم کهنیا احتمال با و فهممینم رو سوالم جواب در" باشه" کلمه یمعن

  کجان؟ خانوادم-

 . کنم تکرار رو سوالم شمیم مجبور که مونم یم جوابش منتظر اونقد و دهیم ادامه کارش به

 ... خانوا فرهاد؟-

 . میکنیم صحبت موردش در بعدا-

 . کنمیم نگاهش اخم با

  ؟یچ یعنی-

 . نهیچیم جلوم رو کاسه و وانیل و گردهیبرم سمتم به

 . ستین یمناسب وقت االن. میزنیم حرف هم با موضوع نیا مورد در بعدا نکهیا یعنی-

 : زنمیم داد ییا اراده یب یپرخاشگر با

 فرخنده خاله به بار سه یروز یدار خودت ؟یگینم بهم اونا مورد در یچیه چرا ه؟یک مناسبش وقت پس-

  بدونم؟ خانوادم از یزیچ ندارم حق من اما ،یباش خبر با ازشون تا یزنیم زنگ فرزانه و پونه و

 ! یضح-

 جواب یجا به پرسمیم که سوال چرا پس ؟یدیم جواب سواالم همه به ینگفت مگه ؟یچ یعنی کارات نیا-

  بهم؟ یدیم خرمن سر وعده

 ... کن گوش-

 : زنمیم غیج بایتقر نباریا



 ... سوالـ یذارینم چرا! دمینم گوش-

 . شمیم ساکت اراده یب ادشیفر یصدا با

 ! یضح شو خفه-

 : دهیم ادامه یعصب و تند لحن همون با اما نییپا ارهیم رو صداش یکم نهیبیم رو سکوتم یوقت

 نداره یکار کردم بزرگت که یمن یبرا تو یسواال به دادن جواب نفهم،! بعدا یعنی بعدا گمیم بهت یوقت-

 . نده ادامه رو بحث نیا گهید و ببند رو دهنت ستین وقتش االن گمیم بهت یوقت اما

. دهینم صحبت اجازه درونم یزیچ اما باشم ساکت برابرش در داد هی با خوامینم کنم،یم نگاهش ترس با

 . رهیگیم دستور فرهاد از کنه کار من اراده با نکهیا یجا به انگار که یزیچ

 خواب دستور و کردیم نوازش رو گردنم تا گوش ریز که ییها موقع نیع! رفتیگیم دستور قایدق... آره

 . رفتمیم خواب به اراده یب شده مسخ یها آدم نیع من و دادیم

 خونسردش دیتهد یصدا بردارم اتاقم به رفتن یبرا رو اول قدم نکهیا قبل و رمیم نییپا یصندل یرو از

 : چهیپیم گوشم یتو

 .شکونمیم یچجور رو پات استخون ینیبب تا بردار رو یبعد قدم-

 اش چهره یتو یشوخ از ییا نشونه چیه که کنمیم نگاهش و گردمیبرم سمتش به شیجد دیتهد یصدا با

 . نمیبش یصندل یرو آروم و برگردم شهیم باعث که مصمم و یجد اونقدر. ستین مشخص

 و آروم نمونه، پدر هی نیع نبوده اون طرف از اصال شیپ لحظه چند دیتهد و ادهایفر انگار که یحال در

 که هیقیعم اخم شمونیپ هیثان چند دعوا از نشونه تنها ذاره،یم کانتر یرو رو سوپ بزرگ کاسه خونسرد

 . کنهیم دیتاک و زهیریم دستم یجلو کاسه یتو سوپ از مالقه چند. نشسته شیشونیپ یرو

 .  یکن یریجلوگ تیسرماخوردگ از که بخور گرمه تا -

 مشغول کشهیم رونیب رو داشت قرار من یرو به رو قایدق که کانتر سمت اون بلند یصندل هم خودش

 از صداش با برم اتاق سمت به نکهیا قبل و خورمیم آخر تا رو غذام یحرف بدون. شهیم خوردن غذا

 . ستمیا یم حرکت



 ... ظرفت و یصندل-

  ؟یچ-

 یتو بره تونهیم ییتنها به خودش نه پس !دست نه داره، پا نه ظرفت شه،ینم صاف خود به خود تیصندل-

 . بشوره رو خودش تونهیم نه و نکیس

 رو ظرفم و کنمیم جا به جا رو میصندل حرص با و بفهمم رو حرفش یمعن تا کشهیم طول هیثان چند

 رو لباش یرو لبخند چشم گوشه از باال طبقه به رفتن موقع. شورمیم و برمیم نکیس سمت به و دارمیبرم

 . نمیبیم

 کننده خسته شتریب نداره شدن سرگرم یبرا یزیچ چیه و یخال اتاق نکهیا اما سخته، اتاق یتو موندن

 کامال هوا نکهیا تا مونم یم اتاق یتو اونقدر و کنمیم مرتب و ارمیم رونیب رو کمد یتو یها لباس. شهیم

 . شهیم کیتار

 یرو که نمشیبیم تراس ریحر پرده پشت از نکهیا تا گردمیم فرهاد دنبال  رمیم رونیب اتاق از آروم

 . مشغوله تاپش لپ با و نشسته یفلز یصندل

 ساز یچا با یچا کردن درست رم،یم نییپا سالن به فکر نیا با و بشم وارد یدوست در از کنمیم یسع

 . رمیم باال طبقه تراس به یچا ینیس با بعد قهیدق چند و کشهینم طول ادیز

 شهیم باعث اطارف سکوت. نمیشیم یصندل یرو هم خودم و ذارمیم زیم یرو کنارش رو ینیس آروم

 یگهگاه و برسه گوش به سرد بایتقر باد توسط اطیح بلند یها درخت برگ و شاخه خوردن تکون یصدا

 . برسونه گوش به رو دور از ینیماش عبور یصدا

 مثل هم اون انگار اما کنم، دایپ صحبت کردن باز یبرا یوعوضم نکهیا قبل و دارمیبرم رو یچا وانیل

 . کنهیم شروع خودش که داره بس آتش قصد من

 یباردار آخر یروزها خراب، ها جاده و بود زمستون لیاوا. کرد انتخاب مادربزرگت رو اسمت-

  و بخوره نیزم اطیح یتو شد باعث جهیسرگ. داشت دیشد تب نبود، خوب مادرت حالت. بود مادرت

 مادر. یخوردینم تکون تو که بود نجایا مشکل و یمرد تو که کردنیم فکر همه شیزیخونر بخاطر

 چیه ساعت چند نیا یتو تو اما خوند قرآن و دعا و نشست مادرت سر یباال صبح تا شب از بزرگت



 و یکرد حرکت تو خوند رو" یالضُّحَ  وَ "  که نیهم ،یضح سوره به دیرس نکهیا تا ینداشت یحرکت

 تب یتو هم هنوز که یحال در  شد شروع مادرت مانیزا درد هم بعدش روز چند ،یا زنده که دنیفهم

 به دست همه و بود شده خطرناک تیوضع ،یومدینم ایدن به تو دیکش که یدرد تموم وجود با و سوختیم

 دیخورش یوقت هم نباریا و کرد خوندن قرآن به شروع بزرگت مادر هم باز نکهیا مثل بودن، شده دعا

 ؛یضح گذاشتن رو اسمت که شد نطوریا. شد بلند تو هیگر یصدا دیرس یضح سوره به کرد طلوع

 ... روز ییروشنا

 یزن یصدا ،ییالال یصدا شنوم،یم رو یا بچه دختر خنده یصدا چه،یپیم سرم یتو دور از ییصداها

 !"  یضح" کنهیم صدا که

 : کنمیم شروع آروم اما بزنم یحرف ترسمیم

  ؟یدونیم کجا از رو نایا... تو-

 . کنهیم نگاهم باالخره و دارهیبرم ینیس یتو از رو یچا وانیل و شهیم خم

 ،! " ست شده انتخاب ست،ین هیبق اسم مثل اسمم" یگفتیم ،یبود اسمت عاشق. یکرد فیتعر برام خودت-

 ."  کردم انتخابش خودم" یگفتیم

 : دهیم ادامه و خورهیم شیچا از یکم

 فکر لشیاوا. روش یگذاشت رو خودت اسم ها بچه مثل هتهیشب گفتم و دادم بهت رو تولدت کادو هم یوقت-

 اقل ال ترنج، شدم که من"  یگفتیم. یضح یگذاشت رو اسمش واقعا دمید اما یکنیم یشوخ یدار کردمیم

 " نره ادمی رو اسمم یوقت هی تا باشه یضح اسمش منه هیشب که ینیا

  بره؟ ادمی رو اسمم-

 . گردونهیبرم ینیس یتو رو وانیل و خورهیم شیچا از گهید یکم و دهیم تکون سر

 دروغش که باشه ینفر نیاول خودش که هیکس یواقع یدروغگو گهیم قانون اون و! میدار قانون هی ما-

 .کنه باور رو

 ... عروسک اون اسم من یعنی-



 از سگ یصدا که ندارم شک. گردمیبرم فرهاد سمتم به و رمیم جا از ییا کننده ریغافلگ پارس یصدا با

 .  اطهیح یتو

  نجاست؟یا سگ-

 ! نیبب برو-

 باعث نور یتو سگ دنید. کنمیم نگاه اطیح به تراس لبه از و رمیم جلو و شمیم پا یصندل یرو از آروم

 . برگردم سمتش به شهیم

  ست؟ین مارشال... نیا-

 . آره-

  کنه؟یم کاریچ نجایا-

 . نداره دوست رو انبار اون آوردمش، دیخر رفتم یوقت-

 به میخوایم که فهممیم کشه،یم خودش با منو دستام دنیکش با و ادیم سمتم به و شهیم پا یصندل یرو از

 رو کارم نیا لیدل من اندازه به اون انگار و کنم مقاومت تا کنمیم نیسنگ رو خودم اراده یب و میبر اطیح

 . دونهیم

 ... میکن حل براش رو یتفاهم سو هی دیبا فقط! دوسته باهات نترس، ازش_

 من دنید با مارشال. میریم اطیح به شدم میقا پشتش بایتقر که یحال در و شهیم باز در یتیامن کد زدن با

 و رهیم جلو فرهاد که ارهیم در گلوش یتو از رو یخرخر بیعج یصدا هم باز و کنهیم پارس بلند

 . کشهیم درست سرش یرو و نهیشیم زانو یرو کنارش

 . دوستمونه اون ادته؟ی رو یضح... پسر باش آروم-

 . کنهیم اشاره مارشال سمت به سر با و کنهیم نگاه من به

 ... یدوستش بفهمه بذار بکش، دست سرش یرو... جلو ایب-

 . رمیم عقب اراده یب قدم هی



 ... اما-

 ... داره شک بهت هنوز فقط. نداره تیکار نترس،-

 مارشال ذاره،یم سگ سر یرو و کشهیم رو دستم اجبار با که رمیگیم پناه پشتش بازم و رمیم سمتش به

 نیزم یرو آروم کنهیم نوازش رو سرش یرو من دست با فرهاد یوقت و کنهیم خرخر دتریشد اول

 . ارهیم در گلوش یتو از زوزه هیشب یکوتاه و آروم ییصدا و نهیشیم

 . کنهیم نگاهش و زنهیم لبخند فرهاد

 ! شناخت-

 . کنم تمرکز روش تونمینم که شهیم رد ذهنم یتو از یزیچ کنمیم احساس و کشمیم دست سرش یرو

  داره؟ نهیک من از مارشال یگفت چرا ،یانبار اون یتو روز، اون-

 فقط که یسمج عطسه مثل یزیچ و کشمیم دست مارشال سر یرو ترس با همچنان من و کنهیم سکوت

 ... چهیپیم سرم یتو ادینم و داره اومدن حس

 . شمیم پرت ییا لحظه یبرا و مالهیم رو پشتش فرهاد و کنهیم دایپ ادامه مارشال سر یرو دستم حرکت

  

  ؟یدیترسیم ازش ادتهی-}

  آورد؟ پام مچ سر ییبال چه رفته ادتی نکنه دم؟یترسیم دینبا-

 به رو رنگ اهیس و بزرگ سگ و داشتم نگه دستم کف رو شکل یاستخون کیکوچ تییسکویب خنده با

 . دمیکش دست سرش یرو دستمو ذوق با. خورد دستم از رو اونا جانیه با روم

 منو که یاول باز ؟یکرد کاریچ تو یول دارم؟ دوستت فرهاد از شتریب من یدید ؟یدار دوست نایا از-

 !  یگرفت گاز هم پامو مچ تازه، یترسوند منو مرگ حد تا و یکرد دنبالم یدید



 عالقه ابراز بهم خودش سبک به دیرسیم نظر به وحشتناک نظرم به قبال که یرنگ اهیس و بزرگ سگ

 از و کنم یباز باهاش که کنه قیتشو منو کرد یسع و شد رد پاهام نیب از و دیچرخ دورم و کنهیم

 . بدم بهش اومده خوشش بود معلوم که ییها تییسکویب

 . دمیکش دست رو سرش و دمیخند بلند هاش دمیچرخ از

  {!هکتور نکن لوس رو خودت بسه-

  

 و ادیم سمتم به افتاده یاتفاق دهیفهم انگار که اون. کنمیم نگاه فرهاد به  رمیم عقب قدم چند وحشت با

 . رهیگیم رو هام شونه

  شده؟ یزیچ ؟یضح-

 ! داشتم دوستش که یسگ ارم،یم ادی به رو هکتور ذهنم یتو اما کنمیم نگاهش

 زدم لهیم با... من و بود کرده حمله سمتم به بودم رفته خرابه سوله به یوقت که یوحشتناک و اهیس سگ

 ...  من و داد جون چشمام یجلو که یسگ... دوبار نه... بار کی نه! سرش یتو

 . زنمیم چنگ فرهاد یها دست به اراده یب

 ... رو هکتور من... من... هکتور-

 . شمیم دهیکش فرهاد بغل یتو که زنمیم غیج اراده یب

 ...نداره یاشکال باش، آروم! دونمیم... ــــــسیه-

 پشت از که شنومیم رو فرهاد یصدا دوم،یم خونه سمت به و کشمیم رونیب آغوشش از رو خودم عجله با

 . کنهیم صدام سر

 صدا و پچرخهیم ذهنم یتو زیچ همه فهممینم رو خودم حال دوم،یم ها پله سمت به عجله با و کنمینم صبر

 از خودم، از کنم، فرار تا دوئمیم فقط من و رسهیم گوشم به هیچ به یچ بدم صیشخ تونمینم که ییها

 ... از ادیم ذهنم یتو که یکوتاه یها صحنه از شنوم،یم که ییصداها از خونه، نیا از فرهاد،



 ریت مغزم تا درد شدت از کنمیم احساس. وفتمیم نیزم یرو شتاب با و کنهیم ریگ پله نیآخر لبه به پاهام

 ...ذارمیم سالن کف سرد کیسرام یرو سرمو و بندمیم چشم دل ته از ناله با کشه،یم

 هم به رو چشمام فقط درد شدت از من و شهیم رد چشمام یجلو از تند دور با لمیف هی نیع ییها صحنه

 . دمیم فشار

  

 . خندمیم و کنمیم یباز ها درخت نیب

  دومیم عجله با کیتار ابونیخ هی تو

 . کنهیم دنبالم که یسگ

 . کنهیم نگاه من یتقال به و ستادهیا یکیتار یتو یکس

 : زنهیم ادیفر گوشم یتو ییصدا

 ... رو! آماده؟-

 ... دومیم

  ساحل داغ یها شن یرو

  ایدر لب

  ریکو

  یکوهستان و یا صخره ریمس

 . دارهیم نگه آغوشش یتو یسخت به منو فرهاد و کنمیم هیگر و رنمیم جبغ

 . کنهیم زمیسوپرا باعث روشن یها شمع با یکیتار یتو که یتولد کیک

 .  خورهیم تاب چشمام یجلو که یعروسک

 . شمیم پرت نییپا به یارتفاع از یکیتار یتو و چهیپیم پام یتو یدرد



  

 یطوالن یزمان سفر هی از انگار. زنهیم صدا وقفه یب رو اسمم که ییصدا اره،یم هام شونه به که یفشار

 . کنمیم نگاهش و گردمیبرم

 نگران یها چشم با و دهیم تکون رو هام شونه زنه،یم کنار صورتم و چشم یرو از رو موهام عجله با

 . منه سمت از یجواب منتظر

  ؟یشنویم صدامو...بگو یزیچ هی ؟یضح-

 کار به رو توانم تموم.کنه پاک داره یسع دست دنیکش با اون و شده ریسراز دماغم از یزیچ کنمیم حس

 . دمیم تکون آروم رو سرم باالخره نکهیا تا برمیم

 دماغم یرو و ارهیم در رو رنگش کرم شرت یت عجله با و کنهیم نگاهم و دهیم رونیب محکم رو نفسش

 : کنهیم تکرار نیح همون در و ذارهیم

 ... باال ببرم رو دستت دو هر! یضح-

 با که ارمیم ادی به رو شده رد چشمام یجلو از لمیف نیع که ییزهایچ و کنمیم نگاهش حرکت یب هیثان چند

 . پرمیم جا از ادشیفر یصدا

 ... باال ببر رو دستت دوتا هر گفتم-

 از یکی برم،یم باال رو دستم یسخت به کنم درک اطرافم از یادیز زیچ تونمینم که یحال در و جیگ! جمیگ

 . بدم تکونش نتونم که ستین اونقدر اما کنهیم درد افتادم نیزم به که یوقت بدنم ریز موندن بخاطر دستام

 سر نهیبیم سرم یباال رو دستم دو هر یوقت و کنهیم دنبال رو حرکاتم اضطراب با چشماش که نمیبیم

 . دهیم تکون

 ... بخند حاال! نیآفر خوبه،-

 نباریا نکهیا بدون کنمیم یسع پس ست،ین درست طیشرا که کنمیم درک اما یچ یعنی ها کار نیا فهممینم

 .  بکشم باال سمت به رو لبام بشه یعصب هم



 ... بگو کن، تکرار رو گنیم که ینیا حاال خوبه،... آها-

 رو شرتیت یپوف با و کشهیم نییپا یکم رو داشته نگه دماغم یرو که شرتشیت و کنهیم مکث هیثان چند

 کردمیم حس که یزیچ حرکت فهممیم تازه من و ذارهیم دماغم یرو دوباره و کنهیم رو و پشت یکم

 . کرد قرمز کل به رو شرتشیت از سمت هی هیثان چند عرض در که یخون بوده، خون

ن یکم ن م   : کنهیم تموم رو اش جمله باالخره و کنهیم م 

 .شده یخون شرتیت نیا بگو-

 .خورده ضربه سرش به که هیفرد نشدن یمغز ضربه از نانیاطم واسه سواالت نیا ادیم ادمی

 : کنمیم تکرار آروم رو گفته که یا جمله

 . شد یخون شرتیت نیا-

 : دهیم ادامه رو سوالش سر دادن تکون با و دهیم فشار هم به رو لباش

  ؟یندار تهوع حالت ؟یضح یخوب-

 . خوبم... نه-

  ؟یمطمئن-

 . ارمیم زبون به رو کلمات یسخت به! پر پرم، شهیهم برعکس نباریا و چرخمیم شیعسل یچشما یتو

 ! دونمینم... آره یعنی... نه-

 ... یضح-

 پس باشه، مهم برام حرفش وسط دنیپر یبرا دشیتهد که ام یاون از تر جیگ من و کنهیم درد میشونیپ

 . کنمیم قطع رو حرفش بار نیچند یبرا

 ... ادیم ادمی-

  ؟یچ-



 : کنمیم تکرار

 ! ادیم ادمی-

 : بدم ادامه ربات نیع شهیم باعث نگاهش

 ... مادربزرگم نات،یتمر رو، تو دانشگاه، امو،یبچگ خودمو،-

 نیهم و ادیم فرود دماغم یجلو شرتیت یرو که کنمیم حس رو هام گونه یرو از گرم اشک عبور

 ... بلند و دل ته از! ست هیگر هی شروع

! بلند و ترسناک ارتفاع هی از سقوط مثل دارم یبیعج حال. کشهیم دست پشتم فرهاد و کنمیم هق هق

 ... تنش از پر... ام شوکه هنوز

 ... باش آروم... خوبه یچ همه. یضح باش آروم-

 باهاش رو دماغم اومده بند خون   که یشرتیت شم،یم آروم نکهیا تا کنمیم هیگر بغلش یتو قهیدق چند دونمینم

 . کنهیم نگاهم و دارهیبرم مینیب یرو از رو بود کرده پاک

  ؟یخوب-

 سر آروم و کنمیم نگاهش شدم لیتبد شده یخنث بمب هی به انفجار آماده یساعت بمب هی از که یدرحال

 . دمیم تکون

  ؟یبزن حرف اومده ادتی که ییزایچ درباره دیتونیم-

 : دمیم جواب گرفته یصدا با و دمیم تکون سر و کشمیم دست سمیخ یها مژه یرو

 . تونمیم کنم فکر آره،-

 . شده یچ بفهمم تا ایب بشور رو صورتت و دست برو خوبه،-

 نهیآ از. بشورم رو صورتم و دست تا برمیم سیسرو به و شمیم پا پله کنار یها کیسرام یرو از آروم

 موقع که میشونیپ دردناک یقرمز و سیخ یها مژه. سرخم ینیب و یها چشم. ندازمیم خودم به ینگاه

 . بود کرده برخود سالن کف کیسرام به افتادن



 و اتاقش از اون اومدن رونیب با شهیم همزمان اتاق از اومدنم رونیب و شورمیم رو صورتم و دست

 . نییپا سالن تا شیهمراه

 بذارم میشونیپ یرو تا دهیم دستم به رو خی. نهیشیم روم به رو مبل یرو خی سهیک با و رهیم آشپزخونه به

 . کنهیم نگاهم و

  اومد؟ ادتی ایچ. کن فیتعر! خب-

 . زیچ همه کنم فکر-

 ... یعنی-

 ... میبچگ از-

 . دارم یبد حس من و شهیم نیسنگ نگاهش

  ؟ینگ بهم یخواستیم یک تا-

 داغ از بابات و مرد عفونت بخاطر تو مانیزا از بعد روز دو مادرت که یبشنو یداشت تحمل نظرت به

  آوردن؟ مادربزرگت یبرا هم اونو جنازه هفته چند از بعد و گذاشت ابونیب به سر بود عاشقش که یکس

 ... که حاال اما-

 همون با یتونیم هم االن پس یاومد کنار هیقض نیا با بار هی ،یآورد ادی به خودت االن! داره فرق حاال-

 خونواده من از تو. نیا از ریغ یداشت یهرچ انتظار تو لحظه اون اما ،یایب کنار باهاش روش

 . گفتمیم بهت آروم آروم دیبا ،یخواستیم

 نیگه،اولید یجاها و ساحل لب یها نیتمر ،یاومد دنبالم ابونیخ اون یتو که یشب دانشگاهم، م،ینوجوون 

 پامو هکتور نیتمر موقع زد،ی الیو یتو که یشب ،یشست موهامو تو استخونام شکستن بخاطر که یبار

 ... مادربزرگم فوت... یحت ادمه،ی رو همه! گرفت گاز

 گوشم یتو بود کرده پر رو همه یجا یبرا که یمادربزرگ فوت خبر دنیشن از بعد هام زجه یصدا

 خانواده هی داشتن یآرزو. شد یکی خاک با آرزوهام یراحت نیهم به شهینم باورم. دهیم تکون سر. چهیپیم



 یبرا که یمیصم و گرم خانواده اون از من سهم تمام و رفت نیب از ندرالیس شب 12 ساعت یجادو نیع

 . قبر سنگ چندتا به شد یمنته بودم ساخته خودم

  ادته؟ی هم رو یخورد ریت که یشب -

 ختهیر ذهنم یتو نامرتب یگانیبا کمد هی نیع که ییزهایچ نیب از کنمیم یسع کنم،یم نگاهش اخم با

 : دهیم ادامه خودش که کنم دایپ فرهاد فیتعر به هیشب ییا خاطره

  ادته؟ی کرد، کیشل بهت و دید رو تو دکل یرو مرزبان مرز، لب میبود رفته نیتمر یبرا که یشب-

 . نهیشیم پام رون یرو انگشتش کنم فکر خوامیم که نیهم

  ادته؟ی. بود خورده پات رون قسمت نیا به ریت-

 تکون سر بودم آورده ادی به شکسته پا و دست قبال که ییا خاطره و پام یرو مانند رهیدا رد یادآوری با

 . کنمیم دییتا رو حرفش و دمیم

  ست گلوله رد... اون دونستمینم... من. اومد ادمی! آره... آ-

 : دهیم ادامه من به توجه یب و تکون سر

 . یبد دست از رو ات حافظه نکهیا قبل ادته؟ی تصادفمون از یزیچ-

 !  تو مگه... مـ تصادفمون؟-

 . کنمیم نگاهش ناباور

 ؟یبود همراهم تو... روز اون-

 . ارمیب ادی به کنمیم یسع من و کنهیم نگاهم یالعمل عکس چیه بدون هیثان چند

  

 : زدم غیج

 ... شهینم شه،ینم_



 ... باش مواظب جلوتو_

 هر با درد بفهمم یزیچ نکهیا قبل و بدم دست از رو کنترلم شهیم باعث نیماش دیشد و بیعج تکون

 . دیچیپ بدنم یتو نیماش چرخش و ضربه

  

 : زنمیم لب و کنمیم نگاهش

 ! یبود تو-

 باورم. کنمیم نگاهش شوکه هم هنوز من و دهیم تکون مثبت نشونه به رو سرش فقط و گهینم یزیچ

 اما کردنیم ادی ازش توهم هی عنوان به همه که یسوال گشتم،یم سوالم جواب دنبال مدت همه نیا شهینم

 یتو قایدق جوابش اما دمیچرخیم خودم دور جوابش به دنیرس یبرا که یسوال ته،یواقع دوئنستمیم من

 . کردیم یزندگ من یرو به رو ی خونه

 . دمیم تکون سر و کنمیم فکر ستین خواب هی فقط بودم مطمئن شهیهم که یخواب به

 ... کردمیم داد و غیج من م،یکردیم بحث میداشت... ما-

 . ادیم ادتی پس-

 ... نه-

 . کنهیم نگاهم متعجب و رهیم هم یتو اخماش

   نه؟-

 یهرک به. میدیم خواب یتو رو تصادف و نبود صیتشخ قابل برام که یکس با بحثم صحنه نیهم فقط! نه-

 ! خوابه هی فقط گفت پونه بار هر و گفتم پونه به بار هزار کرد،ینم باور رو حرفم گفتمیم که هم

 . پرسهیم رو خودش سوال من یها حرف به توجه یب

  قبلش؟ اد؟ینم ادتی رو تصادف یعنی پس-



 ... نه-

 دیترد و شک نگاهش یتو هم هنوزم کنمیم احساس چرا دونمینم کنه،یم نگاهم شده زیر یها چشم با

 . نمیبیم

  ه؟یچ ادتهی که یزیچ نیآخر-

 . ارمیب ادی به رو ادمهی که یزیچ نیآخر عنوان به یزیچ تونمینم اما کنمیم فکر یکم

 ... تونمینم ینجوریا یعنی دونم،ینم-

 ... کنم کمکت کن صبر-

 صورتش به یدست کنهیم فکر داره که گهیم چشماش گردش در مردمک که یحال در و کنهیم سکوت

 . کشهیم

  ادته؟ی رو تولدت یگفت-

 ! آره-

  چطور؟ رو الدیم برج-

  ؟یچ یعنی الد؟یم برج-

 ! آسمان گنبد ؟یدار الدیم برج با خاطره چندتا مگه-

 ... گنبـ فرهاد یگیم یچ فهممینم-

  

 : زدم پچ}

  افتاد؟ فکت-

 یریناپذ وصف جانیه با. برداشت قدم ساکت سالن یتو محکم اما آروم و کرد پنهون زور به رو لبخندش

 . موندم دادم انجام که یبزرگ نظر به کار یبرا قیتشو منتظر و دمیچیپ پاهاش و دست نیب ها بچه نیع



  افتاد؟ فکت بده، جوابمو! نه -

 ! نتتیبب نگهبان بود نمونده یزیچ -

 ندم نشون تا زنمیم یینما دندون لبخند وفتمیب یدردسر بد به بخاطرش بود ممکن که یاشتباه یادآوری با

 : دادم ادامه ییپرو با و دمیترس چقدر

 ! باال بره کارمون جانیه کردم نکارویا خودم! ایشد بچه-

 ... باال یبر باهاش خودتم که باال بره انقدر! آره-

 هیتنب خطرناکم اما کیکوچ اشتباه بخاطر دونستمیم. آورد در رو شدن زیآو حلق به هیشب یزیچ یادا و

 : دادم جواب سرتقانه همچنان اما شمیم

 ! دیند که نکهیا مهم-

 : دمیم ادامه یخاص ژیپرست و آروم یصدا با و دومیم ازش جلوتر و

 برج از طبقه نیباالتر در هستم شما خدمت در شب مهین قهیدق 17 و 2 ساعت تهران، نجایا! سالم با-

 از یمتر 302 ارتفاع در آسمان گنبد اکنون، هم! جهان یمخابرات و یونیتلوز بلند برج نیششم الد،یم

 ادامه متر 120 تا و شروع طبقه نیا از دارد یمخابرات کاربرد که برج آنتن دکل م،یدار قرار نیزم سطح

 عموم یبرا آن استفاده که دارد وجود ها نیتکنس حمل جهت دونفره آسانسور کی آنتن نیا در کند،یم دایپ

 . ستین ریپذ امکان

 . کردم نگاهش و ستادمیا حرکت از

  شن؟یم حساب مردم عموم دسته جزو هم ها جاسوس-

 . انداختم باال یا شونه الیخ یب رهیبگ رو اش خنده یجلو کنه یسع هم باز نکهیا از قبل

 در که ییها یوارنگارید... ادامه در اما! نیقوان یبابا گور پس شن،ینم یقانون چیه شامل ها جاسوس-

 ... ییایحی رضا دکتر از یهنر اثر دیکنیم مشاهده برج از طبقه نیا سالن

 ! یضح بسه-



 کنارش. رفتم سمتش به و بخندم خودمم شد باعث نیهم و بود مشخص کامال خنده از صداش لرزش نباریا

 . کردم نگاه شهر روشن زیر یها چراغ به ارتفاع از و ستادمیا

  فرمانده؟ بود چطور-

 . نخنده داره یسع دونستمیم هم کنم نگاهش نکهیا بدون یحت

 {... نبود بد گفت شهیم کنم، یپوش چشم رو ها نیدورب تیپاراز یخرابکار اگر-

 

  شد؟ یچ-

 . شناسمینم پا از سر ادآوردنی به بیعج حس و ذوق از زنم،یم لبخند اراده یب

 لمیف گذاشتن( بازپخش) دیرپ حالت یبرا انداختن تیپاراز موقع میخرابکار الد،یم برج نیتمر! ادمهی-

 ... سالن یها نیدورب

 . ست جانزدهیه من مثل هم اون دهیم نشون لباش یرو قیعم و ابیکم لبخند

 ... نمیبب ادته،ی یگفت هم خوردنت ریت آره،-

 . کنمیم قطع رو حرفش و شهیم خشک لبخندم

 ! ادینم ادمی رو خوردن ریت از بعد شد؟ یچ بعدش ادینم ادمی... اما آره-

 . دهیم فشار هم به رو لباش

 ماه چند فقط ست،ین یادیز زیچ گرده،یبرم کامل ات حافظه کم کم خوبه، یلیخ هم نشیهم نداره، اشکال-

 . ادینم ادتی رو

 . زنمیم پلک.  کنمیم نگاهش

  م؟یکردیم بحث میداشت چرا تصادف لحظه... اما-



 رهنشیپ آوردن در از بعد که شمیم اش متوجه تازه. رهیم آشپزخونه سمت به و شهیم پا مبل یرو از-

 . ست برهنه ییا باالتنه با و رهنیپ بدون هنوز من، دماغ خون بخاطر

 . نبود یخاص زیچ-

 ! فرهاد-

 : دهیم جواب کوتاه و محکم تند،

 . کنم صحبت موردش در خوامینم-

 یزیچ نداره امکان بزنه حرف یزیچ مورد در نخواد یوقت. شناسمیم رو اخالقش ادمه،ی گهید االن

... یلیخ داشتم، دوستش که داشتمش، که بود یکس تنها مادربزرگم از بعد که یکس. کنه عوض رو نظرش

 ! فرمانده ای یمرب هی ی  عاد داشتن دوست از شتریب دیشا

  نشد؟ تیزیچ تصادف یتو... تو-

 اش سرشونه یها عضله تا هیکاف حرکت نیهم و دارهیبرم وانیل نتیکاب یتو از و کنهیم بلند رو دستش

 . کنه ییخودنما اش دهیورز بدن پشت از یحت و بشه کیتفک

 . نبودم ماه چهار سه به کینزد نیهم یبرا د،ید بیآس ام دنده شکست، پام-

  چرا؟-

 . کنهیم نگاهم و گردهیبرم سمتم به جانب به حق

 چیه که متروکه جاده هی یتو یبد لشونیتحو رو مدارک بود قرار که یروز قایدق نبود مسخره نظرت به-

 وارد ازش یجاسوس یبرا تو قایدق که ات هیهمسا قضا از و ،یکرد تصادف یباش اونجا نداشت یلیدل

 ... سالمه خودش نیماش که یحال در نهیبیم بیآس هم یشد اش خونه

 ؟یکرد ول همونجا منو_

 پشت شدم مجبور شد، معلوم دور از مانیس کارخونه سیسرو رونیب دمیکش نیماش از خودمو که نیهم_

 ... و آورژانس و سیپل به زدن زنگ شدن تو متوجه که اونا تا بشم یمخف تپه



 ؟یچ خودت_

 ...کنه سوارم که شد دایپ نیماش هی باالخره تا رفتم ادهیپ تیوضع اون با رو راه لومتریک سه_

 . پرهیم شاخه اون به شاخه نیا از گوشیباز گنجشک بچه هی نیع ذهنم

 ... من که یدونستیم تو-

 : دمیم ادامه ناراحت و متاثر دل ته از و کشمیم یقیعم نفس

  آوردم؟ هکتور سر رو بال اون من که یدونستیم-

 . کنهیم نگاهم و زهیریم یچا خودش یبرا

 ! آره-

  کجا؟ از-

 گند الشه نکهیا تا گشتم رو اطراف یکم و رونیب اومدم خرابه از ست،ین هکتور دمید خرابه رفتم یوقت-

 و لهیم کهیت هی هم اش جنازه کنار بود، شده خشک خاک یرو خون کردم، دایپ جاده گوشه رو هکتور زده

 . بود افتاده تو شده پاره دستبد

 ... فرهاد-

 ... بخواب برو... بسه امشبت واسه ،یضح بسته-

 ... اما-

 . کنهیم اخم و بندهیم چشم

 ! برو... کن گوش حرف-

. رمیم اتاق به و ذارمیم زیم یرو رو خی سهیک بدم ادامه رو بحث ای و بزنم ییا گهید حرف نکهیا بدون

 .... زیچ همه به کنمیم فکر



 یتو یصدا همراه و رمیگیم بغلم یتو رو زانوهام و دمیم گوش خونه سکوت به شم،یم جمع خودم یتو

 : کنمیم یهمراه وار زمزمه اراده یب ذهنم

  خونه دم رفته مامان پونه گل الال الال-

  یباش برم در شهیهم یباش گلم الال الال

  آلو زرد و بیس درخت آلو گل الال الال

  دارم یبلبل گاچو به دارم یگل الال الال

 همراش خدا رفته بابات خشخاش گل الال الال

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

 

 اما ادمهی رو پرتقال به ام عالقه هم خودم نباریا. کنمیم مزه و برمیم دهنم سمت به رو پرتقال آب وانیل

 . ستین حصر و حد یب عالقه اون از یخبر گهید کنمیم احساس

 کنمیم نگاه ساعت به دنیجو نیح و ذارمیم دهنم یتو و رمیگیم مربا از یا لقمه و ذارمیم کنار رو وانیل

 . دهیم نشون رو صبح مین و هفت که

 یب که یجور ده،یخواب کاناپه یرو داغون یاوضاع با که کنمیم نگاه فرهاد به و چرخونمیم سر یکم

 . کنهیم درد و شده خشک بدنش تموم بشه داریب یوقت مطمئنم شک

. هیزیسحرخ آدم فرهاد، از ذهنم اطالعات طبق که کنمیم فکر نیا به و ذارمیم دهنم یتو رو یبعد لقمه

 اش گهید دست و زونیآو کاناپه یرو از دستش هی و دهیخواب شکمش یرو که کنمیم نگاه بهش هم باز

 . باشه داشته یبد درد گردن دیبا که دهیم نشون مبل دسته یرو اش شده کج گردن بدنشه، ریز

 ام لقمه بذارم، هم یرو چشم نتونستم صبح خود تا که یشب. قبله شبه یخواب یب بخاطر دارم که یسردرد

 فکر یحت که کنه ییها باز وارد منو نقدریا یزندگ که شهیم چطور کنمیم فکر نیا به و جومیم آروم رو

 ! سخته یگاه هم بهشون کردن



 اگر ای. کردمینم هم رو روزها نیا فکر یحت بشم سیپل دانشکده وارد گرفتم میتصم که یروز ندارم شک

 ! شدمیم مرگ ذوق کردیم فیتعر بران رو روزها نیا و ومدیم ندهیآ از نفر هی

 ! مرگ ذوق دم،یم تکون سر و نهیشیم لبم یرو یتلخ لبخند

 هی یتو حضورم تصور یحت شدمیم شدن سیپل یایرو و سیپل عاشق داشتم ینوجوون یتو که یوقت

 دنید. ببره باال رو قلبم ضربان جانیه و ذوق شدت از تونستیم اسلحه گرفتن دست ای مهم، تیمامور

. کنه کر اطرافم یها حتینص همه دنیشن یبرا رو گوشم و بپرونه سرم از هوش ینظام یها درجه

 . برم سیپل دانشکده به و بکنم رو خودم کار ها حرف تموم به توجه یب که اونقدر

 رو خودم سرنوشت دارم که کردمینم رو فکرش دادمیم رو یعاد ظاهر به آزمون اون داشتم یوقت یحت

 . نکردم شک اون بعد یاتفاقا به سوزن سر. دمیم رییتغ شهیهم یبر

 یبرا بود بیعج اتفاق یهرچ کم کم نکهیا د،یرسیم نظر به ینطوریا من یبرا حداقل ای بود یعاد خب

 دنیرس موقع هی یبرا روز هر یها تالش اتوبوس، اومدن یتو ریتاخ ای ،یتاکس شدن خراب. افتادیم من

 برگه کرده رییتغ یها جواب کردم،یم تالش براشون یلیخ که ییها امتحان شدن خراب ها، کالس به

 یحت که ییاستادها با یریدرگ بودم، نوشته ییا گهید زیچ من بودم مطمئن که یحال در یامتحان

 دهیدر و پرده یب یها امیپ ای زدیم زنگ لحظه که یتلفن مزاحم. کنن گوش حرفم به یا لحظه خواستنینم

 . کردیم ریدرگ رو ذهنم و ختیریم هم به رو اعصابم روز تمام یبرا

 به حراست شدن مشکوک. شدیم گم هام دیکل هم روز هی و میگوش روز هی شد،یم زده پولم فیک روز هی 

 مسافر هی با یریدرگ مثل دیجد و مسخره یها داستان ها، یکن خرد اعصاب و مییدانشجو کارت و من

 . کردمیم یدزد ازش داشتم من کردیم فکر نکهیا بهونه به اتوبوس یتو

 کردمیم یسع من و کردیم زیلبر رو صبرم که ییها یریدرگ با شدیم شروع میزندگ روز هر بایتقر و

 . کنم حل رو مشکالتم

 ریمس آخر تا چادر با و بشم ادهیپ نیماش از ابونیخ وسط شدم مجبور مسخره و نیسنگ کیتراف بخاطر

 . برسم کالسام به آخر لحظه قایدق و بشم ییا گهید یتاکس سوار بتونم تا بدوئم نفس کی کیتراف



 یریدرگ گهید تا ختمیر ییآشنا و یدوست طرح گرانه لهیح و یرپوستیز یلیخ حراست یها نگهبان با

 . باشم نداشته

 از تونستمیم که بود یراه تنها پولم فیک و یگوش یبرا  یمخف بیج دوخت و دار بیج شلوار دنیخر

 . کنم یریجلوگ میگوش و فیک یدزد

 به یخال اتوبوس دنیرس از قبل یحت و موقع سر بتونم تا شد باعث ها اتوبوس دنیرس قیدق میتا دنیپرس

 اتفاق و تهمت هر از تا نمیبش اتوبوس نفره هی یصندل نیتر دور یرو راحت الیخ با یاصل ستگاهیا

 .باشم دور به یدیجد

 رو خودش تر سخت و تر دیجد مشکل بعد روز و کردمیم دایپ مشکالتم کردن حل یبرا یراه روز هر

 ...  من اما دادیم نشون

 ! شده که هرجــــور کردم،یم حلش اما بود سخت! بودم یضح من

 بد خودم الیخ به ای یبعد مشکل منتظر بودم، افتاده راه من اما گذشت، روال نیا به وقت چند دونمینم

 . کنم حلش زمان نیکمتر یتو خودم سبک به تا تو بودم یبعد یاریب

 . کنم یزندگ یعاد یها آدم مثل گذاشتینم یمزخرف حس اما رفتیم شیپ خودش روال به داشت زیچ همه

 تونستینم نظرم به شهر مختلف نقاط یتو روز یط بار چند ای دو هم اون بهیغر آدم هی دنید احساس

 . باشه یعاد

 و دوننیم مویزندگ یها برنامه تموم کردمیم حس یگاه که روز رو یط مختلف یها آدم دنید یریدرگ

 خواستمینم. بود مشکوک زیچ همه به یکم شد باعث هستن اونجا نظرم مورد محل به من دنیرس از قبل

 شدینم گهید واقعا اما شمیم یا یباز ریدرگ دارم تمیاهم یب و ساده دانشجو هی هنوز که یمن کنم باور

 به قیدق اشاره با که بودم گذاشته یمزاحم اون به رو احتمال تموم همه نیا با اما بشم، اتفاقات نیا منکر

 . دونهیم ازم مزاحم هی از شتریب یلیخ فهموندیم بهم من یشخص ییزهایچ

 اول .شمیم بیتعق دارم که کردمیم حس رفتم رونیب خونه از بزرگ مامان تولد دیخر یبرا که روز هی

 نفر هی که دمید کردم نگاه یگوش صفحه یتو شالم کردن درست بهونه به که یباز چند اما بودم مشکوک



 اون تا سر نیا از یکی نکهیا باور. ادیم همراهم پشت از بودمش دهید گذشته ساعت چند یط بار دوبار که

 . بود یعقالن ریغ حد از شیب هیکی من با قایدق رشیمس شهر سر

 نکهیا تا کردمیم انتخاب شناختمیم یخوب به که ییها پاساژ از رو رمیمس و کردم شتریب رو قدمام سرعت

 . چونمشیبپ بتونم

 با. چونمشیبپ تونستم بودم شده وارد ناشناس دست از فرار یبرا فقط که یپاساژ نیسوم یتو باالخره

 با خواستمینم شدم، یتاکس سوار و کردم عوض رو رمیمس و اومدم رونیب پاساژ از استرس و سرعت

 . برم خونه به تولد هیهد بدون ها اتفاق نیا تموم

. بود کم یادیز مادربزرگم بودن قیرف و دوست و برادر و خواهر بودن، پدر بودن، مادر قبال در هیهد

 دست زانشیعز مزار و یدوستداشتن و سرسبز یروستا از شد مجبور من دانشگاه بخاطر که یرزنیپ

 که نکهیا با. برسم هام خواسته به تر راحت من تا ادیب دود پر و تیجمع پر شهر نیا گوشه هی به و بکشه

 یباز پسرا با ذاشتمیم دینبا اول همون از! یباز تفنگ به چه دخترو"  که خودش موضع از هم هنوز

 . انداخت ینم هم یسنگ پام یجلو اما بود ومدهین کوتاه" یکن

 نکهیا از الشیخ تا دمیرسیم خونه یکارا به ای کردم،یم یآشپز تاب و آب با یگاه اون دل بخاطر هم من

 . باشه راحت کنه انتخاب ازدواج یبرا منو شهیم حاضر یپسر و باشم خونه خانوم تونمیم هم هنوز

 وجود با. امه نوه کار گفتیم ها هیهمسا به و دادیم انجام یگلدوز ای دوختیم لباس خودش یبرا یگاه

 که یمن. گرفتیم ام خنده من یبرا شوهر هی کردن دایپ یبرا کاراش نیا از تیعصبان و حرص تموم

 . بود خوش کاراش نیا تموم به دلم نداشتم رو اون از ریغ یکس که یمن بودم، دهیچش رو یمیتی طعم

 گشتمیم یزیچ دنبال ها مغازه نیتریو یتو افتادم، راه به و شدم ادهیپ دیرس مقصد به یتاکس نکهیا از بعد

 یرو دستم یتو یگوش خرد بهم که یمحکم تنه با که باشه ریگ چشم و قشنگ بزرگ مامان قهیسل طبق که

 . شد پرت نیزم

 و فرستادم رونیب رو نفسم و کردم نگاه بودن هم دنبال دنییدو حال در ییا بچه پسر سه دو به شوک با

 که همونطور و برداشتم رو و مکارتیس و یگوش پاهاشون ریز از مردم، آمد و رفت نیح و شدم خم

 . خورد یزیچ به چشمم گشتمیم یگوش پشت صفحه دنبال نیزم یرو



 یجالب طرح با رنگ قرمز خطوط با یرنگ یمشک یکتون با من از تر عقب متر سه دو فاصله به یشخص

 . بود ستادهیا ییا گوشه مردم، آمد و رفت یتو

 ! خاصش و بیعج طرح و رنگ با یحت نه و نداشتم، یمشکل شیکتون با من

 به نیتریو پشت یبرنج میقد طرح ینیس یاتفاق یلیخ یوقت قبل ساعت دو بایتقر که بود نیا من مشکل

 لگد یکس یپا یرو شد باعث و برگشتم عقب به رو بودم رفته که یقدم چند یناگهان یلیخ اومد چشمم

 . کنم

 با یرنگ یمشک یکتون به افتاد، نییپا به نگاهم یعذرخواه یکل با و کردم نگاه جوون مرد به یشرمندگ با

 .بود شده یخاک شدن لگد بخاطر که یجالب طرح با رنگ قرمز خطوط

 ممکنه که موضوع نیا یجلو خواستم. بگردم میگوش پشت صفحه دنبال کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

 " نشو احمق"  زدیم ادیفر مغزم اما نکنم مقاومت بوده یکی من با قایدق ساعت چند نیا یط رشیمس یکی

 یشتریب زمان همزمان تا دادمیم انجام آرام با رو حرکاتم. کردم دایپ جلوتر یکم رو یگوش پشت صفحه

 . باشم داشته بدم نشون خوامیم که یالعمل عکس به کردن فکر یبرا

 کردن وصل بهونه به نشسته مهین حالت همون یتو یکم ومدنیم دور از که یچادر خانم چند دنید با

 به کنمیم شروع سرعت با و شمیم پا گرفتن قرار جلوم که یوقت قایدق اونا، دنیرس با و مونمیم میگوش

 . کنن گمم اونا که کنم یکار بتونم تا شمیم کوچه پس و کوچه وارد. دنییدو

 یبرا یراه دنبال وارید و در به. افتاد کار از مغزم ییا لحظه یبرا افتادم ریگ بست بن یتو یوقت اما

 ... نبود یراه اما گشتم فرار

 کوچه یانتها به رو یادیز نور داشت قرار کوچه سر که عابر چراغ تک و بود شده کیتار مهین هوا

 . شدن کوچه وارد عجله با نفر دو که برم رونیب کوچه از خواستم عجله با. رسوندینم

 به رو فمیک یوقت چون نبود، پول از یبحث. ومدنیم سمتم به یحرف چیه بدون که کردم نگاه بهشون

 نباریا و بودم من اونا هدف. اومدن سمتم به و شدن رد کنارش از یتوجه چیه بدون کردم پرت سمتشون

 . کنم مشونیتقد یدست دو رو خوانیم که یزیچ تونستمینم

 . راهه نیبهتر حمله ضد نجایا دونستمیم و باشم داشته عمل واسه یشتریب یفضا تا گرفتم فاصله وارید از



 و شدن کینزد تر راحت الیخ با که کردم نگاهشون ترس با کنن یکار توننینم و دنیترس که یافراد مثل

 : زدم غیج یکار هر از قبل

 ... کــــــــــــمــــــــــــــــک-

 هی کنار کوچه گوشه که یبزرگ و کلفت چوب تکه ان،یب رونیب من العمل عکس نیا شوک از تا اونا و

 . خواستم کمک و زدم غیج هم باز و برداشتم رو بود افتاده رفته در زوار و داغون نفره تک مبل

 که یلگد با بنجنبم خودم به نکهیا قبل و اومد سمتم به یخاص گارد با اول نفر ییا خونه پنجره شدن باز با

 . وفتمیب نیزم یرو شد باعث زد ام هیکل یتو

 قدرتم تموم با و کردم استفاده ها خونه از یکی یاطیح المپ شدن روشن بخاطر حواسش شدن پرت از

 صحنه نیا دنید با بود ستادهیا تر عقب که یمرد شد، بلند اش ناله یصدا که کبوندم زانوش به رو چوب

. خورد هدف به هم با همزمان اون یبعد لگد و من چوب ضربه و دادم یخال جا که زد یلگد اومد جلو

 هم یطرف از و کنمینم حس رو پام کال و شده سر اش ضربه شدت بخاطر پام عضله کردمیم احساس

 رو یها پنجره از گهید یکی نباریا. اومد فرود گردنش یتو درست من چوب قدرت پر و شتاب پر ضربه

 ... شد باز هم کوچه هی

 از نفر دو اون شد باعث نیهم و  شد باز ها خونه از یکی در که خواستم کمک و زدم داد تر بلند نباریا

 . کنن فرار و بشن پا نیزم یرو

 : دیرس گوشم به سرم پشت از یزن یصدا

  ه؟یچ دادتون و غیج خبره؟ چه نجایا-

 ییکسا و زن به توجه بدون زنان لنگ و دمییدو فمیک برداشتن با و ستادمینا گهید شد باز که یبعد پنجره

 . رفتم رونیب کوچه از کردنیم نگاه من به پنجره از که

  

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

 



 رو که فرهاد کمرنگ و کج لبخند. کنمیم نگاه کرده خوش جا چشمام یجلو قایدق و دستام یتو که یبیس به

 . کنم درک رو اطرافم یکم شهیم باعث ستادهیا روم به

 . سالم-

 زیم پشت من یرو به رو سشیخ یموها یرو حوله و دستش یتو یچا وانیل با بده رو جوابم نکهیا بدون

 .نهیشیم

 . کنم حساب تیانعکاس حرکات یرو تونمیم هنوز حداقل شدم، دواریام خوبه-

 . کنهیم نگاهم و خورهیم شیچا از قلپ به

  ؟یکنیم فکر یچ به یدار زده، خشکت هنوز تو برگشتم و گرفتم دوش حموم رفتم من-

 یرو یانعکاس العمل عکس هی یط اون قول به و بود کرده پرت سمتم به یبیس و ارمیم نییپا رو دستم

 . کنمیم نگاهش و ذارمیم زیم یرو رو گرفتم هوا

 . شدم رو در رو افرادت با که یبار نیاول-

 شهیهم نگاه از شتریب چقدر رو متفاوت یها العمل عکس نیا کنم اعتراف شهیم باعث لباش یرو پوزخند

 : کنهیم زمزمه لب ریز اون و دارم دوست حسش یب صورت و خشک

 ... ها ابله-

 : دهیم ادامه تر بلند

 . نبودن من افراد اونا-

 : دهیم ادامه و دوزهیم چشمام یتو میمستق رو نگاهش

 .نداشتم ییا گهید شاگرد تو جز من-

 .کنهیم مزه وانیل یتو یچا از گهید یکم

 ...یبود یاجبار توام که_



  چرا؟-

 کنمیم احساس که یحال در و برهیم دهن به رو نون کهیت هی و ذارهیم زیم یرو رو وانیل حوصله یب

 : دهیم جواب کوتاه نداره حیتوض به ییا عالقه اصال

  اد؟ینم ادتی-

 پس اونه جواب به مربوط یچ قایدق دونمینم اما ارمیب ادی به موضوع نیا به مربوط یزیچ کنمیم یسع

 . ندازمیم خودش نیزم یتو رو توپ

  نظرته؟ مد یچ قایدق دونم،ینم-

 . کنهیم نگاهم رفته باال ییابرو با و کنهیم اشاره زیم به

  مربا؟. یکرد جا به جا رو ورزشکار هی صبحونه مرز-

  ؟یچ پس-

 . نیتمر میبر میخوایم بخور رو غذات زودتر ،یچیه-

  ن؟یتمر-

 . ینکرد نیتمر که ساله هی بایتقر کرده، افت یلیخ بدنت یآمادگ آره،-

  ؟یچ قبلش-

 هم با دوبار یکی یا هفته هم ها یآخر نیا و یدادیم انجام خونه یتو رو هیپا یها نیتمر یسر هی-

 . یکردیم نیتمر و نجایا میومدیم

  ؟یچطور... آخه نجا؟یا-

 . شدینم خبردار هم یچکسیه. میگشتیبرم صبح یها دم دم رون،یب میزدیم خونه از شب کی ساعت-

 کنمیم نگاهش. نهیشیم لبم یرو یکمرنگ لبخند و رهیگیم ام خنده بیعج یزندگ از حجم نیا از هم خودم

 : کنهیم زمزمه لب ریز و زهیم پشت از شدن بلند قصد مشخصه بدنش حالت از که



 ! یبخند هم دیبا-

 رو جلوش کلمه هی با فقط پس کنه، سر به دست منو تونسته که کنه فکر ندارم دوست اما کنهیم رفتن قصد

 : رمیگیم

  ؟یگینم-

 . کنهیم نگاهم سوال پر یچشما و اخم با و مونهیم حالت همون یتو

  و؟یچ-

 ... شاگردت تنها چرا نکهیا-

 : کنمیم اصالح رو ام جمله گفت که یزیچ یادآوری با

 ! بودم؟ تیاجبار شاگرد تنها-

 . ادینم خوشم دردسرهاش از دم،ینم آموزش یکس به کال من-

  ؟یکرد قبول منو که شد یچ-

 . دهیم رونیب محکم رو نفسش و بندهیم رو چشماش

 . نکردم قبولت من-

 کنار و گوشه یتو لشیدل از یکم زیچ کنمیم احساس هم من و سخته ماجرا اصل گفتن براش چرا دونمینم

 . دوزهیم چشم بهم یعصب نگاه و یجد یچشما با و گردهیم بر سمتم به. ادمینم ادی به قیدق که هست

  اد؟ینم ادتی خودت مگه-

 . ندارم یبد منظور بده حیتوض رو موضوع نیا نکهیا یبرا میریگیپ از بفهمونم بهش کنمیم یسع

 خواب هی مثل... امممم ،یبش ورمظمن متوجه که بدم حیتوض برات یچجور ست،ین ادمی ازش یادیز زیچ-

 . ارمیم ادی به خواب اون از نامفهوم و کوتاه زیچ هی فقط یاریب ادی به یکنیم تالش یهرچ که



 قبل نیع و رهیگیم چشمام از رو نگاهش تا کشهیم طول هیثان چند. نمیبب رو حرفم ریتاث تا کنمیم صبر

 رو هنشذ یتو یها حرف داره که ذارمیم نیا رو سکوتش من و کنهیم سکوت نهیشیم شیصندل یرو

 : شکنهیم رو سکوتش یطوالن هیثان چند از بعد باالخره که کنهیم یبند جمله

 ... رفت لو هام تیمامور از یکی ش،یپ سال هشت-

 زنهیم حرف مورد در که یموضوع چقدر بفهمم تونمیم صداش شده بم تن و یگرفتگ از و کنمیم نگاهش

 . نهیسنگ براش

 کدفعهی میرفتیم شیپ شده یزیر برنامه پلن طبق میداشت که یهمونطور قایدق شهر، از خارج جاده هی یتو-

 . شد محاصره ما نیماش بدم نشون یالعمل عکس بتونم نکهیا قبل و جلومون دیچیپ نیماش هی نیب

 . کنمیم نگاهش ترس و جانیه از بیترک یحس با

 ! خب-

 یتو. دیکش طول قهیدق کی بایتقر برسن بهمون بودن مونده عقب ازمون که یبانیپشت یروهاین تا! نیهم-

 نیماش پشت به رو سوژه یسخت به. شدن کشته همراهمون مامور و راننده قهیدق کی همون یط یریدرگ

 به تاش دو کنم محافظت ازش بتونم نکهیا بخاطر شد کیشل سوژه سمت به که یریت تا سه از اما رسوندم

 اونا و دیرس بانیپشت میت بعد. کرد جادیا یسطح جراحت هی سوژه یبرا رهایت از گهید یکی و خورد من

 .کردن جمع رو یریدرگ

 . ام شوکه چقدر که دادیم نشون بود مونده باز که دهنم و رهیخ نگاه

 از نفر چند اومدم هوش به یوقت که شدم منتقل مارستانیب به ها گلوله بخاطر شد تموم نکهیا از بعد-

 یبررس بار نیچند و روز چند از بعد و خواستن کامل حیتوض ازم. بودن سرم یباال من از باالتر مقامات

 ... من بودنشون گرفته که ییاونا اعتراف و اتفاق

 . شهیم تر قیعم ابروها گره و رونیب دهیم محکم رو نفسش

 . نداشتم کار اجازه کامل یبهبود زمان تا! شدم هیتنب یپزشک استراحت اسم به-

 ... آخه اما-



 کی رو شیتلخ تموم تا بره باال نفس هی رو تلخ یدارو هی خوادیم که یآدم هی مثل کنه،یم قطع رو حرفم

 : دهیم ادامه بخره جون به جا

 مختلف طیشرا یتو هات آزمون یبعد مراحل یبرا! یشد انتخاب آزمون جهینت از بعد تو زمان همون-

 از ساله 18 بچه دختر هی از بهتر اومد، خوشم ازت کم کم کردم، کمکشون منم گرفتن، کمک و نظر ازم

 یتر نیسنگ تنش  بعدت روز یبرا یکردیم مشتاقم بار هر و یومدیبرم اتفاقات ها، تنش مشکالت، پس

 ،یشد رد تیموفق با اونا همه از ییباال سطح با مینیبب رو مشکالت با شدن رو به رو نحوه تا میکن جادیا

 نهیگز شد باعث یداشت رفعشون و حل و مشکالت به نسبت که زمان نیکمتر یتو یآن العمل عکس

 به شد واگذار یاصل هیتنب عنوان به و یاجبار طور به آموزشش تیمسئول که ییا نهیگز باشه، یانتخاب

 . من عهده

 رهنیپ و یمشک شلوار با ارم،یم ادی به رو فرهاد. شهیم واضح کم کم ذهنم یتو تار ریتصو کنمیم احساس

 زونیآو گردنش از و شده بسته آتل با کتف از یخاص طرز به که ییا گرفته گچ دست و رنگ یخاکستر

 . بود

 فیتعر که یزیهرچ نکهیا یتح کنم، فیتوص اون یبرا رو حسم تونمینم. زنمیم لبخند اراده یب کم کم

 . باشم داشته ییا العاده فوق حس شدیم باعث ارمیم ادی به کردن فکر یکم با رو کنهیم

. کردمیم حس رو فرهاد و نفرت پر و سرد نگاه ینیسنگ که ییروزها ارم،یم ادی به رو اول یروزها

 مرگ یآرزو یگاه شدیم باعث که ییها هیتنب و گرفت، یم سخت ممکن شکل نیبدتر که ییها نیتمر

 ... کنم

 ! ومدیم بدت ازم ،یبود بد باهام یلیخ-

 : دهیم جواب و رهیگیم ازم رو نگاهش

 ... ادینم خوشم ازت هم هنوزش-

 یب کنه،یم زنده رو ام گذشته فرهاد من یبرا که یلحن با و نمیبیم رو کمرنگش و طونیش لبخند آخر لحظه

 : زنهیم ادیفر یمتیمال بدون هوا،

 ... شد شروع! نیتمر سالن یتو آماده لباس با گهید قهیدق پنج-



 از یرنگ یمشک و راحت شرتیت کمد یتو از و رمیم اتاق به عجله با و شنمیم پا زیم پشت از اراده یب

 شتریب گفته که یزمان از کنمیم یسع که یحال در و پوشمیملگ ورزشی  همراه به و دارمیبرم کمد یتو

 . دومیم سالن سمت به ندم کشش

 رو نیتمر شروع دستور ییا اضافه حرف بدون من دنیرس با و منتظرمه سالن یتو من از زودتر خودش

 . دهیم

 یها حرف و خاطرات یکل کنهیم اجرا که یحرکت هر و  دوئهیم من یپا به پا هم خودش که ینیتمر

 . ارهیم ادمی رو مختلف

 که ینیریش سخت، یروزها خاطرات ارم،یم ادی به رو بود کرده من با نیتمر به شروع که یاول یروزها

 . شدیم یضح یبرا ترنج تیشخص شدن ساخته رج به رج باعث وارید هی نیع

 چنگ زیچ همه به اشیرو به دنیرس یبرا و شدیم بزرگ شد،یم هیتنب د،ییدویم فرهاد یپا به پا که یضح

 . ارهیب کم هدفش به دنیرس راه یتو خواستینم و زدیم

 ... اوردیم ادی به که یضح

 . کنمیم  نگاه سالن سقف به نداشتم رو نیزم کف از پاشدن ینا یحت که یحال در بعد مین و ساعت سه

 سالن کف و خوردیم سر موهام یال به ال از که یعرق و داغم بدن و ها گونه و بلندم یها نفس یصدا

 . بود بدنم یآمادگ افت از نشون فرهاد قول به ختیریم

 ... پاشو-

 ... صبرکن-

 ! یستین تو دهیم دستور که یاون-

 : رمیم جا از اراده یب ادشیفر یصدا با

 ... یضح پاشو-

 . ستمیا یم کنارش جهیسرگ با و رمیم راه کرده یخال اش عضله که یلرزون یپاها یرو یسخت به



 ... من-

 . داره هیتنب باشه داشته رو رفتن در نیتمر ریز از یمعن بخواد که یزیچ هر-

 . کنهیم نگاهم و گردهیبرم سمتم به و

 ... بگو حاال خب،-

 . کنمیم نگاهش استرس با و کنمیم من من

  ادمهی بایتقر... رو زیچ همه من-

 ! خوبه یلیخ نکهیا-

 ... یول آره،-

 نداره لبام از بهتر یوضاعا که یزبون باز رو ام شده خشک یها لب کنمیم نگاهش مستاصل یها چشم با

 . کنمیم زمزمه و کنمیم سیخ

 ... هست یزیچ هی-

  ؟یچ-

 . ادینم ادمی رو تصادف... من-

 ... خب-

 بعدش تا و خوردم ریت و بودم شاگردت که یموقع زمان یط هی از یعنی. ادینم ادمی هم قبلش نداره، خب-

 ... شما خونه یتو بودنم خاطرات از هم اون بعد از. ستین ادمی رو شدم اونا سازمان وارد که

  ؟ینیا نگران االن-

 . مهمه یلیخ دارم دوره نیا یتو که یییسواال. آره خب! اومــــــم-

 . یریبگ قرار تشیموقع یتو دیبا. شهیم درست موقعش به... نباش نگران-

 .وفتهیم راه به من به توجه یب و



 

  آماده؟-}

 ییا شهیش کیکوچ یها شات به ام توجه تموم من اما شهیم رد کنارم از که و شنومیم رو قدماش یصدا

 . باشن من امتحان لهیوس تا گرفتن قرار زیم به که

 ... رو-

 لبه از ها شات شهیم باعث زنهیم زیم هیپا به که یلگد با نمیبیم کنم درک رو اش جمله بتونم نکهیا قبل

 . بدم نشون یالعمل عکس گرفتنشون یبرا دیبا که منم نیا و زنیریم زیم

 آخر لحظه رو سوم شات که رمیگیم رو یدوم و یاول کیکوچ یها شات و رنیم جلو اراده یب دستان

 شکستن یصدا بدم نشون ییا گهید العمل عکس بتونم نکهیا قبل. رمیگیم وفتهیب نیزم یرو نکهیا قبل

 . شهیم تکرار صدا نیا بار نیچند و چهیپیم گوشم یتو شهیش

 یصدا که ندارم شک. کنم حس خودم یرو نگاهشو ینیسنگ ونمتیم بندم،یم محکم رو چشمام اراده یب

 نیزم یرو افتادن از قبل باال عمل سرعت با دیبا که بوده ییها شات یباق به مربوط شکستن

 . زدم یگند چه دونمیم خودم یعنی نیا گرفتمشون،یم

 دهن خوامیم. داره من از هم اون قایدق رو ارظانت نیا انگار و کنه شروع اون منتظرم من! سکوته جا همه

 . چهیپیم گوشم یتو صداش که رامیب زبون به رو دیببخش تا کنم باز

 . یکرد عمل بدتر هم اولت بار از یحت! نییپا اومده یلیخ عمال سرعت-

 . دهیم دستور هم باز و دهینم بهم رو دفاع فرصت یحت و

 . میریم گهید بار هی! یضح کن تمرکز -

 با رو ها شات و ادیم زیم سمت به داره،یبرم رو بود دهیچ کانتر یرو قبل از اکه رو ییا گهید یها شات

 : دهیم ادامه بندازه بهم ینگاه یحت نکهیا بدون و نهیچیم زیم لبه دقت

 ... ببند رو چشمات! کن جمع رو حواست-



 . بندمیم ریتاخ یکم با رو چشمام و دمیم گوش حرفش به

 بدنت یاعضا تموم کن، گوش رو صداشون ها، شات یرو بذار رو تمرکزت تموم. بکش قیعم نفس-

 .بشنون دیبا

 یرو بذاره زیم لبه نکهیا قبل قصد از که رسهیم گوشم به ها شات شدن دهیکش یصدا حرفش شدن قطع با

 . بشنوم رو صداش بتونم تا دهیم حرکت زیم

 با و یچجور کن تصور... رو افتادنش زمان و کن درک رو شیبعد حرکت! کن گوش صداش به خوب-

 . وفتهیم یسرعت چه

 انجام من اراده با ها زیچ از یبعض کنمیم حس یگاه. دمیم انجام رو گهیم که ییکارها بسته چشم با

 . کننیم حرکت اون اریاخت و اراده به هستن، اون فرمان به گوش بدنم یاعزا تموم که انگار شن،ینم

 یتو موشن اسلو حرکت هی نیع ها اون افتادن صحنه ارم،یم ادی به رو یقبل یها شات افتادن و حرکت

 . شهیم پخش ذهنم

  ؟یشنویم رو حرکت یصدا-

 . آره-

 . رهیگیم قرار کجا که یبفهم حرکت یصدا با کن یسع-

 قرار کجا رو ها شات از کدوم هر و  کنهیم کاریچ داره بشم متوجه بتونم تا کنمیم تمرکز ها صدا یرو

 . دهیم

  کجان؟ ها شات یدونیم ؟یکرد تصور-

 ... آره-

 ! کن باز رو چشمات-

 ییجاها همون یتو شترشونیب که کنمیم نگاه زیم لبه شدن دهیچ یها شات به کنمیم باز رو چشمام آروم

 . بودن گرفته قرار بودم کرده تصور که



  ؟یزد حدس درست رو چندتاشون یجا-

 : دمیم جواب و چرخونمیم چشم ها شات یرو

 ! درصد هشتاد بایتقر-

  ؟یکرد تصور رو افتادنشون طرز شتاب، سرعت،! خوبه-

 ! آره-

  ؟ییا آماده-

 ... که ستمین مطمئن اما آره-

 رو!-

 ضربه ها شات به رمنظمیغ و یتصادف طور به و سرعت با که مونهینم ام جمله شدن تموم منتظر یحت

 . زنهیم

 یتو آخر شات شکستن یصدا که امیم خودم به یوقت و رمیبگ رو ها شات تا برمیم جلو دست اراده یب

 . چهیپیم گوشم

 سرعتم که ستین مهم برام هم اصال و گرفتم رو ها شات چطور ادینم ادمی یحت که کنمیم نگاه دستم به

 .نبود یکاف آخر شات گرفتن یبرا

 . کنهیم ییخودنما لباش یرو یمحو لبخند نگاهش که کنمیم نگاه فرهاد به

 خوامیم که نیهم و دارمیبرم قدم سمتش به شو با اراده یب و کنمیم رها زیم یرو دستمو یتو یها شات

 . شهیم مانعم و دهیم هول عقب به منو ام شونه به یا ضربه بندازم بغلش یتو رو خودم

 ...  باش ها شهیش مواظب-

 چشم ها شهیش خرده از نکهیا بدون و نکنم لگد روشون تا کشمیم عقب رو خودم عجله با ها شهیش دنید با

  بدم؟ انجام خواستمیم که بود یکار چه نیا که کنمیم فکر نیا به بردارم



 ادی به اول از رو فرمانده یآقا جناب به ام عالقه و بود برگشته خاطراتم از یاعظم شخب که درسته

 . ادمهی رو زهایچ نیا که بفهمونم بهش زود نقدریا خواستینم دلم اما اوردمیم

 یحرف. نشم چشم در چشم باهاش کنمیم یسع ها شهیش خرده به رهیخ نگاه با و ندازمیم نییپا رو سرم

 : ادیم حرف به خودش کنم دایپ سکوت نیا شکستن یبرا یراه نکهیا قبل ندارم، گفتن یبرا

 ! باال یببر رو عملت سرعت یتونست باالخره. بود ها یقبل از بهتر -

 ... بله-

 . شکست و رفته در دستت از شیکی -

 از بهتر دیبا من اون نظر از دیشا دونمینم. کنه قمیتشو تا منتظرم و کنمیم نگاهش زونیآو لوچه و لب با

 .  نداشتن قیتشو به یازین حرکت نیا یانگار اون یبرا اما باشم، االن

 .... ضمن در-

 یبدجنس یرو از شتریب انگار که کمرنگش لبخند اما کنه، قمیتشو تا کنمیم نگاهش و ارمیم باال سر ذوق با

 . تهیاذ و

 . خطرناکه کن جمع رو ها شهیش خرده اریب انداز خاک و جارو-

 نگاه رفتنش به اون طرف از قیتشو هی منتظر همچنان هم من و بره تا وفتهیم راه ییا گهید حرف بدون

 .کنمیم

 . گردهیبرم سمتم به که نشده دور رو یقدم چند هنوز

  ؟یراست-

 کنهیم مشتاقم و بهیعج برام نشسته ابروهاش نیب یناگهان که یاخم. کنمیم نگاهش و ارمیم باال سر ذوق با

 . بفهمم رو کردنش صدا لیدل زودتر که

 . کن جمع رو لتیوسا-

 . کنمیم نگاهش و پرهیم سرم از محبت و قیتشو الیخ! زنهیم خشکم



  کجا؟-

 : زنهیم حرف خودش یبرا خودش و کنهینم دقت سوالم به

 که روز دو یکی یبگ و میباش خونه ظهر که میکنیم حرکت صبح ما گردن،یبرم شب فردا پونه و فرخنده-

 . یبرگشت

 . شهیم رد چشمام یجلو از و دهینم رو یزیچ گفتن فرصت

 و کنهیم دراز دست دنمید با. رمیم تراس به یچا ینیس هی با شب مهین راس شب چند نیا عادت طبق

 . بزنم لبخند شهیم باعث بردمیم غذا براش که ییروزها ادی. رهیگیم دستم از رو ینیس

  ؟یخندیم یچ به-

 . کنمیم نگاهش

 ... االن اما بشم، ات خونه وارد که بود نیا تالشم تموم شیپ وقت چند تا! یزندگ نیا به-

 . میبکن رو تالشمون دیبا که نهیا که االن! گذشته-

  کنم؟ کاریچ دیبا من-

  ه؟یچ اونا یبعد حرکت مینیبب میکن صبر دیبا فعال! یچیه-

 : زنمیم حرف اراده یب شهیم باعث انگشتش استخونه یقرمز خوره،یم شیچا از قلپ هی که کنمیم نگاهش

 . بود زخم انگشتات یرو آوردم غذا با برات که هم شیپ وقت چند نیهم-

 . دونمیم-

  ؟یکنیم نیتمر ینطوریا شهیهم-

 ! نه-

 . خورمیم میجا از قلپ هی آروم خودش نیع

 ... روز اون چرا پس-



 : کنهیم قطع رو حرفم

 من به تا یزدیم عسل دام به دست یداشت کم کم هم. بودم شده یعصب کنم یکا تونستمینم نکهیا از-

 یکی کردیم التماس چشمات... خوند ییالال برات که یبود دهید رو مادربزرگت خواب.  یبش کینزد

 . یوفتیب خطر به خودت بود ممکن. کنم یکمک بهت تونستمینم من ما کنه کمک بهت

 . رهیم هم یتو اخمام کنمیم نگاهش

 ! مهمه؟ برات من افتادن خطر یتو-

 . شهیم تر قیعم ابروهاش گره

  ه؟یچ ورتظمن-

  ؟یستین پونه نگران چرا پس ،ینگران یلیخ اگر نهیا منظورم-

 . شهیم نگران و کنهیم عوض رنگ نگاهش

  شده؟ زیچ-

 ...دینو اون هم تو هم ن؟یکرد یباز پونه احساس با چرا پس-

 :بدم ادامه یشتریب جرات با شهیم باعث نگاهش

 !خواهرزادته اون فرهاد؟ یکرد چهیباز رو پونه چرا_

 یخنث اش چهره اونقدر یگاه. عاجزم نگاهش فهم برابر در که منم نیا و چشمام یتو زنهیم زل سکوت با

 .  باشه داشته کنترل خودش یرو نقدریا تونهیم چطور شدینم باورم که بود

   ؟یبد یباز نجوریا رو پونه یتونست چطور-

 ! یضح-

 . کنمیم قطع رو حرفش



 یهرکس از بهتر رو پونه تو! نه تو اما نداره، یتیمسئول احساس چیه که بهیغر هی. روشنه فشیتکل دینو-

 تو زنه،یم برق چشماش ادیم اسمت یوقت که یهست یفرهاد پونه یبرا تو ،یجون ییدا براش تو. یشناسیم

 نطوریا یتونست چطور یکرد پر براش رو پدرش یخال یجا مثال که تو .رهیمیم برات پونه یدونیم که

  ؟یریبگ یباز به رو احساساتش و خودش

 رو حرفام من تا بده فرصت خوادیم که انگار کنه،یم نگاهم یخاص العمل عکس چیه بدون همونطور

 . بزنم

  اد؟یم سرش ییبال چه یکرد فکر ؟یکرد فکر پونه به لحظه هی اصال-

 :بزنم داد بلند شهیم باعث و کنهیم میعصب سکوتش

 ... تو فرهاد ،یکردینم رو نکاریا یداشت دوستش یکنیم تظاهر که یزیچ اون نصف اگر یحت-

 ! یضح-

 : کنهیم ادا شمرده من چشم یتو چشم. کنمیم نگاهش و شمیم ساکت شیناگهان داد یصدا با

 . بود پونه خود بخاطر نایا همه-

  پونه؟ بخاطر-

 . بود خودش صالح به! آره-

 . ست اراده یب کامال نهیشیم لبام یرو که یپوزخند

 .. شیزندگ وارد یباز با رو گهید یکی نکهیا! میدیفهم هم رو صالح یمعن و میردینم-

 : کنه قطع رو حرفم که اونه نوبت نباریا

 . نزن حرف یندار خبر یزیچ از یوقت یضح-

 یباز وارد وسط نیا رو دینو  یباش داشته منو اطالعات نکهیا بخاطر تو دروغه؟ مگه ندارم؟ خبر-

 . باشه ما واسطه تا یکرد



 نیا رو یکی دیبا چرا دارم یدسترس بهت بخوام وقت هر یوقت ،یمن یرو به رو خونه یتو تو یوقت من-

  کنم؟ واسطه وسط

 فکر حرفاش به که بار هر اما کنم دایپ حرفاش هیعل یلیدل تا کنمیم مرور رو جمالتش. کنمیم نگاهش

 . رسمیم بست بن به کنمیم

 ...  یعنی... پس-

 . کنمیم نگاهش و دمیم تکون سر کالفه

 ... چرا پس فهمم،ینم من-

 خطر به ام خانواده خودم قبل کار نیا دونستمیم شدم کار نیا وارد یوقت از. بود خودش بخاطر که گفتم-

 شد،یم محدود اش مدرسه یدوستا به فقط اطرافش طیمح بودم، مواظبش خودم شیپ سال چند تا. ندازهیم

 ارتباط باهاشون که ییها آدم رهیدا شد دانشگاه وارد یوقت از اما بود، تر راحت ازش مواظبت نیهم واسه

 دور از قبل مثل نتونم که شدیم باعث منم یکارها شدن تر نیسنگ شد،یم تر گسترده روز هر داشت

 دور که ییها اتفاق نکهیا تا گذروندم شدم حساس ادیز من نکهیا الیخ به رو یبار چند. باشم مواظبش

 . نبود خودیب من یها تیحساس که داشت نیا از نشون وفتادیم پونه

 . کنهیم یباز دستش یتو یچا وانیل با که کنمیم نگاهش

 کینزد بهش من هدف با باطن در اما بودن یعاد ظاهر به که شدنیم شیزندگ وارد داشت ییکسا-

 یکس به کردن هیتک و شدن عاشق به اش عالقه و لیپتانس که بود یاحساسات دختر هی هم پونه. شدنیم

 سنگ ازش محافظت یبرا  من یها تالش تموم یجلو داشت ندونسته بایتقر خانواده طیمح از خارج

 . نداختیم

 یپا که یوقت احساسشه، پونه بزرگ ضعف نقطه که بودم دهیفهم مدت نیا یط دارم، قبول رو حرفاش

 . نداشت درست میتصم یبرا یقدرت چیه بود وسط احساسش

 از که بذارم رو یکی تونستمینم بده، انجام منو کار بتونه که یباز نیا یتو ارمیب رو یکی بودم مجبور-

 بشن کینزد پونه به نقشه جور هزار با من بخاطر داشتن یسع که ییکسا اوضاع باشه، پونه مواظب دور

 ییکسا و خورهیم گول یراحت به و باوره زود یلیخ! بچه و ست ساده پونه شد،یم ترسناک داشت کم کم



 دست حرکت مهره تونهینم پونه از بهتر کس چیه و بود کردن چهیباز کارشون که شدنیم کینزد بهش که

 پونه یبرا هم فرد اون و بزنه پس رو هیبق خودش اون وجود با پونه که داشتم الزم رو یکی پس. بشه اونا

 . بشه کشینزد نتونه یکس تا باشه یدفاع سد هی

  ؟یبد شیباز یکن محافظت پونه از نکهیا یبرا تا وسط یآورد رو دینو تو-

 چه بود ممکن یبعد دفعه نبود معلوم وگرنه. کردمیم انتخاب رو بد بدتر، و بد نیب دیبا! یضح مجبورم-

 المیخ نطوریا حداقل. کنن خودشون مهره رو پونه من به شدن کینزد یبرا تا کنن درست یدیجد یباز

 جلب رو پونه توجه اونقدر و ارتباطه در باهاش روز هر شناسم،یم رو ست پونه همراه که یکس راحته

 .باشم یزیچ نگران دفعه هر من ستین الزم و کنه محافظت ازش تونهیم و کرده

 .کنهینم قانعم لتیدل_

 داره، یحال چه وفتنیم خطر یتو زاتیعز تو بخاطر یوقت یکن درک یتونینم چون ،یبش قانع هم دینبا_

 .یکن محافظت ازشون شده که هرجور یزنیم پا و دست

 بعد دیشا. ارمینم خودم یرو به اما کشهیم رخم به رو خانواده نداشتن واضح نقدریا نکهیا از شکنهیم دلم

 ...نه االن اما کردم، هیگر دردم نیا یبرا و نشستم ها

 .کنمیم پرت رو خودم حواس یا گهید سوال با

  ؟یشناسیم کجا از رو دینو-

 که ییاونجا تا اما شد یمعرف سازمان به چطور دونمینم خوبه، کارش شناسمشیم که هست یسال چند-

 .  بود یپزشک یدانشجو ادمهی

 ...آوردم ادی به که ییزهایچ و تصادف از د،یپرسیم ام حافظه درباره من از که یسوال همه اون پس-

 . ذارهیم زیم یرو رو وانیل و کشهیم سر نفس کی رو وانشیل یتو شده خنک یچا

  ؟یدیفهم کجا از رو دینو انیجر-

 .  کردم بشیتعق شتیپ ومدیم یوقت بار هی-



 . کنهیم نگاهم رفته باال یابروها با

  ؟یکرد بشیتعق که شد یچ! نشد متوجه که بهیعج-

 .کنمیم نگاه اطیح یتو یها چراغ نور و شب یکیتار به

 زدیم حرف یکی با داشت که رو صداش و گذاشتم نشیماش یتو رو میگوش کردم، شک بهش روز هی-

 ییزهایچ هی براش تا فرد اون شیپ رهیم با قرار از بعد شهیهم مثل بود گفته مکالمه اون یتو. کردم ضبط

 . داره قرار تو با که دمید و کردم بشیتعق هم بعدشم دفعه بده، حیتوض رو

 : دهیم ادامه من دنید با و هست لباش یرو زیآم نیتحس لبخند از یکم اثر هنوز گردمیبرم سمتش به یوقت

 دوره به مربوط که ات حافظه از یکم که داد خبر دینو برگشتنت از بعد و یرفت پسرعموت با یوقت-

 به رو ات حافظه از ممکن قسمت نیبدتر قایدق! زیچ همه. ختیر هم به زیچ همه برگشته بوده تتیمامور

 به یدار که یتیمامور یبرا و یهست یا حرفه جاسوس هی تو کردیم دییتا که یقسمت. یبود آورده دست

 و یجاسوس هی یبود کرده قبول تو. درسته قایدق حدسم دمیفهم و بودمت گرفته نظر ریز. یاومد من خونه

 . یباش تنها ام خانواده با دمیترسیم نبود، بهت یاعتماد چیه. یاومد یجاسوس یبرا

  چرا؟-

 یوقت. یبد انجام کارها یلیخ یتونستیم داشتن اعتماد بهت و یبود کینزد بهشون نقدریا یوقت شک یب-

 رو ات حافظه تو که کردم شک نیا به اولش از دمتید خونه یتو تصادف بعد بار نیاول یبرا روز اون

 تموم و یآورد ادی هی رو بودن جاسوس قسمت همون فقط کردمیم فکر! رو کلش نه اما یآورد دست به

 فروشگاه یتو یوقت. درسته حدسم که بود نیا از نشون من واسه یدادیم انجام که یاراد ریغ حرکاتت

 تموم و کنم سکیر هستن یرارادیغ حرکاتت نکهیا یرو تونستمینم دمید ازت رو ها العمل عکس اون زدی

 . بود تو هیعل شواهد

  من؟ هیعل-

 تیوضع یعنی نیا و یآورد دست به رو ات حافظه جاسوس هی عنوان به تو گفتیم زیچ همه! آره-

 بزرگ خطر هی یعنی. منه خونه یتو خودم، ضد بر حاال شناسمیم رو تواناهاش که یکس یعنی قرمز،

 ...بشه کونیف کن زیچ همه تا بدم فرصت بهش ییا لحظه هیکاف که گوشم کنار درست



 .دهیم فشار رو چشمات گوشه دست با و بندهیم چشم که کنمیم نگاهش

 اد؟یم خوابت_

 .کنهیم درد سرم... نه_

 .کن استراحت برو خب_

 ....نه_

 !یشیم بهتر یبخواب شده، سرخ چشمات فرهاد؟ یکنیم لج چرا_

 .دهیم رونیب محکم رو نفسش

 ...تونمینم_

 .ندارم یخوب حس کنم،یم نگاهش و رنیم هم یتو اراده یب اخمام

 فرهاد؟ شده یزیچ ؟یتونینم چرا_

 ...ستین یزیچ_

 شده؟ یچ بگو، رو راستش! فرهاد_

 .فرستهیم رونیب رو نفسش کالفه

 چهار. بکشم راحت نفس هی من تا بشه تموم تو یکوفت تیمامور نیا خوامیم فقط ست،ین یزیچ که گفتم_

 .گذرونمیم ینگران با دارم که ساله

 :دهیم ادامه که شده باز نطقش تازه انگار

 ...افرادم تم،یمامور نگران یطرف از! مهرداد ن،یآر فرزانه، فرخنده، پونه، نگران تو، نگران_

 یشکستگ به .برهیم فرو موهاش یتو ریمس ادامه با و کشهیم صورتش یرو دستشو قبل از تر کالفه

 .شهیم زنده ذهنم یتو یا خاطره و کنمیم  نگاه اش دهیکش یابرو یرو



 خودم کار تونهیم که دیرسینم ذهنم به هم کباری یحت من و کردیم جلب رو ام توجه هربار که یشکستگ

 !باشه

 ...دنبالم بود اومده ابونیخ یکیتار یتو که یروز

 

 

 عقب به شد باعث ادیم دنبالم داره یکس نکهیا حس هم باز و کردم نگاه کیتار و خلوت ابونیخ به}

 . شدم یاالتیخ گفتیم شب آخر زده بارون و خلوت ابونیخ اما کنم نگاه رو پشتم تا برگردم

 کوچه یتو منو و نشست دهنم یرو پشت از یدست نباریا که کنم نگاه ابونیخ به خواستمیم گهید بار کی

 . دیکش خلوت ابونیخ هیحاش کیتار ساکت

 بتونم نکهیا قبل و دیکش عقب رو پاهاش من از زودتر که بکوبم پاهاش یرو تا بردم باال رو پام ناخودآگاه

 .دیکوب وارید به محکم پشتم بدم نشون ییا گهید العمل عکس

 یک تو" استرس پر سوال جواب در که نمیبب رو رنگش یعسل یچشما برق تونستم فقط شب یکیتار یتو

 : داد جواب هی فقط" یهست

 !سیآنوب-

 :کرد زمزمه محکم گوشم ریز و آورد جلوتر رو صورتش

 ...نره ادتی چوقتیه منو اسم بهتره_

 کینزد لحظه هر که دیچیمپ گوشم یتو پاهاش یصدا .کنم فرار تا دمیدو و دادم هولش عقب به اراده یب

 .شدیم تر

 توجه یب و دمیکوب صورتش یتو رو دوشم یرو کوله و ستادمیا حرکت از ینیشبیپ رقابلیغ حرکت یط

 .کردم دنییدو به شروع دوباره اومد، رونیب گلوش از که یا خفه ناله یصدا به



 دهیخر میبچگ یها عکس از یکی یبرا بزرگ مامان سفارش به که فمیک یتو نیسنگ عکس قاب دونستمیم

 .نبوده ریتاث یب زدم شخص به که یا ضربه شدت یتو بودم

 رو لباسم پشت از یدست کردم فرار که کنم احساس بتونم نکهیا قبل اما کنم شتریب رو سرعتم کردم یسع

 رو دهنم یجلو دست ای امیب خودم به تا و شهیم بلند ام ناله یصدا و وفتمیم نیزم یرو پشت به که کشهیم

 :غرهیم گوشم ریز و رهیگیم

 ؟یدیفهم. شکونمیم گردنتو ادیب در صدات_

 ابروش که نمیبیم رو اش چهره و کنمیم نگاه بهش کوچه روشن و کیتار یتو و دمیم تکون سر عجله با

 {.شده یخون صورتش نصف بایتقر و شکسته من ضربه اثر بر

 

 فرهاد؟_

 .کنهیم نگاهم منتظر و باز رو چشماش حالت همون یتو رییتغ بدون

 بشم؟ سوار نیخواست ازم و راهم سر نیآورد رو یمشک ون اون که شد یچ_

 :دمیم ادامه من اما بده جواب تا کنهیم باز دهن

 کنم؟یم قبول رو شنهادتونیپ من نیکرد فکر که شد یچ_

 :دهیم ادامه آروم و کنهیم نگاهم

 .نبود من اریاخت به دستورش بود، دهیرس وقتش گهید_

 .دهیم رونیب رو نفسش و شهیم جا به جا یصندل یرو یکم

 ...تیهمکار مورد در اما_

 .دهیم تکون سر و کنهیم نگاه چشمام یتو هیثان چند



 بلند از نشون همه تیرفتار اتیخصوص ،یتیشخص یها چالش و ها آزمون. یبود نظر تحت تو! خب_

 نیا وجه چیه به یشینم حاضر که بود نیا از نشون تتیشخص و رفتار یتو تیطلب کمال و یپرواز

 .یبد دست از رو تیموقع

 بده؛ ادامه و کنه سکوت هیثان چند شهیم باعث کجش و کاره مهین لبخند

 ...بود درست هم کامال که_

 ادمهی یخوب به حاال که ییها لب .شهیم دهیکش لباش سمت به رنگش یعسل یچشما سمت از ام رهیخ نگاه

 .شدم شقدمیپ براش خودم چندبار که ییها بوسه .دهیبوس منو بارها

 رو لباش یداغ که یبار نیاول نیع. بشه داغ بدنم تموم شهیم باعث هم اونا یادآوری یحت که ییها لحظه

 .کردم حس

 

 

 ؟یدید زونه،یآو وارید یرو اونجا دیکل_}

 اوهوم_

 دیکل به زودتر یک نداره یفرق رون،یب یبر سوله از و یبرس دیکل به تا یشیم رد ها مانع نیا نیب از_

 .رونیب بره نجایا از زودتر یک نهیا مهم. رفتنه رونیب یبرا رقابت نیا رسه،یم

 به متر چند یبرا تونستیم که یموانع .بود شده دهیچ موانع با تماما که کردم نگاه نیتمر سالن ریمس به

 .رهیبگ وقت قهیدق چند اندازه

 . بود ستادهیا من از تر عقب یکم خودش .بود شده دهیچ چیپ در چیپ یها راهرو نیع که یموانع

 ؟یدیفهم_

 .آره_

 ؟یضح_



 :دادم جواب مانع به نگاه با

 بله؟_

 !؟یضح_

 .رمیگیم چشم بود دهیچ که یموانع از صداش تحکم با

 بله؟_

 :داد ادامه یجد و کرد نگاه چشمام یتو

 !شده که هرجور. رونیب بره سوله از زودتر یهرک_

 "شده که هرجور. "بفهمم رو حرفش یمعن شهیم باعث وارش دیتهد جمله

 !آماده؟_

 .دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم و ستادمیا آماده کرده درست موانع با که ییراهرو یجلو

 ...رو_

 .بشم رد ها چیمارپ نیب از کردم یسع و دمییدو سرعت تمام با

 دست از رو تعادلم شدیم باعث و کردیم برخورد ام تنه به اش تنه دیکل به دنیرس یبرا رقابت نیح یگاه

 .کردمیم کنترل رو خودم اما بدم

 رو قصدم که شدیم نیا مانع سرعتش اما بزنم جلو ازش کردم یسع یبار چند. میرفتیم جلو هم تنه به تنه

 .کنم یعمل

 به بتونم نکهیا قبل .گرفتم شتاب وارید یرو دیکل سمت به سرعت به و دمیپر موانع یرو از یبار چند

 .برداشت وارهاید یرو از رو دیکل خودش و بشم پرت یا گوشه به شد باعث یمحکم تنه با برسم دیکل

 و نکردم یتوجه زانوم سوزش و درد به .دمییدو دنبالش و کردم بلند نیزم یرو از رو خودم عجله با

 .رمیبگ ازش رو دیکل در به دنیرس از قبل تا دمییدو همراهش



 حفظ رو تعادلش خواست یوقت و زدم بهش ییا ضربه خودش نیع دمیرس بهش یوقت و دمییدو سمتش به

 . دمییدو نیتمر سالن در سمت به سرعت تمام با و دمیکش دستش از رو دیکل کنه

 یرو زد زانوم مفصل یتو پشت از ییا ضربه با که داشتم فاصله در به دنیرس یبرا متر چند هنوز

 .زدم غلت شتاب با و افتادم نیزم

 از رو تعادلش هم خودش ضربه بخاطر که رو فرهاد بدن نیسنگ بدم نشون یالعمل عکس بتونم نکهیا قبل

 .کردم حس رو بدنم یرو بود داده دست

 شده رهیخ چشمام یتو درست رنگش یعسل نگاه و شدیم پخش صورتم یتو مایمستق که یداغ یها نفس

 .بود

 بخاطر دونمینم .گرفت نظر ریز رو صورتم یاجزا یکنجکاو با اون و مونم یم حرکت یب شوک از

 .زدمیم نفس نفس که وزنش ریتاث و حدش از شیب یکینزد بخاطر ای تهیفعال

 :کرد زمزمه آروم و نرم نکهیا تا کردم نگاهش 

 !ه؟یراحت نیا به یکرد فکر ؟یکن فرار من دست از یخوایم_

 .کرد فوت گردنم یتو قصد از رو نفسش نباریا

 لبام یرو لباش یگرما بگم یزیچ ای بخندم قلقلک حس از نکهیا قبل و کردم کج رو گردنم حرکتش نیا با

 .نشست

 رو لبام که لباش حرکت بدم نشون یالعمل عکس نکهیا قبل و کرد ام شوکه لبام یرو شیداغ که ییها لب

 {.شد شروع بود گرفته یباز به

 

 

 رو دستام هم خودم شهیم باعث یبیعج حس .زنمیم لبخند اراده یب شمیم فشرده آغوشش یتو که یحال در

 .رمشیبگ آغوش یتو محکم و کنم حلقه بدنش دور



 هـــــــــــــخره تو بدون یزندگ ،یوااااا_

 .شمیم جدا ازش و خندمیم

 ؟یخوب_

 گذشت؟ خوش ددر جان پسرعمو با ؟یچطور تو اوهوم،_

 .کنمیم اخم یشینما حالت با و کوبمیم پهلوش به ییا سقلمه با

 .هست الیدان و من نیب یزیچ هی کنهیم فکر خاله االن نزن حرف ینجوریا! یاو_

 !ست؟ین مگه_

 !پونه؟_

 !ه؟یچ وا_

 :دهیم ادامه گوشم ریز طونیش یچشما با و ارهیم تر کینزد رو سرش

 ...ست بچه هی باشه الیدان و تو نیب دیبا االن که یزیچ نیکوچکتر مدت همه نیا بعد_ 

 رمیگیم بازوش از یشگونین و کشمیم عقب عیسر

 هست؟ زایچ نیا از دینو و تو نیب مگهخجالت بکش، دنی فقط پسرعمومه، نه بشتر! _

 نیا از هم هنوز فرهاد یها حرف تموم وجود با .کنم اخم اراده یب شهیم باعث لباش یرو کمرنگ لبخند

 .ادینم خوشم انداخته راه که باز

 ! شد؟ باز شتین ه؟یچ_

 .شدم تر کینزد بهش نشنوه رو صدامون تا گرفتم نظر ریز رو خاله که همونطور

 ن؟یکرد یآشت شد؟ یچ_

 ؟ینخوند دادم، امیپ بهت بابا، آره_



 .نداشتم آنتن اونجا! نه_

 واسه آخه. بود تند رفتاراش وقت چند نکهیا از کرد یعذرخواه. میکرد یآشت... خالصه گهید آره! آها_

 .دونستنیم مقصر اونو همه و بود اومده شیپ مشکل بودن آورده که ییها جنس

  ن؟یکرد یآشت پس

 ! گهید آره-

 ... چـ گهید خب-

 . بمونه نصفه حرفم شهیم باعث خاله یصدا-

  دوتا؟ شما نیکنیم پچ پچ یچ-

 پونه منو یرو به رو و ذارهیم زیم یرو رو ینیس و شهیم کینزد دمنوش ینیس هی با که کنمیم نگاه بهش

 . نهیشیم

  گذشت؟ خوش-

 . کنمیم نگاهش و زنمیم لبخند پس منم مخاطبش دونمیم

 . بود خوب یلیخ! یخال شما یجا جون، خاله ممنون-

  اومد؟ ادتی یزیچ ها دیبازد و دید نیا یتو-

 یرو اراده یب یلبخند و بندهیم نقش ذهنم یتو کردنیم ادی دیبازد و دید عنوان به ازش اونا که یزیچ ادی

 . نهیشیم لبم

 . اومد ادمی ییزهایچ یلیخ! آره-

 . دلم زیعز شکر رو خدا-

 : دهیم ادامه و دارهیبرم شهیم بلند ازش بخار که یداغ دمنوش از یوانیل و شهیم خم

  اومد؟ ادتی ایچ مثال-



 زیچ نیچن هی و اومد ادمی خاطره هی ها لیفام از یبعض از اومد، ادمی میبچگ از زهایچ یلیخ مثال اوووم،-

 ... ییها

 :کنهیم تعارف پونه و من به رو دمنوش و دهیم تکون سر بالبخند

 .ست وهیم دمنوش زم،یعز بخور_

 .دارمیبرم ینیس یتو از رو وانیل و زنمیم لبخند

 خوبن؟ نیآر و جون فرزانه خبر؟ چه شما خب خاله، ممنون_

 .میاوردین رو تو چرا که شد یشاک نقدریا فرزانه اتفاقا قربونت، آره_

 :پرهیم خاله حرف وسط پونه

 .گرفتیم رو فرهاد و تو سراغ همش کرد،یم یدلتنگ یلیخ هم نیآر آره،_

 :بدم ادامه بود گفته فرهاد که ییا نقشه طبق کنمیم یسع

 ...اما. شده تنگ زلزله اون یبرا منم دل جانم، یا_

 :دمیم ادامه و کنمیم نگاهشون تعجب با

 ومد؟ین باهاتون فرهاد آقا مگه_

 .کنهیم رئ رپ حرفم سرش دادن تکون با خاله

 .زمیعز نه_

 .اومدن شما با کردمیم فکر من! عه_

 .بره اون یبرا که شد مجبور اومد، شیپ یکار هی براش دفعه هی اما ادیب خواستیم البته نه،_

 ان؟یم یک_

 ...خب اما. خونه ادیم امشب احتماال که گفت اما دونم،ینم_



 .گردونهیبرم ینیس یتو رو دمنوشش نصفه وانیل و فرستهیم رونیب یناراحت ای رو نفسش

 ....ادیم گهید روز سه بگه بزنه زنگ هم شب ستین دیبع اصال! گهید فرهاده کار خب اما_

 .ادیم خونه به ربع و ازدهی ساعت راس فرهاد دونمیم که یدرحال زنمیم لبخند

 از خاله یها فیتعر و برگشتش، و میدروغ یپسرعمو و من یالیخ مسافرت از ما مختلف یها بحث

 .مینش زمان گذر متوجه شهیم باعث روز چند نیا اتفاقات انیب و خودشون مسافرت

 تا کنم رفتار فرهاد با میقد مثل کنمیم یسع .باشه ربع و ازدهی دیبا ساعت که شمیم متوجه فرهاد اومدن با 

 اراده یب .ترسهیم فرهاد از هم یکم و داده دست از رو اش حافظه که یترنج مثل .نباشه یبیعج زیچ

 :کنمیم زمزمه خودم شیپ

 ...ترنج_

 .نداشتم غریبگی حس نقدریا اسم نیا به نسبت چوقتیه

 اسم چوقتیه انگار که یترنج !دور یلیخ بود، دور من از که یاسم دارم، اسم نیا به یبیعج یدور حس

 .بود نشده جدا من از ییا لحظه انگار که یضح و نبود من

 آروم که کنم نگاهش و برگردم سمتش به شهیم باعث خورهیم پهلوم به که ضربه اما زنمیم لبخند اراده یب

 :زنهیم پچ

 !چشماتو کن جمع.... موییدا یخورد_

 .فرخندست خاله با صحبت مشغول که اونه به شام موقع ام رهیخ نگاه که کنمیم نگاه فرهاد به

 تو؟ یگیم یچ_

 !من؟ ییدا به یزد زل االن تا شام اول از که ییوت ای گمیم یچ من_

 !پونه شو خفه_

 ...ینش مییزندا تو یول رمیبم حاضرم من یعنی آ، یباش داشته چشم مییدا به نمینب_



 :زنمیم پچ خودش نیع و کنمیم نگاهش خنده با

 چرا؟ اونوقت_

 یذاریم منو یزندگ اطالعات تموم نیکن بدل و رد بوس و ماچ دوتا ،یدونیم منو یها راز تموم چون_

 .مییدا دست کف

 ...یتیشخص یب یلیخ_

 ....تو تیشخص یب_

 دوتا؟ شما نیکنیم پچ پچ یچ_

 .میکنیم نگاه هم به و مینیشیم صاف دو هر

 ن؟یکنیم پچ پچ هم حلق یتو ساعت هی نیدار یچیه یبرا_

 به ها ظرف شستن و غذا خوردن از بعد .میشیم غذامون یباق خوردن مشغول و میندازیم نییپا سر دو هر

 خودم خونه به .کنهینم یمخالفت یخستگ شدت از هم خاله که جالبه .رمیم خودم خونه به یخستگ بهونه

 .رسونمیم خواب اتاق به رو خودم و رمیم

 یتالف یبرا فرصت هی منتظر فقط که بودم خسته فرهاد یها نیتمر شدت از روز چند نیا یط اونقدر

 .گشتمیم استراحت و خواب

 تختو یرو مالفه لباس ضیتعو از بعد و زنمیم کنار رو تختم یرو مالفه به ذوق به و رمیم خواب اتاق به

 .رمیم خواب استقبال به یخوب حس با و کشمیم تنم یرو

 

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

 

 .بخوابم کنمیم یسع و شمیم جمع خودم یتو آروم



 یب مجدد تکرار محض به و مونم یم منتظر تر اریهوش یکم نباریا گردنم یرو یزیچ حرکت تکرار با

 خودم از دفاع یبرا اراده یب که مچم دور به دستش فشار شدت از فقط و نمیشیم تخت روس صاف اراده

 .امیم خودم به بودم کرده حمله سمتش به

 شروع اون بزنم یحرف بتونم نکهیا قبل .بشه داریب ام دهیخواب مغز تا کشهیم طول یکم و کنمیم نگاهش

 .کنهیم

 !بخواب اریهوش اما! یخواب که درسته_

 :کنهیم زمزمه آروم قبل مثل و کنهیم ول رو دستم

 ...کنه حس ات المسه بشنوه، گوشات_

 :نالمیم کرده دارمیب نکهیا از حوصله یب و کشمیم چشمام یرو یدست

 ...آ بودم خواب_

 .کنهیم نگاهم و زنهیم یپوزخند

 کنارت شدم، اتاقت وارد شدم، ات خونه وارد من. دیکشیم نفس که یبود مرده هی رسما تو! خواب؟_

 .یشد داریب ضعفت نقطه یرو گذاشتم دست یوقت نایا همه از بعد و نشستم

 :دهیم ادامه صورتم یتو و شهیم خم سمتم به

 رفته رونیب خونه نیا از کشتنت بعد که بود ییا قهیدق چهل قایدق االن بودم اومده کشتنت قصد به اگر که_

 .بودم

 عقب رو خودش یحرف بدون و گردهیم چشمام یتو نگاهش. کنمیم نگاهش فقط و بزنم که ندارم یحرف

 . کنهیم نگاهم وارید به هیتک با و کشهیم

 یعسل ینیریش از یکم شهیم که اونقدر شه،یپ قهیدق چند از تر دوستانه و تر گرم نگاهش کنمیم احساس

 . بشن گرم هام گونه که ادیب ادمی به یخاطرات شدیم باعث که ینگاه. کرد حس رو نگاهش

  ه؟یچ-



 . کنمیم نگاهش و دمیم قورت رو دهنم آب

  ه؟یچ یچ-

 ... گرفته رنگ هات گونه ،یدزدیم نگاه-

 . ام شوکه شدن داریب اونطور بخاطر هنوز! یچیه... آآآآ-

 . کنم عوض رو بحث کنمیم یسع و

  خونه؟ یتو یاومد یچجور-

 هیثان چند از بعد و بندهیم چشم و کشهیم دراز تخت یرو راحت الیخ با کنه، توجه سوالم به نکهیا بدون

 : دهیم جواب

 . دیکل با -

 رنگ دیسف یرکاب و گذاشته باز رو هاش دکمه که یمشک رهنیپ با یمشک کتان شلوار. کنمیم نگاهش

 . بوده ییجا که زنهیم داد مشخصه رشیز

 . دهیم نشون رو شب مهین قهیدق ده و سه که کنمیم نگاه یتخت پا یرو ساعت به

  ؟یبود ییجا-

 : دهیم جواب بسته یها چشم با

  اوهوم-

 : دمیم ادامه اطیاحت با خودم و اشتباهه انتظار نیا فهممیم اما بده ادامه تا مونم یم منتظر

  کجا؟-

 ستین قرار چوقتیه فهممیم صداش با اما بده ادامه خوادینم فهممیم سکوتش از و کشهیم یقیعم نفس

 . کنم ینیب شیپ رو آدم نیا بتونم

  ادته؟ی رو نیام-



  ن؟یام-

 !  آره-

 . زنهیم لبخند کمرنگ و نیغمگ من متفکر چهره به نگاه با و کنهیم باز چشم

 . جهنم فروش خی-

 یکم و کلیه درشت ساله، ییا خرده و چهل مرد. ادیم ادمی یزیچ ارمیب زبون به رو" نه" کلمه نکهیا قبل

 یرنگ یا قهوه حیتسب بود، رفته یکچل به رو جلو از یکم که پشت کم یموها بلند، بایتقر و پر شیر تپل،

 . بود زونیآو گردنش از که

  

  گذاشته؟ فرمانده یبرا اسمو نیا یک-}

 ! ها بچه-

  ؟یچ یعنی اونوقت-

 . گرگه هی سر که یهمون. باستانه مصر یتو مرگ یخدا سیآنوب-

  دارن؟ لقب نجایا همه اونوقت... آها-

 ! آره بایتقر-

  چرا؟-

 ! بهتره نجوریا-

  ه؟یچ من لقب-

 . خورهیم بهت شتریب یرنگ جوجه کنم فکر اوصاف نیا با واال-

 دهید جوجه یعاد وزن و قد با من دهیورز و درشت مرد همه اون نیب داشت، حق. کردم نگاهش خنده با

 . شدمیم



  ؟یچ هیبق اونوقت-

 شبح گنیم بهش ستادهیا فرمانده کنار که هم یاون ئه، گورکن اسمش زنهیم حرف داره اونجا که یاون-

 (. بزرگ خرس) ب ر گیب هم شیبغل اه،یس

  شما؟ و-

 . گذاشت سرش کنار رو دستش نینماد یحرکت با و کرد نگاهم

 {! جهنم فروش خی شما، کیکوچ-

  

 . کنمیم نگاهش و زنمیم گوشم پشت رو موهام ذوق با

 . اومد ادمی آره،-

 چشماش یرو هم رو دستش ساعد چشماش بستن با همزمان و کشهیم یقیعم نفس هم باز و کنهیم سکوت

 . ذارهیم

 . بود چهلمش امروز-

 وجود با بود حاضر که گروه عضو تنها کنم باور خوامینم. کنمیم تکرار خودم شیپ رو حرفش بار نیچند

 ابهت با که یکلیه درشت مرد. بخندونه منو که ستین گهید کنه طنتیش هم باز مختلف یها هیتنب

 نفس خنده از تا ینیبش حرفاش یپا قهیدق چند بود یکاف اما بندازه ترس به رو ها یلیخ تونستیم شیظاهر

 . یاریب کم

  ؟یچ... چـ-

 قبل کرد، مراقبت اش سوژه از لحظه نیآخر تا خورد ریت تا 13. رفت لو تشیمامور شیپ روز چهل-

 . خورد قلبش یتو میمستق آخر ریت تا 4. کرد تموم کنه یکار بتونه امداد میت نکهیا

 نیام خاطرات تک به تک. خورهیم تکون داره که هاشه لب و بسته یچشما به نگاهش من و گهیم اون

 ... شهیم زنده چشمام یجلو و رهیگیم جون ذهنم یتو



 . بودن گرفته مراسم براش ها بچه امشب-

  چرا؟ ؟یچ یعنی... آخه-

 اون بزنم حرف دیبا چطور دونمینم که خودم برعکس. نهیشیم رم  کنا و کنهیم باز اروم رو چشماش

 . فهمهیم رو حرفم منظور خوب یلیخ

 ! یضح نهیهم کار نیا نداره، چرا-

 ... نیام آخه اما-

 نجایا. هست هم تو از تر یا حرفه هی شهیهم یباش ییا حرفه یهرچ! بود؟ ییا حرفه نیام ؟یچ نیام-

 .  میخوایم هم با رو عمل و ذهن

 ...آخه اما-

 بشم دهیکوب تخت یرو بایتقر شهیم باعث که کشهیم قدرت با رو لباسم قهی پشت از بزنم یحرف نکهیا قبل

 : غرهیم روم یتو نداشت وجود شیپ هیثان چند تا که یخشم با و زنهیم مهیخ صورتم یرو بایتقر خودش و

 گاردیباد هی فقط نیام. شغله نیا یاقتضا زهایچ نیا بفهم، نویا! یضح نداره وجود یاگر و آخه و اما چیه-

 بدنش یتو گلوله 13 شدست کنترل زشیچ همه کردیم فکر که یتیمامور هی یبرا روز هی یتو و بود

 .  شد یخال

 هیراض عملش جهینت از که انگار و کنم نگاه چشماش یتو ترس با کامال که دهیم فرصت و کنهیم سکوت

 : دهیم ادامه شمرده اما حرص با

 ... شد سهمش گلوله تا 13 و گاردیباد هی فقط! یضح بود گاردیباد هی فقط نیام-

 : کنهیم انیب تر واضح خودش بفهمم درست رو منظورش ذارهینم هاش نفس داغ هرم

 . باشه داشته یعواقب چه تونهیم جاسوس هی رفتن لو یکن تصور یتونینم یحت-

 ریمس یتو منو نکهیا از یراض انگار اون و شهیم درشت ترس به هیشب یحس از اراده یب چشمام

 : دهیم ادامه انداخته دلخواهش



 اجرا کلمه به کلمه رو حرفام. کن جمع رو حواست پس. نکنم دایپ ازت یا نشونه یحت چوقتیه ممکنه-

 . نیزم بذارم رو سرم آرامش با شب هی بتونم من و بشه تموم تیکوفت تیمامور نیا تا کن

 . فرستمیم رونیب رو ام شده حبس نفس کشهیم کنار رو صورتش یوقت قایدق و دمیم قورت رو دهنم آب

 االن دونمیم. کردم دایپ کل کل یبرا رو یبد وقت دونمیم. کنهیم سکوت و زنهیم موهاش یتو یچنگ

 که نیام مثل یکی مخصوصا بود، حساس مشیت اعضا یرو چقدر که ادمهی .داغونه نیام بخاطر چقدر

 . داشت رو دهنده یانرژ حکم خشک گروه اون یبرا

 از رو ناب سوژه نیا نبود حاضر و کردیم یشوخ چشماش رنگ و ها اخم تیجذاب سر فرهاد با شهیهم

 ادتریز یتساعد صورت به فرهاد نظر مد یها هیتنب حرفش نیا با بار هر بود قرار اگر یحت بده، دست

 . بشه

  برم؟ یگذاشت چرا ؟یسپرد من به رو تیمامور نیا چرا ینگرانم نقدریا واقعا... اگر-

 . کنهیم نگاهم با باالخره و دارهیم نگه دستاش یتو رو سرش هیثان چند

 یشد انتخاب تیمامور نیا یبرا تو که یوقت! بفهم که کنمیم خواهش دادم، حیتوض برات بار هی یضح-

 نیا یک دونمینم اصال. بودم مهم تیمامور هی یتو گه،ید کشور هیهمراه یکی از سران  من نبودم، من

 خوب تیمامور هی یبرا تو گفتن بهم برگشتم یوقت من! یرفت یک اصال ای کرد؟ محول تو به رو تیمامور

 . یکرد یآمادگ اعالم دیشد عالقه با و یشد انتخاب

 : غرهیم هاش دندون نیب از یعصب و کنهیم نگاهم

 . ینکن قبول رو یتیمامور چیه من نبود یتو که بودم گفته بهت من نکهیا با-

 وقت گهید االن که دونمیم اما کردم قبول تو یتذکرها وجود با رو تیمامور نیا که شد یچ ادینم ادمی من-

 . کنمیم شک هم تو یها حرف به یحت یگاه ستادم،یا غیت لب من االن. ستین مزخرفات نیا

 جناب که زنهیم ادیفر چشماش و داره امشب که یداغون حال از سکوتش، از گهینم یزیچ و کنهیم نگاهم

 . لهیتکم امشب یبرا تشیظرف که بفهمم تونمیم نگرانه و خسته چقدر فرمانده یآقا

 . بکنم رو تالشم کنمیم یسع اما دارم شک اون مثل یکس کردن آروم یبرا روشم به نکهیا با



  فرهاد؟-

 : دمیم ادامه گردهیبرم سمتم به که شونشیپر نگاه

 من دونم،یم رو یزیچ هی اما کردم قبول یگفت تو که یزیچ خالف بر رو تیمامور نیا من چرا دونمینم-

 یزیچ نگران که خوادیم رو قبالها دلم تو از شتریب من و نگرانم تو شتریب من ام، خسته تو از شتریب

 . نباشم

 ذهنم یتو که ییزهایچ یباق رمیم شیپ درست دارم نکهیا دیام با و دهیم گوش حرفام به داره که نمیبیم

 : ارمیم زبون به رو چرخهیم

 پر یها روز نیا تموم که منتظرم تو از شتریب که دونمیم فقط االن اما ندادم گوش حرفت به چرا دونمینم_

 . بودم تو کنار راحت الیخ با که ییروزها اون به میبرگرد و بشه تموم ینگران از

 . شمیم دهیکش بغلش یتو شد یچ بفهمم نکهیا قبل و کنمیم نگاهش

 :کنهیم زمزمه و بوسهیم رو گوشم ریز کشه،یم نفس رو موهام ده،یم فشار آغوشش یتو منو

 ...باز زبون جاسوس-

 . داره منو قبل مثل هم باز که کنه فکر اون خوادینم دلم اما بشم آغوشش یتو آرامشم منکر خوامینم

 بغلش از رو خودم آروم کنهیم عادت آرومش یها نفس تمیر به گوشم که یوقت قایدق هیثان چند از بعد

 . کشمیم رونیب

 نگاهم اراده یب. کشهیم موهاش یتو یدست فقط و زنهینم یحرف اما جهیگ حرکاتم از که زنهیم داد چشماش

 . بکشه اش شکسته یابرو یرو و ارهیب باال دست آروم شهیم باعث که رهیم ابرو یشکستگ خط سمت به

  ادته؟ی-

 بزنم لبخند ست،ین مهم برام نیام فوت خبر انگار که کنم رفتار یعاد و بزنم لبخند. بزنم لبخند کنمیم یسع

 . ستین بد حالم اصال که ترسم،ینم اصال که ندارم یبد حال اصال کنم تظاهر تا

 ... آره-



  ؟یضح-

 . رهیبگ بغضم اراده یب شهیم باعث نگاهش گرم یعسل کنم،یم نگاهش

 یزیچ انگار اما بزنم حرف خوامیم کنم،ینم یچکاریه لرزش نیا از یریجلوگ یبرا یحت و لرزهیم صدام

 . شده نفسم راه سد

  شده؟ یزیچ بزن، حرف! یضح-

 عنوان به خوامینم. امیب فیضع داره رو ام فرمانده حکم که یکس چشم به خوامینم کنم،یم صاف رو صدام

 . بشم دهید فیضع گرفته عهده به رو یبزرگ نیا به تیمامور چرا دونمینم که یدختر هی

 ... ستین یزیچ-

  ؟یمطمئن-

 ! آره-

 . بده تکون سر مکث یکم با و کنه نگاه بهم رهیخ هیثان چند فقط شهیم باعث جوابم

 . برم من پس باشه،-

. ستین اش خونه به رفتن یبرا لحن نیا گهیم بهم درون از یحس و کنمیم نگاه تخت یرو از شدنش پا به

 و کشهیم هام نهیس یرو تا رو پتو و بکشم دراز تخت یرو کنهیم مجبورم و دهیم هول رو ام شونه

 : کنهیم زمزمه

 ... بخواب-

 آروم و ارهینم طاقت دلم اما بشم عیضا خودم ندادنش جواب با که بزنم یحرف خوامینم ره،یم در سمت به

 : پرسمیم

  خونه؟ یریم-

 ! نه-



  شب؟ وقت نیا یبر کجا پس-

 . دارم تیمامور برم، دیبا-

 یسع. رهیگیم رو وجودم سراسر استرس سته،یا یم زده که یحرف از قلبم من و کنهیم خاموش رو المپ

 : شهیم خارج گلوم از تر فیضع هم قبل از صدام اما ارمین خودم یرو به کنمیم

  ت؟یمامور-

 هیثان چند. نشسته لباش یرو یکمرنگ لبخند کنمیم احساس شهیم وارد اتاق پنجره از که یکم نور ریز از

 : رسهیم گوشم به نهیغمگ یکم کردمیم احساس که  بمش یصدا آروم و کنهیم سکوت

 . سخته یبرنگرد گهید ممکنه که ندونن زاتیعز رفتنت موقع هکنیا-

 : دهیم ادامه هیثان چند از بعد و کنهیم سکوت

 . باشه داشته زهیانگ خونه به برگشتن و موندن زنده واسه آدم شهیم باعث نگران نگاه هی وقتا یبعض-

  

 و امیم نییپا تخت از و امیم خودم به بره رونیب خونه از نکهیا قبل و شنومیم رو برداشتنش قدم یصدا

 . رمیم دنبالش

 ! فرهاد-

 ! ــــــــــــــسیه-

 حرف آروم نباریا و رمیم سمتش به و نمیبیم رو اش هیسا خونه یورود در کنار روشن و کیتار یتو

 : زنمیم

 . دیببخش-

  ؟یشد پا تخت یرو از چرا-

  ؟یریم یدار کجا-



 . یکن درک بهتر رو طمیشرا برگشت ات حافظه یوقت داشتم انتظار-

 . کشمیم موهام یتو یدست هیچ و کجا تیمامور که بگه بهم دخواینم نکهیا از یعصب

  ؟یبر دوباره که خونه یبرگشت شب موقع نیا یچ واسه پس-

 . نمیبیم رو زامیعز که هیآخر بار دیشا گفتم-

 جزو هم من... یعنی! نه ای رمیبگ خودم به رو حرفش نیا که ام شک به دو یطرف از لرزهیم قلبم

  شم؟یم حساب زاشیعز

 ... باش ام خانواده مراقب-

 : دهیم ادامه و رهیگیم چشم ازم لبخند با که کنمیم نگاهش فقط

 . باش هم خودت مراقب-

 و رهیم رونیب و کنهیم باز رو خونه در ،یچشم از پله ها و پاگرد کردن چک از بعد که کنمیم نگاهش

 : کنم زمزمه تونمیم فقط

 ...نطوریهم توام-

 . کنهیم نگاهم منتظر و گردهیبرم سمتم به ،مریگیم رو دستش بره رونیب خونه از نکهیا قبل

  ؟یبگ یتونیم که نویا ؟یگردیبرم یک-

 . کشهیم طول هفته دو احتماال اما ست،ین معلوم-

 درک تونمینم و کنمیم نگاه رفتنش به تراس پنجره از ره،یم بمونه یا گهید حرف منتظر نکهیا بدون و

 . دارم دلشوره نقدریا چرا کنم

  

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

  



  آخه؟ چته-

 ! یچیه-

 ! هست تیزیچ هی که روزه پنج چهار تو ترنج، گهیم راست-

 . کنمینم کردنشون قانع یبرا هودهیب تالش و کنمیم نگاه پونه و دینو به

 . ندارم حال ادیز دونم،ینم-

 . کنهیم نگاهم موشکافانه دینو

  آخه؟ چرا خب-

 ... دونمینم-

 . گرفته دلش شده جدا ازش ییهوی بودن، باهم وقت چند نیا پسرعموشه، بخاطر احتماال-

 حدس که کنم تظاهر تا کنمیم تالش بدم یفرصت بهش نکهیا بدون و کنه مخالفت نظر نیا با دینو ذارمینم

 . بوده درست پونه

 ... شده تنگ براش دلم-

 . گردهیبرم دینو سمت به ذوق با پونه

 ! گفتم یدید-

 . بده یدلدار کنهیم یسع و کنهیم نگاه من به

 داره کارات که نگفت خودش مگه! روش هم مدت نیا ،یکرد صبر همه نیا که تو ترنج، نداره اشکال-

  ؟یریم هم خودت گهید وقت چند تا و شهیم درست

 . کنم دییتا رو گفتم بهش که یدروغ تا دمیم تکون سر

 ... ششیپ یریم هم خودت گهید وقت چند تا نداره، غصه نکهیا گه،ید خب-

 : دهیم ادامه زونیآو لوچه و لب با



 . شمیم تنها من هم باز و یریم تو-

 ینازک دل همه نیا از سوزهیم دلم من و میکنیم نگاه بلرزه اش چونه شده باعث که یبغض به دینو همراه

 .  بوسهیم رو جگاهشیگ و ندازهیم پونه شونه دور رو دستش دینو دختر، نیا یسادگ و

 سر ترنج به هم یگاه از هر. میمسافرت شهیهم و میکنیم عقد هم ما موقع اون تا زم؟یعز یبش تنها چرا-

  خوبه؟. بشه رفع تو یدلتنگ تا میزنیم

 . کنهیم نگاه دینو به و شهیم لیتبد لبخند به پونه بغض که کشهینم یا هیثان به

  د؟ینو یگیم راست-

 ... پسرعموش و ترنج شیپ میریم زم،یعز آره-

 : دهیم ادامه یکج لبخند با و کنهیم نگاهم میمستق

 . باشه داشته وجود ییعمو رپس موقع اون تا اگر البته-

 ذهن سوال پونه بگم یزیچ بخوام نکهیا قبل و فهممینم رو حرفش منظور ره،یم هم یتو اراده یب اخمام

 : پرسهیم منو

  ؟یچ یعنی-

 . کنهیم نگاه مون دو هر به یتر قیعم لبخند با دینو

 . شده عوض نسبتشون حتما موقع اون تا پسرعموش عالقه از حجم نیا با که نهیا منظورم! یچیه-

 . داره دلشوره نگرانم، فقط. کنم انشیب بخوام که ندارم یحس چیه من و خندهیم پونه

 ... فرهاد نگران

 ... خودم نگران

 ها شب تونستمینم یحت فهیوظ نیا ینیسنگ از و بود سپرده من دست به فرهاد که ییا خانواده نگران

 . بخوابم درست



 جواب ذوق با و دارهیبرم زیم یرو از رو یگوش که نمیبیم ام،یم خودم به پونه یگوش زنگ یصدا با

 : دهیم

 ... فرهاد سالم-

- ..................... 

  ؟یخوب تو قربونت،-

- ......................................... 

  چطور؟ بشه، عوض هوامون و حال کافه میاومد ترنج با! نه-

- .................................. 

 ؟یدیرس یک ؟ییا خونه عه،-

-................................. 

 ... خداحافظ م،یایم االن نه... باشه_

 . کنهیم نگاه من به و قطع رو یگوش عجله با

 . میبر دیبا خونه، اومده فرهاد-

 تشیمامور بود گفته که نهیا از من تعجب ست،ین آور تعجب برام خونه اومده فرهاد نکهیا. کنمیم نگاهش

 !خونه بود برگشته هفته کی از بعد اون و بکشه طول هفته دو ممکنه

 .میبرگرد خونه به تا میشیم نیماش سوار و میکنیم یحافظ خدا دینو با چطور دونمینم

 شد؟ یچ_

 .خونه میایب زودتر گفت رونیب گفتم یوقت م،ییکجا گفت فرهاد دونم،ینم_

 چرا؟ آخه_

 .دونمینم_



 نگفت؟ بهت یزیچ_

 .خونه میایب گفت فقط نه،_

 یلیدل کنمیم یسع پونه یها حرف تموم به توجه یب .میبرس خونه به تا مونم یم منتظر و دمیم تکون سر

 به تا کنم قبول رو کردن صبر شمیم مجبور برمینم ییجا به راه یوقت اما .کنم دایپ فرهاد برگشت یبرا

 .میبرس خونه

 جا به جا کمد یتو رو کفشامون عادت طبق م،یشیم ساختمون وارد عجله با دو هر میرسیم خونه به یوقت

 .میشیم خونه وارد پونه همراه و کنمیم

 !فرهاد؟! فرهاد؟_

 !پونه نجامیا... ایب_

 چشماش یرو دستشو و دهیخواب کاناپه یرو که میکنیم دایپ یحال در رو فرهاد و میریم صدا سمت به

 .گذاشته

 :کنهیم یدست شیپ من از تر جلو و دهینم فرصت پونه

 ...ییدا سالم_

 :دهیم جواب برداره چشمش یرو از رو دستش نکهیا بدون فرهاد

 ....حاال یبود خانم، پونه سالم_

 .کنهیم جا کاناپه یرو فرهاد کنار زور به رو خودش یدل ته از لبخند با پونه

 .رسوندم رو خودم و یزد زنگ نشده قهیدق ستیب هنوز ن،یبب! ییدا عه،_

 ...یکرد یخوب کار_

 .ذارهیم اش نهیس یرو سرشو و کشهیم بغلش یتو رو پونه که بود نشده تموم اش جمله هنوز

 ...خوب دختر نیآفر_



 :ارهیم در یباز نیریش پونه

 .بود هم ترنج_

 لباش یرو یلبخند من دنید با و کنهیم باز چشم کشهیم دست پونه یموها یرو که یهمونطور فرهاد

 .بندهیم نقش

 ...فرهاد آقا سالم_

 :رهیگیم لمیتحو تر مهربون یکم پونه یجلو شهیهم برعکس

 .خانم ترنج سالم_

 .بوسهیم رو پونه یموها یرو

 .رونیب برو شهیهم ا،ینش بند خونه یتو قهید دو یعنی ؟یچطور_

 !فرهاد عه،_

 ...نشو لوس_ 

 .شهیم پا مبل یرو از هم خودش و کنهیم ول و پونه

 .نه ای یکن هم سر تییدا واسه یحساب درست شام هی یبلد نمیبب_

 :دهیم جواب پرسهیم منو نظر انگار که یطور و خارونهیم رو سرش یکم پونه

 خوبه؟ مرغ تخم سیسوس_

 :دهیم جواب من یجا به فرهاد

 ؟یحساب یغذا هی شد مرغ تخم سیسوس_

 :زنهیم غر پونه

 .رهید کردن درست غذا واسه االن خب عه،_



 .کردم پلو ایلوب هوس من نداره، یربط من به_

 :دهیم ادامه و رهیم خونه در سمت به یحرف بدون و

 .کنم استراحت رمیم ام خسته یلیخ ام،یب کن خبرم شد درست پلو ایلوب_

 یبرداشت چیه فرهاد دست یها انگشت حرکت از که خوشحالم و کنمیم نگاه پونه زونیآو لوچه و لب به

 .نداره

 "باال ایب گهید قهیدق ده: " بود نیا شیمعن که یحرکات

 .کنم کمکش غذا کردن درست یتو تا رمیم آشپزخونه به پونه همراه

 .رهیگیم رو جلوم پونه خود نکهیا تا کنمیم شروع دستم سوزوندن و دنیبر با .کنمیم شروع اول همون از

 !هست تیزیچ هی امروز یجد تو ترنج،_

 ..دمیم تکون سر کنمیم درد به تظاهر یحال در و ذارمیم جگاهمیگ یرو دستمو

 ..کنهیم در سرمم یلیخ_

 .رهیگیم دستم از رو یچوب بزرگ قاشق عجله با

 .کنمیم خبرت شده آماد غذا کن، استراحت برو! ؟یگینم زودتر چرا پس_

 ؟ییتنها آخه_

 ...برو تو که، نداره یکار بابا آره_

 .ندارم هم ییا گهید راه اما ستین یراض پونه زدن گول به دلم

 پونه نکهیا نانیاطم با و رمیم باال طبقه به ستمین یراض هیقض نیا از هم ادیز کنمیم تظاهر که یحال در

 .رمیم خونه به گرمه سرش و غذاست کردن درست مشغول یحساب



 و شهیم خونه وارد سرم پشت و دهیم هول رو در خبر یب کنم یکار بتونم نکهیا قبل و شمیم خونه وارد

 در از یکاف اندازه به یوقت و کشونهیم اتاق سمت به منو و بندهیم رو خونه در کنم یکار بتونم نکهیا قبل

 . کنهیم نگاهم و گردهیبرم سمتم به بشه راحت الشیخ که میشیم دور

  ؟یخوب-

 . کنمیم نگاهش تعجب با

  باال؟ یکشوند منو نیا دنیپرس واسه االن-

 : بدم جواب بگه یزیچ نکهیا بدون شهیم باعث شیجد نگاه طرز

 . خوبم آره،-

  ن؟یبود کجا-

 . رونیب-

  کجا؟-

 ... کافه-

  ؟یک با-

 شیجد چهره به هم اخم شهیم باعث سکوتم و گمینم زیچ اما رهیم هم یتو اخمام دنشیپرس سوال طرز از

 . بشه اضافه

  ن؟یبود کافه یک با گفتم -

 . بدم رو جوابش دمیم حیترج و کنمیم نگاه درهمش یها اخم به

 . یجنابعال جاسوس با-

 : دهیم جواب آروم و گمیم راست که بشه مطمئن خوادیم انگار کنه،یم نگاه چشمام یتو هیثان چند

  د؟ینو با-



 . رمیبگ فاصله ازش تا کشمیم عقب رو خودم یکم

  ؟یدار هم ییا گهید جاسوس مگه-

 : غرهیم بایتقر و بندهیم رو چشماش

 . بده جوابمو درست! یضح-

 : دهیم ادامه و زنهیم دو دو چشمام یتو نگاهش

  نشد؟ جمعتون وارد پونه انیاطراف از یزیچ یهمکالس ،یدوست ن؟یبود رونیب دینو با فقط-

 ... نه-

  ن؟یدیند یمشکوک زیچ-

 . کنمیم نگاهش تعجب با-

 ... نه-

  ؟یمطمئن-

  فرهاد؟ شده یزیچ-

 . نهیشیم تخت لبه و دهیم تکون رو سرش

 ... نه-

  ؟یشونیپر نقدریا تو اونوقت و نشده یزیچ-

 یزیچ متوجه تو. باشه شده کینزد پونه به یدیجد شخص مینبود ما که یمدت نیا دیشا گفتم ست،ین یزیچ-

  کرد؟ینم بتونیتعق یکس ؟ینشد

 ! فرهاد یکنیم نگرانم یدار! نه-

 . زنهیم لبخند و گردهیبرم سمتم به



 . گهید باشه زیچ همه به حواسم دیبا من باالخره ؟یچ نگران-

 . کنمیم نگاهش

 ! یمشکوک آخه-

 . کنهیم نگاهم لبخند به هیشب یحالت و دهیم دست از رو جدتش و شهیم گرم کم کم زشیت نگاه

 گفتن میقد از. کنم یریشگیپ یاتفاق هر از بتونم که باشه جا همه به حواسم دیبا اما ستم،ین مشکوک نه-

 ! درمانه از بهتر یریشگیپ

 ... خب اما آره،-

 : کنهیم قطع رو حرفم-

 اونه اونوقت بسوزونم رو اش شهیر و رمیبگ رو یاحتمال خطر یجلو نتونم اگر من نداره، اگر اما و آره-

 . سوزونهیم منو خانواده و شهیر از و کنهیم دایپ فرصت که

 .زنهیم یلبخند چهینم و کنهیم کج رو سرش

  گذشت؟ خوش کافه خب،-

 . دمیم تکون سر نکردم باور رو حرفش هنوز که یحال در

 ! یخال شما یجا ممنون،-

  ؟یندار یمشکل ؟یخوب دینو با-

ولی همونطور که گفتی هنوز به روش نیاوردم که میدونم از . هست پونه به حواسش ه،یخوب پسر نه،-

 سمت توئه.

 . کنهیم دییتا رو حرفم و دهیم سرتکون

 ! ؟یاومد زود چرا-

 . کنهیم نگاهم و ارهیم باال سر



 چطور؟-

 . کشهیم طول هفته دو یبود گفته آخه_

 . شده تموم زودتر کارم اما بکشه طول هفته دو که" ممکنه" بودم گفته من-

 : دهیم ادامه و نهیشیم لباش گوشه یکج لبخند

  هوم؟. برگردم تونمیم یناراحت-

 . زنمیم لبخند اراده یب و کنمیم نگاهش

 ... بمون! نه-

 زمزمه و شهیم تر رنگ پر لبخندش ستهیا یم جلوم یوقت. ادیم سمتم به آروم و شهیم پا تخت یرو از

 : کنهیم

 !داره خرج شه،ینم که یخال و خشک موندن-

  شهیم شناور زمان نیب ذهنم حرفش انیب لحن از

  

 ! داره خرج-}

 . دمیچرخ بوکس سهیک دور درد و نفس نفس با و کردم نگاه چشماش به طنتیش با

  ؟یخرج چه-

 ! ؟یدونینم-

 حرکت ریمس مشت عیسر ضربه سه با بهش دنیرس محض به که دادم هول سمتش به محکم رو سهیک

 . دادم هول سمتش به رو سهیک دوباره و دمیکش نفس یسخت به. داد رییتع رو سهیک وار آونگ

 . میش یمشتر بگو ارزون! دونمینم نه،-



 سهیک رفتن کنار با اما و شد دیناپد کلشیه کل ییا لحظه یبرا که دیرس ییا نقطه به حرکت یط سهیک

 افتادم، یتاتام یرو و شد دهیکش ریز از پاهام بدم نشون یالعمل عکس نکهیا قبل و شدم نبودش متوجه

 . کرد نگاهم لبخند همراه اخم با و زد مهیخ بدنم یرو بایتقر

  کنه؟یم درد هنوز-

 سرتکون و رفت هم یتو دیچیپیم پهلوم یتو دنیکش نفس موقع دنییدو از بعد که یدرد از اخمام اراده یب

 . دادم

 به حد از شیب فشار باعث یهمزمان نیا خوره،یم نیزم به بازدمت با همزمان راستت یپا که نهیا بخاطر-

 . شهیم افراگمید

 . بکشم منقطع و کوتاه یها نفس شد باعث دنیکش نفس موقع پهلوم درد

 . ادیم نیزم یرو چپت یپا که یبد رونیب یوقت رو بازدمت دیبا ،ینش ینطوریا نکهیا یبرا-

  کنم؟ دقت چپم و راست یپا به یچجور دنییدو نیح آخه-

 . یکن تمرکز هیقض نیا یرو یتونیم راحت یبزن حرف کمتر-

 . کرد نگاهم مغرورانه و انداخت باال رو ابروش و

 {.شمیم یراض هم بوس هی با من... نداشت قابل-

  

 . دهیم حرکت چشمام یجلو از رو دستش که کنمیم نگاهش

  ؟ییکجا-

 ! جا نیهم... هـ-

  ه؟یچ خرجش یبدون یخواینم-

  بود؟ مهربون نقدریا شهیهم. دوزمیم چشم نگاهش نیریش یعسل به



 . شهیم خم یکم و رهیم هم یتو اخماش

 . هست تیزیچ هی امشب تو نکهیا مثل! نه-

  ها؟-

  ؟یکن تقبل رو موندنم خرج یخواینم! بله نه ها-

 ییا اجازه نیچن ندارم دوست چرا دونمینم که یزیچ کنه، تیمیصم احساس میقد اندازه به ترسمیم! ترسمیم

 : دمیم جواب کنم پنهانش دارم یسع که یترس با اما بدم

 ! آره-

 : خندهیم آروم و زنهیم مینیب یرو ییا ضربه بزنم ییا گهید حرف بتونم نکهیا قبل

 ... باش آماده دو ساعت راس امشب -

 : ارمیم زبون به رو ذهنم یتو سوال نره رونیب صدام که یجور و کنمیم نگاه رفتنش به تعجب با

  دو؟ ساعت-

 . یکنینم هم رید-

 . کنهیم باز رو خچالی در و شهیم آشپزخونه وارد

  ؟یندار مرغ تخم-

 . کنمیم نگاهش تعجب با و دمیم دستش به رو ها مرغ تخم خچالی یتو از و رمیم سمتش به

  کنه؟ درست پلو ایلوب برات پونه که ینگفت مگه-

 تابه نتیکاب یتو از تا شهیم خم که همونطور و رهیم گاز سمت به و بندهیم رو خچالی در یآروم خنده با

 : دهیم جواب کنه دایپ رو

 . شهیم شفته غذاش کنه درست پلو ایلوب ستین بلد پونه. نکن خوش دلتو-

  کنه؟ درست یگفت بهش یچ واسه پس-



 ! کنم گرم رو سرش خواستمیم-

 . کنمیم نگاهش و دمیم هیتک کانتر به ناباور

  چرا؟ اونوقت-

 . بپرسم سوال تو از تا-

  ؟یبرس بعدا رو نایا شدینم-

 . دمیپرس موقع همون که بوده الزم حتما نه،-

 نکهیا دیتهد با خوردن از بعد و کنهیم درست مرغ تخم خودش یبرا راحت الیخ با که کنمیم نگاهش

 . رهیم رونیب خونه از باشم آماده گرم یورزش لباس هی با دو ساعت راس

 . برسه شب دو به ساعت تا گذرهیم عیسر زیچ همه

 قابل ریغ برام یگاه که کنمیم فکر فرهاد به. مونمیم خبر منتظر و شسته مبل یرو گرم یورزش لباس با

 ! نفوذ قابل ریغ هم یگاه و دمیترسیم ازش که شدیم بیعج اونقدر یگاه. شدیم فهم و درک

 یحت شناسهیم رو اطرافش طیمح ییا گهید کس هر بهتر اون که بده نشون تونستیم پونه شفته یپلو ایلوب

 . بلده اش خواهرزاده که ییغذاها از اطالع اندازه به

 یمنطق رو لیدل تونستمینم که مخصوصا بود بیعج یکم و جالب برام شبش سر سواالت و جو و پرس

 ... بود مهم هم یلیخ دیشا که یزیچ. کنهیم پنهون من از رو یزیچ فرهاد کردمیم احساس. بدونم

 رو شده ظاهر میگوش صفحه یرو شب مهین 2 ساعت راس که یامیپ و امیم خودم به یگوش لرزش با

 . خونمیم

 .باشه داریب هنوز ممکنه ییدستشو رفت شیپ ربع هی فرخنده! باش مواظب اما ن،ییپا ایب-

 دمیجد امیپ به یگوش مجدد لرزش با رسونمیم اطیح به رو خودم و رمیم نییپا ها پله از آروم و نیپاورچ

 : کنمیم نگاه

 . سرکوچه ایب-



 تو که نمشیبیم رسونمیم کوچه سر به رو خودم و برم رونیب خونه از کنمیم یسع صدا نیکمتر با آروم

 . بشم سوار زودتر که گهیم بهم اشاره با و نشسته نشیماش

 قهیدق چند. کنهیم حرکت صبر یفرصت نکهیا بدون و شمیم سوار و رسونمیم نشیماش به رو خودم عجله با

 : ادیم حرف به باالخره نکهیا تا گذرهیم سکوت یتو

  ؟یبست رو ات خونه در-

 ! آره-

  نشه؟ تو متوجه یکس که بود حواست اودن رونیب موقع-

 . بود حواسم آره-

 ... خوبه-

 باعث بازش کاپشن پیز و دهیپوش رنگ یمشک گرمکن ست ه،یرانندگ حال در خونسرد که کنمیم نگاهش

 . باشه مشخص ریز از رنگش دیسف شرتیت شهیم

  ؟یریم کجا-

 . میرینم یبد یجا-

  ؟یبگ یخواینم یعنی-

 . کنهیم نگاهم یکج لبخند با و گردهیبرم سمتم به

  بگم؟ دینبا چرا-

 . کنمیم نگاه رومون شیپ ریمس به و رمیگیم چشم نگاهش از

 ! ینگ تا یچونیپیم یدار کردم فکر دونم،ینم-

 . یفهمیم کن صبر نه،-



 نیا یتو شهر شتریب دهیم نشون خلوت شهر و نیماش یتو سکوت. دوزمیم چشم جاده به و کنمیم سکوت

 . خوابن شب از ساعت

 دور شهر از مینداشت رو شکستنش قصد چکدومیه که یسکوت اون یتو چقدر ما و گذرهیم چقدر دونمینم

 . امیم خودم به نیماش ستادنیا حرکت از با نکهیا تا نمیشیم

 درخت و بود تپه فقط اطرافمون یفضا. میشد خارج شهر از بایتقر که فهممیم و کنمیم نگاه اطراف به

 هم از فاصله با که عابر یها چراغ. گذرهیم شدنشون ازکاشته یسال چند بود معلوم که سرو و کاج یها

 شمار انگشت تعداد ها درخت نیب از تونستمیم دادن،یم نشون روشن و کیتار رو فضا بودن شده کاشته

 االکنگ و سرسره هی و زونهیآو بهش یریزنج تاب تا دو که یفلز هیپا هی. نمیبب رو یفلز یها مکتین

 . بودن ها درخت نیب کیکوچ یباز پارک لیوسا کل خراب

 : کنهیم زمزمه آروم و کوتاه و کنهیم باز رو نیماش در

 ... شو ادهیپ-

 به نجایا از دونمیم که ییزهایچ از لرزهیم دلم. کنمیم نگاه اطراف به شتریب دقت با و شمیم ادهیپ نیماش از

 دایپ رو گرفته قرار تپه سطح یرو بایتقر که یمکتین و چرخهیم نگاهم بگم یزیچ نکهیا بدون. دارم ادی

 . کنمیم

 و من زبانیم ییها شب مهین چه دونمیم که یمکتین. شده محاصره کاج و سرو درخت چند نیب که یمکتین

 رهیخ آسمون به و ذاشتمیم پاهاش یرو سرمو نشستیم مکتین یرو فرهاد یوقت که ییها شب. بود فرهاد

 .  زدمیم حرف باهاش و شدمیم

 ... ندهیآ از... اهدافم و آرزوهام از افتاد، که یاتفاقات از م،یزندگ محل از بزرگ، مامان از هام، یبچگ از

  ؟یشناخت-

 در و دارهیبرم عقب یها یصندل یرو از رو یکیکوچ سبد که کنمیم نگاهش و گردمیبرم سمتش به

 . بندهیم رو نیماش

 . کنم کنترل و صدام یاحتمال لرزش کنمیم یسع و کشمیم سرد یهوا از یقیعم دم



 ... رو نجایا ادمهی اوهوم،-

 حال که دونهیم هم اون انگار. دهیم هولم جلو به بایتقر کمرم یرو دستش دادن قرار با و ادیم سمتم به

 .دارم یبیعج

 پشت رو دستاش. نهیشیم مکت،ین هیپا کنار سبد دادن قرار با و رهیم ساز خاطره مکتین همون سمت به

 . کنهیم نگاه آسمون به یعمبق نفس با و ذارهیم مکتین یپشت فلز یرو و کنهیم باز رو

 پر شهیهم از انگار که یآسمون. کنمیم نگاه آسمون به هیثان چند از بعد و نمیشیم کنارش اما کنمیم دل دل

 ... تره ستاره

  

 ! خب؟-}

 : دادم جواب و کردم نگاه شب ستاره پر آسمون به

 ! گهید نداره خب-

 ! نه-

 ! آخه؟ چرا عه،-

 . یستین آماده هنوز-

 . ام آماده االن من فرمانده یآقا جناب-

 . کرد نگاه بودم گذاشته پاهاش یرو سر که من به و آورد نییسرپا

  ؟یا آماده یروین هی هیشب االن یمطمئن آماده؟-

 . دادم تکون سر و دمیخند

 . هستم که بله-



 پفک و پسیچ و تخمه دیخر از بعد و رفته سر ام حوصله که یکرد لج شب موقع نیا نیهم واسه پس-

  ؟یکن یباز سرسره و تاب خرده هی تا نجایا میاومد

  ه؟یچ منظورت-

 ! یچیه-

  ره؟ینم سر اشون حوصله دهید آموزش یروهاین -

 . یباز سرسره و تاب یبرا انیب رهیم سر اشون حوصله یوقت دونمیم دیبع-

 . نمیشیم مکتین یرو یحرص و خنده با

  نیرینگ یشوخ به منو مهارت و یآمادگ دمیم اخطار بهتون! فرمانده یآقا جناب-

 و سر نیتمر سالن یتو رمتیبگ اگر و دنبالت امیم هیثان ده از بعد ،یش دور تا دمیم آوانس بهت هیثان ده-

 . کنمیم زونتیآو ته

 : کرد شروع بگم یزیچ نکهیا قبل

 {... چهار... سه... دو... کی-

  

 خودش یبرا و رمیگیم دستش از رو وانیل. گرفته من سمت به که کنمیم نگاه دستش یتو یچا وانیل به

 . کنهیم نگاه آسمون به و زهیریم یچا همراهشه که یکیکوچ یچا فالسک از هم

 نیتمر از میداشت و بود غروب بود، گذشته آموزشت از ماه چند میکرد دایپ رو نجایا که یبار نیاول-

 که بود زده زل ها سرسره و تاب اون به خسته و مشتاق یجور هی چشمات. یدید رو نجایا که میگشتیبرم

 یکوچولو دختر هی. سوخت برات دلم. بخونم چشمات از رو لیوسا نیا با یباز واسه ذوقت تونستمیم

 بچه دختر هی نیع و یخورد آب یکم و مینشست مکتین نیهم یرو میاومد باهم و داشتم نگه. یبود خسته

 آزاد فرمان بهت که نیهم. یکردیم نگاه یباز لیوسا به یچشم ریز باباشه اجازه منتظر که گوشیباز

 اما بود گذشته ماه چند نکهیا با. کردن یباز به یکرد شروع و یرفت تاب سمت به خجالت و ذوق با دادم



 کم ،یبود سرسخت و کن گوش حرف. بود شده گرفته نظر در برام که یبود یهیتنب نماد من واسه تو

 .ادین بدم ازت که نبود یلیدل نایا اما نداشت یمعن واست دنیکش دست و آوردن

 .کنمیم نگاهش و ذارمیم مکتین یرو رو داغ یا شهیش وانیل

 ها جوجه نیع نکهیا از. یداشت هدف و زهیانگ یکل عوض در و ینداشت ییادعا. اومد خوشم ازت کم کم_

 تیمامور یتو کم کم. یشدیم قبل از بهتر روز هر. میومد خوشم یکن دیتقل و یریبگ ادی تا یکردیم نگاه

 و زود یلیخ و یرفتیم تیمامور به ها بچه همراه کم کم. یباش الل و کر نکهیا شرط به بردمت هام

 .یبود شده میت باهاشون راحت

 .کنهیم نگاه ها سرسره و تاب به و خورهیم شیچا از یکم

 که یداشت یخاص یها طنتیش. یشد ظاهر تر یقو داشتم انتظار تنها دختر به عنوان به که یزیچ از_

 پونه کردمیم احساس تو وجود با بودم خانوادم نگران شهیهم که یمن و کردیم هیشب پونه به رو تو

 .کنارمه

 .نهیشیم لباش یرو یکمرنگ لبخند و کنهیم مکث لحظه چند

 صدات، و سر هات، خنده و غیج بودنت، به. کنم عادت بهت کم کم که شد باعث نیهم دمیشا_

 ...تیسرسخت

 کرده فراموش که ارهیم ادمی به رو ییزهایچ یگاه .دمیم گوش حرفاش به و کنمیم مزه رو میچا از یکم

 .رمیم خودم یتو کم کم من و زنهیم حرف اون .کنم ذوق شهیم باعث اونا یادآوری و بودم

 ؟یضح_

 بله؟_

 ؟یفکر یتو نقدریا چرا_

 .دوزمیم چشم پاهامون ریز خاک به و دمیم فشار هم به رو لبام

 فرهاد؟_



 . دهیم تکون سر و کنهیم نگاهم

 هیچ_

 دونمیم رو سوالم جواب ادمهی که ییزهایچ با کنم، تمومش کبارهی خوامیم اما سخته،. کشمیم یقیعم نفس

 ...ادینم ادمی به ازش یزیچ که ام یزمان بازه اون نگران قایدق من اما

 :کنمیم باز دهن یسخت به و کنمیم درست رو جمالتم یکم

 ...که گمیم_

 :کنمیم تمومش و بندمیم چشم نباریا و کنهیم نگاهم میمستق

 ...ما رابطه_ 

 :دمیم قورت رو دهنم آب

 بود؟ یحد چه تا تو و من نیب رابطه یعنی_ 

 . رهیم هم یتو اخماش و کنهیم نگاهم

  ه؟یچ منظورت-

 ... که نهیا منظورم-

 سرگردون کلمات نیب اما کنم انتخاب رو منظورم رسوندن یبرا جمله نیبهتر کنمیم یسع و کنمیم سکوت

 .  شمیم

 . شهیم منظورم متوجه خودش انگار که شهیم یطوالن اونقدر مکثم

  ؟یهست یچ نگران-

 . کنم درست رو حرفم کنمیم یسع و شمیم هول

 ... من... یعنی... که نهیا منظورم-

 . داشت چهارچوب ما رابطه-



 : دهیم ادامه و دوزهیم چشم آسمون به که کنمیم نگاهش

  ؟یهست یچ نگران کرده؟ ریدرگ رو ذهنت موضوع نیا چرا-

 ! یچیه-

  ؟یچیه فقط! ؟یمطمئن-

 ! آره-

 گوش به رو دو یها نیماش یاهویه یصدا که یخنک باد وجود با کنمیم احساس. میکنیم سکوت هردو

 . کنه کم بدنم یگرفتگ گر از تونهینم هم رسونهیم

 و شاخ نیب باد عبور یصدا شدیم یراحت به که ادهیز اونقدر شهر از خارج منطقه اون شب مهین سکوت

 نیع و کنه کم درونم التهاب از یکم تا کشمیم هام هیر به رو زییپا خنک یهوا. رد حس رو درختا برگ

 . دوزمیم چشم آسمون به خودش

 ! ؟یضح-

 کنمیم نگاهش دارم که شهیم مطمئن یوقت و کنهیم مکث آسمون از برداشتن چشم بدون که کنمیم نگاهش

 : دهیم ادامه

 ... نباش خودیب یزهایچ نگران و نکن ریدرگ رو ذهنت یخودیب -

 مجبور انتخابشون یبرا که اونقدر و رنیم باال هم کول و سر از ذهنم یتو متفاوت االتیخ و ها سوال

 . باشه داشته تیاولو برام تونهیم ها اون از یکی کدوم که کنم فکر و کنم سکوت هیثان چند شمیم

 یبرا کردم انتخاب که یزیچ دونمینم. کنم دایپ رو نشونیتر مهم تونمیم نکهیا تا کشهیم طول قهیدق چند

 ! مهمه من یبرا حداقل جوابش که مطمئنم اما نه ای باشه یمهم سوال تونهیم دنیپرس

 . ذارمیم شیپ پا و ذارمیم کنار رو ینگران و ترس پس

  فرهاد؟-

 : دهیم جواب باالخره نکهیا تا برهیم زمان یطوالن هیثان چند



  ه؟یچ-

 . میکردیم بحث میداشت تو و من تصادف موقع روز اون ادمهی-

 : دهیم جواب رهیبگ چشم آسمون از نکهیا بدون

 ... آره-

 : شمیم ریگیپ خودم نداره دادن ادامه قصد نمیبیم یوقت و مونم یم منتظر

  م؟یکردیم بحث یچ مورد در چرا؟-

 ! فلش-

  ؟یچ یعنی! فلش؟-

 که یفلش ینبود حاضر تو اما ،یدادیم اونا لیتحو رو فلش و یکردیم تموم رو تتیمامور دیبا روز اون-

 ممکنه و ادهیز یلیخ سکشیر یکردیم فکر ،یبد اونا لیتحو رو بود درست درصد 90 تا اطالعاتش

 .  نره شیپ دیبا که یاونطور مون نقشه

 ! خب؟-

 ما. یموند ینم زنده نبود درست اطالعات اون اگر و یدادیم لیتحو رو فلش اون دیبا تو! نداره خب-

 ماجرا درصد 90 تا یوقت قایدق تا میدار نگه کینزد قتیحق به ممکن حد تا رو اطالعات که میبود مجبور

 رو زیچ همه هم ما و یکردیم دایپ فرار فرصت گشتیبرم تو به کامل اعتماد و بود یاوک نظرشون از

 . رفتیم لو تمونیمامور نه م،یدادیم دست از رو تو نه نطوریا. دادمیم رییتغ

 : چهیپیم سرمی تو ها صدا کنمیم نگاهش

  

 ... فرهاد محضه یوونگید کار نیا نه،-}

 : زد ادیفر



 دیبا وت که گمیم بهت دارم من و یکن گوش ات فرمانده حرف به که فتهیوظ تو ،یضح نزن خودیب حرف-

 ! احمق یشیم مضنون هم خودت وگرنه ،یبد اونا لیتحو گهید ساعت هی تا رو فلش

 : زدم داد

 ! کنمینم نکارویا من-

 . کنه آرومم کرد یسع

 االن. وفتهین یاتفاق من یبرا هست، حواسشون همه ست شده هماهنگ همبرنا ،یضح نباش یزیچ نگران-

 . بدن دست از تو به نسبت رو اعتمادشون دینبا اونا فقط

 : داد ادامه آرومتر و

 . شهیم درست زیچ همه نباش، من نگران-

 : زدم غیج

 ... شهینم... شهینم_

 ... باش مواظب جلوتو_

 {... دیچیپ بدنم یتو نیماش چرخش و ضربه هر با که یدرد و نیماش بیعج تکون و حرکت بعد، و

  

 خودش تیمامور من بخاطر که شهینم باورم. کنمیم نگاهش صحنه نیا آوردن ادی به از شوکه و ناباور

 . کنه محافظت من از تا بود داده لو رو

 ...اما-

 . میبد ادامه دوباره رو روز اون بحث خوامینم! یضح-

 که یکمرنگ لبخند با و دوزهیم چشم کنمیم نگاهش خورده جا که من به و رهیگیم چشم آسمون از باالخره

 : کنهیم اشاره یباز لیوسا به بسته نقش لباش یرو



  ؟یکن یباز یخواینم-

  

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

 

 . کنمیم نگاه بود کرده سیخ رو شهر کل رو اطیح و دیباریم صبح از که یبارون به و زنمیم کنار رو پرده

  خبر؟ چه-

 . توئه دست خبرا-

 . ندارم یخبر منم-

 . کنمیم کینزد بهش سردمو یدستا از یکی و رسونمیم یبخار کنار به رو خودم و گردمیبرم

 کاریچ دیبا دونمینم ستادم؟یا هوا در لنگ هی نطوریا که وقته چند یدونیم ال؟یدان یندار یخبر یچ یعنی-

  رون؟یب یاریب جهنم نیا از منو یخواینم! گذرهیم ینگران و استرس با داره شبم و روز کنم؟

 نکهیا نه ،یبمون مدت هی که بهتره گنیم اما کنم، دایپ یراه هی که دوئمیم دارم منم منه؟ دست مگه! جترن-

 ! یاریب دست به اطالعات و یبمون دیبا ،یبمون اونجا فقط

  ؟یاطالعات چه-

 . نکرده یرییتغ اونا یها برنامه کنه اثبات که یاطالعات هی-

  ؟یچجور ـآخه

 . یداد انجام رو کار نیا قبال که یهمونجور-

 ! الیدان-

  ترنج؟ هیچ-



 یچجور من آخه! نه؟ دادم، دست از رو ام حافظه من که رفته ادتونی تون همه کل به نکهیا مثل یدن-

 به شدن وارد نظرت به ن؟یکن خراب رو هاش نقشه به نینتونست بار هی یحت که بشم یکس خونه وارد

  گرفته؟ تونیشوخ راحته؟ دادم دست از رو ام حافظه که یمن یبرا یآدم نیچن خونه

 چرا نکهیا اما ه،یعصب میکرد صحبت هم با که شیپ دفعات نیع دونمیم. شنومیم رو قشیعم نفس یصدا

 ...  دونمینم رو

 تونسته که یکس میدار انتظار پس ،یشد انتخاب تو خونه، اون یتو مینفرستاد رو یعاد آدم هی ما! ترنج-

 رو شده محول بهش که یکار بتونه هم باز ناقص اطالعات وجود با یحت بشه نیبهتر ها نیبهتر نیب از

 آموزش یروین هی نه ،یعاد آدم هی یبرا اما هیادیز خواسته نیا که دارم قبول هم من. بده انجام درست

 ! تو مثل دهید

 ... یدن اما-

 دمیم حیتوض رو تو طیشرا زنم،یم کله و سر باهاشون دارم روز هر اد،ینم بر من دست از یکار ترنج-

 . کننینم قبول اما

 : دهیم ادامه اون هیثان چند از بعد و میکنیم سکوت هردو

 ! ترنج؟-

  بله؟-

 . نگرانم من! رونیب بکشمت جهنم اون از بتونم تا کن تمومش یجور هی کن، تمومش-

 . کشمیم دراز روش و رمیم کاناپه سمت به

 ! باشه-

 ! ترنج؟-

  بله؟-

 ! باش خودت مراقب یلیخ-



 ... باشه-

 و بار نیچند زنم،یم غیج و مبل یتو برمیم فرو رو سرم و بندمیم چشم و کنمیم قطع یکوتاه یخداحافظ با

 ... هم سر پشت

 عمل کارانه محافظه دمیم حیترج اما بشنوه رو غمیج یصدا که ستین خونه یکس دونمیم ارم،ینم باال سرم

 . رهیم فرو مبل پارچه پود و تار یتو و شورهیم رو صورتم اشک قطره و کنمیم کج رو سرم. کنم

 هم یضح به خودم، تیشخص نیا به یحت که اونقدر. کنم کاریچ دیبا دونمینم که اونقدر! جمیگ و خسته

 ... مشکوکم

 ... فهممینم

 و رفتار رنگش یعسل یها چشم ابش،یکم یها خنده باال، رهیم فرهاد حضور با قلبم ضربان یطرف از

 ... یطرف از اما باشم عاشقش شهیم باعث خاصش یها اخالق

 ... آغوشش اون، یها بوسه یادآوری دارم، باهاش که یخاطرات ده،یم جولون ذهنم یتو الیدان

 ! دونمینم خودم که امده من سر ییبال چه وسط نیا... فهممینم خودم از یچیه... فهممینم

 قرار نفر دو نیا اریاخت در رو خودم ها هرزه نیع من نکهیا کنهیم ام وونهید و گردهیم سرم یتو یزیچ

 حس شدینم باعث همه نیا با اما بود فرهاد با ام رابطه از تر محدود یلیخ الیدان با ام رابطه ادمهی! دادم

 .باشم نداشته خودم به نسبت یبد

 یزیچ ای یکس خوادینم دلم همه نیا با اما بشه بدتر لحظه هر حس نیا شهیم باعث خونه یتو موندن تنها

 رفتم شگاهیآرا به فرخنده خاله همراه صبح کنهیم فکر پونه نکهیا از. کنه خراب رو مییتنها و سکوت نیا

 سر فرصت و داره عروس چندتا امروز خاله بخاطر نکهیا از نطوریهم ام، یراض نره سر ام حوصله تا

 . بشه حالم یایجو و بزنه زنگ من به تا نداره خاروندن

 ادمی به فرهاد گذشته شب چند یها حرف نیآخر. بدم انجام دیبا یکار چه دونمینم و چرخمیم خونه یتو

 . بوده قیعم فرهاد با ام رابطه چقدر که کنمیم فکر نیا به من و ادیم

  



  خشاب؟-

 برام قصد از و برگشته ات حافظه کردم فکر ست زباله سهیک یتو ات اسلحه خشاب دمید یوقت! آره-

 یایب من خونه به شب مهین قبل مثل تا ذاشتمیم باز رو خونه در شب سه تا شب ان بعد از یگذاشت ینشون

 نکرده، یرییتغ چیه رفتارات دمید یوقت ،یومدین یوقت بعدش اما میکن هماهنگ باهم رو کارهامون و

 و کردم چک رو میبود کرده یجاساز مبل ریز که اسلحه و رفتم ات خونه هب ینبود که یروز هی یوقت

 ! هیچ یانداخت که یاون یدونستینم یحت تو... نه که دمیفهم نکردم یرییتغ یزیچ دمید

  

 رونیب از ییصدا کنمیم احساس کنم یکار نکهیا قبل و خورمیم آب و رمیم آشپزخونه سمت به کالفه

 تا دمیم ادامه آروم یکم ست پونه نکهیا فرض با اما رمیم در سمت به فرهاده نکهیا الیخ با اول. شنومیم

 حوصله وجه چیه به. نرم رونیب خونه از بودم خواب نکهیا بهونه به بتونم حدسم بودن درست صورت در

 . نداشتم رو پونه با صحبت

 اراده یب و شهیم باز ممکن حد تا چشمام روم به رو صحنه دنید با و کنمی نگاه رونیب به در یچشم از

 . کنمیم باز رو در

 ! دینو-

 باز یبرا دونمیم دستشه یتو که ییا لهیوس کنهیم نگاهم و ستادهیا فرهاد خونه در یجلو که نمشیبیم

 . کننیم استفاده ازش در کردن

 . کنهیم جمع رو خودش عیسر اما خورهیم جا یکم دنمید با

 چیزه... من یعنی پونه گفت که.... یشگاهیآرا کردم فکر ؟یکنیم کاریچ نجایا! ترنج-

 و زنمیم یکمرنگ لبخند. همن با اونا دونمیم من که نگفته بهشهم  فرهاد که فهممیم و خورده جا که نمیبیم

 . کنمیم نگاهش در به هیتک با

 . تنهاهم خونه یتو کردمیم فکر ست؟ خونه مگه فرهاد-

  فرهاد؟-



 . خندمیم صدا یب

  د؟یهم با فرهاد و تو دونمیم من که نگفت بهت فرهاد -

 . نهیشیم لبش یرو لبخند کم کم و خورهیم جا

 ... ادیب خودش تا خونه امیب گفت بهم هم االن. نگفت بهم! نه-

 . کنمیم باز شتریب رو ام خونه در

 ! ننتیبب و برسن سر پونه تا فرخنده خاله وقت هی ترسمیم. میفهمیم اومد وقت هر ومده،ین که فعال تو، ایب-

 . ستمین مزاحم اگر البته! بهتره ینجوریا! آره-

 . بشه وارد تا زنمیم اشاره دست با

 ! یهست هم یتعارف دونستمینم-

   شهیم خونه وارد و خندهیم

  ؟یخوریم یچا-

 ! نه که چرا باشه دم تازه و داغ اگر-

 . گذاشتم تازه آره! نیبش-

 . رمیم گاز یرو یقور و یکتر سمت به و ذارمیم ینیس یتو فنجون دوتا و رمیم آشپزخونه سمت به

 . بخورم به گرفتینم لمیم هم ییتنها نبود یکس اما کردم یچا هوس منم بود، بارون و سرد هوا-

 . گردمیم قندون دنبال و کنمیم پر جوش آب با رو ها فنجون و ذارمیم نکیس یرو رو یقور

  ؟یداشت کار فرهاد با-

 که یدست با آشپرخونه یورود که نمیبیم رو دینو گردمیبرم که نیهم و سرمه پشت یکس کنمیم احساس

 که یدست بده بهم تعجب فرصت نکهیا قبل و ستادهیا سرش پشت قایدق که فرهاد و ستادهیا گرفته پشتش



 زانو یرو دینو شهیم باعث که کوبهیم زانوش مفصل یتو لگد با و رهیگیم رو کرده میقا پشتش دینو

 ... کوبهیم آشپزخونه کانتر به رو دینو سر بده یفرصت نکهیا بدون و وفتهیب

 با و لب ریز اون و میکنیم نگاه افتاده آشپزخونه یورود یتو دینو جسم به یراض اون و شوکه من

 :کنهیم زمزمه حرص

 ...حرومزاده-

 ارمینم ادی به یحت. افتاده یاتفاق چه بفهمم کنمیم یسع و چرخهیم دینو و فرهاد نیب بار چند ناباورم نگاه

 . شده خونه وارد چطور و یک فرهاد که

 به رو که کنمیم نگاه فرهاد به و امیم خودم به دهیم تکون و گرفته رو هام شونه یکی نکهیا احساس با 

 . بزنه حرف باهام داره یسع و ستادهیا من یرو

  ؟یشنویم ترنج؟-

 . کنمیم نگاه دینو جسم به گهید بار حرفاش به توجه یب

  ش؟یزد چرا... دینو... نیا-

  زدم؟ چرا یچ یعنی-

 . داشت کار تو با بود اومده اون-

 . دهیم تکون رو هام شونه محکم و کنهیم نگاهم

  اره؟یب رو دخلت خواستیم بود بهش پشتت یوقت و داشت کار من با داشت؟ کار من با-

 . کنمیم نگاهش ناباور و رهیم هم یتو اخمام

  ؟یچ-

 . بزنتت پشت از خواستیم اون احمق-

 ... اما-



  بکشه؟ منو دیبا چرا دینو. گهیم یچ فهممینم. کنمیم نگاهش

  ست؟ین ما با دینو مگه کنه؟ منو جون قصد دیبا چرا دینو فرهاد؟ یچ یعنی-

 . شهیم دور ازم قدم چند و کشهیم موهاش یتو یدست یعصب

 ! یضح مفصله-

  ؟یاومد یک تو... تو-

 چند دقیقه ست که رسیدم.-

 هولم فرهاد بدم انجام یکار ای بزنم یحرف نکهیا قبل و کنمیم نگاه افتاده نیزم یرو که دینو به دوباره

 : دهیم

 ! ببندمش اریب یزیچ هی بدو-

 : زنمیم داد بایتقر

  ؟یکن کاریچ یخوایم ؟یچ-

 :  غرهیم روم یتو یعصب

  بده، انجام رو گفتم بهت که یکار-

 : رهیگیم سمتم به رو چشییسو

 ... اریب برو هست طناب ن،یماش عقب صندوق یتو-

 . ستین نیماش که اطیح یتو کجاست؟ نیماش نت؟یماش-

 . بندهیم رو چشماش تیعصبان با و کنهیم نگاهم هیثان چند

 ...  امیب من تا شو آماده برو تو-

 . گردهیبرم راه مهین اما رهیم در سمت به عجله با



 ! یضح-

 . کنمیم نگاهش و رمیگیم چشم دینو یشونیپ یرو خون رد از یسخت به

 . باشه یعوض نیا به حواست-

 ... جمیگ... فهممینم. گردهیبرم دینو سمت به نگاهم و رهیم رونیب در از بگم یزیچ نکهیا قبل

  به؟یعج نقدریا زیچ همه چرا باشه؟ داشته منو جون قصد دیبا دینو چرا بزنه؟ رو دینو دیبا فرهاد چرا

 ! ؟یضح-

 . کنهیم صدام دینو یپا و دست بستن حال در که کنمیم نگاهش و گردمیبرم سمتش به

 ... شو آماده برو ستم؟ین تو با مگه زده؟ خشکت چرا ؟ییکجا! یضح-

 : دهیم هولم اتاق سمت به بایتقر و

 ... بهم بده اریب هم یروسر ای شال هی-

 فرهاد شیپ هم باز اضافه شال هی با و پوشمیم رو رسهیم دستم به که یزیچ نیاول و رمی اتاق سمت به

 نچندان جسم عجله با بگه یزیچ نکهیا بدون و بندهیم رو دینو دهن و رهیگیم دستم از رو شال. گردمیبرم

 . رهیم رونیب در از و ندازهیم اش شونه یرو ور دینو سبک

 کنمیم نگاهش و ستمیا یم بارون ریز. وفتمیم راه همراهش فهمهینم اطرافش از یچیه که یا جوجه نیع

. بندهیم رو نیماش در و کشهیم روش هم یا مالفه و ندازهیم نیماش عقب یصندل یرو رو دینو جسم که

 . بدم نشون یالعمل عکس موضوع نیا به نسبت بخوام که نمیا از تر شوکه هنوز اما شمیم سیخ

 گوشه هی فقط. بود کرده یزندان اونجا هم منو شیپ وقت چند که خرابه. میا خرابه یتو امیم خودم به یوقت

 ... نهیزم یرو دینو جسم دنیکش حال در که کنمیم نگاهش و ستمیا یم

 : زنمیم لب یسخت به باالخره  و بلرزم شهیم باعث لباسم یسیخ و زییپا سرد یهوا

 مرده؟ اون... اون-



 : ارهیم کم نفس دینو ینیسنگ و یطوالن ریمس از

 ها حاال حاال... متاسفانه... نه بگم دیبا... اما! آره بگم... سوالت نیا جواب در... داشتم دوست یلیخ-

 ... دارم کار... باهاش

 ییبال قراره که فهممیم طناب آوردن با و کنهیم رها بود بسته منو شیپ دفعه که ییهمونجا رو دینو جسم

 . ارهیب هم دینو سر رو بود آورده من سر که

 راه دینو نکهیا از تا کنهیم امتحان هم یبار چند و بندهیم من قبل دفعه مثل رو دینو که کنمیم نگاه بهش

 : ادیم من سمت به و کنهیم چک هم رو دهنش در شال و بشه مطمئن نداره یفرار

 ... میبر ایب-

  کجا؟-

 . رسنیم هم فرخنده و پونه میبرس ما تا... خونه میبر-

 . کنمیم اشاره دینو به

 ! ؟یکن کاریچ نیا با یخوایم-

 . برهیم در سمت به و کشهیم رو دستم

 . ختهینر هم به زیچ همه نیا از شتریب تا میبر ایب فعال-

 وفتهیم راه و میشیم نیماش سوار. شهیم دهیکش اونور و نوریا به که دارم رو یتوپ احساس. رمیم همراهش

 : ارمیم زبون به جمله هی فقط متروکه گاراژ اون خرابه کنار از عبور لحظه و

  اد؟یم سرش ییبال چه-

 ... نباش نگرانش. میگردیبرم-

 هم با همزمان تا کنهیم ادهیپ خونه به دهینرس ابونیخ چند منو. میگردیبرم خونه به اون نظر مد نقشه طبق

 از زودتر که پونه حواب در رسمیم خونه به یوقت میکرد هماهنگ هم با که یزیچ نیع. مینرس خونه به

 خونه به و کنمیم رفتنم رونیب ی بهونه رو بارون ریز زدن قدم و ام حوصله رفتن سر دهیرس خونه به من



 کرده هماهنگ که یزیچ طبق قایدق و رسهیم هم فرخنده خاله بعد یکم و  کنم عوض لباس تا رمیم خودم

 . ادیم خونه به هم فرهاد قهیدق چند فرخنده خاله دنیرس با میبود

 .  دهیم دستش به رو شنیآو دمنوش وانیل خاله. کنهیم انیب ینقص بیع چیه بدون رو اش بهونه و حرفاش

  گرفت؟ تماس تو با ترنج؟ یعمو پسر-

 !  آره-

 . کنم تظاهر درست مون نقشه طبق کنمیم یسع

  زده؟ زنگ شما به یچ یبرا الیدان! عه-

 : دهیم ادامه و کنهیم نگاه خاله به

 کرمان ببرم رو ترنج کرده خواهش ازم. اومده شیپ یمشکل ترنج مدارک یالمثت یکارا یبرا نکهیا مثل-

 . میکن برطرف رو مشکل زودتر تا

 . نهیشیم مبل یرو من کنار خاله

  ؟یمشکل چه یوا یا-

 . نشدم متوجه درست دونمینم-

 . کنهیم نگاه فرهاد و من به خاله

  ن؟یکن کاریچ نیخوایم حاال-

 . کنهیم عوض رو ونیتلوز کانال و خورهیم دمنوشش از یکم فرهاد

 راه فردا دیبا مشخصه که هم نطوریا فرداست، پس و فردا میخال فرصت تنها دارم کار یلیخ هفته نیا من-

 . میوفتیب



 سواالت جواب ممکن شکل نیبهتر به که فرهاد به سپرمیم رو زیچ همه و  نمیشیم خودم یجا سر ساکت

 مونیالیخ سفر شروع یبرا صبح فردا که کنهی نیا ایمه ور زیچ همه و دهیم رو پونه و فرخنده خاله

 . میکن حرکت

 . میکنیم حرکت خرابه سمت به و میشیم فرهاد نیماش سوار قرآن ریز از شدن رد از بعد روز صبح

 . میشیم وارد هم با و کنهیم باز رو دروقتی به انبار ماشین های اوراقی میرسیم 

   ؟یگفت یزیچ نیچن چرا-

 ایچ یعوض اون بفهمم دیبا فعال. کنم دور خونه اون از رو تو یروز چند هی بشه الزم دیشا بودم، مجبور-

 . دونهیم

 بود شده بسته اونجا دینو که خرابه بزرگ سالن به و میکنیم عبور ختهیر هم به و کیبار راهرو از

 . میریم

 یرو دستشو یتو آب یبطر فرهاد بگم یزیچ بتونم نکهیا قبل و شده خشک دینو یشونیپ یرو خون

 . زهیریم دینو صورت

 چشم فرهاد و من به زدن پلک بار چند از بعد و کنهیم باز چشم یسخت به و دهیم تکون سر شوکه دینو

 .  دوزهیم

 و زنهیم دینو یموها یتو یچنگ رفته، فرو رحم یب و یوحش مرد همون جلد یتو هم باز انگار که فرهاد

 : غرهیم حرص و غرور از پر یلحن با و کنهیم نگاهش میمستق و رهیبگ باال سر کنهیم مجبورش

 ...دکتر یآقا ریبخ صبح-

 موهاش. ادیب رحم به دلش فرهاد که شهینم باعث نیا اما نالهیم آروم و رهیم هم یتو درد از دینو چهره

 . رهیبگ قرار صورتش یرو به رو دینو صورت که یحد تا کشهیم شتریب رو

 ! توبره؟ از هم یخوریم آخور از هم پس... خب-

 عقب به شتریب فرهاد یدستا بزنه یحرف بتونه نکهیا قبل. کنه باز رو چشماش کنهیم یسع یسخت به دینو

 . افتاده گز گز به من سر پوست کنمیم احساس که اونقد شه،یم دهیکش



  جالبه؟ برام یچ یدونیم-

 : دهیم ادامه و گردونهیبرم من به دینو از رو نگاهش و کنهیم مکث هیثان چند

 . داد انجامش هم باز همه نیا با اما ادیم سرش ییبال چه بره لو یوقت دونستیم نکهیا-

 نیا همه داره انگار که یدرحال و گردهیم دورش خونسرد و آروم و کنهیم ول شتاب با رو دینو یموها

 : رهیگیم سر از رو حرفش دهیم حیتوض من یبرا فقط رو ها زیچ

 ... منتها... داشت جرات و دل. بود اومده خوشم اش جربزه نیا از اول همون از اصال-

 طرز بخاطر و وفتهیب نیزم یرو زانو با دینو شهیم باعث که کوبهیم شیپا مفصل یتو محکم پشت از

 فرهاد محکم مشت بزنه یحرف بتونه نکهیا قبل و شهیم وارد دستاش به بدنش وزن ینیسنگ کل شدن بسته

 : چهیپیم خرابه یتو فرهاد ادیفر یصدا و شهیم دهیکوب صورتش به رسونده روش به رو به رو خودش که

 ... کنه مرگ یآرزو بار هزار یروز که کنمیم یکار کنه خطا پا از دست گفتم بهش-

 . ستهیبا پاهاش یرو دوباره دینو تا کشهیم رو طناب یرحم یب با و

 ... نکرد باور رو حرفم نکهیا مثل اما-

 یتو ادشیفر یصدا هم باز و نهیشیم دینو گونه گهید سمت ییا مقدمه چیه بدون شیبعد محکم مشت

 : چهیپیم خرابه

 ... نکرد باور اما--

 فقط یحرف چیه بدون که دینو. نمیبب رو دینو ینیب از یجار خون تونمیم من و رهیگیم فاصله ازش یکم

 سمت به درد با نگاهش فرهاد شدن دور با و کنهیم نگاه شهیم دور ازش آروم که فرهاد به. کنهیم نگاهش

 . گردهیبرم من

 گوش به یکیتار یتو از فرهاد یصدا. باشم جیگ شهیم باعث بشیعج نگاه... نگاهشه یتو یچ فهممینم

 : دهیم ادامه و گردهیبرم ما سمت به قدم قدم و رسهیم

 ... امیب کنار باهاش تونمینم اصال بودم گفته اد،یم بدم انتیخ از بودم گفته بهش که خوشحالم-



 دینو سمت به آروم آروم که نمیبب دستش یتو رو یمیقد تاشو یفلز یصندل تونمیم شهیم نور وارد یوقت

 : رهیم

 ! نه؟ مگه بودم گفته بهش-

 یرو و شده رد اش چونه و لب یرو از هیجار شینیب از که یخون! کنهیم نگاهش رهیخ و ساکت دینو

 از و شده رد ابروش کناره از خون کهیبار و کرده باز سر شیشونیپ یرو خشک زخم. ختهیر رهنشیپ

 . کنهیم یط رو فکش استخون تا جگاهیگ

 من و چهییم گوشم یتو ساقش استخون شکستن یصدا. رمیم عقب قدم چند اراده یب دینو ادیفر یصدا با

 !دیکوب دینو یپا به رو یفلز یصندل اون چطور فرهاد دمینفهم یحت

 رو دینو خود نباریا که یحال در فرهاد یصدا و چهیپیم گوشم یتو همچنان دینو دردناک ادیفر یصدا اکو

 : شهیم اضافه بهش هم دهیم قرار اش جمله مخاطب

 . حرومزاده یکرد انتیخ تو نهایا همه با-

 : دهیم ادامه و چرخهیم دورش آروم یصندل همون با باز دینو تیوضع به توجه یب

  ؟یکرد کاریچ تو اما گمیم بهت من که هیحد در فقط پونه با ات رابطه گفتم بهت-

 . کشهیم دینو فقرات ستون یرو ینرم حالت به رو یصندل از یقسمت

 ...دادم اجازه و بودم گفته بهت من که یرفت یاون از جلوتر... یکرد انتیخ بازم-

 سالن یتو هم باز دردناکش ادیفر یصدا و ادیب فرود دینو کمر یرو بار نیا یصندل اون منتظرم آن هر

 . چهیبپ خرابه

  ؟یکرد کاریچ تو اما باشه دخترا به حواست گفتم بهت-

 و کوبهیم دینو شکسته یاپ همون به لگد با و شهیم دور چهیپی خودش به درد از هنوز که دینو از قدم چند

 : دهیم ادامه دینو دلخراش ادیفر یصدا نیب

 ... االن و یکن دور من از رو دخترا مختلف یها بهونه با یکرد یسع-



 باعث حرکت نیا و کنهیم یخال رو بود ستادنیا یبرا بدنش گاه هیتک تنها بایتقر که د،ینو سالم یپا ریز

 و بکشه ادیفر نتونه یحت درد شدت از نباریا و وفتهیب نیزم یرو زانو با شکسته یپا همون با دینو شهیم

 . دیچیپ سالن یتو ناله از ییا خفه یصدا تنها

  ؟ییاونا با وقته چند! یگرفتیم دستور یک از شد مشخص االن-

 که ییسرجا که ترسمیم روم به رو فرهاد نیا از اونقدر. شهیم کینزد بهم و گردهیبرم من سمت به

 . زنهیم خشکم ستادمیا

  م؟یبکش حرف دکتر یآقا از گهید جور هیچ نظرت-

 نگاه. ستین...  و ترسوندن یبرا حرفاش از یسوزن سر یحت دهیم نشون شیجد چهره! کنمیم نگاهش

 : شهیم بلند دینو یصدا بدم یجواب نکهیا قبل و بدم قورت یسخت به رو دهنم آب شهیم باعث منتظرش

 به الزم که یبترسون منو نکن یسع پس! سیآنوب یبرینم شیپ از یکار تو بزنم هم حرف اگر یحت من-

! شیپ سال پنج چهار از بایتقر اونام؟ با یک از نکهیا بگم؟ بهت تا یخوایم ویچ بگو فقط... ستین زایچ نیا

 تون خونه یتو تو از شتریب بودن خواب ات خوانواده یوقت ها شب مهین ینبود یوقت مدت نیا تموم

 ... ازت یچ یبدون یخوایم! دینفهم چکسیه و دمیچرخ

 ییها هیسا! الهیخ و توهم کردمیم فکر شهیهم و میدیم که کنمیم فکر ییها هیسا به من و دهیم ادامه دینو

 . بود دهینرس ذهنم به دینو یا هیثان یبرا یحت و بودمش دهید خودم یمتر چند که

 ! بود؟ جاسوس... دینو

 : دهیم ادامه و کنهیم نگاه فرهاد به پوزخند با

 هی اش نهیس یرو یبدون که اونقدر رفتم؟ شیپ کجا تا گرفتم؟ کام ات خواهرزاده از چقدر یبدون یخوایم-

 ... خال

 اما بشه خفه دینو یصدا تا شهیم باعث رهیگیم نشونه رو دینو فک درست نباریا که فرهاد محکم مشت

 . کنهیم فوران تازه فرهاد



با یه دست موهای نوید رو توی چنگ گرفته و با دست دیگه بی وقفه و دیوانه وار مشت هاش رو توی 

 انگار اما کنم دورش دینو از یکم بتونم تا برم جلو و امیب خودم به شهیم باعثصورت نوید میکوبیه که 

 کنمیم یسع که یحال در. کرد آروم رو فرهاد ها یراحت نیا به نشه که گذاشته دست ییا نقطه یرو دینو

 . کنمیم صداش کنم جداش دینو از

 ... فرهاد! شیکشت... بسه... فرهاد... فرهاد-

 با  پهلوم دیشد برخورد با. شمیم پرت ییا گوشه به محکمش ضربه با کنم کامل رو ام جمله نکهیا قبل و

 . چهیپیم بدنم یتو یدرد یاوراق یها پرت و خرت

 طرف از که ییها لگد و مشت وجود با دینو یصدا بدم انجام ستادنیا پا یرو یبرا یتالش نکهیا قبل

 : رسهیم گوشم به شهیم اش حواله فرهاد

 ... بـــــــــــــــــــــــرو... پرتقال کن فرار-

 : زنهیم ادیفر که کنمیم نگاه بهش اراده یب

 ... منتظرته برنامه طبق همونجا یدن... یلعنت برو-

 ... ها حرف نیا با اما هستم یک که دونمیم و آوردم دست به رو ام حافظه که باشه دهیفهم دیبا کردمیم فکر

 . کنهیم استفاده فرصت از دینو و کنهیم نگاه من به و کشهیم زدنش از دست حرف نیا با فرهاد

 ! هیک اون ادینم ادتی تو... پرتقال برو-

 آورده ریگ صحبت یبرا رو فرصت نیبهتر انگار که دینو و چرخهیم دینو و فرهاد نیب نگاهم شم،یم جیگ

 : دهیم ادامه

 یکس نکهیا بدون شد تموم باهات کارش نکهیا از بعد و کرد استفاده ازت که هیهمون نیا! بــــــــــرو-

 . تیمامور فرستاد بفهمه

 : کشهیم هوار نباریا و

  اد؟ینم ادتی-



 : دهیم ادامه ادیفر با دینو... تونمینم اما بفهمم رو دینو یها حرف از یزیچ تا کنمیم نگاه فرهاد به

 .یگردیبرنم زنده بود مطمئن چون تیمامور نیا فرستادتت-

 .نگاهشه یتو ترس یکم کنمیم احساس که فرهاده یچشما به نگاهم

 ! پرتقــــــال؟-

 : دهیم ادامه ادیفر با نهیبیم رو جمیگ نگاه یوقت و کنمیم نگاه دینو به

 پات از من رو گلوله! دره یتو یافتاد و کرد کیشل بهت شب یکیتار یتو مرز لب که بود یکس اون-

  ادته؟ی آوردم در

 : زنهیم ادیفر درد با دینو و نهیشیم دینو شکم یتو فرهاد دوباره مشت

 ...یآورد ادی هب تو که ستین یآدم اون فرهاد! پرتقال کن فرار-

 دونمینم که جمیگ اونقدر. شهیم تکرار ذهنم یتو دینو یها حرف. چرخهیم دینو و فرهاد نیب جمیگ نگاه

 ! کنم کاریچ دیبا

 ... کنم قبول رو دمیشن که ییحرفا از یکی کدوم دیبا دونمینم

 شنومیم رو هوا انیجر یصدا که اونقدر. رهیم شیپ آهسته و آروم زیچ همه کنمیم احساس

 دینو زدن نفس نفس یصدا

 ... خرابه سالن کف زیر یها شن و شهیش خرده یرو فرهاد یپا چرخش یصدا

 مطمئن که یوقت درست و رهیگیم شتاب کم کم کنمیم احساس که فرهاد یپا حرکت به مونهیم رهیخ نگاهم

 . دنییدو به کنمیم شروع توان تموم با و شمیم پا جا از دارهیبرم زیخ من سمت به داره شمیم

 ... گردهیبرم خودش یعاد سرعت به زیچ همه



 اطیح وارد عجله با و کوبمیم یآهن در به رو خودم دوئم،یم سرعت با فقط یزیچ به توجه بدون... دومیم

 فرهاد آخر لحظه و رمیم باال بود بسته یآهن ریزنج با قبل از فرهاد که یآهن در یرو از اراده یب و شمیم

 : زنهیم ادیفر و دوئهیم در سمت به سرعت با که بنمیم رو

 ... یضح-

 . کردم باور رو دینو یها حرف یاعتماد چه با دونمینم.... یک از دونمینم... یچ از دونمینم

 ... کنم فرار داد دستور فقط که یکس .بود من دورن از یشخص کرد باور رو ها حرف که یاون انگار

 ! بود دهیترس فرهاد یها چشم چون کنم فرار

 ... ومدیم ادمی یزیچ دینو یحرف هر با چون کنم فرار

 . وفتهیب یاتفاق چه قراره بدونم نکهیا بدون... مقصد بدون صبر، بدون... دومیم

 : کنهیم تکرار وقفه یب که شنومیم رو فرهاد گوشخراش ادیفر یصدا

 ... یضــــُـــــــــحــــــ... برگرد یضح... یضح-

 فرار ازش بتونم تا بدوئم تر تند تا کنمیم رو تالشم تموم اد،یم دنبالم داره که نمیبیم و گردمیبرم عقب به

 ... خودم از... الیدان از... دینو از... فرهاد از! کنم

 بفهمم تا. کنم فکر راحت الیخ با بتونم و گوشه هی برم تا کنه امیپ نتونه یکس که بشم دور و بدوئم اونقدر

 ! خورده؟ گره هم یتو زیچ همه نقدریا چرا! وفتهیم داره یاتفاق چه! خبره؟ چه

 رو فرهاد یصدا گهید کنمیم احساس که اونقدر دومیم فقط وفتهینم بهش یکس گذر که متروکه جاده یتو

 ... شنومینم

 ... مونهینم یباق پاهام یتو یحس که دوئمیم اونقدر

 . ارمیم کم نفس که دوئمیم انقدر

 متروکه انبار اون و فرهاد از یاثر گهید کخ شدم ر.دو چقدر دونمینم. کنمیم نگاه و گردمیبرم عقب به

 . ستین یاسقاط یها نیماش



 رو بدم قورتش تونستمینم یحت که یظیغل حد از شیب بزاق و ذارمیم هام زانو یرو دستامو و شمیم خم

 . سوزهیم هوا عبور با خشکم یگلو کنمیم احساس و کشمیم نفس. زنمیم نفس نفس و کنمیم تف

 یک دیبا دونمینم گهید که خودم از... خودم از بشم تر دور تا دمیم ادامه. دمیم ادامه ادیم جا که نفسم

 ! ترنج؟! ؟یضح! باشم؟

 ! فیحر فن همه دهید آموزش و زبده یروین هی ای ؟یا هیحرف جاسوس هی

 : چهیپیم گوشم یتو دینو یصدا

 فرستاد بفهمه یکس نکهیا بدون شد تموم باهات کارش نکهیا بعد و کرد استفاده ازت که هیهمون نیا

 ... تیمامور

 :شهیم تکرار سرم یتو عبارت نیا و کنمیم فکر

 ...کرد استفاده ازت که هیهمون نیا_

 ...کرد استفاده ازت که هیهمون نیا_

 ...کرد استفاده ازت که هیهمون نیا_

 .ارهیم ادمی به رو یزیچ و کنهیم بد رو حالم جمله نیا تکرار 

 

 . بردم شیآت منقل سمت به رو دستام و دمیچیپ خودم دور شتریب رو پتو}

 رونیب ها یراحت نیا به بود افتاده تنم به بارون ریز رفتن راه ادهیپ ساعت چند بخاطر که ییسرما و لرز

 . رفتینم

 یصدا. کردم نگاه بود پهن خونه کف سرد یمانیس سطح و اون نیب موکت کهیت هی فقط که ینرم تشک به

 به گهید یروزها از تر کیتار غروب شدیم باعث یابر یهوا و دیرسیم گوش به همچنان بارون شرشر

 .برسه نظر



 خونه یتو شک یب انداختم خونه دور تا دور به ینگاه بود، ادیز یگشنگ از نشون میخال معده یصدا

 خوردن قابل زیچ انتظار شدینم بود موکت کهیت هی و بالشت و پتو و تشک هی لشیوسا تنها که یخال کامال

 . داشت

 رآبیش و یمیقد نکیس هی فقط که کیکوچ آشپزخونه. دیرسینم هم متر 50 به مساحتش کل که ییا خونه

 . بود اتاق هی احتماال که یدر داشت،

 . ست سکنه از یخال که وقته یلیخ زد حدس شدیم نیزم کف خاک از که ییا خونه

 یلباس کوله از. بشه کمتر لرزم از یکم و بشن خشک شیآت یگرما با تا کردم باز دست با رو موهام یکم

 از بهتر اوضاعش که فرهاد یها لباس نیب از شدم مجبور اجبار به و بود شده سیخ همه بودم آورده که

 کنم عوض سمیخ یها لباس با و بکشم رونیب یشرتیت نبود من یها لباس

 به که پتو. کردیم فایا رو کیتون هی نقش من یبرا و بود شده من پوشش تنها سرما اون یتو که یشرتیت

 . بشم گرم تا دمیچیپ خودم دور شتریب اجبار به رو دادیم خاک یبو وضوح

 سیخ رفتنش قبل از لباساش. برگشت ساعت مین از بعد باالخره که دمشید و چرخوندم سر در یصدا با

 . دیچکیم آب ازش رسما و بود تر

 . گذاشت تشک یرو کنارم رو دستش یتو سهیک و اومد سمتم به

  ؟یبهتر-

 ! یکرد رید. شدم گرم خرده هی! اوهوم-

 ... نداره دیخر یبرا ییجا روستا نیا-

 اش دهیورز و سیخ بدن یرو شیآت نور. دیکش رونیب تنش از رو بلوزش که دمید بازم یموها نیب از

 . بود کرده درست یدنید ریتصو

 .  دیکش طول برگردم و کنم دیخر و یکنار یروستا برم ادهیپ یپا با بارون نیا یتو تا-

 . رفت هم یتو اخمام سهیک یتو اتیویمحت دنید با و دادم تکون یکم رو کنارم سهیک و گرفتم چشم ازش



  ؟یدیخر ینیزم بیس-

 . شده دایپ کن شکر رو خدا برو نمیهم رم؟یبگ یریپن برگر دوبل برات نقشه پونز ریز یداشت انتظار نکنه-

 : داد ادامه که کردم نگاه شیآت به زونیآو لوچه و لب با

 . هست هم سیساند و کیک تا چند ها ینیزم بیس ریز-

  شه؟یم یچ نیماش-

 و کنم روشن دوباره رو نیماش و رمیبگ نیبنز یکس از برم اد؟یم بند بارون مینیبب صبح فردا تا! یچیه-

 . کارمون دنبال میبر

 به ینیزم بیس سهیک با و گذاشت کنارم رو سیساند کیک و برداشت کنارم از رو ینیزم بیس سهیک

 یها ذغال ریز رو شده شسته یها ینیزم بیس برگشت و شست رو ها ینیزم بیس و رفت آشپزخونه

 . گذاشت شیآت هیحاش

 خوردن با. داد شیآت یبو به رو جاش دوباره کم کم بود شده بلند آب ریش از که ییا زده زنگ آهن یبو

 . شد کمتر بدنم یسرما و لرز شدت سیساند و کیک

 کردم نگاه وعضالتش و بدن به یچشم ریز کردو جا به جا رو ها ذغال یکم دستش یتو گرد لهیم تکه با

 . زدیم برق شیآت نور ریز انگار که

 . بشه گرم تا نشست منقل یرو به رو کنارم هم خودش و گذاشت ییا گوشه رو لهیم

 ! بود یلیخ یداد شدن خراب حال در دخمه نیا شب هی اجازه واسه که یپول-

. بود یبیعج حس بدنش پوست با صورتم برخود. دیکش بغلش یتو منو و گذاشت ام شونه دور رو دستش

 . دیبوس رو موهام یرو و کرد نوازش رو یها شونه

 ریگ نیا از بهتر میتونستینم شد،یم کیتار داشت هوا! مرزه نجایا! ؟ینشد متوجه نیتمر سال چند نیا بعد-

  ؟یبهتر... میاریب

 ! آره-



  ؟یندار درد-

 . ارمین خودم یرو به کردم یسع

 ... نه-

 ... نمیبب-

 دست یتو رو پام. آوردم رونیب پتو ریز از رو دردناکم یپا مچ پس شه،ینم الیخیب نهینب تا دونستمیم

 . کرد نگاه شیآت نور ریز گرفت

  ؟یدار درد. کرده ورم-

 ... نه--

 : زد تشر گمیم دورغ دونستیم که انگار و کرد نگاهم اخم با

 ! یضح-

 چیپ هم بد... خورده جیپ فقط. رفته در نه و شکسته نه مطمئنم، برم، راه باهاش تونمیم اما! خرده هی-

 . خورده

 . بود خورده چیپ رودخونه از عبور نیح که شد پام مچ ماساژ مشغول اخم همون با

 یها اخم زد،یم برق شیآت نور ریز رنگش یعسل یچشما. کردم نگاهش داشتم باهاش که یکم فاصلهزا

 سرم به رو عضالت اون لمس هوس شیآت نور ریز اش دهیورز بدن. آورد لبم یرو لبخند شیشگیهم

 . رمیبگ رو االتیخ نیا یجلو نداشتم دوست که بود مرگم چه دونمینم که یمن و نداختیم

 . بود پام مچ به نگاهش اما برگشت سمتم به صورتش

 ... دیبا خورده چیپ ستین یمشکل-

 و شد باز لبخند به لباش کم کم نکهیا تا کرد نگاهم حرکت یب و خورده جا نشست لباش یرو لبام یوقت

 . گرفت یباز به منو بی حرکت یها لب هنداوطلبا خودش



 لباش و گرفت لبام از یگاز شد دهیکش عقب سرم یوقت و دیکش یکم و کرد فرو موهام یتو رو دستاش

 ... داد سر گردنم سمت به رو

 .  دمیکش دست دارش نم یموها یتو و رفت موهاش سمت به دستم

 تا داد هولم عقب به کنم اعتراض بتونم نکهیا قبل اما بود افتاده گزگز به هاش بوسه از گردنم و لبام کم کم

 .زد مهیخ بدنم یرو و بکشم دراز تشک یرو

 اون .بزنم چک بدنش به اراده یب شدیم باعث زشیر یگازها و انهیوحش گاها و آروم و زیر یها بوسه

 . کردم شیهمراه هم من و دادیم ادامه

 ش،یشرتیت نکهیا به نسبت یاعتراض و کنم فکر اون از ریغ یچیه به نخواد دلم شد باعث داغش بدن

 {.باشم نداشته آورد در تنم از رو بود تنم که یلباس تنها همون

 

 . کشمیم نیزم یرو لرزونمو یپاها و کنمیم نگاه آمد و رفت یب جاده به

 دیام به و رمیم راه یزییپا صبح سرد یهوا یتو. شدم دور خرابه اون از چقدر و دمییدو چقدر دونمینم

 . دمیم ادامه رمیمس به بشه دایپ ینیماش نکهیا

 تا و کنه سوارم منو که کنمیم التماس خودم شیپ. برگردم سمتش به شهیم باعث دور از ینیماش یصدا

 . ببره داره وجود زادیآدم که ییجا

 دارهیم نگه نمیبب تا کنم امتحان رو شانسم و بشه تر کینزد یکم تا مونم یم منتظر و ستمیا یم جاده کنار

 ... نه ای

 نیماش متوجه برمیم باال ستادنیا نشونه به رو دستم که یموقع قایدق  شهیم تر کینزد و کینزد نیماش

 هیثان چند یبرا و بشه خشک دستم شهیم باعث شهیم کمینزد سرعت با که یرنگ یمشک یمایماکس. شمیم

 . ادیم سمتم به یشتریب سرعت با که کنم نگاه نیماش به فقط



 به شروع اراده یب شهیم باعث نشسته نیماش اون فرمون پشت که یفرهاد تصور و کنمیم نگاه نیماش به

 فرار نیا انگار اما کنم فرار دستش از تونمینم و رسهینم نیماش به سرعتم که دونمیم خودم. کنم دنییدو

 ... ستین خودم دست کردن

 . خودمه یها زدن نفس نفس و نیماش یصدا چهیپیم گوشم یتو که ییصدا تنها و دوئمیم

 میتصم اطراف یها تپه دنید با و کنمیم احساس سرم پشت درست رو نیماش یصدا که کشهینم یطول

 . ادیب همراهم نیماش با نتونه تا بکشم اونا سمت به رو رمیمس رمیگیم

 و کنم انتخاب رو ریمس همون تا تره ممکن ریرغیمس کدوم از نیماش عبور که کنمیم چک دنییدو نیح

 زیل جاده وسط یها سنگ خرده یرو پام بردارم رو ریمس کردن عوض یبرا اول قدم بتونم نکهیا قبل

 . وفتمیم نیزم یرو صورت با و خورهیم

 با ام فاصله تا گردمیبرم عقب به نیزم یرو از شدن پا از قبل و چهیپیم دستام کف و ها زانو یتو درد

 اراده یب دستام و ببندم چشم کنمیم فرصت فقط و زنهیم خشکم ادشیز یکینزد از که نمیبب رو نیماش

 ... رنیگیم قرار صورتم یجلو

 زیچ یسوختگ و خاک یبو هیثان چند از بعد و رسهیم گوشم به جاده آسفالت یرو ها کیالست غیج یصدا

 . رسهیم مینیب به

 با. ستادهیا حرکت از صورتم یسانت چند فاصله یتو که کنمیم نگاه نیماش به و کنمیم باز چشم آروم

 قدم سه دو درد به توجه یب و شمیم پا نیزم یرو از سرعت با و امیم خودم به نیماش در شدن باز یصدا

 : بزنه خشکم سرجام شهیم باعث ادشیفر یصدا که مئدویم

 ! کنمیم کیشل بهت یبردار گهید قدم هی اگر یضح-

 کینزد بهم رفته نشونه من سمت به که دستش یتو اسلحه با که نمشیبیم و گردمیبرم سمتش به آروم

 . کنه آرومم کنهیم یسع و شهیم

 . وفتهینم یاتفاق یند انجام ییا احمقانه کار اگر! نترس-

 : کنهیم تکرار و نگاه چشمام یتو



 ... نجایا ایب! باش آروم-

 دستم یتو و برداشته نیزم یرو از شدم پا موقع که یسنگ کهیت شهیم کینزد که نیهم و ادیم سمتم به

 . برمیم سرش سمت به شتاب با بودم کرده میقا

 که ییا وضربه دستم مچ گرفتن با و دهیم یخال جا سرعت با و تره عیسر من از که کنهیم ثابت اون اما

 رو دستش و کشهیم بغلش یتو منو بایتقر. وفتهیب نیزم یرو دستم از سنگ شهیم باعث زنهیم آرنجم به

 . دهیم فشار و ذارهیم گلوم ریز درست

 نکهیا قبل و امین کوتاه شهیم باعث دارم که یبیعج حس و یترس و شده سخت هام نفس کنمیم احساس

 . کنمیم پرت عقب به رو سرم و کوبمیم پاش به یمحکم لگد بشم هوش یب هوا دنینرس بخاطر

 قبل نباریا و رهیگیم محکم دوباه فرار از قبل اما شهیم شل یکم خورد بهش که یا ضربه اثر بر دستاش

 . شدم پرت ها یاهیس یایدن به شد وارد سرم پشت که ییا ضربه با بدم نشون یالعمل عکس بتونم نکهیا

  

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

  

 دهیفا یب و کنم ییا ناله لب ریز و  اراده یب شد باعث گردنم پشت درد اما بخورم تکون یکم کردم یسع

 . بخوردم تکون شتریب یکم شد باعث هم دستام آوردن جلو یبرا تالشم بودن

 پس. کنم تحمل رو یشتریب درد یاضاف حرکت هر با که شدم بسته یجور فهموند بهم یبعد یها تکون

 . خوردمیم تکون دینبا بکشم درد کمتر خواستمیم اگر

 چند کهدخمه و بدون پنجره ایی  اتاق یتو تنها. کنمیم نگاه اطراف به و ارمیم باال بالشت یتو از رو سرم

 و شد شتریب دردش که کردم تالش دستام کردن باز یبرا گهید بار. بودم نجایا ییتنها هم شیپ وقت

 : دیرس گوشم به پشت از ییصدا

 .  رهیم فرو گوشتت یتو شتریب دستبندت یکن حرکت شتریب یچ هر-

 . کنم نگاه بهش یراحت به نتونم که کرده انتخاب رو هیزاو قایدق اما کنم نگاهش کنمیم یسع



 ... کن باز دستامو-

 ! شهینم-

  ؟یچ یعنی کارات نیا اصال ؟یکنیم کارو نیا یدار یچ واسه-

 و سرخ یچشما یتو و نمیبش شمیم مجبور رهنمیپ شدن دهیکش با هوی و شنومیم رو قدماش یصدا

 : کنم نگاه شیعصبان

 ! بپرسم ازت دیبا من نویا-

 . کنمیم نگاهش پوزخند با

 ؟یگذاشت دنیپرس یبرا یزیچ مگه-

 : غرهیم و رهیم هم یتو شتریب اخماش و کنهیم نگاهم هیثان چند

 .کردیم استفاده سو ات حافظه تیوضع از داشت اون! ابله-

 . کنمیم نگاه خودش مثل و شهیم تر قیعم پوزخندم

 . کنه استفاده سو آدما از تو اندازه به تونهینم چکسیه اما-

 . کشهیم موهاش یتو یدست و نمیبش وارید به هیتک با بتونم تا دهیم رییتغ رو تمیوضع

 ... یکن باور رو حرفاش دینبا تو! ؟یضح-

 . رهیم باال تمسخر از یحالت به هام لب گوشه

  چطور؟ رو یکرد کیشل بهم که یا گلوله-

 : گردهیبرم سمتم به یعصب و کنهیم یط رو اتاق طول قدم چند و کنهیم گره پشت رو دستاش

 ...یخواست ازم نویا خودت تو! یضح-

  ؟یکن کیشل من به که خواستم تو از من-



 چند از بعد و گردهیم یزیچ دنبال انگار و زنهیم دو دو چشمام یتو نگاهش جهیگ و کالفه کنمیم احساس

 : کنهیم زمزمه لب ریز هیثام

 ... یلعنت-

 . نهیشیم لبام یرو یپوزخند

 ! فرهاد یاحقم یدروغگو هی تو-

 . کنهیم نگاهم و گردهیبرم باال سمت به دوباره نگاهش

 ! یضح-

   ؟یگیم دروغ یدار حد از شیب گهید یکنینم فکر-

 : زنمیم ادیفر

 استفاده با یدار همه از شتریب خودت اما کننیم استفاده سو من حافظه تیوضع از دارن همه یدار ادعا-

 ... یگیم دروغ بهم من، طیشرا نیا از

 ... تو به من یضح-

 غیج بایتقر تیعصبان شدت از و بده قرار خودش چهیباز منو نیا از شتریب خوادیم دلم! بده ادامه ذارمینم

 . زنمیم

 ... یگفت دروغ یکل من به تو! یگفت دروغ تو-

 : دمینم بهش رو فرصت نیا اما بزنه یحرف خوادیم کنمیم احساس

  ؟ینگفت مگه... داشت چهارچوب تو و من رابطه یگفت تو-

 : دمیم ادامه من و کنهیم نگاهم شوکه

 گهید یزهایچ چه دونمینم یحت... یگیم دروغ یدار هنوزم ،یگفت دروغ من به تو! فرهاد یگفت دروغ-

 . یگفت دروغ بهم رو ییا



  نهیشیم زانو یرو روم به رو و ادیم جلو آروم

 ... من... یضح-

 که نیا یگفت... بگو ؟یبگ بهم گفتنات دروغ لیدل واسه گهید دروغ هی یخوایم فرهاد؟ یچ تو ؟یچ تو-

 ... دروغ تونمیم یهرچ منم بذار ادینم ادشی یزیچ

 . کنمیم نگاه شیعصب چهره به و شمیم ساکت ادشیفر یصدا با

 بعدش اما م،یداشت رابطه هم با تو و من آره! نکن باز رو دهنت ادینم ادتی یچیه یوقت! یضح شو خفه-

  اد؟ینم ادتی رو

 : دهیم ادامه اش شده قفل یها دندون نیب از صورتم یتو که کنمیم نگاهش

 ادتی ؟یبود زده جا که ادیم ادتی هم نویا ه؟یگر ریز یزد یشد داریب خواب از بغلم یتو یوقت ادتهی-

 وحشت استرس و طیشرا نیا از یگفت که ادتهی ؟یبد ادامهاین شغل رو  یتونینم گهید یگفت که ادیم

 ... ادتهی رون؟یب بکشمت راه نیا از رو تو یکرد التماسم ادتهی ؟یکرد

 . خورهیم تاب سرم یتو آونگ مثل یزیچ اش جمله هر با اما کنمیم نگاهش

  

 . دیتپ گوشم ریز درست قلبش و بود اش نهیس قفسه یرو ام گونه}

 انگشتاش. بود کرده روشن رو دورمون یفضا شیآت رقصان یها شعله و دنیرقصیم شیآت یها شعله

 خونه اون یتو شیآت چوب سوختن تق تق بارون یصدا جز ییصدا. کردیم نوازش رو بازوم پوست

 . دیرسینم گوشم به مرز لب دخمه

 ... دیکش باال هام شونه یرو تا رو کهنه پتو

 ... دهیم نشون یالعمل عکس چه دونستمینم یحت بگم، بهش دیبا چطور دونستمینم

 ... زیچ همه از! دمیترسیم



 اش هیثان به هیثان که یزندگ از. ارمیب کم بود شده باعث هک یزندگ سبک نیا از... روند نیا ادامه از

 . بود ترس و استرس

 رفتیم در دستم از کیکوچ چند هر یرییتغ اگر و باشه اتفاقات نیتر یجزئ به یحت حواسم دیبا نکهیا از

 . شدمیم هیتنب بخاطرش

 داشته ینگران دهیچیپ پرونده هی اندازه به داشتم دوست نباشه، ساکن که باشم داشته یزندگ خواسمیم من

 . دادن بهم که باشه یزمان محدوده یتو پرونده یمعما کردن حل ام دغدغه تنها و باشم

 من یزندگ سراسر! نبود یجانیه گاها و آروم یزندگ از یخبر. بود کرده فرق کل به میزندگ طیشرا اما

 ! استرس و اضطراب و ترس از بود شده پر

 شده لیتبد یبزرگ غول به مین و سال سه بایتقر گذشت با اما دیرسیم نظر به نیریش لشیاوا که یاسترس

 .  بودم فرار یبرا یا بهونه منتظر دیبا که بود

  چقدره؟ ساعت در دنمییدو سرعت نکهیا

  خوره؟یم هدف به هام پرتاب و ها کیشل از چندتا

  باشه؟ اطرافم یها نیماش تک به تک به حواسم یرانندگ نیح

 . باشه کرده یمخف رو خودش استتار با فرد هی ممکنه چون باشم مشکوک درخت هی به یحت تیمامور نیح

 .باشم نداشته اعتماد هم چشمام به یحت یکس اسکورت موقع نکهیا

 . اوردمیم رو نمره سطح نیباالتر یروان یها آزمون نیتر سخت یتو دیبا نکهیا از بودم خسته من

  بود شده وارد بهم که یروان یها فشار ریز بودم شده له من

 ... نفسه هی از کمتر شهیهم مرگ با ام فاصله نکهیا از

 باعث نگاهش بار هر انگار اما بگم بهش کردم یسع بار چند. خورهیم سر چشمم از یاشک قطره اراده یب

 . بشم بزنم خاستمیم که یحرف الیخیب شهیم

  ؟یضح-



 . بشه باز یکم گرفته شک یب که صدام تا دمیم قورت شدت به رو دهنم آب خورم،یم جا

  بله؟-

  ؟یخوب-

 : دادم جواب آروم و شدم سرخ شیپ قهیدق چند یادآوری با

 ! آره-

  ؟یکنیم هیگر یدار چرا پس-

  ه؟یگر-

 . تنم یرو زهیریم چشمات از که هیاشک نیچندم نیا! آره-

 ! ستین یزیچ نه،-

 . گرفت قرار اش بوسه هدف موهام

  ؟یزنینم حرف باهام چرا-

  فرهاد؟-

  جانم؟-

 ... بار هی ونیش بار هی مرگ زنم،یم ایدر به رو دلم

 ... کشمینم گهید! شدم خسته من-

 عوض هوات و حال تا میزنیم دور یجا هی میریم هم با روز چند رم،یگیم یمرخص برات میبرگشت یوقت-

  خوبه؟ ،یبش آروم خرده هی تا مادربزرگت و مادر و پدر مزار سر میریم بشه،

  فرهاد؟-

  جانم؟-



 . باشم میت نیا عضو گهید خوامینم! رونیب امیب خوامیم-

 . نمیبب سایوا-

 . بمونه هوا یرو گاه هیتک بدون سرم منم شهیم باعث پاشدنش با

 .  برگشت سمتم به اخم با

  ه؟یچ منظورت ؟یزنیم هیچ حرفا نیا-

 . دیبار هم باز اشکام اراده یب

 ...خوادینم دلم. بخوابم اریهوش خوادینم دلم! ترسمیم کار نیا از من فرهاد-

  ؟یزنیم هیچ حرفا نیا! ؟یضح نمتیبب-

 : هیگر ریز زدم صدا با و اراده یب

 یگاه کنم، یرانندگ دغدغه بدون آدم هیبق مثل بخوابم، آرامش با شب خوادیم دلم. ام خسته من فرهاد-

 از تا باشه اطرافم یها آدم دمیکش نفس یصدا به یحت حواسم دنگ شیش دیبا نکهیا از. کنم یپرت حواس

 ها آدم بدن زبان به میرمستقیغ ام توجه تموم خوادینم دلم. ادیم بدم بخونم رو سرشون یتو فکر رشییتغ

 . بدم نشون المعل عکس خودشون از قبل بتونم تا باشه

 . زدم هق

 ... کشمینم گهید من. کنم یزندگ یعاد آدم هی مثل خوامیم فرهاد-

 . دیبوس رو  موهام یرو و دیکش آغوشش به منو

 ... نکن هیگر... باش آروم... باشه-

 . بردم فرو اش نهیس یتو شتریب رو سرم

  فرهاد؟-

  جانم؟-



 ...کنمیم خواهش، بدم ادامه خوامینم گهید من-

 : کرد زمزمه آروم و رفت فرو فکر یتو که نگار شد، آروم صداش

 {...باشه-

  

 ... من... من-

 ! یخواست خودت تو-

 ... نخواستم من-

 : کنهیم قطع رو حرفم

 به رو تیقبل یها تیمامور ،یشد انتخاب تیمامور هی واسه که دیرس خبر بهم حرفت نیا بعد ماه سه-

 بهت خبر نیا یوقت نبود، خودت و من دست گهید نباریا اما کردم رد یندار کامل یآمادگ نکهیا بهونه

 رو اوضاع نیا ادامه کشش گهید که بود معلوم ،یبود آورده کم واقعا! یدیلرز صبح تا شب هی دیرس

 ... و مرز لب ببرمت نیتمر بهونه به ینش فرستاد نکهیا یبرا شدم مجبور. یندار

 : کنمیم لیتکم رو اش جمله ناباور

 ... یکرد کیشل من به-

 : کنهیم حیتصح رو حرفم

 نیهم با تونستم بوده، من کار که یدونستینم هم خودت یحت. کردم کیشل پات به یبدون نکهیا بدون-

 .بزنم خط تیمامور اون انجام یبرا رو تو اسم یدید یجد بیآس که بهونه

 نشونه یحرکت چیه که شهیم چشماش یعسل یتو رهیخ من نگاه و رهیگیم جون چشمام یجلو ها صحنه

 . ستین دایپ توش دروغ از یا

  



 میبعد قدم یحوال جز ییجا و بود کیتار جا همه اما دمیشن رو رودخونه یصدا مثل آب شرشر یصدا}

 با آروم من و دیرسیم گوشم به شب یکیتار و سکوت یتو ها رکیرجیج ریرجیج یصدا. شدینم دهید

 .  چهیپیم جا همه نفسم یصدا یحت که کنم احساس شدیم باعث دورم طیمح سکوت. رفتم جلو اطیاحت

 ...برداشتم رو میبعد قدم

 چشمام که یکیتار یتو و کردم نگاه اطرافم به. کنهیم نگاهم داره و ستادهیا یکیتار یتو یکی دونستمیم

 رو گلوله زوزه یصدا و دمیپر جا از  کیشل یصدا با که برداشتم رو یبعد قدم دیدینم رو یادیز یجا

 ...  یبعد یها کیشل و گذشت گوشم کنارم از که دمیشن

 یتو یبد سوزش که دورشم منطقه از کردم یسع و دمیدو ترس با و صبر بدون ها کیشل بلند یصدا با

 که یارتفاع از کنم حفظ رو خودم تعادل بتونم نکهیا قبل و دمیکش درد از یغیج ناخودآگاه و دیچیپ پام رون

  {...نییپا شدم پرت بود دنید قابل ریغ برام یکیتار یتو

  

 . زنمیم زل چشماش یتو یجد خودش نیع. سخته هم موضوع نیا تصور یحت کنم،یم نگاهش ناباور

 ! زدن یمرزبان برجک از کردمیم فکر من-

 . زدم من! نه-

 : بدم ادامه و کنم باز دهن یسخت به شهیم باعث نگاهش تیجد

 ... یکیتار اون یتو اما،-

 ! شب در دید با-

  ؟یتونست چطور-

 یشکستگ باعث و نخوره پات استخون به گلوله که کنم کیشل کجا به دونستمیم سال همه نیا بعد-

 . نشه استخونت

 ... اما-



 ... نداره اما-

 باعث بود اومده بهم که یفشار چقدر که ادمهی خودم بودم، آورده کم چطور که ادمهی خودم! ادیم ادمی

 هق به فرهاد بغل یتو ها بچه نیع ستدر. بدم ادامه تونستمینم یحور چیه و بود شده اضطراب و ترس

 شده جور هر بودم خواسته ازش. کنه دایپ ادامه موضوع نیا نذاره گهید که کردم التماسش و افتادم هق

 . رونیب بکشه یباز نیا از منو

 کلمه بودم شده انتخاب براش که یراه نیا اما یانرژ   پر و جالب یزندگ هی خواست،یم جانیه دلم من

 . بود دار خنده براش ترس

 بهم داشته قصد کردنم خفه با فرهاد که نمیبب و بپرم خواب از نفس یتنگ احساس با شب مهین تونستمینم من

 کشش. بود تر خطرناک شیواقع نمونه از که بدم ادامه رو ییها نیتمر تونستمینم. بخوابم اریهش بده ادی

 . نداشتم رو یسنگ یها کوه ساحل، داغ یها شن خ،ی و برف یتو یها نیتمر ادامه

 ادهیپ و روزه سه که یریمس تا باشم داشته یا زهیانگ و هدف تونستمینم گهید بود، شکسته مقاومتم من

 . برگردم بود نذاشته براش یسالم یجا زخم و تاول که ییپاها با روزه دو رو رفتم جنگل یتو

. دمیپریم جا از گلوله کیشل یصدا با که بود دهیرس ییجا به کارم. نداشتم رو فرهاد یها هیتنب تحمل گهید

 . هیگر ریز بزنم خواستمیم و

 رو یکس ها بچه نیع خواستیم دلم و کردیم دمیلرز به شروع پاهام و دست فرهاد دستور و داد یصدا با

 . بشم میقا اون پشت تا کنم دایپ

 بهم ضعف حس همون هم باز کنمیم احساس لرزه،یم درونم از زیچ اتفاقات اون و روزها اون ادی با

 . بشم یخال تا بزنم غیج رو ها فشار اون تموم کنه مجبورم خواستیم که یحس. برگشته

 . کردم نگاه بهش نکنه سیخ رو چشمام تا کنم کنترلش کردمیم یسع که یبیعج حال و خشم با

  آره؟ ت؟یمامور نیا به یفرستاد منو که بود همون بخاطر هم حتما-

 . کنمیم قطع و حرفش اما بگه یزیچ تا کنهیم باز دهن

 ! فرهاد کنهینم قانع کارت نیا یبرا منو یزیچ ــــــــــــــــــــــــــــچیه ز،یچ ـــچیه-



 ... یضح-

 ... داشت چهارچوب ما رابطه یگفت! بار کی نه اونم! فرهاد یگفت دروغ من به تو-

 حرف هم من بذار و نییپا اریب رو اتهامت انگشت اون فقط لحظه هی اما کنمیم درک رو حالت من یضح-

 ... بزنم

 : زنمیم غیج

 دینو یبگ خوامینم! یبد یتوضح ای یبزن یحرف چیه خوامینم ،یاریب برام یلیدل چیه خوامینم! خوامینم-

اگر کسی این موضوع رو  چون و" یکرد استفاده من از تو. "گفت راست نویا حداقل چون گفت دروغ

 که یاونجور یدونستیم خوب تو. نشه دایپ ازم یاثر چیه که ییجا یفرستاد منو شدیم بد برات میفهمید

 از من یکردینم فکر اما ،یبش خالص شرم از تا بود مهلت نیبهتر پس ارمینم دووم بودم آورده کم من

 تا گرگ لونه یتو شیفرستاد که یدختر یکردینم فکر. رمیگیم جون دوباره. شمیم زنده دوباره نهیک نیا

 ... کنه نابود رو خودت که گردهیبرم یروز هی و شهیم بزرگ یزخم گرگ توله هی مثل خودش رهیبم

 یتو یدرد حرکت و تکون هر با. دهیم تکونم و رهیگیم رو لباسم قهی و ادیم جلو تیعصبان با رو قدم چند

 : زنهیم ادیفر اون و چهیپیم دستم مچ

 خواستیم قایدق حرومزاده اون. بزنم حرف من یذارینم اما یدار قبول رو یعوض اون یها حرف تو-

  بوده؟ جاسوس تو نیع اون یفهمیم. شده االن که بشه ینیا خواستیم قایدق ،یکن فکر نیچن تو

 ؟یکرد کیشل من به تو که دونستیم کجا از اون پس-

 یتو رو دردناکم ناله اما نمیبش ام بسته یها دست یرو بایتقر شهیم باعث که کنهیم ول محکم رو ام قهی

 . ندم نشون خودم از یضعف اون یجلو تا کنمیم خفه گلو

 . بوده یپزشک یدانشجو دینو گفتم بهت-

 . زنهیم لگد پاهاش ریز شهیش خرده به آروم و کشهیم یقیعم نفس

 و ارمیب درش شدینم کردمیم یهرکار که یطور بود، کرده ریگ ات چهیماه بافت یتو یجور بد گلوله-

 بدم، خبر دینو به شدم مجبور بشه، ینطوریا نبود قرار. اردمیم بند زودتر هرچه رو تیزیر خون دیبا



 بخاطر و یداشت دیشد تب ،یبود مراقبت تحت روز سه تا رون،یب دیکش پات از رو گلوله و اومد اون

 .رفت شهیم بهتر حالت کم کم نکهیا دییتا با و کنه قیتزر خون بهت شد مجبور. یبود خواب فقط قرصات

  ؟یکرد کیشل بهم تو که دیفهم کجا از اون-

 کوتاه و دزدهیم چشم ازم و کنهیم اخم کنه صحبت موضوع نیا مورد در نداره دوست انگار که یجور

 . دهیم جواب

 . آورد در پات از که یا گلوله از-

  ؟یچ یعنی-

 . کنهیم نگاه پاهاش ریز شهیش خرده به و رهیم هم یتو شتریب اخماش

 .نداره نوفیمیس برجک یرو ینگهبان چیه دونستیم خوب اون یعنی-

 : دمیم ادامه مکث یکم با

  اد؟ینم ادمی رو دینو من چرا اما-

 و هوشیب تو که  سرت یباال اومد ارهیب در رو پات یتو گلوله یبرا که یموقع فقط! شیبود دهیند چون-

 . یبود خواب

 ! شناخت؟یم خوب نقدریا منو اون چطور پس-

  شناختت؟یم یکنیم فکر کردنیم صدات پرتقال ها بچه دونستیم نکهیا بخاطر فقط ؟یگیم چرت چرا-

 ... اون پس-

 . ادیم سمتم به و کنهیم قطع رو حرفم

 . بپرس خودش از یدار سوال یهرچ میبر ایب! یضح ندارم رو تو با کردن دو به کهی حوصله گهید من-

 . کشهیم خودش همراه منو ارهیب ام بسته هاب دست به یفشار نکهیا بدون و رهیگیم رو کتفم

  ؟یبریم کجا منو-



 : دهیم جواب کنه صبر نکهیا بدون

 . بده جواب تا بپرس خودش از برو ؟یندار سوال مگه-

  ؟یکنیم خر بچه یدار-

 یسع یسخت به که فهممیم نگاهش طرز از یحت. کنهیم نگاهم و گردهیبرم سمتم به و ستهیا یم حرکت از

 . دهیم هولم جلو به بایتقر و کنه کنترل رو خودش داره

 گهید من چون بپرس ازش یدار یسوال هر ست، اراده یب تیواقع گفتن به نسبت کردم، قیتزر بهش-

 . ندارم رو تو با کل کل حوصله

 ازش فاصله با. بود زونیآو خودش به همچنان که میریم دینو سمت به و میایم رونیب راهرو چیپ از

 . کنهیم شروع مقدمه یب و کشهیم رو موهاش و رهیم سمتش به فرهاد. کنمیم نگاهش و ستمیایم

  ؟یشناسیم یک از رو ستادهیا روت به رو که یدختر نیا-

 و ستین یعیطب حالتش که بدم صیتشخ تونمیم هم نگاهش طرز و چشماش حالت از. کنهیم نگاهم دینو

 : کنهیم شروع اون بره شده قیتزر بهش که یمواد ریدرگ ذهنم نکهیا قبل

 ... بود تو با یوقت از-

 ... بگو قیدق-

 بهش که دختر هی زدن،یم حرف دختر هی مورد در متیت یها بچه که ادمهی اما. ادینم ادمی رو قشیدق-

 کاریچ کجاست، نداشت خبر یکس. دهید آموزش خودت دست ریز رو صد تا صفر گفتنیم! پرتقال گفتیم

 خودش از یاثر اما دمیشنیم فیتعر ازش شتریب گذشتیم شتریب یهرچ. یدیم آموزش بهش کجا کنه،یم

 . همراهته شهیهم که بودم دهیشن لام نبود،

  ازش؟ یدونستیم یچ گهید-

ت و شوک و جانزدهیه نیب یحالت یتو انگار کنمیم نگاه دینو به  حرف هیشب زدنش حرف. کرده ریگ چ 

 . کردیم مرور بلند یصدا با رو ذهنش یتو افکار که انگار نبود، یعاد زدن



 متیت ای خودت که تیمامور تا چند یتو فقط اما دهید آموزش خودت دست ریز که ساله چند دونستمیم-

 یتیمامور یبرا که هربار دمیفهم گرفتم شو یپ یوقت و زنهیم لنگ کار یجا هی دمید. داشته تیفعال نیبود

  چرا؟ که بود، ماجرا شروع نیا و یکنیم رد رو تشیصالح تو شهیم انتخاب

 : دهیم ادامه وقفه یب اما کنهیم سرفه

 نیا و بشه دهید ییجا اون یخواینم تو که بود نیا تر رنگ پر دفعه هر موضوع نیا یاحتمال نهیگز تنها-

 به که پرتقال تا شدمیم کینزد بهت مختلف یها بهونه به هربار. یخواستیم خودت یبرا اونو تو یعنی

 خودم زود یلیخ یگفت و یزد زنگ بهم خودت شب هی نکهیا تا. شدینم اما نمیبب رو شناختنشیم هم ترنج

 یفرهاد. بود روم یجلو باز کتاب هی.  شد تموم زیچ همه دمیرس یوقت. یمرز شهر اون به برسونم رو

 یتو که یدختر شده، انتخاب مهم تیمامور هی یبرا بودم دهیشن که ییا خورده ریت دختر زد،یم بال بال که

 نیا از و بمونم قولم یپا کردیم التماسم و دیدیم فرهاد منو یداریب و خواب نیب تبش، بخاطر یها ونیهذ

 . کنه درست دردسر هردوشون یبرا اونا نیب رابطه دیترسیم همش و بدم نجاتش کار

 : دهیم ادامه دینو کنه، دینو حواله رو شده قفل مشت نکهیا قبل و کنهیم نگاهش نهیک با فرهاد

 همه!  بود آورده کم که یدختر ممنوعه، رابطه بود، شده عاشق که یا فرمانده بود، مشخص زیچ همه-

. رونیب انداخت یباز از رو مرگ یخدا بشه باالخره سال چند از بعد که بود معرکه ویسنار هی آماده زیچ

 رانیا وارد صلح نشست یبرا گهید یها کشور سران از محافظ تیمامور به نفوذ از بهتر یچ اونم

 ! بشه؟ یشیآت نهیک هی به لیتبد که عشق هی از بهتر یچ و! نهیک هی... بود ازین شیآت هی فقط شدن؟یم

 . رمیم جلو شوکه و ناباور رو قدم چند خودم و دمینم فرصت نباریا

 بعدش؟-

 : دهیم ادامه و کنهیم نگاه فرهاد به همچنان نداده صیتشخ فرهاد یصدا از منو یصدا انگار که یطور

 یروین هی که آوردم ها یدست باال ادی به و رفتم فقط منم ت،یمامور هی رفت فرمانده بعدش ماه چند-

 ! کمه؟ دشمن یجاسوس سازمان یتو ینفوذ عنوان به جاش که میدار هم تموم یچ همه و دهید آموزش

 : دهیم ادامه و گردهیبرم من به فرهاد از نگاهش



 که یاون از بهتر زیچ همه. رهیبگ رو یا زبده یروین نیچن اعزام یجلو بخواد که نبود یچکسیه گهید-

 سیآنوب خود دستور نیا گفتن بهش که یحال در شد، اعزام مرگ یخدا یسوگول. رفت شیپ میکردیم فکر

 . داده شنهادیپ رو فشیحر فن همه دختر تیمامور نیا انجام یبرا اون خوده و بوده

  من؟ چرا-

 . زدم حرف که بودم من دفعه نیا شده متوجه انگار کنه،یم نگاهم نباریا

 کرده که یکار تیمسئول که. بشه الصخ شرت از خواسته سیآنوب که. یکن فکر نطوریا بود یکاف چون-

و حاال که نیازاشو برطرف کرده باید این مهره رو از بازی بندازه بیرون! فکر کنی فرهاد  نکنه قبول رو

اوضاع روحی که داشتی بی شک توش  انداختت توی یه ماموریت که با... ازت استفاده کرده و حاال

 میمیری.

 بود درست فرهاد یها حرف تموم نکهیا قبول. ارهیم درد به رو بدنم ریشمش به هیشب یزیچ فرهاد نگاه

 . دارم جهیسرگ احساس! سخته

 . بدم ادامه رو یباز نیا مجبورم منم و کننیم پرتم دارن قصد که طرف هر به توپ هی نیع کنمیم حس

 اعزام تیمامور نیا یبرا فرهاد دییتا با که دادن حیتوض برام که یروز شدم، احضار که یروز ادمهی

 . نداشت وجود ذهنم یتو بشه خالص دستم از خواسته فرهاد نکهیا از ریغ یلیدل که یروز. شمیم

 . شدم پرت نفرت یایدن به عشق غهیت لبه از که یروز

 . نشه دایپ ازم یاثر و رمیبم تا ییجا کرد پرتم بعد و کرد استفاده ازم که یفرهاد از نفرت

 ! شهینم باورم... دینو یها چشم یتو زنمیم زل

  د؟یرس نجایا به کار یچجور-

 : کنهیم قطع رو حرفم فرهاد

  بود؟ تو کار نیماش یدستکار-

 : کنهیم ام شوکه دینو جواب اما گردمیبرم فرهاد سمت به اراده یب



 هیبق سمت به دیبا یوقت شن،یلوک از شدن دور موقع بعد و بده لیتحو رو فلش و ادیب اول بود قرار آره،-

 کل به که بود نیهم! بود رفته گهید یجا برسه ما به نکهیا قبل اون اما بشه خراب نشیماش رفتیم ها بچه

 . کرد عوض رو یباز

 . کنمیم نگاه فرهاد به اراده یب

 ... من که دونستیم هم الیدان یعنی همه، بودم؟ رفته لو من-

 . کنهیم دییتا سر با فقط و گهینم یزیچ فرهاد

  ؟یچ یعنی... اما-

 داره هم االن نیهم تا الیدان. شنیم عاشقش ها فرمانده شهیهم که پرتقال نیا داره ییزمایکار چه دونمینم-

 یبدبخت یکل با بار هر. کرده کار ما یبرا ترنج که نکرده، انتیخ ترنج که کنه ثابت که زنهیم پا و دست

 ... ماست با اون کنه ثابت فلش کردن دایپ با تا بده زمان ترنج به بتونه که گرفتیم تیرضا

 . کنمیم نگاهش ناباور

 ... گلدون پشت تاپ لپ بود؟ تو کار زیچ همه پس-

 پاک تاپ لپ یتو از رو موندیم دستت یتو دینبا که یاطالعات بردم براش الیدان دستور به رو تاپ لپ-

تا بعدا  نره لو که ییجا تنها! یاومد خودت برگردونم ات خونه به رو تاپ لپ بتونم نکهیا قبل و کردم

 تاپ لپ و یکن یزکاریتم به شروع روز همون کردمینم فکر. بود گلدون پشت بتونم سرجاش بذارمش

 . یکن دایپ اونجا رو

 : زنمیم لب ناباور کنمیم نگاه فرهاد به

 !!! الیدان-

 . کنهیم یهمراه بودم که یاتاق یتو تا منو و ادیم سمتم به نهیبیم رو حالم یوقت فرهاد

 ... من فرهاد؟-

 . کنمیم صحبت موردش در بعدا-



 . کنمیم صداش که شهیم پا کنارم از عجله با

  فرهاد؟-

 . ارمینم در سر ازش من که حرفه از ییایدن نگاهش تو کنه،یم نگاه و گردهیبرم سمتم به

  ؟یکنیم باز دستامو-

 زمزمه و رهیم هم یتو اخماش یان به اما شهیم جا به جا یکم مردد و ندازهیم دستام و من به ینگاه

 : کنهیم

 ... نه فعال-

 . رهیم و بندهیم رو اتاق در ییا گهید حرف بدون و

 برام هم هضمش یحت که ییها حرف. شدینم باورم و دمیشن که ییها حرف با مونمیم تنها من و رهیم

 اون از تر سخت و بود سخت بزنه گره هم به رو زیچ همه حد نیا تا تونسته یکی نکهیا تصور. بود سخت

 . کردم گم رو  زیچ همه ها گره نیا یتو که بودم یاول تیشخص من که بود نیا

 رو سرم. بود ترسناک و سخت طرفه یکس چه با که دونستیم الیدان مدت نیا تمام نکهیا تصور از یحت

 اما گهیم یچ بفهمم تونستمینم یحت که شنومیم رو فرهاد دادیب و داد یصدا و دمیم هیتک وارید به آروم

 از دور یزیچ دمیدیم فرهاد یها چشم یتو از که یزیچ وگرنه اطالعاته گرفتن حال در فعال دونستمیم

 . نبود دینو یبرا مرگ

 و درست زیچ همه. ارمیب ادی به رو قبلش اتفاقات و تصادف کنمیم یسع و دمیم هیتک پشتم سرد وارید به

 مجهوالت و گرفتیم قرار هم کنار پازل شده دایپ یها هیتک نیع زیچ همه. رفتیم شیپ دینو اعترافات با

 . کردیم معلوم رو داستان

 فلش تا دو من دونستمیم که ییا صحنه! زیچ هی بجز کردیم روشن رو ذهنم یتار یها تکه که یمجهوالت

 !هیزیچ چه دوم فلش اتیمحتو دونستمینم یحت و  دارم

  .نمیاد یادم دوم فلش از چیزی نمیرسم، جایی به اما میکنم فکر



 جدیدی داستان از میترسم... میترسم کنم؟ چیکار باید نمیدونم من و نمیشه قطع فرهاد بیداد و داد صدای

  !بیاد پیش قراره که

 لحظه هر صدا میکنم احساس و میرسه گوشم به نفر چند صحبت صدای که گذشت ساعت چند نمیدونم

 همهمه بین فرهاد صدای شنیدن باشم آروم لحظه اون توی میشه باعث که چیزی تنها میشه، تر نزدیک

  .هاست صدا اون

 !نمیزنه پر سگ حاجی! خوفیه جای عجب-

  صاحابه؟ بی! باحاله چه میشناسی؟ و اینجا کی از-

  کنیم؟ چیکار نسناس این با میخوایم حاال فرمانده! کن ول رو اینا-

 مهمون روز سه دو تا بردنش ها بچه آورده، در رو کوفش و کف زده آنوبیس بیخیال، اونو فعال-

  .نمیکرده رو و داشته خودش واسه ایی خرابه قلعه چه فرمانده! بچسب اینجا اوناست،

 ها صدا میشه باعث فرهاد حرف بدم شخیص بتونم اینکه قبل اما آشناست گوشم به ها صدا میکنم احساس

  :بشن قطع

  نه؟ یا میشین خفه دیقه دو-

  .ایستادن اتاق آهنی در پشت دقیقا که بدم تشخیص میتونم اما میشه طوالنی سکوت

  .ببینین رو یکی اینجا آوردمتون-

  کی؟-

  بود؟ تیمشون از هم ایی دیگه کس مگه-

  !ببرنش؟ بچها نگفتی چرا-

 در پشت رو مرد سه و میشه باز صدا باز در اینکه تا نمیشنوم در چفت شدن باز صدای جز صدایی

  .ببینن رو نشستم اتاق تاریکی توی قصد از که رو منی تا میچرخونن چشم که میبینم



 به و میدم فاصله دیوار گوشه از رو خودم سختی به و میاد کش لبام اراده بی کم کم و میکنم نگاهشون

  .میرسونم اتاق وسط

 ثانیه چند هم اونا برای شوک این انگار و میرم جلو مشتاقانه میبینمشون، دارم هم باز که نمیشه باورم

  .میان خودشون به تا میکشه طول

  ...پرتقال-

 مرد و فرهاد نسبت به قدش که مردی. برمیگردن فرهاد سمت به و میکنن نگاهم لبخند با و میان سمتم به

  .کرد نگاهش و برگشت فرهاد سمت به بود تر کوتاه دیگه

  !خودمونه پرتقال اینکه-

  .باشه میتونه چی برای ابروهاش بین شده ناپدید اخم اون بفهمم میتونم میده، سرتکون حرفی بدون فرهاد

  .میکنه نگاهم و میچرخه دورم کمی باشه فرهاد سن هم میخوره بهش که کوتاهی مرد

  .شده چاق پوستش، زیر رفته آب چه! ساخته بهش ماموریت این! کن نگاهش-

  .میاد سمتم به و میگیره فاصله فرهاد از هم دیگه مرد

   !اینجاست کی ببین-

 حین. کرده خودنمایی به شروع دیدنشون از بعد انگار دلتنگیم حس میکنم، نگاهشون عمیقی لبخند با

  .منتظرم که انگار اتاقه، فلزی در به نگاهم و صحبت

  ست؟ بسته دستات چرا تو-

  .برگردن فرهاد سمت به هم مجتبی و سهراب میشه باعث همین و نمیزنم حرفی و میکنم نگاه فرهاد به

  فرمانده؟ بستیش تو-

  !آره-



 حرکت کمی رو دستم که میکنم حس و میره پشتم به بمونه ایی دیگه حرف منتظر اینکه بدون سهراب

  :میاد حرف به و میده

  .کرده زخم رو دستش گوشتش ها پالستیکی دستبند این کن، بازش بیا فرمانده-

 خودم به چشمام جلوی مجتبی دست حرکت با اینکه تا اتاقه در به همچنان نگاهم اونا بحث به توجه بدون

  .میام

  پرتقال؟ کجایی-

  ...منتظرم... همینجا! من؟-

  کی؟ منتظر منتظر؟-

  .میکنم نگاهشون ذوق با

  نیومده؟ امین! جهنم فروش یخ-

  :میکنه زمزمه فرهاد سمت به آروم مجتبی که میبینم. بخورم جا میشه باعث تاشون هرسه سکوت

  نگفتی؟ بهش-

  :میزنه لب فرهاد

 !چرا-

 .میکنم نگاه اونا مشکوک های حرف و حرکات و اخم اراده بی

  ...نگفـ من به چیو-

  :میپیچه سرم توی فرهاد صدای بشه تموم ام جمله اینکه قبل و

 قبل کرد، مراقبت اش سوژه از لحظه آخرین تا خورد تیر تا 13. رفت لو ماموریتش پیش روز چهل-

   .خورد قلبش توی مستقیم آخر تیر تا 4. کرد تموم کنه کاری بتونه امداد تیم اینکه



 پایین سر بغض با و اراده بی افتاده، اتفاقی چه میکنم درک دارم کم کم انگار. میکنم نگاهشون خیره

  .میندازم

  ...که نبود یادم... من! ببخشید-

 و بود عزیز گروه این توی چقدر امین که بیاد یادم به بیشتر میشه باعث سه هر گرفته چهره. نمیدم ادامه

  !خالیه جاش چقدر

 اونا کنیم سر هم با قدیم عین رو شام شب یه اینکه قول با برگشتن، قبل حال و حس به ها بچه این از بعد

 ماشین سوار کمکش با و  کرد باز دستم در از رو نازک پالستیکی دستبند فرهاد .رفتن و شدن راهی هم

  .افتادیم راه به و شدم

  .میکنم نگاه میریم که مسیری به و میمالم رو بود شده زخم دستبند فشار بخاطر که دستم مچ

  خونه؟ میریم-

  .تمرین خونه! خونه اون نه اما آره،-

  .میدم تکون سر بزرگ خونه اون یادآوری با

  میاد؟ دانیال سر بالیی چه-

  .نیست مربوط ما به دیگه اینجاش! نمیدونم-

 با حق که درسته .بود شده سنگین باهاش رفتارم ها بچه رفتن با. میکنم نگاه بیرون به شیشه از قبل عین

 مون بین رابطه وجود اینکه برای توجیهی هیچ و گفت دروغ بهم که بود نرفته یادم هم هنوز اما بود اون

  .نداره وجود کرده پنهون من از رو

  .بگذرم راحتی به موضوع این از نمیتونستم من دلیلی، هیچ بدون! گفت دروغ من به اون

  ضحی؟-

  :میدم جواب بگیرم چشم جاده از اینکه بدون



  بله؟-

  !ساکتی؟ چرا شده؟ چیزی-

 !نشده چیزی نه-

  مطمئنی؟-

  داری؟ شک تو-

  .دارن مشکلی که هاییه آدم شبیه رفتارت-

  .ندارم مشکلی من-

  !ضحی؟-

  !فرهاد بزنم حرف نمیخوام-

 اما سالته دو یکی و بیس که میکردی فکر پیش وقت چند تا شاید کن، رفتار بزرگ های آدم مثل! ضحی-

 های آدم مثل پس سالته هفت و بیست تو هستی، میکردی فکر که اینی از تر بزرگ بدونی باید دیگه االن

  شده؟ چی بگو کرد، حلش بشه تا بزن حرف مشکلت مورد در و کن رفتار بزرگ

  .باشه توضیحی به الزم چیزی نکنم فکر-

  !باشه-

  .نمیگیم چیزی خونه به رسیدن تا دو هر میدم، ادامه سکوتم به هم من و نمیگه چیزی

 اینکه از اما دروغشه، برای من ناراحتی دلیل میدونه ایی دیگه کس هر از بهتر خودش که میدونم

 اگر حتی عصبانیم، و ناراحت بدونم رو واقعیت که داشتم حق من و کرده اشتباهی چنین کنه قبول نمیخواد

  .بگه بهم رو واقعیت که بود من حق این بدم نشون بدی العمل عکس بود قرار

 خودم قبلی اتاق به بمونم منتظرش اینکه بدون و میشم وارد امنیتی کد دنز از بعد میرسیم خونه به وقتی

  .میبندم رو در و میرم



 داشته دلیلی کارش برای باید که بفهمه خودش تا منتظرم هم سمتی از اما بیارم در بازی بچه نمیخوام

 خواب به خستگی شدت از کنم دقت چیزی به اینکه بدون کوتاهی دوس از بعد و میرم حموم به .باشه

 .میرم

  

 .میشم بیدار خواب از چیزی شدن کشیده صدای با

 .میرم بیرون اتاق سرویس توی صورتم و دست شستم از بعد و میشم پا تخت روی از

 و نگران کمی میشه باعث خونه تاریکی و سکوت خوابیدم، چقدر که میده نشون تارکی  در غرق خونه

  :بیام حرف به ترسیده

  فرهاد؟-

 گاهی که برقی و رعد و میکوبید پنجره شیشه به رو خودش بارون صدای بجز نمیرسه گوشم به صدایی

 های عقربه با ثانیه برای صداش و میکرد روشن رو خونه فضای ایی ثانیه برای آروم گاهی و بلند

  .میشد همراه خونه سکوت شکستن توی ساعت

 لرزش متوجه خودم حتی که میکنم صدا تر بلند اینبار رفتن پایین حین و میرم ها پله سمت به استرس با

  .میشم صدام

 ...نداشت جوابی که صدایی میکنم، صدا رو فرهاد

 فرهاد اسم تر بلند اراده بی میشه باعث ایی دیگه برق و رعد میرم سالن وسط به و برمیدارم قدم آهسته

  .کنم صدا رو

  !فرهاد؟-

 برق کلید اینکه به توجهی مدت این طی حتی که میکنم نفرین رو خودم اینبار و نمیشنوم جوابی هم باز

   .نداشتم کجاست



 و عجله با میشه باعق سرم پشت از چیزی ضعیف تق تق صدای میگردم برق کلید دنبال که همونطور

  .برگردم عقب به ناخودآگاهی گارد

 چهره و شدم شمع متوجه دقت کمی با و کرد جلب رو توجهم میومد چشم به سالن انتهای که کوچیکی نور

  .میشد دیده ناواضح کوچیک های شمع اون ضعیف نور توی که فرهاد

  مبارک تولدت-

 خیره فقط بده نشون العملی عکس اینکه بدون. برداشتم قدم سمتش به ناباور و آوردم پایین رو گاردم آروم

  .میکرد نگاهم

 .بود گرفته خودش به عاشقانه کمی شاید ایی جلوه روش کوچیک های شمع با میز روی کوچیک کیک

 مبهوت و مات چهره تماشای حال در کمرنگی لبخند با که میشه کشیده فرهاد صورت به کیک از نگاهم

  .منه

  .شدن آب کنی؟ فوت نمیخوای-

 تکرار نمیبینه ازم حرکتی وقتی و بشینم کنارش میکنه مجبورم و میکشه رو دستم بزنم حرفی اینکه قبل

  :میکنه

  .کن فوت! ضحی-

  :میکنم آرزو دلم توی و میبندم چشم آروم و میکنم نگاه نمونده ازشون چیزی که کوچیکی های شمع به

  "بشه تموم اوضاع این"

  ...میکنم فوت و میکنم باز چشم

 آشنای های نفس صدای گوشم اینبار اما نمیبینه رو جایی چشمام هم باز میشه، تاریکی هم باز جا همه

  :میکنه زمزمه که میشنوه رو کسی

  مبارک تولدت-



  :میکنم باز لب باالخره جا همه شدن روشن با

  تولدمه؟ امشب-

  .بود دیروز! نه-

  !دیروز؟-

 کنم غافلگیرت بودم اومده و نیست خونه کسی میدونستم خونه، بودم اومده خبر بی روز وسط همین واسه-

  .بگیریم جشن رو تولدت تا جایی بریم هم با و

  :بده ادامه تا منتظرم یعنی سکوت این که میدونه بهتر انگار اون و میکنم سکوت

 از یواشکیمون های دیدار مثل دادم ترجیح شنیدم، رو کسی با صحبتت صدای ها پله روی اومدم وقتی -

 پشت، از بود شلوارش کمر پشت که اسلحه با داره قصد نوید دیدم اومدم وقتی و بشم ات خونه وارد تراس

  .کنه شلیک بهت نیست حواست وقتی

  !کنه؟ شلیک بهت میخواست واقعا... اون-

  !گرفتم تولد برات مثال نیست، مهم-

  !فرهاد-

  چیه؟-

  کنه؟ شلیک بهم میخواست چرا! بده جوابمو-

  .بودی سوخته مهره دیگه تو چون-

  ...آوردم بدست امو حافظه من نمیدونستن که اونا-

  !میدونستن-

  .بشینم روش به رو دقیقا تا برمیگردم سمتش به بیشتر تعجب با



  کجا؟ از-

 لحظه چند از بعد و میده فشار هم به رو لباش و میکشونه خاموش های شمع سمت به من از رو نگاهش

  :میده جواب آروم

 ...پونه-

  .باشم مطمئن زده که حرفی از تا مسدوزم چشم لباش به شوکه

  میدونست؟ کجا از پونه آخه... آخـ! خودمون؟ پونه! پونه؟-

  .میچرخونه چشم ام چهره توی و میفرسته بیرون محکم رو نفسش

 و کرمان رفتین هم با و ایران اومده تو سوپرایز برای دانیال گفتیم ما که وقتی. نمیدونست چیزی پونه-

 اطالعات ازش دوباره آشتی بهونه به و میزنه زنگ پونه به نوید تبریز، فرستادیم هم رو فرخنده و پونه

 که اونجایی از و کرمان، رفتین هم با قالبیت پسرعموی و تو میگه خبر بی جا همه از هم پونه. میگیره

  .رفت لو چیز همه بودن هم با نوید و دانیال

  نکردن؟ تموم رو کار موقع همون چرا پس-

  .بشن مطمئن میخواستن-

  .نمیکنم مراعات اما بربخوره بهش حرفم این با ممکنه مغرورش تشخصی بخاطر میدونم

  بودی؟ نکرده شک نوید به تو-

 اینکه مورد در تا خودت خونه بری گفتم تو به کنه درست پلو لوبیا خواستم پونه از یادته! چرا آخرا این-

   بپرسم؟ ازت بیرون بودین رفته کی با

 !آره-



 آشنا یا دوستی پونه میکردم فکر! میکرد درز خبرا داره، وجود مشکلی یه که بودم شده مطمئن روز اون-

. کنه دور پونه از رو اونا که بودم گذاشته رو نوید که هموناییه از یکی دوست این و کرده پیدا  جدید

  .باشه همونا از یکی خودش نمیکردم رو فکرش

  :میکنه زمزمه و کرده خوش جا پیشونیش روی اخم گره دوباره که میکنم نگاهش فقط

  ببری؟ رو کیکت نمیخوای-

 این از بیشتر غرورش اینکه برای اینبار یا میکرد عوض بحث بد اینقدر همیشه نمیدونم. میگیرم چشم

  .کرد عوض رو بحث ناشیانه اینقدر نشه خرد

  .بریدم خودم برای هم کمی و دادم دستش به و گذاشتم پیشدستی توی و بریدم براش کیک کمی

  .داری دوست گفتم گرفتم، شکالتی تو بخاطر-

 اینا همه میدونم. باشه خودش مال ها توجه همه تا کنه توجه جلب میخواد ها بچه پسر عین که عجیبه برام

 دلجویی گفته بهم که دروغی بابت خودش سبک به میخواد و دارم باهاش که سرسنگینی رفتار بخاطر

   .کنه

  .بره بیرون ذهنم از نمیتونست ها راحتی این به که کاری بابت دلجویی

  !ممنون-

  میاری؟ هم چایی یه-

 توی دو هر. برمیگردم چای لیوان دوتا ریختن با و میرم آشپزخونه سمت به حرف بی و نمیگم چیزی

  .میشیم کیک خوردن مشغول سکوت

 چند گذشت از بعد و من به زده زل دقت با اینبار که میکنم احساس و میخورم داغم چای از دیگه کمی

 و برمیداره چشم میکنم نگاهش اینکه محض به اما بفهمم رو اش خیره نگاه دلیل تا میکنم نگاه بهش دقیقه

  :میکنه زمزمه ثانیه چند از بعد

  میره داره موهات رنگ-



  :میده ادامه اون و میکنم سکوت

  بشه؟ خودت موهای رنگ تا که میکشه طول دیگه چقدر-

  !نمیدونم-

  .بشه خیال بی نداره قصد انگار اون ولی

  .بشه بلند قبل مثل تا بکشه طول سال چند کنم فکر-

   بشه؟ قبل مثل موهام قراره مگه-

  چیه؟ منظورت-

  .بزنم ته از بعدی ماموریت توی باشه الزم شاید-

  .کنم حس رو ورش شعله های آتیش میتونه. میدوزه چشم بهم ناباور حرفم با

  بری؟ هم ای دیگه ماموریت قراره مگه-

  باشم شده نزدیک بازنشستگی دوران به نکنم فکر-

  ...یعنی-

  :میکنم ادا شمرده و نگاه چشماش توی

 ...بدم ادامه میخوام یعنی-

  :میزنه لب و مونه می ثابت چشمام توی ثانیه چند نگاهش

  چی؟-

  .بدم ادامه میخوام گفتم-

  ...تو ضحی-



  :میکنم قطع رو حرفش

 .برگردم تا داشتم نیاز شوک یه به من بود، ها اتفاق این قبل مال اون-

  :میدم ادامه انعطاف بدون و جدی میکنم نگاه چشماش نوی

  .بکشم کنار ندارم قصد و برگشتم هم االن و-

 نداشتم قصدی چنین من! سخته هم مسئله این باور حتی که کنم اعتراف خودم پیش میشه باعث نگاهش

 باز شوک اون از بعد من نبود، دروغ حرفم. داره ها راحتی همین به منو دوباره کنه فکر نمیخواستم فقط

 شاید ماه، چند اندازه به میدونستم خودم... نه االن اما مبارز، و جنگجو ضحی همون به بودم برگشته هم

  .دارم نیاز تاستراح به سال چند هم

 من. ام راضی بابت این از خیلی من و کرده باور رو حرفم میده نشون فرهاد مبهوت و خورده اج چهره

 به نداشتم قصد و بود کرده پنهون ازم رو مهمی اون به موضوعی که بودم ناراحت! بودم شاکی دستش از

  .بگذرم اشتباهش از ها راحتی این

 از رفتن باال از قبل اما کشیدم ها پله سمت به رو راهم و شستم رو ها ظرف حرفی بدون کیک خوردن با

  .ایستادم حرکت از ها پله

  برمیگردیم؟ کی-

  :میده جواب کنه جدا تاپش لپ صفحه از رو نگاهش یا کنه باز هم از رو اخماش اینکه بدون

  !پسفردا-

  ...ساعـ-

 حیاط به و برمیداره رو گوشی حرفم به توجه بدون هم اون و میشه قطع حرفم گوشی زنگ صدای با

  .میره

  .میره هم توی اخمام تاپه لپ صفحه روی که چیزی دیدن با و میرم تاپش لپ سمت به آروم



. میده نشون رو خونه از مختلفی های قسمت و شده تقسیم کوچیک مربع چندین به روم به روی صفحه

 ور حال در و کشیده دراز کاناپه روی هم پونه و ظرفاست شستن حال در آشپزخونه توی خاله که میبینم

 از.  همیشه فرهاد که نمیشه باورم و میبینم رو خودم خونه مختلف زوایای از ها تصویر. گوشیشه با رفتن

  .داشته نظر زیر رو خونه کل جا همه

 روی به رو دقیقا اتاقم توی دوربین. نیست کسی وجود از اثری هیچ که میکنم نگاه خودم خالی خونه به

  .میگرفت نظر زیر منو خواب موقع حتی راحتی به که فهمید میشه و شده گذاشته کار تختم

  .بکشه سرک کارم توی کسی نمیاد خوشم بودم گفته بهت یادمه-

  .میکنه نگاهم و ایستاده سرم پشت سینه به دست و اخم با. میکنم نگاهش و برمیگردم سمتش به ترس با

  .میکنم شروع خودم حرفش به توجه بدون پس بکشم پس پا اخیر اتفاقات وجود با نمیخواد دلم

  .داری نظر زیر هم رو جا همه پس! خوبه-

  قضیه؟ این با داری مشکلی! آره-

 مهم و نیست سخت هم زیاد شده پرخاشگرانه لحنش چند پیش دقیقه چند های صحبت از بعد اینکه فهمیدن

  .ندارم اومدن کوتاه قصد هم من که اینه

 استفاده سو اعتمادش از سالی چند تونسته نوید که واقعیت این هم باز و میکنم نگاهش کمرنگی پوزخند با

  .میکوبم صورتش به رو کنه

  بزنه؟ پرسه ات خونه توی خواست دلش وقت هر و بشه نزدیک راحت اینقدر تونست نوید همین واسه-

 رو لباسم یقه و میکنه پر عجله با رو بینمون فاصله قدم چند باشم احتمالیش العمل عکس آماده اینکه قبل

  :میغره و میشه خم صورتم توی و میگیره دستاش توی

  .بدم تحویل اتو جنازه آخری دم این نکن کاری! ضحی-

  میکنی؟ پاک رو مسئله صورت همیشه-



  .میکنه تر نزدیک رو صورتش و میده فشار مشتش توی بیشتر رو ام یقه

  .کنم کوتاه رو نمیدونن حدشونو که آدمایی زبون بلدم خوب اما! نه-

  :میغره اش شده قفل های دندون بین از

  .باشی اونا از یکی داری دوست خیلی اینکه مثل-

  .میکنم نگاه چشماش توی مستقیم ترسی بدون

  !فرمانده جناب نیستی خوب میکنن فکر بقیه که هم اونقدری بیارم یادت دارم دوست فقط... نه-

 منو خودداری و من خانواده محبت ارزش که هستی اونی از تر پست تو بیارم یادت باید من شایدم یا-

  .باشی داشته

  .میکنه پرتم مبل رو تقریبا و

 خونه اون به رو نوید پای که بودی تو بیاد یادت تا. بودی شده حیوونی چه که بیارم یادت باید من شایدم-

 نوید های دیدار که بودی تو. برسه هدفش به نوید تا میکردی کار پونه مغز روی که بودی تو. کردی باز

 مظلوم آدم رو خودت االن که تویی همین... تو! کنی بدل و رد اطالعات تا میدادی تدارک رو پونه و

 له منو تا هدفت کردی اونو عزیزه من برای پونه میدونستی چون تری عوضی همه از میدونی داستان

  .بره پیش بیشتر و بیشتر نوید با اش رابطه توی که میخوندی پونه گوش توی تو... کنی

  :میزنه فریاد

 گوشت توی و نبود که چیزی برای و بگیری انتقام من از خواستی ها بچه عین که بودی احمق توئه-

 ...کنم چیکار باید زدی که هایی گند با نمیدونم و ایستادم االن که اینجایی به برسیم تا بزنی، گند تا خوندن

 به رو خودشون که هایی بارون و میشکنه برق و رعد صدای رو بینمون ناگهانی سکوت میکنم، نگاهش

  ...میکوبن شیشه

  "!نمیدونم من که داره وجود بدتر چیز یه همیشه"  میزنن فریاد که خونه دیوار و در و



  

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

  

  !نباش نگران-

 هیچ! گرفته تماس نه داده پیامی نه خاموشه، گوشیش نیست، ازش خبری روزه پنج ترنج؟ میشه مگه آخه-

  .ندارم ازش خبری

  .کرده گم رو گوشیش شاید-

 خونه، تلفن با یا میخرید، جدید خط یه! بده؟ بهم خبر یه حتی نتونه که آمازونه های گلجن توی مگه-

 و میگفت بهم خودش میومد میشد پا دیقه دو یا! میداد خبر میزد زنگ آشنایی دوستی گوشی یا سرکار

  .بره بذاره خبر بی روز پنج یهویی نداره امکان اصال میداد خبر همیشه نوید. میرفت

  ...رفته و بده خبر نتونسته و اومده پیش های جنس واسه مشکلی یه هم باز شاید نباش، نگران-

  ...آخه-

  .میزنیم حرف هم با خونه اومدی که بعدش کالست سر برو نکن، مزخرف فکر اینقدر-

 بدم پونه به جوابی چه باید نمیدونم. میکنم نگاه روم به رو دیوار به و میکنم قطع رو گوشی خداحافظی با

   .میده دست بهم خفگی مثل حسی منه تقصیر ها این تموم که اینکه به فکر با و

 های نقطه دیدن. میزنم سر شده گذاشته کار دوربین بود یادم که مناطقی به و میچرخم خونه توی قدم چند

 تا چرا که میفهمونه بهم تازه بود شده استتار خوبی به که دیواری کاغذ های نگار و نقش توی مشکی ریز

  .بودم نشده ها دوربین متوجه حال به

 که ایی خونواده و خونه. زیادیه خونه این توی حضورم چقدر که میارم یاد به و میچرخم خودم دور کمی

  .بودم گرفته نشونه رو هاش پایه ترین اصلی انتقامم گرفتن برای



 با حتی. بزنم حرف ایی کلمه دفرها با نتونستم حتی شب اون از بعد که اونقدر میکشم، خجالت خودم از

 کنم باور نمیخواستم. کنم نگاه چشماش توی نتونم آوردم اش خانواده و خودش سر بالیی چه اینکه به فکر

 پونه اینکه دونب تا بودم خواسته نوید از که بود سخت هم باور دادم، انجام حرکاتی چنین بودم من این که

 ازش پونه تهدید با لزوم صورت در اونا از استفاده با تا بگیره عکس و فیلم اشون رابطه و پونه از بفهمه

 و ها عکس اون با رو فرهاد اون از بعد و نبودیم انجامش به قادر خودمون که بخوایم رو کارهایی

  .کنم له پونه به نسبت حساسیتش

 بلند و میکوبم دیوار به رو میز روی  ایی شیشه گلدون و میزنم جیغ سرم توی های فکر  ها حرف از

  .گریه زیر میزنم

 تموم که نمیشه باورم. میزنم زار ها بچه عین و میزارم زانوهام روی سرمو و میخورم سر دیوار روی

 که ام چاره بی دختر یه میکردم فکر پیش ماه چند تا که منی نمیشه باورم. بود من سر زیر اتفاقات این

 پذیر امکان برام خودم باور و هضم حتی که شدم هیوالیی یه به تبدیل حاال داده دست از رو اش حافظه

  .نیست

  .میکنم نگاه ضحی به و میکنم پاک رو اشکم دست پشت با

 انگار که عروسکی. میکنه نگاهم فقط مانندش نقطه چشمای با که من دهن بی مظلوم و کوچیک عروسک

  ...بزنه حرفی نمیتونست اما ام کی من میدونست خوب هم اول همون از

  :میزنم لب و میدارم برش مبل روی از و میرم سمتش به

  ضح!-

  .میزنم کنار رو نرمش بلند لخت موهای

  

 دوخت بودم برداشته فرخنده خاله وسایل توی از که بشکافی با و زدم کنار رو نرمش بلند لخت موهای}

 کسی دست بودم مطمئن که جایی کردم، قایم دستش هایپنبه  بین رو فلش و کردم باز رو دستش گوشه

 .{نمیرسه بهش



  

 هر انجام توانایی و شده سیخ بدنم موهای تموم میکنم احساس. میندازم زمین روی رو ضحی اراده بی

 برای نشد باز ابروهاش بین از که ایی گره همون با رفتنش قبل وقتی فرهاد صدای. شده صلب ازم کاری

  :میپیچه گوشم توی بود اومده من دیدن

 سران. میشه شروع داره کنی جاسوسی موردش در تا من خونه توی بودی اومده بخاطرش که ماموریتی-

 بار هر از بیشتر اینبار و میرم دارم من میشن، ایران وارد دارن صلح نشست برای دیگه کشورهای

  ...برنگشتم دلیلی هر به اگر... خودت مراقب خانوادم، مراقب باش، مراقب. هست برنگردم اینکه احتمال

 لمس رو اسمش دستم باالخره ها مخاطب کردن لمس اشتباه بار چندین از بعد و میدوئم گوشیم سمت به

  .میکنه

. مونده جواب بی تماسم میگه که میشه ممتدی بوق به تبدیل که اونقدر... میپیچه گوشم توی بوق صدای

  :میزنم جیغ استرس با اینبار و میکنم لمس رو اسمش هم باز اهمیت بی

  ...خدا رو تو... لعنتی بردار... بردار-

  ضحی؟ الو؟-

  ...فرهاد -

  شده؟ چیزی چیه؟-

   ...کن لغوش... بگیر رو ماموریت جلوی فرهاد-

  چی-

  ...بکن رو گفتم بهت که کاری-

  میگی؟ داری چی ضحی-

  :میزنم جیغ



 دادم، تحویل رو بودم دزدیده ازت که اصلی اطالعات فلش اشتباهی! داشتم فلش تا دو من فرهاد-

 ...کن لغو رو ماموریت

  ضحی؟ میگی چی-

  "میزنم زار گریه با

  ...خدا رو تو فرهاد! بکن میگم که کاری فرهاد-

  .دنبالت میام االن... باش آروم ضحی باشه! باشه-

  ...کن لغو رو عملیات! من دنبال بیای نمیخوام-

  .هستن باش آماده همه خورده، تاخیر به عملیات دالیل سری یه به نشده، شروع هنوز عملیات-

  ...فرهاد-

  !دنبالت میفرستم رو سهراب باش حاضر دیگه دقیقه چند تا نزن، حرف-

  !فرهاد-

  .بکن گفتمو بهت که کاری-

 عوض رو لباسام و میرم اتاق به عجله با. میکنه قطع رو تماس بزنم ایی دیگه حرف بذاره اینکه بدون و

 خونه از و میده رو سهراب اومدن از خبر فرهاد دقیقه چند از بعد اینکه تا مونم می منتظر و میکنم

  .میوفته راه حرفی بدون و میشم سهراب ماشین سوار به و میرم بیرون

 راننده یه اون که انگار! منو اون نه میشناسم اونو من نه انگار که جوری میکنه سکوت رو راه طی تموم

  !تر غریبه مسافر یه من و آژانسه غریبه

 به جمله یه فقط میکنه ام پیاده طبقاتی پارکینگ محوطه توی وقتی و نمیزنه حرفی مقصدش به رسیدن تا

  :میاره زبون

  ...راهرو آخر اتاق دوم طبقه برو-



  ...اما

  :میده جواب کوتاه هم باز و میکنه قطع رو حرفم

  .بده نشون رو کارت این گرفت رو جلوت هرکسی-

 اینکه بدون و میده بهم بانک عابر کارت اندازه به طرحی و نقش هیچ بدون ساده و کوچیک کارت

  .میشه دور ازم بده بهم رو ای دیگه چیز پرسیدن فرصت

 کننده گیج های آمد و رفت و ها آدم بین از میرم، بود گفته که ادرسی به و میگیرم دستم توی رو کارت

  .میرسونم بود گفته سهراب که اتاقی به رو خودم

 با دستم توی کارت با و میکنم پا اون و پا این کمی. بود بسته بود شده ختم بهش مسیرم که الکترونیکی در

 و میذارم در کنار امنیتی صفحه روی رو کارت میدم جرات خودم به باالخره و میکنم بازی استرس

  .میشه باز در لحظه بعد که میمونم منتظر

  .میزنه خشکم حرکت از میبینم اتاق توی رو فرهاد در شدن باز با

  .سالم... سـ-

  ...تو بیا. سالم-

 دی سی ال اش صفحه که بزرگ میز از. میشم اتاق وارد و میدم تکون سختی به رو ام شده خشک پاهای

  .میشه بسته سرم پشت در میکنم احساس من و میاد سمتم به و میگیره فاصله بود

  خوبی؟-

 تیره زیتونی مردونه پیرهن و مشکی کتان شلوار. باشم محکم میکنم سعی ابهتش دیدن با و میکنم نگاهش

 خرمایی موهای و زده تا آرنج تا های آستین. بود گرفته قاب رو هیکلش ایی العاده فوق طرز به اش

  .بود ساخته فرمانده یه از تر جذاب چیزی ازش مرتبش



 بی کمی افتاده اتفاق یادآوری فشار تحت تا بودم شده ضعیف نمیدونم. دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 تار پرده پشت از و لرزید لبام .میشد قبل از تر قوی آن هر گریه برای شدیدم میل و بودم شده تحمل

  .کردم نگاهش چشمام

  ...فرهاد-

  .اومد سمتم به بلند قدم چند با

  ...باش آروم! ضحی-

 دستی دو رو سران محافظت عملیات. دادم لو رو عملیات من! بود من تقصیر چیز همه! من...  فرهاد-

  ...من... دادم اونا تحویل

  .کردم نگاه بود گرفته خاصی جلوه اخم با که عسلی چشمای توی و اومد خودم به هام شونه تکون با

  ...میگی چی بفهمم بزن حرف درست! ضحی-

 فلش از دیگه یکی اما بود، دروغی نقشه تو کمک با که یکی اطالعات! فرهاد داشتم فلش دوتا... من-

 نیوفتم چشمت از اینکه برای و بودم دزدیده ازت که اطالعاتی. بود سران امنیت واقعی اطالعات حامل

 ماجراها این شدن تموم از بعد که نرسه بهش کسی دست تا کردم قایم ضحی دست توی اونو. نگفتم بهت

  ...بدم تحویلش بهت

  :بدم ادامه سختی به میشه باعث اش خیره نگاه

 فلشی اینکه تا داره، وجود چیز چنین نمیدونستم اصال یعنی! بود رفته یادم کل به من... تصادف بعد اما-

 دروغی اطالعات که فلشی نمیدونم. دادم دانیال تحویل هم بعدش و کردم پیدا رو بود ضجی دست توی که

 شد؟ چی االن بودی کرده آماده رو روش

 :کنم کنترل رو استرسم میکنم سعی و میکشم نوهام توی دستی عصبی

 ...فرهاد اوناست دست عملیات اصلی نقشه االن_

  .کنم نگاهش میکنه مجبورم و میگیره رو هام شونه و میاد جلو



  .کرد میشه چیکار ببینم باید. نمیده تغییر رو چیزی تو استرس این االن! ضحی باش آروم-

  ...بهت دارم من کرد؟ میشه چیکار چیو-

 از نیمی شده، تقسیم نیم دو به که میره دیوار روی تلوزیون سمت به نگاهم چیزی مانند بوق صدای با

 کارت صاحب شخصی اطالعات صفحه دیگه نیم و در پشت شخص تصویر دوربین طریق از صفحه

  .میده نشون صفحه روی رو  بشه اتاق وارد داشته سعی که امنیتی

 فرد و میشه باز در همزمان و میگیره فاصله ازم قدم چند و میکنه جدا هام شونه از رو دستش فرهاد

  .میشه اتاق وارد در پشت

 و میره اتاق دی سی ال صفحه میز سمت به و میندازه فرهاد و من به نگاهی افتاده جا و بلند قد مردی

  :میاد حرف به باالخره و میشه کار مشغول

 .بیاریش ها زودی این به نیست قرار گفتی که تو-

 پشت رو دستاش باز، شونه عرض اندازه به که پاهایی با میز کنار و میره مرد سمت به قدم چند فرهاد

  .میکنه قفل کمر

  .بهتره باشه اینجا گفتم افتاد که اتفاقی با اما! بله-

 برای دیگه های کشور سران دیگه روز شیش کمتر تا. ریخته هم به چیز همه. میان دارن تیم اعضا بقیه-

 واگذار تو عهده به کل به ماموریت این. رفته لو شما B و A های پلن و میشن ایران وارد صلح اجالس

 حساس موقعیت این توی. هستن نشست این برگزاری منتظر که ساله چند خاورمیانه کل! آنوبیس بود شده

  .باشه بزرگ جنگ یه شروع میتونه بیوفته نشست این توی که اتفاقی هر سیاسی

  !متوجهم-

  !امیدوارم-

 چند از بعد. میشه من سهم گاهی از هر اش دوستانه نچندان نگاه و داره ادامه مرد کوبنده های حرف

  .بشن اتاق وارد بعدی افراد میشه باعث صدای همون هم باز دقیقه



 میز دور بودم ایستاده اتاق گوشه که من به توجه بی و میشن اتاق وارد متفاوت ها سن با دیگه مرد پنج

  .میشن جمع

 من سمت به عذرخواهی با فرهاد که میگه چیزی فرهاد به و مونه می خیره من روی ثانیه چند مرد نگاه

  .میکنه همراهیم بیرون تا و میاد

  .باشم میخوام منم فرهاد؟ میکنی چیکار-

  !نداری اجازه-

  چی؟ یعنی-

  .باشی اتاق توی نداده اجازه سردار اینکه یعنی-

  ...من اما-

  .میاد بند نفسم بود دستاش توی که رو دستم انگشتای به ناگهانی فشار با و میکنه قطع رو حرفم

 توی. بودم کرده کار روش پیش سال سه دو از که ایی برنامه توی خورده گند تو خاطر به فعال! ضحی-

 کدوم هر که بریزیم ایی برنامه و نقشه تیمم با دارم مهلت روز چهار فقط من منطقه حساس موقعیت این

  .برسونیم هتل به سالمت و سالم نشده و شده شناسایی خطر تا هزار از رو همراهش هیئت و سران از

  :میده ادامه حرص با و

  !رفتن لو که افرادی زیاد احتمال به و رفته، لو که ماموریتی رفته، لو که هتلی رفته، لو که ایی نقشه با-

  :میکنه کم رو فاصله و میشه خیره چشمام توی

! بکن رو میگن بهت که کاری چی یعنی ها حرف این میدونی و یادته ما شغل از چیزی هم هنوز اگر-

  .بیام من تا بمون منتظر و میگم بهت که اتاقی اون توی بتمرگ برو

 که همین و کشیدم بیرون دستش از رو دستم شد باهام که رفتاری و زدم که گندی از عصبانیت و درد با

  .شد اسیر دستاش توی دستم مچ بگیرم فاصله خواستم



 منو و کرد باز رو دری. رفتم پایین ها پله از و شدم کشیده میرفت که سمتی به کجا بدون اینکه بدون

 .باشیم دستشویی توی که نمیشد باورم! کشوند خودش همراه

  چیکار؟ اینجا آوردی منو-

  !دستشویی-

  چی؟-

  .بریم تا بکن رو کارت پس بکشه، طول کارم چقدر نیست معلوم من. دستشویی! مشخصه-

  !فرهاد-

  .میپرم جا از فریادش و میزنه ها سرویس از یکی در به که محکمی لگد با

  !بکن رو گفتم بهت که کاری -

 ترجیح پس. منه تقصیر اومده بوجود اون قلمرو توی که سامانی به نا این و! اونه قلمرو اینجا میدونستم

  .کنم رفتار معقوالنه فعال دادم

 به نسبت رو خودم آینده ساعت چند برای کردم سعی تهدیدش گرفتن جدی با و شدم سرویس وارد

  .کنم نیاز بی دستشویی

. میبره پایین ها پله از طبقه چند خودش همراه منو و میکشه رو دستم مچ دوباره دستم شستن از بعد

 کارش محل دقیقا انگار و نبینه رو ما کسی که میده ترجیح آسانسور به رو ها پله این برای میدادم احتمال

  .نمیکرد استفاده ها پله از هیچکس چون میشناخت خوبی به رو

 اتاقی توی منو تقریبا و میکشه دستمو بگیرم نظر زیر رو جایی بتونم اینکه قبل  شدیم بزرگی سالن وارد

  .بشینم میز پشت هم روی به رو صندلی دو از یکی روی میکنه مجبورم و میکنه پرت

 رو اتاق فضای که همین و میره هم توی اخمام بود آینه دورش تا دور که تاریک نیمه اتاق دیدن با

  .میکنم حس دستم مچ دور رو دستبند سردی میشناسم



  :میکنم اعتراض ناباور و میکنم نگاه میز لبه به شده وصل فلزی دستبند به ناباور

  !فرهاد؟-

  :میکنه ادا صورتم به نزدیک شمرده و تهدیدگر و میکنه نگاهم اخم با

  !مفهومه؟! بکشه طول که چقدر هر مونی، می من منتظر و میشینی فـقـــــط! ضحی

  .میکنم نگاهش

  !فرهاد-

  :میکنه تکرار میز روی محکم ضربه با

  !مفهومه؟-

  :میزنم لب آروم و میکنم نگاهش نداره وجود بازگشتی راه میدونم شرایط اینا ب که حالی در

  !بله-

  :میکنه عصبیم فریادش بلند صدای

  !مفهومه؟! تر بلند! نشنیدم-

  :میدم جواب بلند و میدم قورت زور به بود گرفته رو نفسم راه بغض عین که چیزی

  .فرمانده مفهومه-

  :کرد زمزمه و شد آروم شنیدنش با که بود جمله همین گیر فقط انگار

  !خوبه-

  :میرسید من گوش به میداد دستور دیگران به که دادش صدای همچنان و رفت در سمت به

  .نداره رو 12 بازجویی اتاق به ورود اجازه من بجز هیچکس-



  :زد فریاد بلندتر و

  !هیـــــــــــچـکس! میکنم تاکید-

 منعکس اتاق توی بازدمم و دم صدای میکردم احساس که مطلق سکوت و اتاق در شدن بسته صدای بعد

  .میشد

  

  

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

 

  :پچ میکنهپچ من دیدن با و میاد سمتم به آروممیکنم،  بلند میز روی از رو سرم در صدای با

  خوبی؟-

 .میدم و سعی میکنم دستم رو که از بی تحرکی سر شده بود رو ماساژ بدم سرتکون

 .کنم باز کن صبر-

 میچرخونم و نگاهش میکنم. رو دستم دردناک مچ کمی دستم کردن باز با

  .بکشه طول اینقدر نبود قرار! ببخشید-

  :میده ادامه و برم راه تا میکنه کمک بگم چیزی اینکه بدون

  .بخواب صبح تا من اتاق توی بریم-

  .باشه دیروقت باید االن که گذشته اونقدر که میدونم نمیخورم، جا

. میشه باز اتاق در کارت کشیدن با. میرم اتاقی به همراهش شده خشک که بدنی درد با و میکنه همراهیم

 .کمد و کامپیوتر و صندلی و میز یه بود، عادیه اتاق یه کارش اتاق



 شیش تقریبا کوچیک اتاق! چیه منظورش فهمیدم تازه در کردن باز با که داشت وجود در یه اتاقش انتهای

 نصب دیوار به که کوچیکی تلوزیون و نفره تک تخت یه و بود شده پوشونده موکت با اتاق کف که متری

  .میدادن تشکیل رو اتاق اتاق وسایل تنها بود شده

 زمزمه و میشه پیرهنش های دکمه کردن باز مشغول من به توجه بی مشخصه اش چهره از که خستگی با

  :میکنه

 .بخواب تخت روی تو-

  چی؟ خودت--

  .میکنه آویزون رو پیرهنش و میره دری پشت  جالباسی سمت به

  .میخوابم زمین روی-

  .میارم زبون به رو فکرم و نیست؟ سرد زمین میکنم، فکر و میکنم نگاه زمین کف پشت موکت به

  ...نه من برای! نه-

  ...اما-

  خوابیدیم؟ شکسته های سنگ خرده از پر های صخره روی کوهستان توی شب یه یادته-

  :میده ادامه و میگرده بر سمتم به که میکنم نگاهش فقط

  .داشت رو قو پر حکم تنم برای ها سنگ خرده اون که خوابیدم جاهایی من-

 و رنگش عسلی نگاه. میکنه نگاه من به باز چشم یک با و ایسته می برق کلید کنار توی ثانیه ده اندازه به

 بیدار رو قدیمی خاطره ذهنم کنج خورده خاک خاطرات بین از ام حافظه میشه باعث اش بسته چشم یک

  .کنه

  

  چشم؟ راست یا چشمی چپ-}



  داریم؟ هم چشم راست و چشم چپ مگه چی؟-

  .باشی چشم چپ باید داده نشون تجربه پس دستی، راست! آره-

  مربوطه؟ هم به اینا-

  .مغزه راست و چپ نیمکره عملکرد آره،-

  !نمیدونستم جالب چه-

  .ببند رو چپت چشم! خب-

  .موندم بگیرم یاد بود قرار که جدیدی چیز ادامه منتظر ذوق با و بستم رو چشمم

  !بستم-

  ...بشمار ثانیه بیست-

  .شمردم ثانیه بیست دلم توی هیجان با و آروم

  .شد ثانیه بیست خب،-

  :رسید گوشم به فرهاد صدای و شد تاریک جا همه حرفم با

  میبینی؟ چی-

  !تاریک تاریک! تاریکه جا همه! هیچی

  ...کن باز رو چپت چشم و ببند رو بوده باز االن تا که چشمی حاال-

  .دادم انجام رو گفت که کاری

  میبینی؟ چی حاال-

  :میدم جواب هیجانزده



 قابل چیز همه اما تاریکه. میبینم رو چیز همه ماه ضعیف نور زیر که انگار دارم، نسبی دید یه! سایه-

  .تشخیصه

 به چشمات مردمک. داشت عادت تاریکی به راستت چشم برعکس بودن بسته بخاطر چپت چشم چون-

 .{بود کرده عادت تاریکی توی دید

  

 کار مشغول و کشیده دراز زمین روی دیوار و تخت بین باریک فضای توی که میبینم میام خودم به وقتی

  .گوشیه با کردن

 در  که میوفته گوشیش صفحه به چشمم اراده بی و میرسه گوشم به منظمش و عمیق های نفس صدای

  .هاست دوربین کردن چک حال

 بخوابم تا میشم پهلو اون به پهلو این از کمی. ندم اهمیت بهش میکنم سعی من و میچرخه ذهنم توی سوالی

 ساعد گذاشتن با و گذاشته کنار رو گوشیش که میکنم نگاهش و میگردم بر سمتش به دوباره. نمیتونم اما

 اتفاقات کنار از راحتی همین به که میشه این مانع درون از چیزی. بخوابه داره سعی چشماش روی دست

  .بگذرم امروز

  فرهاد؟-

  چیه؟-

  رسیدین؟ چیزی به شد؟ چی-

  !براش شده فکرهایی یه-

  میکنن؟ اعتماد فلش اون اطالعات به هم باز من واقعی هویت دونستن با اونا میکنی فکر-

  .میدی انجام درست رو کارت داری من از که ای کینه بخاطر که بود داده اطمینان بهشون نوید! آره-

  کرد؟ دستکاری رو ماشین چرا بکشه؟ منو میخواست چرا پس-



 دانیال چند هر. میخواستن رو اطالعات فقط تو از اونا! ضحی بودی سوخته مهره تو اینا همه وجود با-

 .کنه منصرف تصمیم این از رو اونا داشت سعی

  .کنم سکوت این از بیشتر نمیتونم اما بشکنه ساختم ذهنم توی فرهاد از که ناپذیری شکست بت نمیخوام

  کنه؟ آمد و رفت خونه توی تونست چطور نوید دوربین وجود با-

 نفس طوالنی ثانیه چند از بعد اما نداره دادن جواب قصد میکنم فکر که طوالنی اونقدر میکنه، سکوت

  .میکشه عمیقی

 همون دقیقا حرکاتش حتی دیدم وقتی میده، انجام درست رو پونه از محافظت وظیفه داره دیدم اینکه بعد-

 خودم نبود توی ها دوربین کردن چک. کردم اعتماد بهش کم کم بودم کرده تعیین براش من که حرکاتیه

 برام رو فیلم از هایی قسمت یه گاهی از هر اونم.  بشه کمتر کارام از یکی تا خودش به سپردم هم رو

  ...و کرده پیگیری و بوده مشکوک نظرش به... و شخص فالن و ساعت فالن میگفت و میفرستاد

  :میده ادامه گرفته صدایی با و میکنه سکوت

 هم خودم گاهی از هر. باشه راحت ها دوربین بابت از خیالم شد باعث نقصش بی و دقیق کارای همین-

  ...اما میزدم سر ها دوربین فیلم به

 برای زدنش پا و دست من. باشه مرگ سختی به باید فرهاد مثل کسی برای چیزی چنین اعتراف میدونم

  .میدیدم رو خورده دست رو که واقعیت این آورده زبون به

 نشون من به رو همیشگی های فیلم همون و کرده دستکاری رو ها فیلم ساعت و تاریخ نمیکردم فکر-

 خودم که جوری بشم، تو های جاسوسی متوجه من تا میکرد تنظیم جوری رو ها فیلم اواخر این. میده

  ...نرفت پیش درست هاش نقشه اینبار اما. کنم خارجت بازی از کارت این بخاطر

  ...فرهاد-

  :میکنه قطع رو حرفم عصبی

  !ضحی ام خسته من-



  ... سوال یه اما-

 یه امنیت داره، ادامه برنامه این هم دیگه ماه یک تا و نخوابیدم درست که ماهه دو اندازه به! ضحی-

 آماده ایی دیگه هروقت از روانی و جسمی لحاظ از باید االن من و داره بستگی من نقشه و من به منطقه

  .داغونم و فشار تحت ایی دیگه وقت هر از بیشتر خورده که گندی این با اما باشم تر

  :میده ادامه و بشه آرومتر تا میکشه نفس

  .بکنم غلطی چه قراره بفهمم تا بشه، آروم مغزم ساعت چند برای بذار-

 اگر که اتفاقاتی به. میکنم فکر اخیر اتفاقات و حرفاش به بود داده رو دستورش خودش که سکوتی توی

 و میوفتاد ناپذیرتری جبران و بدتر اتفاقات خیلی شاید. نمیومد بوجود ها لحظه این از کدوم هیچ نمیافتاد

  بود. بند" اگر" چندتا به فقط که دیگه ترسناک شاید کلی

  "...بود 819 سران از محافظت ماموریت امنیتی کد نمیفهمیدم اگر"

 نمیفهمیدم هیچوقت اگر بده، یاد بهم رو ابجد حروف تا نمیکردم پیله فرهاد به سالگیم 21 تولد شب اگر

  .میشد تر ترسناک چیز همه شک بی اسممه ابجد 819

 به پنجره از شب نیمه و نمیشدم دیوونه ماموریت کد فهمیدن و فرهاد اطالعات دزدیدن از بعد اگر شاید

  .نمیکردم بیدارش گردنش رگ توی رفته فرو چاقو با و نمیرفتم اش خونه

  ...نمیومد بند زبونم اگر نمیکردم، فرو گردنش رگ توی رو چاقو تیزی و گریه زیر نمیزدم اراده بی اگر

 التماس که چشمایی با و نمیزد زل چشمام توی فقط کنه دفاع خودش از اینکه جای به اون شب اون اگر و

 "!ضحی؟ رفتی چرا بگو فقط"  نمیپرسید ازم میکرد

 .نمیکردم اعتماد خبره بی چیز همه از واقعا اینکه به اگر

  ...نبود اسطوره من برای مرگ خدای اگر

  .نبود بیشتر کینه از قدرتش کرده رسوخ استخونم و پی توی که ایی عالقه اگر



  !نمیافتاد االن اتفاقات از کدوم هیچ شاید

 .نمیکردم شک بودم شنیده که هایی حرف به ایی لحظه برای اگر

 خورده بازی یه االن شک بی نمیافتاد شک بودم کرده انتخاب که راهی برای دلم به آخر لحظه اگر و

 از قراره که کنه راضی و بزنه گول رو خودش داشت سعی و بود خوابیده دانیال کنار که بودم بیچاره

 .بشه خوشحال فرهاد شکست و مرگ دیدن

 رفتن برای فرهاد که تایمه دقیقا میبره خوابم که زمانی اما و ببره خوابم تا میزنم غلت بار صد جام توی

 .میشه آماده

  :بزنه پچ میشه باعث شدنش هول و گیجگاهم با هاش لب تماس با میشه همزمان چشمام شدن باز

  کردم؟ بیدارت-

  .بخوابم هوشیار بود داده دستور ام فرمانده یادمه! نه-

 رو دستش بکشه عقب بتونه اینکه قبل و میبینم خورشید طلوع از قبل تاریکی توی رو کجش لبخند

  .میگیرم

  !فرهاد؟-

  .صبحونه بریم دنبالت میام دیگه ساعت چند! بخواب-

 که چیزی بده جلوه کنترل تحت و عادی رو چیز همه تا میکنه تالش داره بدونم که میشناسمش اونقدر

  :میکنه زمزمه و میکشه باال هام شونه تا رو پتو. نبود اصال

  ...بخواب-

  ...فرهاد-

  ...صحبت بعدا-

  .میکنم قطع رو حرفش



 که اون وجود با بودم، که چیزی به بودم برگشته که حاال ترسیدم... ترسیدم! میگفتم بهت باید من-

 توی بگم بهت اگر بخشیدی، منو دزدیدم رو ماموریتت اطالعات و بودم کرده جاسوسی ازت میدونستی

 اینور از میترسیدم! بزنی پسم میترسیدم! ببخشی منو نداره امکان دیگه زدم گندی چه نوید و پونه رابطه

 رو ها عکس میخواستم! بفهمی تو اینکه بدون کنم، درستش خودم خواستم. بشم مونده اونور از و رونده

   ...میتونم کردم فکر. کنم درست رو چیز همه میخواستم. بپیچونم نوید از

  :رسید گوشم به حرصیش و عصبی صدای

  کن، نمیخوام چیزی بشنوم بس-

 که بدی حس. باشم آروم نمیگذاشت که وجدانی عذاب از بشم آروم میخواستم دادم، ادامه بهش توجه بی

 چشمام جلوی فرخنده خاله های محبت میکرد، تنگ رو نفسم راه میکردم فکر دوستیش پونه به وقتی

 شبیه چیزی ها عکس اون دیدن با فرهاد حال به کردن فکر با که حسی. میزد سیلی بهم و میکشید صف

  .بود مرگ

 علیه کارهایی یه به مجبور رو پونه ها عکس از استفاده با میخوام اینکه بهونه با تصادفم قبل روزهای-

  ...میاورد بهونه هربار اما بده من به رو ها عکس مموری خواستم نوید از کنم، تو

  .کرد اعتراف خودش رو همش ضحی، بسه-

 رو خودم تا بگم چیزی بگیرم، رو جلوش میکنم سعی. میکنه باز رو در عصبانیت با و میره در سمت به

  :کنم آروم

  ...من فرهاد-

  ...بشنوم مورد این در چیزی هیییچ نمیخوام من و منه، دست مموری اون االن-

  ...مغزم توی شدن بسته انعکاس صدای و مونم می من و میبنده رو در بگم چیزی اینکه قبل و

  



 گفته دروغ هم باز نبودنم مورد در فرهاد. برگردوند خونه به منو سهراب فرهاد دستور به صبح روز اون

 مونده باقی برای فرهاد خونه، به اونا رسیدن از قبل عصر روز اون میکرد فکر فرخنده خاله. بود

 دیر خونه برگشتیم وقتی و شدیم فرهاد کارهای درگیر هم اون از بعد و اومده دنبالم به مدارکم کارهای

  .نزدن سر بهم اصال خوابیدم دیر شب اینکه احتمال با هم صبح و نشدن ما اومدن متوجه اونا و بود وقت

 خونه قبل شب از که کردم تظاهر و رفتم خودم خونه به نبود، خونه کسی رسیدم خونه به وقتی صبح

 .بودم

 

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

 

 گوشیم لرزش با شب نیمه بار یک فقط بودم، ندیده رو فرهاد هفته اون طی من و میگذشت هفته روزهای

  .فرهاد طرف از پیام یه. بود شده ارسال برام که بود پیامی بخاطر لرزش. پریدم جا از

 پیداش تاریکی از بعد که صبحی روشنایی هستی، ها نشدنی همه مقابل نقطه تو نباش، چیزی نگران-

  ...ایی ضحی تو ایی، معجزه همیشه من برای تو. میشه

  ...موعود روز تا نشد صاحبش از خبری دیگه که پیامی

 برای شماری لحظه. بود ایران توی خاورمیانه صلح اجالس از خبر جا همه ها سایت ماهواره، تلوزیون،

  .بود اخبار همه یک تیتر که خبری. بود شده شروع ها رسانه توسط همراهشون هیئت و سران ورود

  ...ایران به خاورمیانه صلح سفیر اولین ورود تا ساعت دوازده از کمتر-

 به ها ارگان تمام روزه سه دو عجیب تعطیالت. کردم کم امکان حد تا رو تلوزیون صدای عصبانیت با

 میشد منتهی هفته آخر تعطیالت به که بود شده اطراف شهرهای و تهران شامل که هوا آلودگی بهونه

 دیگه شهرهای رووانه مسافرت برنامه با ایی هفته یک تقریبا تعطیالت این برای مردم اکثرا شد باعث

 همیشه، از تمیزتر هوای قسمتش ترین عجیب که برسه عجیبی آرمش به صدا و سر پر پایتخت و بشن

  .بود زمستون ابری و سرد



 کالنشهر بود شده باعث که عقالنی اما ساده ایی نقشه. نبود سران ورود با ربط بی تعطیالت این میدونستم

 کنترل تحت رو چیز همه میشد تر راحت قبل سبت به که شهری بشه، تبدیل آروم شهری به شلوغ همیشه

  .گرفت

 نمونده چیزی .میرفت باال قلبم تپش بوق صدای هر با. کردم لمس رو اسمش و زدم دریا به دل باالخره

  .شد وصل تماس که بشم امید نا دادنش جواب از که بود

  !ضحی؟-

  فرهاد؟-

  شده؟ چیزی ضحی؟ چیه-

  .باشم میخوام من فرهاد-

  چی؟-

  ...دیدم آموزش بخاطرش که کاری برای! باشم اونجا میخوام باشم، میخوام منم گفتم-

  ...خونه توی مونی می ضحی-

  ...فرهاد-

  ...ضحی کن گوش-

 به که بود کرده سرکشم و عصبی اونقدر آینده روزهای فکر و هفته این فشار میکنم، قطع رو حرفش

 از باالتر دیگه بودم، کرده خراب رو چیز همه اینجا تا من  .نمیکردم فکر میخواستم که اونی جز هیچی

 .نبود رنگی که سیاهی

 ماموریت موقع تا شما پیش نیاره منو و دنبالم بیاد که نفرستی ماشین یه دیگه ساعت نیم تا اگر! فرهاد-

 باشه قرار اگر. ببینم رو دانیال بود قرار جایی میرم میوفتم راه قسم عزیزترینام روح به باشم، اونجا

  ...بمیرم میدم ترجیح بدی، تحویل جاسوس یه عنوان به منو اینا از بعد و بشم گذاشته کنار اینجوری



  ...ضحی-

  !رفتم من دقیقه یک و سی بشه ساعت نیم... ساعت نیم فقط! فرهاد ساعت نیم-

  ...میـ غلط تو-

 با که نرسید دقیقه بیست به. باشم آماده تا رفتم اتاق سمت به و کردم قطع رو گوشی حرفش به توجه بی

  .کردم وصل رو تماس گوشیم زنگ صدای

  !بله؟-

   .پایین بیا! ام( بزرگ خرس) ب ر بیگ! پرتقال-

 با و میرسونم خیابون به رو خودم دنبالم فرستاده رو مجتبی و داده جواب تهدیدم اینکه ذوق و عجله با

  .میشم ماشین سوار ذوق

  ...سالم-

  ...خانم پرتقال سالم-

 با که قضیه این با من .میبرم سمتش به رو دستم شک به دو و آروم. میکنه دراز سمتم به رو دستش

  .میشد قدم پیش دادن دست برای مجتبی که بود باری اولین این اما نداشتم مشکلی بدم دست مجتبی

 پس رو دستم حس همین بخاطر اینکه قبل! ماشین توی هوای حتی میشکوکه چیز همه میگفت عجیبی حس

  .میکشه و میگیره دستمو مجتبی بکشم

 میکوبم مجتبی صورت توی محکم مشت صورت به رو ام دیگه دست چیزی بودم غیرمنطقی احساس با

 گردنم کنار قبل از انجم هر عکس العملی که بشم خارج ماشین از تا برمیگردم در سمت به اراده بی و

 ...میشه سیاه چشمام جلوی دنیا مزخرفی حس با و میپیچه گوشم توی شوکر صدای و میسوزه

 

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



 بجز خاصی چیز هیچ که بزرگه نچندان اتاق یه میبینم که چیزی اولین. میکنم باز چشم آروم گردنم درد با

  .بشه تیز گوشام میشه باعث فرهاد صدای کنم حرکتی اینکه قبل. نبود توش صندلی و میز

  اومد؟ بند خونش-

  .زد ناغافل خیلی! کنم فکر آره-

  :میگیره خنده از حالتی فرهاد صدای

  میخوری؟ کتک دستش از که چندمیه بار-

  .فرزه و تیز خیلی خدایی-

  ...اونوقت دادن بهت لقبو این هیبتت بخاطر! بکش خجالت هیکلت از گنده خرس-

  :میکنه قطع رو حرفش مجتبی

 عکس که نکشید ثانیه به اصال میشه این که معلومه دیده آموزش خودت دست زیر که کسی! فرمانده-

 خطر انگار لعنتی اصال دیده، آموزش اونا بهترینای دست زیر اونور هم سال دو تازه. داد نشون العمل

  .میکشه بو رو

  بیهوشه؟ هنوز که زدی چند با-

  .بیارش بیهوش گفتی خودت. بیدارشه باید دیگه االنا بود، پایین-

  !نه یا شده بیدار ببینم هستم، اینجا خودم بقیه، پیش برو تو فعال باشه-

  ...اطاعت-

. ایسته می اتاق پنجره کنار من به پشت و میشه رد کنارم از که میکنم نگاهش و میدم گوش پا صدای به

  .میکنم نگاه روم به رو تصویر به و میشینم جام توی صدا بی و آروم

 مشکی انگشت نیم های دستکش با که دستاشو و باز شونه عرض اندازه به همیشه عادت طبق پاهاش

 و دست برجسته های رگ میشد باعث تنش توی مشکی تیشرت. کرده گره کمرش پشت شده پوشیده رنگ



 رنگ مشکی شلوار پاچه گرفتن قرار با. بشه دیده بازوش از کمی و ساعد ورزیده و خشک عضله

  .گذاشته نمایش به نظامی فرد یه از معرکه استایل نظامیش براق های پوتین توی مخصوص

 بیارم یاد به میشه باعث صداش که میدم فشار رو گردنم و کتف دردناک گرفتگی و میارم باال دست آروم

  .نمیمونه دور دیدش از چیز هیچ ایستاده من به پشت و روم به رو که کسی

  !سالم علیک-

  .میاد سمتم به آروم گردنم و کتف روی دستم دیدن با و برمیگرده سمتم به و نمیده فرصت

  !شوکه بخاطر نیست، چیزی-

 صداش و میشه بسته درد از چشمام گرفته عضله روی دستش نشستن با و میگیره قرار سرم پشت درست

  :میپیچه گوشم توی

  .میشه درست گرم آب دوش و ماساژ با-

 زیر و میشه خم حرکات این تکرار بار چند از بعد میده ماساژ و میکنه ول و میگیره رو عضله آروم

  :میپرسه سوال گوشم

  شد؟ بهتر-

  ...آره... آ-

  ...میده یاد بهت چیزا خیلی! خوبه درد-

 ناگهانی فشردن با برگردم سمتش به بتونم اینکه قبل و داره خاصی منظور حرف این از میکنم احساس

 نزدیک، و آروم. میزنه حرف گوشم کنار اون و بیاد بند ناگهانی درد از نفسم میشه باعث دردناکم عضله

  .میکنه برخورد گوشم الله با لباش زدن حرف موقع که نزدیک اونقدر

  !نکنی تهدید رو مافوقت دیگه میده یاد بهت مثال-

  :میده ادامه و میکنه بیشتر رو دستش فشار و



  فهمیدی؟-

   .میدم تکون حرفش تایید نشونه به رو سرم سختی به کنم ناله نمیتونم حتی درد شدت از که حالی در

  ؟...تهدید دیگه! شد؟ چی پس! خوبه-

  :میزنم لب رمق بی کندن جون هزار و سختی به

  ...نمیکنم-

 حالت همون به برمیگرده دوباره که اونقدر میشه کمتر و کم دستاش فشار حرفم این با میکنم احساس

  .ماساژ

 رفع گرفتگی و درد بیشتر میکنم احساس و دارم بهتری حس میگیره، فاصله ازم میشه تموم که ماساژش

  .درگیره بود گوشش توی اعضا سایر با ارتباط برای که هندزفری با که میکنم نگاهش. شده

  .اونجام دیگه ساعت دو تا من! کنن چک رو محوطه دیگه بار یه بگو! مقداد باشین، مستقر شما-

  .بزنم رو حرفم تا میکنه نگاهم منتظر. میگیرم رو راهش جلوی عجله با که میشه پا مبل روی از

 !بیام میخوام منم-

 . کنهیم نگاهم اخم با

  کجا؟-

 . نجامیا االن بخاطرش که ییجا دم،یکش یبدبخت همه نیا بخاطرش که ییجا-

 ! یضح یمونیم جا نیهم-

 . کشمیم رو دستش بشه رد کنارم از نکهیا از قبل

 منو کردم تحمل رو زیچ همه بخاطرش که یروز امروز، تو که دمینکش یسخت سال همه نیا من! فرهاد-

 . کنار یبذار



 : شهیم سازشگر و آروم لحنش

 نیا یتو ماجرا همه اون بعد ستین الزم. دمیم استراحت بهت دارم مدت نیا یها یسخت بخاطر قایدق-

 . کن استراحت برو. یباش تیمامور

 : زنهیم لب و کنهیم مکث یکم

 . باش خانوادم مراقب-

 : بده ادامه تر آروم و کنه نگاهم قیعم شهیم باعث سکوتم

 . باشه مراقبشون که ندارن رو یکس من از بعد اونا-

 و هم یتو یها اخم با! نه... هم نبودنش فکر یحت. رهیگیم رو وجودم تموم یبد حس و لرزهیم دلم

   کنمیم نگاهش یعصب

  کنم؟ مراقبت خانوادت از تونمیم تو از بهتر من یکرد فکر که شد یچ-

 . دمینم فرصت بهش اما بگه یزیچ تا کنهیم باز دهن 

 که یدار رو ییکسا! نه تو اما. کنه هیگر برام یحت که ندارم رو یچکسیه ادیب سرم ییبال اگر من-

 ... دارم رو تو فقط من ست،ین برگشتنم منتظر یکس من. یزیعز براشون

 نفساش هرم. چسبونهیم میشونیپ به رو شیشونیپ و بشه همقدم تا شهیم خم و کنهیم قاب صورتمو دستاش

 : کنهیم زمزمه و کشمیم نفس رو شنفس اقیاشت با  بندمیم چشم شه،یم پخش صورتم یتو

 بذارم خوامینم نیهم واسه. ندارم رو برگشتنت یبرا دنیکش انتظار تحمل گهید که یمن ،یدار منو تو-

 ... یباش

 به دهیم تیامن حس داشتنش تصور یحت کرد،یم آرومم حرفش فقط که یداشتن به! رهیگیم آروم آشوبم دل

 . بترسم شهیهم کردم عادت که یمن

 مهمون نگاهم و کنمیم باز چشم. لبام یرو نشونهیم لبخند اراده یب و کنهیم گرم رو بدنم داغش یها نفس

 . شهیم شیعسل یچشما



 . ندارم دنیکش انتظار تحمل گهید منم چون. باشم بذار پس-

 ! یضح-

 ! چرا و چون یب اطاعت کنم، گوش یگفت یهرچ دمیم قول! فرهاد ارین نه-

 : کنهیم زمزمه من یناباور کمال در نکهیا تا شهیم یطوالن سکوتش

 ! باشه-

 : دهیم ادامه رهیم رونیب اتاق از که همونطور و رهیگیم فاصله ازم شهیم رنگ پر که لبام یرو لبخند

 . ارنیب لباس برات گمیم-

 : کنمیم زمزمه دونمیم رو تیمامور به رفتن قبل شیشگیهم عادت نکهیا از و کنمیم نگاهش

  خونه؟ یرینم-

 : دهیم جواب آروم کنه نگاهم نکهیا بدون

 ... کنم یخداحافظ ازشون نشد فرصت دم،یبوس خواب یتو رو پونه و فرخنده اومدم، وقت رید شبید-

 از و چرخهیم سمتم به سرش یکم و دونهیم رو سکوتم لیدل من از بهتر اون انگار و کنمیم سکوت

 . نمیبیم رو لبخندش مرخین

 ! یخوریم سرما یکنینم خشک درست موهاتو حموم، نرو شب نصفه زمستونا گفتم بهت بار هزار-

 حموم از یوقت شبید چرا که رسمیم سوالم جواب به تازه من و رهیم رونیب اتاق از ییا گهید حرف بدون

 آورده رونیب اونو من داشتم شک که یحال در بود، لباسام کنار تخت یرو میا حوله کاله رونیب اومدم

 . باشم

 کنمیم فکر اونکه از شتریب من زنهیم ادیفر درونم از یزیچ و زنمیم لبخند اتاق بسته در به اراده یب

 . بمیغر و بیعج شکسته ابرو مرد نیا وونهید



 زیم دور نفر نیچند. ام نشسته فرودگاه حراست اتاق یتو ترنج به ملقب یضح من، بعد ساعت نیچند

 که یمرد و فرهاد. فرودگاهه مختلف یها بخش تیامن کردن چک مشغول یزیچ با کس هر و نشستن

 نظر ریز رو زیچ همه دقت با و ستادنیا فرودگاه یها نیدورب شگرینما صفحات یرو به رو شناسمینم

 . دارن

 : شهیم مشغول میسیب با بار نیچندم یبرا فرهاد

 . کن تیوضع اعالم ،2مقداد-

 : شهیم بلند میسیب یصدا

 ... امنه-

 ! تیوضع اعالم ،3مقداد-

 .فرمانده امنه-

 : ادیم در صدا به بود کنارش که یمرد میسیب بزنه یا گهید حرف نکهیا قبل

 . شدن تهران آسمون وارد! سرگرد-

 ! باشه-

 دهیم تکون یسر فرهاد. مونهیم فرهاد دستور منتظر و کنهیم نگاهش و گردهیبرم فرهاد سمت به مرد

 : دهیم دستور شهیهم مثل یجد و کوتاه

 . خوامیم رو ریتصو-

 : شهیم مشغول میسیب با  دهیم تکون سر سرگرد

 . اتاق توریمان یرو بنداز رو ریتصو -

 باز بعد قهیدق چند. دهیم نشون رو ییمایهواپ پرواز ها توریمان از یکی ریتصو تا کشهیم طول هیثان چند

 : شهیم بلند میسیب یصدا هم



 . خوادیم فرود اجازه سرگرد،-

 : دهیم جواب اون توی بیسیم دست اشاره بابه فسمت فرهاد نگاه میکنه و  سرگرد

 . داره نگهش قهیدق چند بگو مراقبت برج به-

 . کنهیم جا به جا رو گوشش یتو یهندزفر عیسر فرهاد

 ! آماده ها، واحد هیکل-

 تکون دهیشن که یحرف دییتا نشونه به آروم که یسر و رییتغ یب چهره اما شهیم گفته یچ بهش شنومینم

 . رهیم شیپ اش خواسته طبق زیچ همه که داره نیا از نشون دهیم

 ! باش آماده و منتظر آلفا، اسکورت میت-

 یتو گرفته نظر ریز رو زیچ همه دقت با که همونطور و رهیم ها ونیتلوز از گهید یکی سمت به و

 : دهیم ادامه شیهندرفر کروفونیم

 . باش ییآمدگو خوش و شوازیپ نیح خارجه امور ریوز اسکورت آماده بتا، اسکورت میت-

 نیزم یرو صلح ریسف و ریوز همراه به مهمان ئتیه نیاول پرواز باالخره رینفسگ قهیدق چند از بعد

 . نهیشیم

 محل به ژهی  و اسکورت با و نیشیم یمشک یها بنز سوار ها مهمان ران،یا ریوز ییگو آمد خوش با

 . رنیم شده یزیر برنامه اسکان

 اونقدر نظر مد هتل تا اسکورت و استقبال و همراهش ئتیه و صلح ریسف قطر، ریوز یمایهواپ فرود از

 رانیا وارد هیبق از زودتر که یکشور پنج ئتیه دردسر یب استقرار خبر یوقت که گذرهیم برام استرس با

 ییغذا از قاشق چند اصرار با و بکشم یراحت نفس تونمیم باالخره رسهیم هتل به اسکورت همراه به شدن

 . بخورم رو بودن آورده برامون که

 استقرار تیمامور و شنیم رانیا وارد یهمگ باالخره ساعت نیچند فاصله به همراهشون ئتیه و رهایسف

 . رهیم شیپ یمشکل چیه بدون ها اون اسکان و



 . بود من تصورات فقط نایا اما بره شیپ تر سخت زیچ همه قراره کردمیم فکر

 تیامن در رو شب دن،یرس اسکانشون محل به ها ئتیه رفت،یم شیپ یعال زیچ همه من یناباور کمال در

 یکشورها یتمام دوستانه صبحانه صرف از بعد روز صبح شدن، ییرایپذ کردن استراحت آرامش و

 با اجالس یبرگزار و جمهور سیرئ با دارید یبرا ،یرانیا وزرا تا چند یزبانیم به مراسم یبرا حاضر

 . شنیم انهیخاورم صلح اجالس یبرگزار سالن یراه ژهیو اسکورت

 همه. خوردیم غذا درست نه و کردیم استراحت درست نه که بود باال اونقدر فرهاد ینگران و استرس

 . نداشت قرار و آروم هم باز و کردیم چک بار نیچند رو زیچ

 ! فرمانده؟-

 : زنهیم حرف میسیب با و ارهیم باال سکوت نشونه به رو دستش

  ؟یکرد چک رو تیگ! 1شاهد-

 : دهیم جواب ییصدا تا کشهیم طول هیثان چند

 . فرمانده شد چک-

 . نیکن چک رو محوطه و سالن ها سگ با گهید بار هی! 2شاهد

 . شد چک باز پنج حاال تا صبح از! فرمانده اما-

 . بده لیتحو رو گاهیجا ،یانفراد بازداشت ساعت هشت و چهل ، 2شاهد-

 : شهیم مشغول شیهندزفر با

 ! االن نیهم ،2شاهد نیگزیجا یبرا روین! نیتام-

 : دهیم ادامه هم باز و کنهیم صبر هیثان یس اندازه به

  ؟2شاهد-

 .  فرمانده شد انجام ینیگزیجا-



 . نیکن چک رو محوطه و سالن دستگاه و ها سگ با-

 ! اطاعت-

 تاپ لپ با ون پشت نفر سه کنم،یم نگاه شده استقرارمون محل صبح از که یمجهز تماما و بزرگ ون به

 جز یکس اصال انگار که هستن ها تاپ لپ با کار مشغول یجور گوششون یتو هدفون با و مشغولن

  .شدن مستقر محوطه از یمختلف یجاها ما مثل هم گهید ون چند دونمیم. نداره وجود ون یتو خودشون

 که یفشار حجم. کنمیم نگاه نشدن باز هم از ساعته نیچند که ییها اخم به و گردهیبرم فرهاد به نگاهم

 .باشم داشته ازش توجه انتظار دینبا بدونم که هست اونقدر کنهیم تحمل داره

 بود، نیماش یتو حاضر یرانیا مرد محافظ سه لباس دشیسف رهنیپ و یمشک دست هی شلوار و کت

 اش شده گره یها اخم و روشنش یا قهوه شیر ته و موها ده،یپوش گلوله ضد قهیجل راهنشیپ ریز دونمیم

 با یحت که بود ساخته خشن یغاتیتبل مدل هی ازش اجالس مهمان مخصوص گاردیباد ژیپرست عنوان به

 . کردیم رییتغ ینامنظم شکل به قلبم ضربان هم دنشید

 تنها عنوان به که بود من دوخت خوش کت یبلند تفاوتمون تنها و بود اعضا لباس با هماهنگ من لباس

 کت یتو که مقنعه با و دیرسیم پاهام رون تا و بود تر بلند یکم میت یاعضا ریسا کت از زن گاردیباد

 فرم به هیشب العاده، فوق یفرم بود شده گرفته نظر در مقنعه یرو یبرا که یکاله و گرفتیم قرار

 . بود ساخته خانم یمهماندارها

 . دهیم رونیب محکم رو نفسش و کنهیم نگاه من به قهیدق چند از بعد باالخره

  ؟یبگ یخواستیم یچ ه؟یچ-

 . کنم امتحان رو شانسم متیمال با کنمیم یسع اما کنم بحث ای کل کل باهاش خوامینم

 ... منم شهیم اگر! اطالعات نه اتم،یعمل یروین من بگم خواستمیم-

 : کنهیم قطع رو حرفم

 بود؛ خودت قول یباش تیمامور نیا یتو دادم تیرضا که یلیدل تنها! یمونیم کنار نجایهم شما-

 : کنهیم نگاه یتر قیعم اخم با



 ... چرا و چون یب اطاعت! نرفته؟ ادتی که قولت-

 ... اما دونمیم-

 : شهیم بلند نشسته پشت که یافراد از یکی یصدا

 ! فرمانده؟-

 : دهیم ادامه مرد و گردهیبرم سمتش به فرهاد

 . کردن بازداشت یشرق در سمت از رو یکی گشت یها بچه-

  چرا؟-

 . زدهیم پرسه یشرق در سمت یمشکوک طور به صبح از-

 . ببرنش بگو-

 . اطاعت-

 : کنهیم جا به جا رو شیهندزفر کروفونیم هم باز

 . کن تیتقو رو در چهار هر گشت یروین! نیتام-

 : ذارهیم مهین رو حرفش مشیسیب یصدا

 ! یفرمانده به 2شاهد از-

 ! کنهیم صحبت فرمانده ،2شاهد-

 . نشده دایپ یمشکوک زیچ چیه! شد انجام گشت فرمانده-

 ! خوبه-

 : دهیم قرار مخاطب رو فرهاد نباریا یا گهید مرد

 . دنیرس ها ئتیه! فرمانده-



 : دهیم دستور یهندزفر یتو و دهیم رونیب محکم رو نفسش فرهاد

 ! باش آماده ها، واحد هیکل-

 زیچ همه ساعته چند اجالس انیپا تا که شهیم انجام فرهاد یها دستور طبق و دقت با زیچ همه اونقدر

 . رهیم شیپ برنامه طبق و خوب

 یکم از بعد و میریم نگیپارک به فرهاد اشاره با. شنیم هتل به برگشت آماده همه نشست شدن تموم با

 قرار شده دعوت نشست نیا به مهمان عنوان به که هیروس جمهور سیرئ کنار که یحال در فرهاد مکث

 یها محافظ کنار ناباور منم دستش اشاره با و شهیم نیماش سوار همراهش و کنهیم اسکورتش و رهیگیم

 . شمیم نیماش سوار هیروس جمهور سیرئ یشخص

 با فرهاد که کنمیم نگاه همه به اتفاقات نیا از جیگ. شهیم دور اجالس سال از و کنهیم حرکت نیماش

 . کنترله تحت و امن زیچ همه فهمونهیم بهم انگشتاش آروم حرکت

 . کنهیم باز رو راننده و ما نشستن محوطه نیب مانند پنجره محفظه فرهاد گذرهیم حرکت از که قهیدق چند

 . دار نگه یدیرس که گذر ریز به-

 گهید نیماش کنهیم باز رو نیماش در فرهاد یوقت و ستهیا یم حرکت از نیماش تا کشهیم طول هیثان چند

 و راننده با شد برگزار اجالس که یمکان محوطه یخروج رگذریز یتو که نمیبیم خودمون کنار رو ییا

 . مونده یکس منتظر خودمون حفاظت میت یها بچه از نفر چند

 کننیم یهمراه نیماش اون تا رو جمهور سیرئ و شنیم ادهیپ نیماش از ها محافظ بفهمم یزیچ نکهیا قبل

 . انیم ما نیماش سمت به نیماش اون یاعضا از یبعض و

 سیرئ به دوزمیم چشم ناباور و کنمیم نگاه شدن ما نیماش سوار من یچشما یجلو که یافراد به جیگ

 . نشسته ما نیماش یتو بشیعج شباهت با که یتقلب جمهور

 یها نیماش نه و ما، بتیغ متوجه جلو اسکورت یها نیماش نه که وفتهیم اتفاق عیسر اونقدر زیچ همه

 داشتن فاصله ازمون قهیدق کی فاصله به یاصل در به دنیرس تا فرهاد دستور به که پشت اسکورت

 . شنینم توقفمون متوجه



 و میرسیم بودن ما منتظر جلوتر موتور و نیماش چند که اسکورت میت به قبل نیع و کنهیم حرکت نیماش

 . میشیم خارج محوطه و گذر ریز از

 سرمه یشلوار و کت با کردنیم یباز رو هیروس جمهور سیرئ یشخص یها گاردیباد نقش کهی نفرسه 

 لباس هیروس یواقع یها گاردیباد فرم به هیشب قایدق د،یسف راه راه خطوط با رنگ یلین کروات و ییا

 . بودن دهیپوش

 : ادیم حرف به فرهاد نکهیا تا افتاده یاتفاق چه بفهمم خودم کنمیم یسع کنمیم نگاه شهر به و زنمینم یحرف

 نکهیا احتمال م،یشد هیروس جمهور سیرئ نیماش سوار محافظ عنوان به که میشدیم دهید دیبا تو و من-

 ها نیماش ییجا به جا با. نهیماش نیا یتو اون که میداد نانیاطم نکاریا با بود، ادیز باشه اونا هدف هیروس

 ! بدله مسافراشون که هییها نیماش یرو باشه ییا برنامه اگر

 ادمی اما کنم قهر نذاشته برنامه نیا انیجر در منو نکهیا بابت ها بچه نیع خوادیم دلم کنم،یم نگاه بهش

 پلن انیجر در شتریب کنمیم یسع فقط یاعتراض بدون و کردم خراب خودم رو یقبل برنامه که ادیم

 . رمیبگ قرار دشیجد

  شد؟ اجرا ها ئتیه همه یبرا برنامه نیا-

 : دهیم جواب کوتاه-

 ! آره-

 : کنمیم تکرار تعجب با

  همه؟-

 هی به ها ئتیه شده، عوض هم هتل. شده عوض نشونیماش منطقه از خروج از قبل ها ئتیه همه! آره-

 .  رنیم گهید هتل

 نویا و میشد خارج شهر از یمک کنم،یم نگاه میرفتیم که یریمس به و دمیم تکون سر فقط شوک از

 یطوالن سکوتم. ادین شیپ یمشکل که آمده و رفت یب و تر خلوت ریمس راه، نیا انتخاب لیدل که دونستمیم

 .رمیبگ چشم جاده از شهیم باعث و رسهیم گوشم به افراد از یکی یصدا نکهیا تا شهیم



 ! داره وجود یمشکل هی! فرمانده؟-

 . رهیم هم یتو فرهاد یها اخم

  شده؟ یچ-

 : گردهیبرم فرهاد سمت به و گردونهیبرم قبل حالت به رو پنجره یها پرده مرد

 نیستن. ها اسکورت میت-

 . رهیم هم یتو فرهاد یاخما

  ؟یچ-

 و کنهیم نگاه رونیب به و زنهیم کنار رو پرده و رهیم مرد سمت به بمونه جواب منتظر نکهیا بدون یحت

 . کنهیم باز رو راننده و ما یفضا نیب مانند پنجره چهیدر و رهیم جلو به عجله با هیثان چند از بعد

  ؟یدار رو جلو اسکورت-

 : دهیم جواب که شنومیم رو نشسته راننده کنار که یمحافظ یصدا

 . میرسیم بهشون گهید ها االن یول م،یموند جا ازشون که هست یا قهید دو-

 . بخورن تکون خودشون یجا یتو همه شهیم باعث فرهاد ادیفر یصدا

  ؟یگینم زودتر چرا ؟یگرفت خون خفه چرا پس-

 ... آخه-

 : کنهیم خیس تنم به مو ادشیفر

   ؟یچ آخه-

 . میرسیم بهشون االن-

 . کن داشونیپ برو تر عیسر باال ببر رو سرعتت-



 ... اطاعت-

 محافظ یصدا نکهیا تا مونهیم منتظر بخوره تکون جهیدر کنار از نکهیا بدون فرهاد و گذرهیم قهیدق چند

 : شهیم بلند راننده کنار

  فرمانده؟-

  ه؟یچ-

 ! ستین-

  ست؟ین یچ یعنی-

 ... اما میموند عقب ازشون کردمیم فکر. ستین جلو اسکورت-

 . ارهیم باال رو میسیب یلب ریز فحش با و کنهیم قطع رو حرفش فرهاد

  ؟یدار منو یصدا! هیروس آلفا اسکورت-

 تالش دوباره موندن جواب یب با و مونه یم جواب منتظر کنهیم نگاه من یچشما یتو رهیخ که یحال در

 : کنهیم

 !  ه؟یروس بتا اسکورت-

 : کنه میتنظ لبش کنار رو شیهندزفر کروفونیم شهیم باعث و ثمره یب انتظارش هم بار نیا

 ! عیسر... کن دایپ رو هیروس بدل بتا و آلفا اسکورت! بانیپشت-

 : دهیم دیجد خبر و کنهیم نگاه رونیب به هم باز داده ها اسکورت نبود از خبر که یمرد

 . فرمانده ستنین هم ها موتور-

 .کنهیم سکوت و بندهیم چشم هیثان چند یبرا فرهاد

 حرکت هی عمیق کشیدن نفسآروم  و ستادنیا حرکت یب نوع نیا دونمیم که خوب اونقدر! شناسمشیم

  . آرامشه گرفتن و شینگران کردن پنهون یبرا



 . زهیریم سرم یرو خی آب از یسطل فرهاد یصدا با و مونهینم اتاقک مهمون ادیز سکوت

  ؟یکنینم داشیپ که یچ یعنی-

 : دهیم دستور همه به رو نداره دنیم بهش که یجواب جواب به یازین اصال انگار که یحال در

 ! باش آماده یهمگ-

 رونیب ها یصندل و یرایپذ کنسول کنار یکشو یتو از که یفلز سامسونت یها فیک  شدن باز یصدا با

 ییها اتفاق به یجیگ با شد،یم دست به دست که رهیم فیک یتو یها اسلحه سمت به حواسم شهیم دهیکش

 رو فرهاد یصدا. امیم خودم به افراد اسلحه گلنگدن یصدا دنیشن با و کنمیم نگاه دادنه رخ حال در که

 : بانهیپشت و نیتام گروه با صحبت حال در که شومیم

 . یبانیپشت یبرا بفرست میت دوتا عتریسر-

 رو اسلحه ریتاخ یکم با و کنمیم نگاه هستن فرهاد یبعد دستور منتظر باش آماده صورت به که همه به

 منتظر هیبق مثل و کنمیم مسلح رو دستم یتو MP5 و کشمیم رو گلنگدن و رمیگیم مییرو به رو مرد از

 : کنهیم جلب رو توجهم بانیپشت گروه با صحبت نیح آخرش جمله که مونمیم فرهاد یبعد دستور

 حواسشون نیبد خبر ها اسکورت هیبق به ن،یبفرست رو یبانیپشت م،یا هدف ما زدمیم حدس که همونطور-

 . نباشه فرد هی اونا هدف دیشا کنن جمع رو

 : دهیم ادامه و کنهیم مسلح رو سالحش هم خودش

 ... که یپلن مثل مو به مو رو زیچ همه گوب-

 یحدس بتونم نکهیا قبل میخوریم یدیشد یتکون همه شهیم وارد نیماش به که یمحکم و یناگهان ضربه با

 شروع نیماش گلوله ضد شهیش به ها گلوله برخود و دیشد یراندازیت یصدا بزنم افتاده که یاتفاق یبرا

 . شهیم

 باعث فرهاد دستورات و ادیفر ،یراندازیت یصدا. میا محاصره طرف دو هر از که فهممیم صداها از

 . بلرزه بدنم تموم شهیم



 با بار نیچند رو یزیچ من یچشما یتو رهیخ که کنمیم نگاه فرهاد به فقط بود، یچ از دونمینم که یلرز

 .شمینم یزیچ متوجه من اما کنهیم تکرار ادیفر

 بدنه به ها گلوله برخورد یصدا شنوه،یم رو نیماش از رونیب ترسناک یصداها فقط گوشام که انگار

 یرو که یفلز یها پوکه یصدا حد، از شیب یکینزد اثر بر هم به ها نیماش شدن دهیکش یصدا ن،یماش

چ یصدا خت،یریم نیزم ر  چ خ  ر   ...  و نیماش چرخ ریز ها سنگ خرده  خ 

 و بود سرما اثر بر دیشا که یلرز. کنهیم دنیلرز به شروع وجودم تموم کنمیم احساس ییا لحظه یبرا

 ... ترس اثر بر هم دیشا

 ... مرگ وحشت بود، شده زدنم جا باعث شیپ سال چند که یزیچ ترس

 صورتم یتو فرهاد که یلیس با. شمیم اطرافم متوجه تازه و گردهیبرم بدنم به روحم صورتم سوزش با

 . کنمیم درک رو دورم طیمح یکم و چهیپیم گوشم یتو همه یصدا زنهیم

 : دنیم گزارش فرهاد به که یافراد یصدا و ادیم یندازاریت یصدا همچنان

 مسلح گهید یدوتا راننده بجز و دارن نیسرنش تا  سه راننده با کدوم هر ن،یماش تا سه شرق از فرمانده،-

 فقط متر ده تا هشت فصله با یکی کوبن،یم نیماش به و شنیم دور متر چهار سه فاصله به تا دو. ان

 . کنهیم کیشل

 : دهیم ادامه ییا گهید فرد و

 از رو ما نیماش خوانیم. کوبهیم و شهیم کینزد یکی ن،یسرنش چهار راننده با ن،یماش دوتا غرب از-

  کنن منحرف ریمس

 : دهیم دستور راننده به چهیدر از داد با و دهیم سرتکون فرهاد

  .نشو خارج رتیمس از وجه چیه به باال، ببر رو سرعتت-

 که یافراد به همزمان که کنمیم نگاه فرهاد به. میخوریم یمحکم تکون نیماش بدنه به یبعد ضربه با

 . رهیدرگ میسیب با و دهیم دستور راننده به کنه،یم گوش دنیم گزارش



 محافظ ادیفر یصدا که رسهیم یحد به شدیم وارد که ییها ضربه شدت اما شهیم کم یراندازیت کم کم

 : شهیم بلند راننده کنار

 . میشیم خارج ریمس از میدار! فرمانده-

 : زنهیم ادیفر فرهاد

 همه با ارتباطمون مانع زینو همراهشونه، اختاللگر اونا. برسه یبانیپشت تا بمون خودت ریمس یتو گفتم-

 . کنن دامونیپ توننینم یبش خارج مون یریمس از اگر م،یندار یارتباط نیتام و یبانیپشت با شده، جا

 و کنم نگاه فقط دمیم حیترج. بدم انجام یکار چه دیبا دونمینم اما نمیبیم رو اتفاقات و شنومیم رو ها حرف

 . دمید آموزش بخاطرش که باشم یکار یبرا آماده باشم پا و دست یتو نکهیا بدون

 : شهیم بلند راننده محافظ یصدا که شهیم محکم و ادیز اونقدر نیماش به ضربه

 ... کردن عوض رو رمونیمس فرمانده،-

 : زنهیم داد فرهاد

  نشو؟ خارج خودت ریمس از نگفتم مگه-

 . خواستنیم اونا که یریمس یتو میافتاد زدن که ییها ضربه با فرمانده، شدینم گهید-

 ! برگرد عیسر-

 . برگردم بتونم تا برم اونا از جلوتر دیبا یعنی بذلرم، جا رو نایا دیبا ریمس به برگشتن یبرا-

 که یریمس به برگرده مناسب تیموقع یتو تا کنهیم حرکت شده عوض که یریمس یتو سرعت با نیماش

 ریمس از لحظه هر اونا متعدد یها ضربه و باال سرعت بخاطر. برسه بهمون یبانیپشت گروه بود قرار

 . میشیم دورتر یاصل

 راننده کنار محافظ و راننده با خودش و رهیبگ ارتباط کنه یسع تا سپارهیم یکی دست به رو میسیب فرهاد

 .شهیم برگشت راه کردن دایپ مشغول



 نیچند اندازه به دونمیم ان،یم ما نیماش چپ سمت به نیماش پنج هر که کنمیم نگاه ها پرده گوشه از

 شدن عوض دنید با و ستین یخوب زیچ اصال طیشرا نیا و میشد دور میبود دیبا که یمحل از لومتریک

 داد و کشمیم رو فرهاد کت سرشونه یتو یچ دونمیم که یحال در ها نیماش یریگ قرار و شیآرا نوع

 : زنمیم

 ... خوانیم اونا! فرمانده-

 . خورهیم تکون یبد طرز به نیماش دیشد ضربه با

 ... رو ما نیماش خوانیم اونا-

 و باال سرعت بخاطر و شهیم خارج ریمس از نیماش کنم لیتکم رو ام جمله بتونم نکهیا قبل یبعد ضربه با

 که یزیچ تنها و زنهیم پشتک بار نیچند ما نیماش ن،یسنگ نیماش5 برخورد با همزمان یدیشد ضربه

 حس که یزیچ تنها و زدن پشتک نیح نیماش برخورد بیمه یصدا شنومیم که یزیچ تنها خاکه، نمیبیم

 ...درده کنمیم

 . چهیپیم گوشم یتو برق و رعد بلند یصدا همزمان و بشه آروم زیچ همه تا کشهیم طول هیثان نیچند

 داره وجود هوا یتو یکم هنوز که یخاک و گرد وجود با و کنمیم باز چشم یسخت به بارون تق تق یادص

 پهلو به که ینیماش یتو از رو خودم کنمیم یسع و دمیم تکون رو دردناکم گردن. کنمیم نگاه اطرافم به

 از یدرست دید که شهیم نیا مانع شهیش به گلوله برخورد از مونده یجا به ها ترک. بکشم  رونیب افتاده

 . باشم نداشته رونیب یفضا

 بودن اریهوش هیبق شدن هوشیب ومدیم نظر به که نفر دو بجز. کنمیم نگاه نیماش اتاقک یتو گهید افراد به

 انتخاب رو تیموقع نیبهتر بود کرده سقوط پهلو به که ینیماش مناسب تا طیشرا وجود با داشتن یسع و

 . کنن

 از یکی ریز از رو پاش یسخت به که کنمیم نگاه فرهاد به.  رسهیم گوشم به بارون نم نم برخورد یصدا

 : زنهیم لب فقط من دنید با و دارهیبرم رو اش اسلحه و کشهیم رونیب بود هوشیب یافراد

  ؟یخوب-



 کردنش دایپ با و گردمیم ام شده گم اسلحه دنبال خودش مثل عجله با و دمیم تکون سر فقط و گمینم یزیچ

 . باشم آماده یشتریب عمل یآزاد با و تر راحت تا کنم دایپ خودم یبرا یدرست طیشرا هیبق مثل کنمیم یسع

 قرار باش آماده حالت یتو اریهوش افراد تموم فرهاد اشاره با و شنومیم نیماش رونیب از صحبت یصدا

 با و کنن باز رو نیماش در تا کننیم تالش بار نیچند شن،یم کینزد نیماش به نفر چند نکهیا تا میریگیم

 در شدن باز با و شهیم فشرده در کنار دکمه شدن دیناام در کردن باز از که یموقع قایدق فرهاد اشاره

 . چهیپیم گوشم یتو اسلحه کیشل و رگبار یصدا

 قرار نیماش سر یباال که یکس به یبهتر دید ما ن،یماش گرفتن قرار نوع لیبدل که بود نجایا ما شانس تنها

 ای یزخم اونا از نفر چند بش یزخم میت یاعضا از یکس نکهیا بدون شد باعث نیا و میداشت رفتیگیم

 .بشن کشته

 و داشت قرار نیزم یرو در سمت هی نیماش شدن چپه بخاطر که بود نجایا ماجرا قسمت نیتر سخت

 که یریمس از و اونا چشم یجلو از دیبا رفتن رونیب یبرا روش هر با که آسمون به رو یا گهید سمت

 میبش خارج نیماش از روش نیا با که بود نیا بر قرار اگر و میشدیم رد بود شده گرفته نشونه شک یب

 . بود یخودکش منظور به قایدق

 ! فرمانده؟-

 سر عجله با و کنهیم نگاه رونیب به که از شدت ضربه شبیه به تار عنکبوت شده شهیش گوشه از

 . گردونهیبرم

  ه؟یچ-

  ؟یدار ییا نقشه چه م؟یکن کاریچ میخوایم-

 . کن باز رو پات ریز اومده خورده سر که رو فیک اون-

 . کنمیم باز رو فیک سمت دو رهیگ یسخت به و شمیم خم گرفته قرار پام ریز که یسامسونت سمت به

 . بده رو( دودزا نارنجک) اسموک و( نارنجک)دیگرن-



. کنه افتیدر یدستور تا دوخته فرهاد به چشم منتظر خودآلود سر با که کنهیم نگاه راننده به محفظه از

 : زنهیم حرف راننده با آهسته یصدا با و کنهیم جا به جا دستش یتو رو دیگرن فرهاد

 ! بچرخه؟ نیزم سطح یرو هست که ینطوریهم تونهیم نیماش-

 : دهیم حیتوض رو اش نقشه که کنهیم نگاه فرهاد چهره به و دهیم تکون مثبت نشونه به یسر فقط راننده

 رو اسموک من نکهیا محض به ندازم،یم رو اسموک بعد هیثان ده فاصله به و ندازمیم رو دیگرن اول من-

 ! یچرخونیم درجه شصت اندازه به رو نیماش ، انداختم

 : دهیم حیتوض تر واضح فرهاد شهیم باعث راننده جیگ نگاه

 ! ؟یدیفهم. گرفت پناه پشتش نجایا از رفتن رونیب از بعد بشه که بچرخه  یطور -

 کوتاه و کنهیم نگاه نیماش یتو گهید اریهوش افراد و من به فرهاد ده،یم تکون سر فقط هم باز راننده

 : دهیم دستور مختصر

 رون،یب نیبکش نیماش از رو خودتون نیدار فرصت رنیبگ پناه اونا که یزمان تا انداختم که رو  ندیگر-

 باشه دود هم منطقه کل اگر یحت ندیگر شوک شدن تموم با بشه، کم دنشونید که نهیا یبرا فقط اسموک

 جهتش که نیماش پشت نیدار وقت هیثان چند فقط پس( یحدس یراندازیت) زدن کور به کننیم شروع اونا

  ن؟یدیفهم. نیریبگ پناه کنهیم رییتغ

 ! بله-

 ! ترنج-

 . بوده یک کرده صدا اسم نیا با منو که یبار نیآخر ادینم ادمی کنم،یم نگاهش

 . یببر رونیب نیماش از خودت با رو مهمات فیک که نهیا خروج نیح تو فهیوظ-

 : دهیم ادامه و کنهیم نگاه جمع هی

 .  میکن مقاومت بانیپشت دنیرس تا میبتون میباش داشته همراه رو الزم مهمات دیبا ما-

 : دهیم ادامه نهیبیم که رو همه دییتا و نگاه



 خارج بتونن میت کل و انین رونیب تا نیکن کیشل شما نکنن کیشل اونا نکهیا یبرا یکس هر خروج نیح-

 . بشن

  ؟یچ هوشنیب که ییاونا فرمانده-

 . سراغشون میایب میتونیم اونوقت و ادیب بانیپشت تا مونن یم نجایهم! یچیه-

 : دهیم ادامه و شهیم خشک چشمام یتو نگاهش و کنهیم نگاه همه به

 !آماده؟-

 که کنمیم احساس حاال کردمیم یباز رو منگ و جیگ آدم هی نقش که شیپ قیدقا برعکس. کنمیم نگاهش

 ! داشت رو یلیس حکم"  آماده؟" دستور و نگاه هی که انگار. اومدم خودم به

 چون! یـــــــــچیه ؟ینیبیم زن تا چند کن، نگاه رو اطرافت! خودتو کن جمع گفتیم که جانانه یلیس هی

  خطرناک تیموقع و جمع نیا یتو که ییتو فقط. یبرس یگاهیجا نیچن به یتونست که یبود تو فقط

! ییا یضح تو! یهست یک یدونیم االن! دوران اون شد تموم. کنهیم هماهنگ باهات رو کارش فرهاد

 ! شب یکیتار دل یتو صبح دهیسپ

 : کنمیم مرور و ارمیم ادمی به رو رهادف حرف

 ! ییا معجزه تو-

 . کنمیم نگاه منتظر یچشما یتو  و کنمیم جا به جا دستم یتو رو ام اسلحه

 . میبر-

 رو نارنجک ضامن فرهاد در شدن باز با و دهیم فشار رو در کنار ی دکمه  فرهاد اشاره با در کنار فرد

 : دهیم دستور آروم و زنهیم اشاره فرهاد بیمه انفجار یصدا با و کنهیم پرت رونیب به و کشهیم

 ... برو... برو... برو-

 و رمیم رونیب نیماش از یسخت و عجله با بود شده واگذار من عهده به تشیمسئول که یفیک برداشتن با

 به شروع بشن خارج نیماش از هم هیبق تا بخرم زمان بتونم نکهیا یبرا و رمیگیم پناه نیماش پشت



 بال هم یبعد نفر. گرفتن پناه پشتشون نارنجک بخاطر اونا که کنمیم ییها نیماش سمت به یراندازیت

 همراه من با اونا سمت به کیشل یتو و رهیگیم قرار کنارم و شهیم خارج نیماش از من سر پشت فاصله

 ... یبعد نفر 2 بیترت وبه شهیم

 یتو ساعت به. کردن کیتار رو جا همه رهیت یابرها و انیم فرود نیزم یرو بارون درشت قطرات

 کوتاه یروزها شنیم باعث اهیس یابرها و دهیم نشون رو چهار به ربع کی ساعت که کنمیم نگاه دستم

 .  برسن نظر به تر کوتاه زمستون

 رو جا همه کم کم یظیغل دیسف دود کنه،یم پرت رو اسموک و ادیم رونیب نیماش از نفر نیآخر فرهاد

 . شهیم شروع ها یراندازیت لحظه همون و رهیگیم

 هیزاو از. شهینم جادیا یرییتغ داستان اصل یتو اما شهیم بهتر یکم تیموقع نیماش چرخش شروع با

 که یفرد مگسک یتو از بار نیدوم یبرا کنمیم نگاه رومون به رو افراد به بودم کرده دایپ که یخاص

 . دمیم قرار هدف بود کرده سخت رو دمید بارون بارش که یحال در رو کردیم یراندازیت مکث بدون

 .: چهیپیم ذهنم یتو گذشته خاطرات یال به ال از فرهاد یصدا

 کن، ینیشبیپ رو شیبعد حرکت ر،یبگ نظر ریز رو شیبدن یها کیت و حرکاتش! دقت با کن، نگاهش-

 ... بعد و بشناسش

 اراده یب نیماش یرو از نظرم مد سوژه سقوط با. دمیم صیتشخ ها گلوله نیب از رو خودم کیشل یصدا

 . نهیشیم لبام یرو یقیعم لبخند

 

 : شهیم مرور ذهنم یتو نیام یصدا}

 ! رهینم خطا دستت هم بار هی یعنی دختر، مصبتو یاَ -

 .  زنمیم لبخند ستین که ینیام به

 ! همونم هنوزم من



 شوخ شهیهم ن  یام و کند شاخه از چاقو پرتاب و گلوله کیشل با رو درخت هی یها پرتقال کل که یهمون

 و قد که ییاونجا از و" پرتقال قاتل" گذاشت بود ینکردن باور براش که یتیموفق نیا سر از رو اسمم طبع

 یگوگول یادیز بودن" قاتل" یبرا به من کردیم فکر و بود کیکوچ یادیز اون نظر از من متوسط کلیه

 . کرد بسنده پرتقال همون به ام

 . شدم یمعرف اسم همون به یجد یلیخ اما بود یشوخ هی که یلقب

 و دارمیبرم رو مونده یباق خشاب دو از یکی همراهم فیک یتو از و ارمیم در رو ام اسلحه یخال خشاب

 اطیاحت با و شمیم رد هستن کیشل حال در و خورده ریت پاشون و دست که ینفر دو کنار از و زنمیم جا

 . کهیشل حال در میت یباق مثل و آورده در رو سشیخ کت که رمیم فرهاد سمت به

  فرمانده؟-

 : گردهیبرم سمتم به و رهیگیم پناه نیماش پشت و کنهیم کیشل هم گهید گلوله چند

  ه؟یچ-

 .شهیم تموم داره خشاب-

 نگاهم و دهیم فشار هم به رو لباش مونده یباق خشاب تنها دنید با و گردونهیبرم چشم فیک سمت به

 . کنهیم

  ؟یچ فیک اون-

 . شده یخال اونم-

 از نشون که کیبار یچشما و اخم با و کنهیم سکوت هیثان چند و کشهیم رونیب رو کلتش کمرش پشت از

 . کنهیم نگاهم داشت کردنش فکر

  مونده؟ ندیگر تا چند-

 . ندیگر دوتا اسموک، دوتا-

 ! خوبه-



  ؟یکن کاریچ یخوایم-

 . میکن گهید کار هی دیبا. برسه بانیپشت تا کرد مقاومت شهینم ها خشاب نیا با نیبب-

 . ندازهیم کیشل حال در افراد به ینگاه و گردهیبرم کنهیم کیشل گلوله چند رهیم جلو یکم

 . میبزن دورشون دیبا-

 . فهممیم رو منظورش حرفاش داد قرار هم کنار با

 . رمیم من-

 : غرهیم یعصب و کشهیم رو دستم دارمیبرم رو اول قدم که نیهم و

 ! ترنج-

 که باالست اونقدر بدنم نیآدرنال سطح. زنمیم لبخند اراده یب و کنمیم نگاهش نشناس تیموقع یها آدم نیع

 برسه گوشش به صدا و سر اون یتو یصدا که یطور. داره خنده برام ترس اسم به یزیچ درک انگار

 . شمیم کشینزد

 . دارم تدوست شتریب یکنیم صدام یضح یوقت-

 ترس و استرس از شیپ یساعت که یکس با ستادهیا فرهاد یرو به رو که یآدم نیب فرق. کنهیم نگاهم فقط

 که ینیا به برگردونه منو که شوک هی داشتم، ازین شوک هی به که انگار! آسمونه تا نیزم بود شده جیگ

 . بود یمعن یب حس براش ها تیموقع نیا یتو گرفتن قرار ترس که یآدم نیا به هستم،

 ! آرومتر اما کشهیم دستمو هم نباریا گردمیبرم

 ! ؟یضح-

 !. بهتره من شانس پس. کترهیکوچ همه از من جثه جمع نیا یتو-

 ... اما-

 . تونمیم که دونمیم. فرمانده نداره اما-



 . دهیم تکون سر آروم بعد و کنهیم دایپ ادامه سکوت با هیثان چند نگاهش

 دشونید انیم رونیب یوقت که ندازمیم هم اسموک هی گرفتن پناه که نیهم و ندازمیم ندیگر هی اول نیبب-

 در اونا پشت از و یبزن دور رو تپه اون و تپه، اون پشت یبر دیبا تو مرحله دو نیا نیح. باشه کور

 ! ؟یدیفهم! یایب

 ! بله-

 . ادیب همراهت هم ها بچه از یکی گمیم-

 ! فرمانده-

 . یضح نکن کل کل-

 یدوتا سالمه، که یدار نفر هی فقط من بجز تو و نفرن زدهیس اونا ،یدار اجیاحت اونا به من از شتریب تو-

 خشاب هی فقط که االن نه اما یومدیبرم پسشون از که نداشتم شک یعاد حالت یتو. شدن یزخم گهید

  همراهشونه مهمات یایدن اونا و براتون مونده

 اسموک و ندیگر و رمیم فیک سمت به بمونم سمتش از یا گهید حرف منتظر نکهیا بدون و کنهیم نگاهم

 از رو کلتم زونهیآو گردنم از بندش لهیوس به ام اسلحه که همونطور و دمیم دستش به و ارمیم رونیب رو

 . کنمیم چک و کشمیم رونیب کمرم پشت

 مشخص ام چهره از ینگران کنمیم یسع که یحال در. بخونم چشماش از رو ینگران تونمیم کنه،یم نگاه

 . زنمیم لبخند نباشه

 ! ام معجزه من بوده، خودت دست ریز و صد تا صفر که یکس ام، یضح من! رفته ادتی نکنه-

 : کنهیم زمزمه و نهیشیم لباش یرو یمحو لبخند و شهیم قتریعم نگاهش

  ؟یتونیم که یمطمئن-

 ! آره-

  ؟یشد متوجه درست رو نقشه-



 . امیب در پشتشون از تا زنمیم دور رو تپه. باش مطمئن آره،-

  ؟ییا آماده-

 . دهیم دستم به رو ها ندیگر از یکی. دمیم تکون سر و کشمیم یقیعم نفس

 ... دستت باشه نیا-

 ... اما-

 . نشونهیم یکرس به رو خودش حرف که اونه نباریا

 . عقب بکشمت و امیب بتونم تا کن استفاده ازش اومد شیپ یمشکل اگر! کن اطاعت فقط-

 ! اطاعت-

 . فرستهیم رونیب محکم رو نفسش و کنهیم نگاهم رهیخ

 . باش مراقب-

 .هستم-

 تپه سمت به سرعت تمام با اسموک پرتاب بعد و اونا گرفتن پناه و ندیگر پرتاب با و مونم یم منتظر

 به رو خودم بشم دهید رنگ دیسف دود اون یتو نکهیا بدون و دوئمیم بود کرده مشخص فرهاد که یبزرگ

 . رسونمیم تپه پشت

 تپه پشت که نیهم. کنهیم ریگ گل یتو پاهام نیزم سطح شدن یگل و دیشد بارون بخاطر فرار موقع

 از گهید یکی و ها پیج از تا دو. کنم نگاه سمت اون به آروم شهیم باعث بیمه انفجار چند یصدا رسمیم

 تا دومیم و کنمیم جا به جا دستم یتو رو ام اسلحه. هستن سوختن شیآت حال در و شدن منفجر ها نیماش

 تیموقع از یدرست درک تا کنمیم نگاه سمت اون به تپه از یگاه از هر. بزنم دور رو اونا زودتر بتونم

 . باشم داشته



ل لباسم تموم شدن بلند و نشستن بخاطر  بار یبرا بزنم دور رو تپه که مونده یکم درست و بود شده یگ 

 اونا نکهیا دنید با اما بفهمم رو ها کیشل یصدا شدن کمتر لیدل و نمیبب و زیچ همه بتونم تا رمیم باال آخر

 . زنهیم خشکم بندازن ریگ رو گرفتن پناه نیماش پشت که مویت یاعضا تا رنیم جلوتر دارن

 به وحشت با. نمونده یباق رهاشونیت از یادیز زیچ که نهیا دهنده نشون میت ونیم در یکی کیشل یصدا

 پشت از و بزنم دور رو تپه کامال تا کنمیم دنییدو به شروع هیثان چند از بعد و نگاه روم به رو صحنه

 . امیب در اونا

ل  اونا پشت از و زنمیم دور کامال رو تپه باالخره نکهیا تا بکشه طول یکم شهیم باعث منطقه بودن گ 

 . کردن کیشل به کنمیم شروع و رمیگیم پناه ها نیماش از یکی پشت ام،یم رونیب

 یباق و وفتنیم نیزم یرو سر و نهیس یتو قیدق کیشل با رفتنیم میت سمت به که ینفر دوازده از نفر سه

 حد تا کنمیم یسع. کننیم من سمت به یراندازیت به شروع یوحشتناک طرز به یراندازیت ریمس دنیفهم با

 باعث کنه کاورم بتونه که ندارم رو یکس من و انیم من سمت به دارن نکهیا حس اما نمینب یبیآس امکان

 . کنم کیشل و امیب رونیب نیماش پشت از شهیم

 دو به نفر 9 اون. ست دهیفا یب مقاومتش اما کنهیم یراندازیت نیماش پشت از کلت با که نمیبیم رو فرهاد

 . رنیم میت و فرهاد سمت به یباق و انیم من سمت به نفر سه. شنیم میتقس نفره شیش و سه میت

 نیا یتو موندن حد از شیب که دونمیم هم خودم اما رمیگیم پناه نشونیماش پشت اونا وقفه یب کیشل با

 و امیم رونیب نیسنگ کیشل وجود با یگاه از هر پس. انیب من سمت به تر راحت اونا شهیم باعث حالت

 . رمیگیم پناه هم باز ناچار و کنمیم کیشل

 بخاطر که رمیگیم سر از رو کیشل و امیم رونیب تیموقع رییتغ با و رمیم نیماش گهید سمت به آروم

 .  کنم کیشل درست یریگ نشونه با تا کنمیم دایپ فرصت شدن ریغافلگ

 اما کنم کیشل تا رمیم رونیب. مونهیم یباق نفر سه اون از نفر کی فقط نکهیا تا کنهیم دایپ ادامه یریدرگ

 . گردمیم بر سرجام ریت نشدن کیشل با

 خشابم نکهیا دنیفهم با اما بشه خارج کرده ریگ اسلحه یتو ییا گلوله اگر تا کشمیم رو گلنگدن عجله با

 ندیگر عجله با شده، محاصره نفر دو نیب که فرهاد دنید با و کنمیم فکر یکم. رمیم وا شده یخال کامال



 کنمیم پرتاب قصد که نیهم و امیم رونیب نیماش پشت از کشم،یم رو ضامنش و رمیگیم دستم یتو رو

 که ینیماش ریز ندیگر نکهیا دنید با و بزنم غیج کوتاه و اراده یب شهیم باعث دستم یتو یدیشد سوزش

 ... انفجار یصدا بعد و ست تپه پشت دنییدو کنمیم که یکار تنها کم افتاده، بودم گرفته پناه پشتش

 دونمیم و رهیگ نفس دستم با حاصل ار برخورد تیر درد که یحال در و کنمیم نگاه دستم خون جاری از به

 دست دور محکم و ارمیم در دست هی با و یسخت به رو ام مقنعهشکسته باشه.  دستم استخونباعث شده 

 . بشه کمتر دمیشد یزیخونر تا چمیپیم ام دهید بیآس

 که یشخص دنید با و کنمیم نگاه کمونیکوچ جنگ صحنه به تپه پشت از. شمیم نگران حاکم سکوت از

 . رمیم جلو راحت الیخ با نیزم یرو آلود خون

 نیزم یرو جلوتر یکم که یا اسلحه سمت به آروم و امیم رونیب بود مونده سالم که ینیماش تنها پشت از

 .  رسهیم گوشم به کیشل یصدا دارمیم برش که نیهم و رمیم افتاده

 افتاده ما نیماش یتو هوشیب که یافراد به و ستادهیا نیماش کنار که یفرد دنید با و کشمیم جلو رو خودم

 : زنمیم لب ناباور و زنهیم خشکم زنهیم خالص ریت بودن

 !الیدان-

 ازمقاومت نشون که یکیشل یصدا ای کنه یراندازیت هم باز یکس تا منتظرم. کنمیم نگاه اطرافم به دقت با

 بچه افتاده نیزم یرو جسم به که لهیدان یها کیشل یصدا شنومیم که یزیچ تنها اما برسه گوشم به باشه

 . کنهیم کیشل ها

 ... کیشل یصدا هم باز و رسونهیم نیماش پشت رو خودش که نمشیبیم

 لگد با بعد و ستهیا یم هیثان چند نمیبیم رو بازوش از یقسمت و پاهاش از یکی فقط که یجسم سر یباال

ل نیزم یرو و بشه برداشته نیماش از اش هیتک یمقاومت چیه بدون جسم شهیم باعث یمحکم  آلود گ 

 . وفتهیب

. زنهیم خشکم بود شدن سیخ حال در بارون ریز و افتاد نیزم یرو الیدان لگد با که فرهاد جسم دنید با

 . فرهاده حرکت یب جسم اون که کنم باور خوامینم

 : زنمیم غیج اراده یب که رهیگیم نشونه رو فرهاد سر و ادیم باال الیدان اسلحه



 ! الیدان-

 یم حرکت از شیمتر چند فاصله یتو و دومیم سمتش به. میکنه نگاهم و گردهیبرم سمتم به من یصدا با

 و سرما از بدنم. نداره زدن حرف یبرا یحرکت چیه قدرت زبون انگار و کنمیم نگاهش فقط. ستمیا

 . لرزهیم لباسام یسیخ

 نشونه من سمت به رو اش اسلحه یناگهان یلیخ نکهیا تا کنهیم دایپ ادامه یحرف بدون من به رهیخ نگاه

 : زنهیم ادیفر و رهیگیم

 ... اونور بنداز اتو اسلحه-

 . دمیم تکون سر و برمیم باال رو دستم دو هر عجله با

 ... ندازمیم باشه... باشه-

 : دمیم ادامه گرفتم باال رو دستان که هموطور و کنمیم پرت ییا گهید سمت به آروم رو اسلحه

 . ستمین مسلح من انداختمش،! نیبب-

 : کنهیم شروع حرص و رهیم نشون سمتم به و رهیگیم رو اسلحه دست دو هر با

 . بود دینو با حق پس-

 ... یدن-

 ! ترنج شو خفه-

 نهیس قفسه و کشهیم نفس اش شده قفل فک نیب از و حرص با کنه،یم نگاهم و شهیم کمینزد قدم چند

 . رهیم نییپا باال ملموس کامال ستبرش

 . رفتم خواب به موهام یال به ال انگشتاش یباز و روش سرگذاشتن با بار نیچند که ییا نهیس

 رو کنار بندازنت ازت استفاده از بعد و یکن سرت لچر نکهیا ها؟ د؟یماسیم بهت یچ بودن نوریا از-

  ؟یداشت دوست



 . دارهیبرم سمتم به هم رو یبعد قدم

 داشت یچ بودن نوریا. فراهمه برات ها نیبهتر یدونستیم. انتظارته در یچ یبمون اگر یدونستیم که تو-

  نا؟یا سمت یایب یخواست که

 . خندهیم آروم و حرص پر

 نهیک اون که شد یچ کردم؟یم آرومت و یگفتیم ات نهیک از ؟یکردیم هیگر من بغل یتو شبا رفته ادتی-

  د؟یرس االنت یجانفشان به

 . دمیم حیتوض برات من... الیدان-

 به اثبات شاتباه بودنش یبرا من که رو ییها حرف همون! گفت؟ دینو که ییزهایچ ؟یدیم حیتوض ویچ-

  ؟ینکرد انتیخ تو کنم ثابت تا دمیکوب در هزار

 . کنهیم نگاهم و شهیم تر کینزد اون و کنمیم سکوت

 یسع داشتم فقط بعد به ییجا هی از اما ینکرد انتیخ تو کنم ثابت که بود نیا یبرا متمومقا لشیاوا-

 همه یتونست که بود سخت هم باورش. کنم درست رو سوال ریز یبود برده ازم تو که ییا وجه کردمیم

 و گرگ هی نبرد موقع که یهمون. بود بهتر همه از که من گروه یکوچولو دختر همون. یبد بیفر رو

 .بود پناه یب گنجشک بچه هی هیشبی دلتنگ موقع

 . ذارهیم میشونیپ یرو درست رو اسلحه لوله و استهیم روم به رو بایتقر

 چیه اما ،یبلد کار ینفوذ هی تو که بدن شاهدت همه اگر ،یگفت دروغ تو که بگن هم ایدن تموم اگر اما-

 ییا نهیک! ــــقیعم نهیک هی ،یداشت نهیک تو. بوده یدروغ ات نهیک اون کنم باور تا کنهینم قانع منو یزیچ

 ...یبمون زنده شد باعث که ییا نهیک ،یباش نیبرتر ها نیبهتر نیب از شدن انتخاب یبرا شد باعث که

 : داد میزنه حرص با و فشار میشونیپ به تر محکم رو اسلحه

 ... بود ساخته هدف برات که ییا نهیک-

 یروین هی به شکسته ترنج هی از شد باعث که ییروزها خاطرات. نهیشیم چشمام یتو رنگش یآب نگاه

 . کشهیم صف چشمام یجلو بشم لیتبد زبده



. بود شده فرهاد نیگزیجا من یبرا که یالیدان. بود من یبرا شخص نیتر پررنگ اون که یخاطرات

 محافظت ازم که بود شده دایپ یالیدان قبالش در.  کرده، رهام و استفاده ازم کردمیم فکر که یفرهاد

 همیتنب یمرب هی مثل خودش. رهیبگ سخت بهم یکس دادینم اجازه اما گرفتیم سخت بهم خودش کرد،یم

 ...  کنه ام هیتنب یکس دادینم اجازه اما کردیم

 باالخره اما دیکش طول یکم که یقیرف بود، قمیرف استراحت یروزها یتو و یمرب نیتمر موقع که یکس

 .بود شده احساسم و ذهن یتو فرهاد یخال حفره یبرا یعال نیگزیجا

   اون خسته و عصبی ادامه میده:

 ... کنم باورت تا داد میباز زد، گولم که بود چشات نهیک همون-

 

 بود براش من گرفتن پا ریز جهینت که شده یلجن لباس با الیدان. کردم نگاه سرم پشت به و دمییدو خنده با}

 . دیدویم دنبالم

 !  یدن-

 : دیرس گوشم به شیحرص یصدا

 .  یدید خودت چشم از یدید یهرچ رمتیبگ-

 کردمینم فکر بود، یشوخ هی فقط قصدم. کنم فرار دستش از تا دمییدو یشتریب سرعت با و زدم قهقهه بلند

 . وفتهیب لجن عمق کم گودال یتو و بده دست از رو تعادلش ها لجن یرو

 . بشه ینطوریا خواستمینم بخدا یدن_

 . ترنج یبش میتسل خودت که نفعته به_

 . شدیم کینزد بهم سرعت با که کردم نگاهش و برگشتم عقب به خنده با

 ... عمرا_

 ... باش مواظب پاتو جلوت_



 و خوردم غلت بار نیچند و شدم پرت نیزم یرو و کرد ریگ یزیچ به پام برگشتم که نیهم و شد رید اما

 : دمیشن رو صداش و دیچیپ زانوهام سر درد.  شدم ریسراز نییپا سمت به تپه یباال

  شد؟ تیزیچ ؟یخوب ترنج؟_

 زخم به شلوارم یپارگ از. رسوند بهم رو خودش عجله با که کردم نگاهش و زدم لبخند یسخت به درد با

 . کردم نگاه آلودم خون

 ... سوزهیم_

 . نمشیبب سایوا_

 . میکرد نگاه زانوم یرو خون و یقیعم بایتقر زخم به دو هر 

  ؟یدار درد_

 ! آره_

 : دیغر اخم با و زد ام ینیب یرو ییا ضربه

 . طلبت باشه یحساب هیتنب هی! حقته_

 : زد غر و افتاد راه به و انداخت دوشش یرو آرد یگون هی نیع منو بفهمم یزیچ نکهیا قبل و

 {!یکرد داغون پاتو یزد. حال و هوات عوض بشه عتیطب یتو میاومد رو استراحتت روز هی مثال-

 

 ... من! الیدان-

 ... ما! ترنج نزن حرف-

 با و کنهیم نگاهم و رهیم عقب یکم ره،یدرگ که کنمیم حس لرزه،یم چشماش مردمک و کنهیم مکث یکم

 . رهیگیم دستاش یتو تر محکم رو اسلحه و کنهیم نگاه چشمام یتو رفته لیتحل ییصدا



. میکنیم درست رو زیچ همه و میبرگرد میتونیم شده، انجام اتیعمل! ترنج میکن درستش میتونیم... ما-

 ما به تو که بود یاطالعات بخاطر همه نایا که گمیم... بود تو کمک با نایا همه گمیم بهشون من... من

 . یرسوند

 خون و نیزم یرو یها آدم به سوختن، حال در یها نیماش به. کنمیم نگاه بود افتاده راه که یآشوب به

 چشمام یجلو اومده سرش ییبال چه دونستمینم و بودم عاشقش که یمرد جسم. بود شده ختهیر که ییها

 ! بودم ها اتفاق نیا همه مقصر من و بندهیم نقش

 ... شهیم آوار سرم یرو زیچ همه ییا لحظه یتو. بود من گردن به آشوب نیا تموم! بود الیدان با حق

 . کنهیم دراز من سمت به رو دستش و ادیم نییپا آروم اش اسلحه

 .  کنمیم درست رو زیچ همه من! ترنج-

 رو صورتم یرو کردیم پر رو چشمم کاسه داشت که یاشک قطره یجا بارون قطرات کنم،یم نگاهش

 . افتاد نییپا نگاهم و دیلرز چشمام مردمک. کردیم سیخ

 ! ترنج؟-

. نشستیم دلم به میمستق به دمیشنیم فرهاد یلبا از که ییا یضح و بود بهیغر و دور برام اسم نیا چقدر

 به شدیم شالق که ییا کلمه کرد،یم پخش چشمام یجلو لمیف به نیع رو زدم که یگندها همه که ییا کلمه

 تیشخص اون از یهرچ خواستیم دلم و وجودم یتو کردیم پا به آشوب که یا کلمه. لرزونم و سیخ تن

 . ارمیب باال رو هست وجودم یتو

 : کنهیم تکرار هم باز

  ترنج؟-

 .چهیپیم گوشم یتو الیدان ادیفر یصدا بگم یزیچ نکهیا قبل و ارمیم باال سر

 گهید سمت از ازش یمین که کنمیم نگاه الیدان دست یتو رفته فرو چاقو به و رمیم عقب قدم چند شوک با

 . زده رونیب دستش

 ... شیریبگ ازم یراحت نیا به یایب حرومزاده توئه تا نموندم منتظر سال همه نیا-



 الیدان تالش. دادیم فشار و کرده قالب الیدان گردن دور پشت از رو دستش ساعد که کنمیم نگاه فرهاد به

 دیبا دونمینم که افتاده اتفاق مقدمه یب اونقدر زدنه پا و دست حال در چشمام یجلو دنیکش نفس یبرا که

 . بدم نشون یالعمل عکس چه

 یجلو اگر. بدم انجام یکار چه که رمیبگ میتصم تونمینم. رمیم جلو و عقب قدم هی هم من اونا قدم هر با

 یبیآس فرهاد به ممکنه کنم یکمک الیدان به هم اگر و کنهیم تموم رو الیدان کار شک یب رمینگ رو فرهاد

 . برسونه

 با و کنهیم آزاد فرهاد دست از رو خودش یا کننده ریغافلگ چرخش با الیدان که کنم کاریچ دیبا دونمینم

 . بره عقب شتاب با رو قدم چند فرهاد شهیم باعث زنهیم فرهاد به که یلگد

 رونیب محض به کشه،یم رونیب دستش کف از رو بود رفته فرو دستش یتو که ییچاقو عیسر الیدان

 خون الیدان دست از هیثان چند یط شهیم باعث که ادیم بوجود یدیشد یزیخونر چاقو، شدن دهیکش

 . بشه زیسرار

 مقابلش یخال دست با که یفرهاد به و رهیم فرهاد سمت بود دهیکش رونیب دستش از که ییچاقو با الیدان

 . کنهیم حمله بود ستادهیا

 نیا به مبارزه نیا که کردیم اعالم زدیم الیدان به که یمتعدد یها ضربه و فرهاد یها دادن یخال جا

 شخص حرکاتشون از که بود شده برگزار یبیرق دو نیب که ییا مبارزه. نداره شدن تموم قصد ها یزود

 . ستین گهید هم جون از کمتر قصدشون بود

 وقت چیه کنمویم نگاه بود مشخص رشیز گلوله ضد قهیجل که فرهاد پاره رهنیپ و الیدان یپا دنیلنگ به

 . باشه کرده سخت حد نیا تا رو انتخابم که یطیشرا. بودم نگرفته قرار طیشرا نیا یتو میزندگ یتو

 داده امیالت رو اول مرد از مونده جا به یها زخم که یمرد و داشتم دوستش عاشقانه که یمرد نیب انتخاب

 . بود

 ... فرهاد اما نداشتم شک هم هیثان احساس نیا به داشتم، دوست رو الیدان



 یروزها نیبهتر ادآوری فرهاد. بود نیبهتر و نیاول فرهاد. داشت فرق فرهاد داشتن دوست جنس اما

 یاون به تا برم باال رو یترق یها پله تک به تک خودش کمک به داشتم یسع که ییروزها. بود میزندگ

 ... سیآنوب! خودش هیشب یکی بشم نکهیا تا برسم، خوامیم که

 ... خوامیم که یزیچ به دنیرس و من یبرا نیبهتر. بود یعال الیدان! نه الیدان اما

 شد کینزد بهم اون کنم تمرکز بودن نیبهتر یرو فقط که یوقت درست. میزندگ یتو اومد موقع به الیدان

 تیمامور نیا به اعزام یبرا منو داشتم قصد فقط که یدوست. شد دوست به لیتبد یمرب هی از آروم آروم و

 .  کنه یمعرف مهم

 فرهاد یخال یجا باهاش خواستم که نگذشت ادیز بمونه، یباق دوست هی فقط که بود نیا از بهتر اون اما

 گهید کس یها دست با چوقتیه خورده فرهاد دست با که ییها زخم دم؛یفهم اول همون از اما کنم پر رو

 .  شهینم پاک یا

! کردیم ترش رهیت روز هر من نهیک رهیت رنگ فقط و شدینم کم فرهاد از یرنگ اما شد، رنگ پر الیدان

 یزندگ و بمونم زنده تا داد هدف بهم کرد، کمکم هیچ من نهیک لیدل بدونه نکهیا بدون کرد، آرومم الیدان

 رو بود مونده جا به روحم بدنه یرو فرهاد اسم به اما خودم یها یکار ندونم از که ییها زخم اون. کنم

 . کرد یپرستار

 وجود با فرهاد. فرهاد به نسبت حسم ادازه به نه اما بود یکشش پر حس الیدان به من احساس شک یب

 ... مرگ یخدا بود، اسطوره من یبرا اتفاقات تموم

 ییا گوشه به الیدان دست از که ییچاقو کنم،یم نگاه اونا گرفته اوج مبارزه بهبا سرگیجه و بی تعادل 

 . رهیم شیپ اونا یرزم یهنرها و لگد و مشت با مبارزه نیا ادامه و شده پرت

 یکم بود شده باعث دستش یزیخونر زد،یم لنگ مبارزه نیح شدت به الیدان و فرهاد شده پاره لب

 سمت به فرهاد نگاه حرکتم با که کنم شون جدا بتونم دیشا تا برم سمتشون به خوامیم کنه عمل تر فیضع

 باعث و کوبهیم فرهاد یپا ساق استخون به که یقدرت پر ضربه با الیدان موقع همون و گردهیبرم من

 که یا جنازه دست یتو که ییا اسلحه بزنم یحرف بتونم نکهیا قبل و وفتهیب نیزم یرو محکم فرهاد شهیم

 تمسخرش پر و یراض خود از یصدا و رهیم نشونه فرهاد سمت به و  دارهیبرم رو بود افتاده کشینزد

 . رسهیم گوشم به



  ؟یا آماده مردن یبرا! مرگ یخدا س،یآنوب جناب-

 زدن الف هیشب یزیچ اصال و صده در صد کیشل ش برایقصد ندارم شک که کنمیم نگاه یالیدان به

 . ستین کارش یتو

 و دارمیم برش و رمیم بودم کرده پرت الیدان به شدن میتسل موقع رو ام اسلحه که یا گوشه به اراده یب

 : زنمیم ادیفر

 !الیدان کنار بنداز رو اسلحه-

 تر کج و کج آن هر افق خط و رهیم جیگ سرم کنمیم احساس. ادینم بوجود حرکاتش یتو رییتغ ییا ذره

 . شهیم

 . داد رخ بهم کینزد یلیخ که هیانفجار بخاطر که دونمیم و کنمیم حس رو حرکاتم یتو یجیگ حالت

 یها لباس با دو هر. گردشه در آونگ هی نیع د،یباریم وقفه یب که یبارون ریز الیدان و فرهاد نیب نگاهم

ل  ! هم برابر در آلود گ 

 دستم درد. کننیم نگاه هم به میمسق دو هر. ام ینامرئ نفر دو اون یبرا انگار زدم که یادیفر وجود با اما

 .کنمینم حس رو راستم دست کل به که کنمیم احساس کم کم و کنهیم تمیاذ

 تموم انگار. کنم حفظ رو تعادلم تا باشم مواظب دیبا و رهیم جیگ سرم و شده سرد بدنم تموم کنمیم احساس

 . چرخهیم ستادمیا که یا منطقه دور که ییا صفحه شده ایدن

 : زنمیم ادیفر هم باز و زمیم جلو قدم چند طاقت یب

 ! ـــالیدان-

 بده انجام یحرکت تا خورهیم یتکون فرهاد بگم یزیچ بخوام نکهیا قبل اما گردهیبرم من سمت به نگاهش

 ... شهیم بلند الیدان اسلحه کیشل یصدا که

 بارون قطرات زشیر یصدا با همراه و چهیپیم شهر از خارج محوطه اون یتو بار نیچند کیشل یصدا

 . رسهیم گوشم به



 به دستاشه، یتو یتو حالت همون با هنوز که الیدان اسلحه به. چرخهیم فرهاد و الیدان نیب ناباورم نگاه

 . افتاده نیزم یرو حرکت یب یرو که کنمیم نگاه فرهاد

 ... فرهاد! نداره امکان... نه. کنمیم مرور بار هزار رو افتاد که یاتفاق ییا هیثان یط

 ... یبعد کیشل و یبعد کیشل چه،یپیم منطقه یتو کیشل یصدا گهید بار و گردهیبرم من سمت به

 باد زوزه ، بارون قطرات یصدا. چهیپیم منطقه یتو سرم دور ایدن گردش با کیشل سه هر یصدا

 گوشم یتو قلبم ضربان و نامنظم یها نفس یصدا. رسهیم گوشم به  ندازهیم لرز به رو بدنم که یسرد

 . چهیپیم

 به فرهاد جسم دنید از بعد اراده یب که یریت سه دونمینم افتاده، نیزم یرو که الهیدان جسم به نگاهم

 . کرده اصابت کجاش به کردم کیشل سمتش

. وفتهیم نیزم یرو نداشته رو اسلحه وزن ینیسنگ تحمل گهید که لرزونم دستم از اسلحه تا کشهیم طول

 نیزم یرو من یرو به رو که ینفر دو جسم به مونم یم رهیخ فقط من و مونهیم رها بدنم کنار دستام

 . شده سخت اون یرو تعادلم حفظ و چرخهیم همچنان که ینیزم افتادن،

 که انگار. شده سلب ازم هام قدرت تموم انگار بدم انجام تونمیم ییا گهید کار چه دونمینم کنم،یم نگاه فقط

 منتظر فقط ادیبرم دستم از که یکار تنها من و هینیپشب رقابلیغ یجانیه لمیف هی چشمام یجلو اتفاقات تموم

 . رومه به رو صحنه به زدن زل و موندن

 و آروم اول. شهیم دهیکش فرهاد حرکت یب جسم سمت به اراده یب پاهام نکهیا تا کشهیم طول هیثان چند

 .  دومیم تعادل یب و رمیگیم سرعت کم کم و دارمیبرم قدم آهسته

 کم کم که گردهیبرم الیدان سمت به نگاهم کنم،یم نگاهش رهیخ فقط و ندازمیم فرهاد جسم کنار رو خودم

 . شهیم آلود خون اش شونه کنار کیکوچ یفرورفتگ یتو بارون شده جمع آب رنگ

 به دست هی با و کنمیم پاک صورتم یرو از رو بارون و اشک قطرات یسخت به و شهیم تار چشمام 

 .اومد سرش ییبال چه نمیبب تا چرخونمیم رو فرهاد نیسنگ جسم یسخت

 یخون صورتش از یقسمت شده باعث که چشمشه یبال یپارگ نمیبیم که یزیچ نیاول چرخهیم بدنش یوقت

 . بود دوباره یزیر خون آماده شدت به زخمش اما بود اومده بند لبش یپارگ خون باشه،



 نبض حس با. ذارمیم شاهرگش یرو دستمو و برمیم گردنش سمت به رو لرزونم و سرد دست استرس با

ل موهاش و صورت از یقسمت که کنمیم نگاه اش چهره به ناباور دستم ریز اش تبپنده  بدنش. بود شده یگ 

 .کرده اصابت کجا به گلوله نمیبب تا کنمیم چک رو

 باز عجله با رو اش قهیجل یها چسب و راهنیپ. کنم دایپ یزیچ تا و گردمیم رو بدنش یجا همه دقت با

 . کنهینم قانعم هم ستین روش خون از یاثر چیه که اش قهیجل ریز دیسف استرج لباس دنید. کنمیم

 خون و دیشد یقرمز دنید که جیگ اونقدر. کنمیم پاره رو رهنشیپ و ارمیم در پام مچ دور از رو چاقوم

 .کنم نگاهش شوکه هیثان چند شهیم باعث رهیم نییپا و باال آروم که اش نهیس قفسه یرو کمرنگ یمردگ

 و دارمیبرم آب یمشت یسخت به بود شده جمع توش بارون آب که کنارم کیکوچ یفرورنگ از عجله با

 .خورهیم تکون پلکاش و دهیم حرکت یکم رو صورتش که پاشمیم صورتش یرو

 : کنمیم زمزمه و کشمیم قیعم نفس بار چند استرس با

 ! فرهاد؟-

. کنهیم باز رو پلکاش آروم برهیم هم یتو رو اخماش که یفیخف ناله با و خورهیم تکون شتریب یکم پلکاش

 اراده یب بشن، یجار اشکام همزمان و بزنم لبخند استرس با و اراده لب شهیم باعث نگاهش گرم یعسل

 . هیگر ریز زنمیم بلند نباریا و رمیگیم بغلم یتو سرشو

 که نهیا مهم! ستین مهم برام اصال من و انهینما کامال درد نشونه که کنمیم نگاه دشیسف یلبا و چهره به

 ... کنارمه و کشهیم نفس ست، زنده

 : زنهیم لب آروم

 ! ؟یضح-

 ! جانم؟-

 : زنهیم حرف آروم و کشهیم نفس یسخت به و کوتاه درد با

 ... زده بیآس ام دنده به... گلوله کنم فکر-



 نشون رو خودش شتریب لحظه هر یمردگ خون که کنمیم نگاه ش نهیس قفسه یرو یقرمز به عجله با

 . دهیم

 ... کن صبر-

 نگاهش یکل نهیمعا هی از بعد. بشم یاحتمال بیآس متوجه اوضاعش از تا کنمیم چک اش دنده اطیاحت با

 . کنمیم

 . برداشته مو اینطور باشه. شایدم کنممی فکرالبته  نشکسته، یعنی! ستین یزیچ-

 . شم پا کن کمکم باشه،-

 و جهیسرگ خودم که ارمینم خودم یرو به و نهیبش تا کنمیم کمکش یکم اطیاحت با و یسخت به و آروم

 به عجله با اومده ادشی یزیچ تازه که انگار و رهیم هم یتو اخماش الیدان جسم دنید با. دارم تهوع حالت

 . کنهیم نگاه من

  نشده؟ تیزیچ ؟یخوب-

 گل نکهیا از شتریب به بایتقر شیکنار کیکوچ حفره یتو شده جمع آب که کنمیم نگاه الیدان به خودش مثل

 . رسهیم نظر به یخون باشه آلود

 ! خوبم-

 ! دستت-

  که داره نیا از نشون همش یتو یاخما و کنهیم نگاه شده سیخ خون از کامال که دستم دور مقنعه به

 : زنمیم لب آروم فقط پس هندار کل کل یبرا یخوب طیشرا اصال

 . دهیخراش ریت ست،ین یزیچ-

  ؟یدینم حرکت رو دستت خراش هی بخاطر-

 قتیحق که زنهیم داد که چشماش یتو کنمیم یسع افتاده دنیلرز به سرما از بدنم کم کم گهید که یحال در

 . نکنم نگاه بگم رو تیواقع خودم تا منتظره اما دونهیم رو



 . شکسته استخونم کنم فکر-

  دستته؟ یتو هنوز یمرم-

 ... کنم فکر-

 سمت به و شهیم پا نیزم یرو از من کمک با یسخت به دردشه از نشون که یاخم با و دهیم تکون سر

 اسلحه و رمیم سمتش به خودم پس بشه خم تونهینم داره که یدرد اون با دونمیم رهویم نیزم یرو اسلحه

 . دارهیبرم قدم الیدان سمت به بعد و کنهیم چک رو اسلحه خشاب. دمیم دستش به رو

 جسم به که یلگد با یسخت به و کنهیم آماده رو اسلحه رسهیم الیدان سر یباال یوقت که کنمیم نگاهش

 . نهیبب رو اش چهره تا گردونهیبرم اونو زنهیم الیدان

 صحنه بود شده دهیکش گردنش تا که یخون رد و آلودش گل صورت و لباس و الیدان بسته یچشما

ل بورش بلند یموها و اش شده اصالح صورت. کنمیم نگاه اش چهره به. بود یدردناک . بود شده یگ 

 ! زیعز یلیخ بود، زیعز برام اون بشه نطوریا نداشتم دوست

 ییها یریگ سخت. شهیم زنده سرم توس بودمش دهید که یاول روز ادی رهیگیم بغضم اش چهره دنید با

 ادینم خوشش ازم کردمیم فکر که یمن یوقت رنگش، یآب یچشما کرد،یم فرهاد به هیشب اونو شتریب که

 یبهدار تا نکهیا یبرا و دمید بیآس نیتمر نیح یجد یلیخ که یباز نیاول. کرد انتخاب گروهش یتو رو

 . بود گرفته آغوشش یتو منو بایتقر میبر

 

 فکر میکردم خاموشی یعنی همه توی کمپ باشن.-}

برام سنگین تموم بشه. چشمام رو بستم، میدونستم لو رفتن اینکه بعد از خاموشی از کمپ بیرون زدم باید 

 روی پاهام ایستادم و به سمتش برگشتم.

 ببخشید.-

 ببخشم؟ دقیقا کدوم اشتباه رو؟ و برای چندمین بار؟-



سکوت کردم و چیزی نگفتم، به سمتم اومد و از کنارم رد شد و درست جایی که نشسته بودم، لبه پرتگاه 

 نشست و ادامه داد:

 بهمن اطالع بدی از کمپ بیرون نزنی؟چند بار بهت گفتم بدون اینکه -

 ببخشید؟-

 با این یکی چندمین باریه که باید ببخشمت؟-

 فرصت جواب دادن بهم نداد و از روی شونه به سمتم برگشت:

 بیا بشین ببینم باز چته!-

آروم به سمتش رفتم و کنارش نشستم. بدون حرفی هردو به سکوت شب نگاه کردیم. دستش دور شونه ام 

منو به آغوشش کشید، بغضم راه نفسم رو تنگ کرد و ستاره ها جلوی چشمام تار شدن که کنار  نشست و

 گوشم زمزمه کرد:

 چی شده؟-

 دلم گرفته!-

 بوسه اش درست کنار شقیقه ام نشست و آروم زمزمه کرد:

 باز تو این دلتنگی های عجیب غریبت شروع شد؟{-

 

 بود زتریعز برام خودش از که یکس داشت قصد اون ارمیب ادی به تا بندمیم چشم. باشم آروم کنمیم یسع

 . نبود زنده االن فرهاد کردمینم کیشل بهش من اگر که کنمیم فکر نیا به. بکشه رو

 ...ست زنده-

 . الهیدان گردن نبض یرو دستش و زده زانو کنارش که نمیبیم رو فرهاد و کنمیم باز چشم سرعت به

 ! زندست؟-



 .خورده اش ترقوه استخون به یکی و قلبش یرو درست اما اش قهیجل به یکی دستش، به گلوله هی! آره-

 ... عـی... یعنی_

 ... اریب فیک یتو رو ها دستبند برو-

 به رو الیدان و کنمیم کمکش. ارمیم رو دستبندها و رمیم نیماش سمت به یحرف بدون و کنمیم نگاهش

 ای و هم به رو اونا افراد یباق و بندهیم نیماش به دستبند با رو دستش و میکشونیم ها نیماش از یکی سمت

 . زنهیم دستبند یزیچ به

 ریت ای و یریدرگ نیح یراندازیت اثر بر ای همه که کنهیم نگاه ها بچه به و رهیم خودمون نیماش سمت به

 . نبودن زنده بود شده زده بهشون الیدان توسط که یخالص

 اختالل جادیا ستمیس) ینگیجم ستمیس بخاطر اما کنمیم دایپ رو میسیب و رمیم شدمون چپه نیماش یتو

 اندازه به که یستمیس کردن دایپ و میریبگ ارتباط ییجا با میتونستینم بود همراهشون که( یکیالکترون

 سوزن دنبال گشتن یجا به بود بهتر فرهاد نظر طبق که کردیم سخت رو کار اونقدر بود دست کفدو

 .میشدیم دور اختالل ریتاث و منطقه از خودمون کاه انبار یتو

 مجبور بود شده یخال باکش ریت برخورد بخاطر هم مونده سالم نظر به که ینیماش تنها نکهیا دنیفهم با

 .میبر ادهیپ رو ریمس میشیم

 یتو شدم متوجه زدنش لنگ بخاطر که ییپا و فرهاد دهید بیآس یها دنده تیوضع با ما رفتن راه

 دیسف زینو از تا دیکش طول ساعت کی اندازه به بایتقر خودم حال و برداشته یقیعم خراش ها یراندازیت

 .میریبگ ارتباط یبانیپشت با میتونست باالخره و میشد دور نگیجم ستمیس

 منطقه از یا گسترده بخش یتو کردنمون دایپ یبرا گهید یروهاین نکهیا خبر و یبانیپشت با ارتباط از بعد

 ییا گوشه نداشت اومدن بند قصد که یبارون ریز رسنیم بهمون گهید قهیدق چند تا و بودن شده پخش

 . میستادیا منتظر

 دلم که بود دهیرس یحد به بدنم یسست و دیکشیم ریت بدنم راست سمت تموم که بود شده یجور دستم درد

 که یاحساس باشم، داشته یجیگ و ینیسنگ احساس بود شده باعث موج حال نیع در و بخوابم خواستیم

 .کنم مقاومت جلوش لیاوا مثل نتونم بود شده باعث تمیوضع اما بود بهتر یکم اول قیدقا به نسبت



 .فهمهیم یخوب به نویا فرهاد و شهیم کمتر آن هر من مقاومت و یطوالن یکم انتظار

 تن از لباس نداشتن بخاطر که یکت. کنم هیگر میدار که یطیشرا بخاطر و بزنم غیج درد از خوادیم دلم

 نگه آغوشش یتو منو محکم و ندازهیم هام شونه دور و ارهیم در رو بود آورده در ها بچه از ی جنازه

 . دارهیم

 . نالمیم بغض و درد با و زنمیم پسش اما لرزمیم

 ! خودت... نه-

 . بشه گرم تا مالهیم رو بازوهام و دهیم فشار خودش به منو تر محکم

 ... ستین سردم من! ـــــسیه-

 لباسش بزرگ یپارگ بخاطر ام گونه اما اره،ین فشار اش نهیس به سرم هاش دنده بیآس بخاطر کنمیم یسع

 . کنم حس رو پوستش یسرما تونمیم یراحت به و گرفته قرار اش نهیس پوست یرو قایدق

 کنمیم حسش دارم خه،ی پوستت-

 . شهیم لیتبد اخم به عیسر لبش یپارگ بخاطر زنهیم که یلبخند نمیبیم

 . کردم رحم تو به نکن، خودت ینایتمر به نگاه. دمید آموزش طیشرا نیا از بدتر یتو ست،ین سردم من-

 . کنه ثابت رو خودش یبرتر خوادیم هم طیشرا نیا یتو یحت که رهیگیم ام خنده دارم که یدرد وجود با

  ؟یبدجنس نقدریا چرا-

 که یاشک و مرتب رو بسته سرم دورمثل روسری  موهام یسیخ و بارون بخاطر حرکت قبل که پیرهنی

 . کنهیم پاک رو شده جمع چشمام یتو سرما سوز از

 االن و ختهیر هم به رو یجاسوس سازمان هی که شد ساخته دستم ریز تو مثل ییا اعجوبه که ام بدجنس-

 .شهیم گرم داره دشمن فرمانده بغل یتو راحت الیخ با خودش

 همون با و کوبمیم بازوش به سالمم دست با و لرزمیم سرما ست،ین لبخند هیشب اصال اما زنمیم لبخند

 . دمیم جواب فیضع یصدا



 ... بگو سرم یبذار منت کردن بغل نیا بابت بعدا یخوایم اگر-

 ... داره خرج نذارم منت یخوایم اگر-

  باشه؟ یچ یگیم که یخرج تا-

 سوخته ونیم در یکی که عابر یها چراغ نور لهیبوس که یکیتار یتو از و و ارهیم تر کینزد رو سرش

   کنهیم نگاهم بودن

 ؟یزنیم پسش بازم ببوستت بخواد فرمانده یآقا نیا اگر-

 . ذارهیم لبام یرو لباشو و ادیم جلو خودش بگم یزیچ نکهیا قبل و کنمیم نگاهش

 از بعد و مونهیم تیوضع همون یتو فقط و کنهینم یکار اونم رم،یگیم رو بازوش فقط و گمینم یزیچ

 . زنهیم لبام یرو یآروم بوسه یطوالن لحظه چند

 . رهیگیم قرار سرم یرو اش چونه و شهیم قفل بازوهاش نیب بدنم هم باز کشه،یم عقب

 . کنم یعمل رو قولم نتونستم اما ،یرینگ قرار طیشرا نیا یتو گهید بودم داده قول-

 ... بشه نطوریا تا دادن هم دست به دست زیچ همه فرهاد، نبود تو ریتقص-

 . بشه ینطوریا ذاشتمیم دینبا-

 ! فرهاد-

  جانم؟-

 فکر امروز به خوامینم کنم، فکر افتاده که ییاتفاقا به خوامینم. ندارم کشش گهید من کن، تمومش! بسه-

 ... کنم

 ! باش آروم باشه،-

 چشمام یجلو زیچ همه. شنومینم داره شدن قطع از نشون که یبارون بجز ییصدا. میکنیم سکوت دو هر

 ... و مردن که ییها آدم افتاد که ییاتفاقا و الیدان چهره. رهیگیم جون



 ! فرهاد؟- 

 ! جانم؟-

 ... کیشل بهش من! الیدان-

 عکس بود، گرفته نشونه رو سرم درست اون. نبودم زنده االن من شیزدینم اگر تو! یضح باش آروم-

 . بخوره قهیجل به سرم یجا به گلوله شد باعث خوردم که یتکون کرد، پرت حواسشو تو العمل

 . کنهیم نگاهم ناراحتم الیدان بخاطر نکهیا از یدلخور و اخم با و رهیم عقب یکم

 . بود اونجا من جنازه باشه، افتاده اونجا یزخم االن اون نکهیا یجا به وگرنه-

 ... منظورم من! فرهاد-

 !  ستین مهم-

 به نسبت شدم باعث که هیحسادت حس از رفتاراش نیا دونستمیم. اوردمیم ادی به رو زیچ همه گهید حاال

 . باشه داشته الیدان

 ! فرهاد-

 دونمیم. رهیگیم فاصله ازممیکنه و  باز دورم از دستاشو یکم ینیماش چند نور شدن کینزد و مشخص با

 پر من یزندگ یتو اونو یجا یمدت یبرا الیدان نکهیا با تا اد،یب کنار خودش با تا داره ازین فاصله نیا به

 . ادیب کنار بود کرده

 بود داده رخ ها اتفاق اون که یمکان به همه فرهاد دستور طبق شه،یم شلوغ زیچ همه ها نیماش دنیرس

 یها دنده اوضاع یبررس مشغول اومده میت همراه که یدکتر. نهیشیم تخت یرو من کنار فرهاد و رنیم

 اصابت محل کینزد که گهید یها دنده و برداشته مو هاش دنده از تا دو نکهیا دییتا با و شهیم فرهاد

که  زشک دیگه اییپ .شهیم فرهاددرمان  یمقدمات یکارها انجام مشغول اومده بهشون یدیشد فشار بودن

 دستم گوشت یتو هنوز یمرم و شکسته دستم استخون که دهیم حیتوض همن دست زخم یبررس مشغول

 . مونده



 نکهیا تا. پرسنیم یمختلف یزهایچ و ادیم فرهاد سمت به نفر نیچند. وفتهیم اتفاق هم سر پشت زیچ همه

 . ادیم ما سمت به میمستق یمرد باالخره

  فرمانده؟-

  شد؟ یچ-

 : کنهیم راحتخیالش رو  فرهاد که کنهیم نگاه من به مرد

 . هیخود بگو،-

 تا پنج بودن، مرده تاشون هفت. میگرفت هم رو اونا میت م،یداد دست از رو همه خودمون یها بچه از-

 . شدن منتقل یهمگ که داشتن دیشد یدگید بیآس هم نفرشون چهار و مهیوخ شدت به اوضاعشون

 . دهیم تکون سر فرهاد

  ؟یچ بود بسته نیماش به دستبند با نفره تک که یاون-

 . بود مرده میدیرس ما یوقت هاست، مرده جزو اونم-

 . شده شوکه من مثل هم اون انگار که کنمیم نگاه فرهاد به شوکه و شهیم سرد بدنم

 : پرسمیم سوال مرد از کنم فکر یزیچ به نکهیا بدون

  بود؟ مرده-

بخاطر  شما شدن دور از بعد نکهیا مثل و بود شده سوراخ باکش نیبود بسته بهش اونو که ینیماش! بله-

 ...ازش یزیچ بایتقر که شهیم باعث یسوز شیآت ساعت سه دو نیا یط و رهیگیم شیآت اتصالی

 زنده الیدان که کنم باور خوامینم. برسه یچ به خوادیم دونمیم بده، ادامه ستین الزم شه،یم یخال دلم ته

 ! سوخته شیآت یتو زنده

 رهیگیم جون چشمام یجلو الیدان چهره

 چشماش



 لبخندش

 صداش

 . باشه ومدهین هوش به مدت اون یط که نهیا خوامیم خدا از قلبم ته از که یزیچ تنها

 سوختن زنده مقصر منم، مقصر که زنهیم داد سرم یتو یکی ره،یم جیگ سرم موضوع نیا تصور از یحت

 ... الیدان

 یحس و ارمیم کن نفس هم تصورش با یحت اما بزنم غیج خوادیم دلم ره،یگیم رو وجودم تموم یبد حس

 ... نداره یتموم که بلند یارتفاع از شم پرت شهیم باعث پام ریز شدن یخال مثل

  

  

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

 

 . دمیم گوش پونه یحرفا به و چهیپیم مینیب یتو حلوا یبو

 ! خب-

 .  طرفه خر با کرده فکر یعوض کهیمرد...که نداره خب-

  ؟یدیند رو دینو دوماهه تو واقعا یعنی-

 موقع اون گهید که گنیم فرهاد به رو زیچ همه بزنه زنگ ای بده امیپ گهید بار هی اگر کردم دشمیتهد! آره-

 . نیالکاتب کرام و دونهیم خودش

  هو؟ی شدیچ اصال-

  ست؟ین روشن خودش با فشیتکل بودم گفته ادتهی نبود، هوی-

 !  آره-



 که ییوقتا تا خوادیم یدوست هی واسه فقط منو واقعا آدم نیا دمید کردم فکر کم کم! گهید همون خب-

 . کنه پر من با رو مشیتا کارهیب

 ... آخه! ؟یمطمئن-

! یاریم در شاخ بگم اگر که افتاد ییاتفاقا هی ماه دو نیا یتو! هیباز در دو آدم یلیخ! ترنج شیشناسینم تو-

 بار هی نکردم، باور من اما کنه یماستمال خواست خودش بعدش برداشت دختر هی بهش زدم زنگ بار هی

 زنهیم زنگ میگوش به داره دمید شب نصفه بعدش بخوابه، خوادیم و ست خسته بود گفته من به هم گهید

و اون بین  بوده گفته دروغ من به ددر بود رفته آقا نگو اد،یم نایا و یمهمون یصدا دمید کردم وصل یوقت

 یجور هی ماه دو نیا یتو اصال... اووووهکه گوشیش توی جیبش بوده اشتباهی با من تماس میگیره. 

 . نمیبب نحسشو ختیر خوامینم گهید که شد رو برام دستش

 ! ماه؟ دو یتو-

 . زنهیم گوشم پشت رو نمونده شیصورت رنگ از یچیه----تقریبا  و شده بلند خرده هی که موهام

 شهیهم که اون وگرنه دم،ید رو نایا که شدم عاقل من ماه دو نیا یتو که کنمیم احساس من! واقعا نه-

 . بودم کور من بود، نیهم

 ! ؟یندار دوستش گهید االن واقعا یعنی-

 ... اما خورهیم هم به ازش حالم! نه-

   ؟یچ اما-

 چقدر ادیم ادمی یوقت اما! آ شهیم تنگ براش دلم یگاه از هر م،یندار رو حرفا نیا که تو و من گهید-

 . خورهیم هم به خودم اون و از حالم بودم ساده من چقدر و بود یعوض

تموم اتفاقاتی که پونه فکر میکرد به صورت عادی افتاده رو با برنامه  که فرهاد به گمیم نیآفر دلم یتو

 که یدینو از بفهمه نکهیا بدون پونه که شد عوض یجور یباز نیا زیچ همه کم کمجوری پیش برد که 

 عالقه گهید و کرده تموم رو زیچ همه زده، پس رو اونو خودش کنه فکر و گرفت فاصله نداشت وجود

 . نداره بهش ییا



 داره گفتیم فرهاد حال نیا با اما بود دهیخشک چوب کهیت هی هیشب دمشید بار نیآخر یوقت که یدینو

 . انتظارشه در ها نیا از بدتر و کنهیم یسپر رو خوشش یروزها

  ؟ینگفت بهم رو نایا زودتر چرا-

 . یبود عموت خانواده عزادار خودت هم تو! گفتم؟یم بهت یچ آخه-

 نداشتمشون که شدیم ییا خرده و دوماه که یدروغ یپسرعمو شتریب همه از و میدروغ خانواده یادآوری با

 . بشه شقدمیپ دنمیکش آغوش یتو یبرا پونه شهیم باعث و رهیم هم یتو ام چهره

 . یداد دست از هم با رو همشون که هیبد حس دونمیم! دلت یبرا رمیبم یاله-

 برداشت یزیچ منو ینیغمگ پونه و شمیم نیغمگ داره وجود که یتیواقع یبرا من کنم،یم نگاهش نیغمگ

 . میبود گفته بهشون که کنهیم

 ... و کنن تصادف بخوان که رفتنینم مسافرت اون به چوقتیه کاش یا-

 ... نکن ناراحت خودتو! بگردم دورت-

 ایدن سر اون اونا اما. ششونیپ برم بتونم گرفت دلم که ییوقتا که داشتم ازشون یزیچ هی کاش یا اقل ال-

 ... نجامیا من و شدن دفن

 کل به که شیپدر یها لیفام از گه،یم پدرش یبرا خودش یدلتنگ از و رهیگیم آغوشش یتو رو سرم

 ایدن یتو چکسیه که رسمیم جهینت نیا به باز من و گهیم و گهیم و گهیم پونه کردن فراموش رو اونا

 ! سازهینم دروغ فرهاد از بهتر

 : چهیپیم گوشم یتو صداش و

 دروغش که باشه ینفر نیاول خودش که هیکس یواقع یدروغگو گهیم قانون اون و! میدار قانون هی ما-

 . کنه باور رو

گریه . ستین یسخت کار میبود داده همه خورد به مدت نیا یط که یدروغ باور یبرا ختنیر اشک یکم

 بابت از دست دادن خانواده ی دروغی که طی یه تصادف خیالی همه شون رو از دست داده بودم.



 ! کن دعا روحشون آرامش یبرا نیبش هیگر یجا به... گهید نکن هیگر! عه-

 . زدیم برق یحس از که چشماش یتو دوزمیم چشم و کنمیم پاک رو اشکام

  ه؟یها؟چ-

 : زنهیم لبخند و کشهیم نگیرسیپ یخال یجا یرو لبم، کنار به یدست

 !؟یبذار رو نگتیرسیپ ذارهینم فرهاد-

 ... که نهیا منظورم یعنی. نداره دوستش نه-

 . شهیم ولو پاهام یرو خنده با

 و بدزده مارو جان ییدا قاپ بتونه بود متنفر ازش فرهاد که یترنج اون کردیم رو فکرش یک... خدا یا-

 ! م؟ییزندا بشه

 ! کوفت-

 ! ییزندا-

 ! درد-

 . یدار دوست پسرعموتو تو کردمیم فکر همش من ؟یزد فرهادو مخ یچجور ییخدا-

 واقعا منم! یداد منم خورد به اشتباهاتو اون یکرد برداشت اشتباه حرفام از گه،ید بود تو ریتقص همش-

 . دارم دوست رو الیدان که بودم کرده باور

 دوست رو تو اون کن قبول اما. بودم کرده برداشت ینطوریا حرفات از منم! دونستمیم کجا از من-

 . داشت

 اما حتی فرصت نکرد...... ، شایددونمینم-

 باز هم بغض میکنم تا پونه زودتر از این موضع دست بکشه.

 ! ییزندا کن ول رو نایا-



 لبخند میزنم. با اشک توی چشمام و میکنیم نگاه هم به

 ابولهول فرهاد اون... خدا یوا! من ییزندا یبش یبخوا تو یروز هی دیگنجینم هم تصوراتم یتو اصال--

 . من قیرف به بود داده دل یواشکی چه بگو رو

 شروع کرده یخواستگار ازم فرهاد خانوادم چهلم بعد از مثال که یمدت نیا تموم مثل اون و کنمیم سکوت

 . کنهیم من گذاشتن سر به سر به

 ! یضح ییزندا دیبخش نه... ترنج ییزندا-

 : پرسهیم رو سوالش بار نیهزارم یبرا اون و زنمیم لبخند و کنمیم نگاهش

  زد؟یم صدات یضح مامانت یگفت یراست-

 برام اسمو دو هر آخرشم و داشتن نظر اختالف بذارن یچ اسممو نکهیا نیب خانوادم ام، اسمه دو من! آره-

 مادرم اما زدن،یم صدام اسم نیا به میپدر خانواده و ترنج بودن گرفته رو ام شناسنامه اسم کردن، انتخاب

 ! رو ترجیح میدادن یضح میمادر خانواده و

 . زنهیم لبخند و کنهیم نگاهم

 . یآورد دست به کامل اتو حافظه که خوشحالم چقدر-

 بچه نیع خندهیم پونه. رمیبگ پس خودمو اسم کم کم تونستم دروغ هی با که خوشحالم اون از شتریب من

 : کنهیم تکرار گرفتن ادی دیجد زیچ که یکیکوچ یها

  ییزندا... یضح! یضح ییزندا-

 ! دخترمو یکشت! کوفت یا-

 و کنهیم نگاه هردومون به اخم با پونه. شهیم اتاق وارد حلوا یشدستیپ هی با که کنمیم نگاه خاله به لبخند با

 . کنهیم خاله به رو یشاک یحالت با

 نقدریا... یزیچ یاستیس هی ،ییا بزرگه خواهرشوهر مثال نده، رو زنداداشت نیا به نقدریا خانم، مامان-

 . کرد جمعش شهینم گهید فردا پس فردا شهیم پررو دمش به نبند دخترم دخترم



 . زنهیم پونه سر به یا ضربه و دهیم دستم به رو بو و رنگ خوش حلوا یشدستیپ خاله

 ! بود خودت قیرف نایا همه از قبل خوبه بکش، خجالت-

 چشم ناموسمون به اما خورد رو نمکمون و نون نشست مون سفره سر اومد درد؟ به چه یول بود قمیرف-

 . دیدزد موییدا دونه هی یکی قاپ که آخرم! داشت؟

 . کنهیم نگاهم دل ته از و قیعم یلبخند با و رهیگیم پونه از رو نگاهش غره چشم با خاله

 . شده خوب نینیبب نیبخور-

 بعد که فرهاد و من عقد عدب از خاله. کنهیم نیریش تلخمو کام شینیریش و ذارمیم دهنم یتو حلوا از یکم

 . کردیم محبت بهم قبل از شتریب یحت بود شده برگزار ام نداشته خانواده چهلم   ییکذا مراسم از

 کیکوچ نداشت حضور مراسم اون یتو من سمت از یمهمان چیه که ییصدا و سر یب و کیکوچ عقد

 بعد بودنش، جور و جمع و یکیکوچ جبران یبرا داشت نظر در فرخنده خاله که یمراسم بود، نیدلنش اما

 . کنه برگزار کیش و بزرگتقریبا  یجشن میالیخ خانواده فوت سالگرد از

  شده؟ خوب-

 . شهیهم مثل شده، خوب یلیخ آره-

 واسه ییا فاتحه هی ییا پنجشنبه شب نیا کن پخش هیهمسا و در یتو ببر رو نایا ایب پونه جونت، نوش-

 . بفرستن ترنج خانواده و بابات

 : زنهیم غر و شهیم پا تخت یرو از پونه

 !یضح نه ترنج-

 . کنهیم من به رو و زنهیم پونه پشت به ییا ضربه دست با و خندهیم خاله

 . رهیبگ دوش باال رفته اومده، فرهاد-

 . کنمیم نگاهش تعجب با



 ! اومده؟ یک! عه-

 . ادیم و رهیگیم دوش رهیم گفت. ادیب حرفتون وسط نخواست اومد، نیبود پونه با صحبت مشغول یوقت-

 : دهیم ادامه و زنهیم یدار منظور اما کمرنگ لبخند

میاد بیرون که  سیخ بدن و تن با االن! حموم یتو ببره خودش همراه رو حوله نداره دوست! که یدونیم-

 ...کن آماده شوهرتو حوله برو هم تو ادیب پونه تا خوره،یم سرما برداره وحوله 

 که فرهاد خونه سمت به شهیم رمیبانگیگر یحساب فرخنده خاله یجلو چرا دونمینم که یخجالت و لبخند با

 . بندمیم رو در و شمیم خونه وارد و رنیم بشه مشترکمون خونه و یکی من خونه با شده قرار

 حموم در به زدن با و کشمیم رونیب کمدش یتو از رو حوله رم،یم اتاقش سمت به آب شرشر یصدا با

 . آوردم رو اش حوله که دمیم اطالع

 لباساش کمدش یتو از. نده دستش کار اوایل بهار سوز نیا که کنم آماده رو لباساش تا گردمیبرم اتاقش به

 . ذارمیم اتاقش تخت یرو و ارمیم رونیب رو

 که یفرهاد. بود فرهاد و من یها یعشقباز شاهد ها شب یلیخ که یتخت تخت، به مونهیم رهیخ نگاهم

 ازش مونده جا به اثرات یگاه که یخشونت. داشت وجود خشونت از ییها رگه هم هاش محبت یتو یحت

 . دادیم لو همه شیپ رو زهایچ یلیخ

 پشت از اش چونه کنم، یکار نکهیا قبل و بپرم جا از اراده یب شهیم باعث چهیپیم کمرم دور که ییدستا

 : کنهیم زمزمه گوشم ریز صداش و نهیشیم ام شونه یرو

 ... یکن تر لب فقط هیکاف! یدونیم که تو ؟یکنیم نگاه تخت اون به حسرت با چرا -

 . کنمیم نگاهش و دمیم هولش عقب به. رهیگیم گاز رو گوشم الله همزمان و

 . نبرده آبرومونو پونه دوباره تا نییپا میبر بپوش رو لباسات-

 . پوشهیم رو تخت یرو یلباسا و رهیم تخت سمت به و خندهیم

 ! ه؟یزیآبرور نیا. نره ادمونی ما که کنهیم یادآوری و در پشت ادیم و خوادیم ییدا دختر دلش خب-



 . دمیم تکون سر و کنمیم نگاهش

 .رهیم شییدا به زاده حالل بچه که حقا-

 

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

 

 ... بعد سال کی

 

 گیج و کمی عصبی موهایی که روی شونه ام رسیده رو پشت گوش میزنم و از اتاق بیرون میام.

 ! ؟ییکجا! فرهاد؟-

 . ام تراس یتو نجایا ایب-

 : زنمیم غرشاکی و عصبی  دنشید محض به و رمیم تراس به یشاک و کنمیم محکم رو لباسم

  چرا؟ واقعا فرهاد-

 با خونسردی و لبخند نگاهم میکنه.

  زم؟یعز چرا یچ-

 که بستم چشمتوی ماشین  قهید دو بودم خسته دیخر همه اون از بعد من! هیعروس فردا پس نه فردا فرهاد-

 . نجامیا دمید کردم باز چشم االن برد خوابم اما کنم استراحت

 با لبخند عمیق تری ادامه میده: انگار که از حرص خوردن من لذت میبره

 دوستش نداری؟ چشه؟ مگه نجایا-

 . کنمیم نگاهش حرص با



 نیتمر گهید دور هی یعروس قبل یخوایم! ن؟یتمر یالیو یآورد منو تو بعد هیعروس فردا پس فرهاد-

 . یکن چک رو میجسمان یآمادگ میکن

 نگاهم اوردیم چشم به شتریب رو ابروش یگیشکست خط که شده کیبار یچشما با خودش خاص طنتیش با

 : دهیم جواب زنهیم باد رو ها کباب که همونطور و کنهیم

 . کردن چک کامال تویجسمان یآمادگ که من-

 : زنمیم غیج بایتقرکالفه و خسته از این خونسردیش 

 ! فرهاد-

 رفتن و ستنین خونه فرخنده و پونه که امشب گفتم شدم، خسته فالن و دیخر و ایب و برو همه نیا از ه؟یچ-

 یهرچ از گهید. میکن عوض ییهوا و حال هی نجایا میایب هم تو و من رنیبگ لیتحو رو لباساشون تا زیتبر

 . شدم خسته بوده دیخر

. بوده گشنم چقدر بفهمم تازه شهیم باعث کباب یبو و نمیشیم یصندل یروحرصی به سمتش میرم و  

 : دهیم دستم به و دارهیبرم شیآت یرو از رو ها جوجه از یخیس فرهاد

 . غرغرو ارمیب از آشپزخونه رو نون برم من یبخور رو خیس هی نیا تو تا-

 به و کنمیم جدا خیس از رو جوجه ییا تکه و کنمیم نگاه رفتنش به و رمیگیم رو دنمیخند یجلو یسخت به

 .برمیم دهن

به حیاط ویال که با المپ های حبابی رنگی جلوه گرفته بودن نگاه میکنم و دلم با دیدن شکوفه درخت ها 

ضعف میره و برای چندمین بار غصه میخورم که نمیتونیم عروسی رو توی این ویال بگیریم، ویالیی که 

 به قول فرهاد من توش بزرگ شده بودم.

 روشن بارو همراه با عطر شکوفه ها به ریه میفرستم که  نفس عمیقی میکشم و هوای سرد اوایل بهار

 روی میز خم میشم تا دلیل رئشن شدن صفحه رو ببینم. شیگوش صفحه شدن

 یرو رو خونه یها نیدورب ریتصو و کنمیم باز رو یگوش قفل خونه یحرکت سنسور شنیفکینوتبا دیدن 

 . ارمیم صفحه



 چیه که رو هم چک میکنم فرخنده خاله خونه کنم،یم ردش رو دهینم نشون رو یزیچ که اطیح نیدورب

 من مشترک خونه به نیدورب یوقت و کنمیم رد هم تصویر دوربین راهرو و پاگرد خونه نداشت، یمشکل

 . زنهیم خشکم شده تموم راتشییتغ کار یتازگ به که رسهیم فرهاد و

 ریز درست ییرایپذ سالن دلباز و بزرگ وارید یرو که نمیبیم رو یمرد نیدورب رنگ سبز ریتصو یتو

 :سهینویم رو یزیچ رنگ یاسپر با فرهاد و من دونفره و بزرگ عکس

 ...نشده تموم یباز نیا-

 : کنمیم زمزمه ناباور و وفتهیم لرز به یناگهان یسرما از بدنم نیدورب سمت به برگشتنش با و

 ... الیدان-

  

 پایان
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